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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTU RA. PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

1- APRESENTAÇÃO 

Este documento consolida os principais fundamentos e instrumentos da atual estrutura 
organizacional da Secretaria da ALMG. 

Essa estrutura surge num momento em que a Secretaria, após intenso esforço de reflexão 
sobre sua atuação, promove um impo rtante movimento no sentido de clarificação de seu 
papel institucional e de adequação para o atendimento das novas necessidades do Poder 
Legislativo. 

As modificações que ora se apresentam foram precedidas por um processo em que alguns 
pontos de estrangulamento, com necessidade de solução emergencial, foram tratados ao 
mesmo tempo em que amadureciam os elementos que possibilitariam, no momento 
opo rt uno, uma avaliação do conjunto das atividades da Assembléia Legislativa dentro do 
contexto sócio-político em que se insere o Poder, bem como a definição sistémica das 
alterações a serem realizadas e da estrutura mais adequada. 

Assim é que diversas consultorias externas foram chamadas a auxiliar a Secretaria da 
Assembléia Legislativa, trazendo como contribuição, num primeiro momento, a melhor 
identificação de seus serviços administrativos e o desenvolvimento de projetos de 
produtividade e de modernização administrativa. As consultorias auxiliaram também a 
sistemática reflexão sobre a inserção da Assembléia Legislativa no contexto sócio-político 
estadual, com pesquisa e projetos, visando obtenção de melhores resultados na 
comunicação institucional com a Sociedade. 

Paralelamente ao trabalho de consultorias externas. o corpo interno da Casa esteve 
envolvido num esforço para: 

profissionalização de seus se rvidores; 

adaptação da estrutura interna de apoio à atividade-fim, levando em consideração as 
novas necessidades de atuação do Poder Legislativo; 

criação de uma cultura de planejamento, com envolvimento do corpo gerencial da Casa 
nas discussões e na participação planejada das atividades da Assembléia, momento 
em que foram traçadas as prioridades para a ação institucional. 

O desenvolvimento desses trabalhos preliminares possibilitou então, que no ano de 93, já 
com a experiência de implantação daquelas medidas, se pudesse equacionar de modo 
abrangente o papel e a atuação da Secretaria, pa rt indo para uma abordagem global dos 
problemas e buscando soluções estruturais. 

1 
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Assim, resultado dessa nova fase, elaborou-se o Documento Básico Para a Gestão 
Administrativa (ver item 111.2), que embasou a definição da estrutura administrativa da 
Secretaria da Assembléia.._ 

Como novidade marcante aparece, nessa reestruturação, a clarificação dos papéis nos 
níveis estratégico e operacional, com peso no profissionalismo para ocupação de postos 
de gerenciamento. Estes serão providos pela ponderada combinação de critérios objetivos 
de avaliação (técnicos, comportamentais e culturais) com critérios de confiança. 

O grande desafio atual é a implementaçã eficaz dessa estrutura e a consolidação da 
filosofia que a no rteou, com ênfase nos seguintes aspectos: 
1 -Voltar o conjunto das ações administrativas para o atendimento ás atividades-fim do 

Poder. 
A alocação de recursos humanos e materiais deve se orientar por esse critério. 

2 - Estabelecer mecanismos de funcionamento que possibilitem: 

aos Secretários, a coordenação estratégica e a orientação global dos Gerentes-
Gerais no desempenho de suas atividades; 

aos Gerentes-Gerais, plena capacidade de gestão operacional em suas áreas, 
notadamente: 

autonomia para tomada de decisões no nível operacional, com supo rte técnico e 
administrativo para tal, a partir de  orientação estratégica dos respectivos secretários; 

responsabilidade pela gestão dos recursos materiais, humanos e tecnológicos a 
eles subordinados, incluindo planejamento anual de atividades, participação na 
negociação dos recursos a serem destinados a sua área, compromisso no 
cumprimento dos objetivos do planejamento e na gestão dos recursos e 
responsabilidade pela capacitação e desenvolvimento dos se rvidores a ele 
subordinados, sempre voltado para o ape rfeiçoamento dos se rviços prestados. 

Com este Documento, po rtanto, coloca-se à disposição de cada ocupante de posição 
gerencial da Casa uma ferramenta de gestão que pretende contribuir, de forma 
significativa, para o aprimoramento das relações organizacionais e dos resultados 
institucionais desejados da Secretaria da ALMG. 

2 
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II - A ATIVIDADE INSTITUCIONAL E O PAPEL DA SECRETARIA DA ALMG 

a - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Buscando adequar sua atividade e estrutura às exigências impostas pelas transformações 
políticas ocorridas no país na última década, a Assembléia de Minas, enquanto Poder, 
lançou-se num processo de reflexão sobre sua atuação, análise da situação conjuntural 
e implementação de mudanças de ordem institucional e administrativa. 

A reconstrução democrática do país impôs alterações na postura do Legislativo, chamado 
que foi a exercer atividades e prerrogativas há muito adormecidas por força do regime 
ditatorial pós-64. 

Diversos fatores tiveram interferência direta nessas transformações, notadamente após a 
promulgação da Constituição de 1988. Eis os mais impo rtantes: 

elevação do nível de organização dos segmentos da sociedade e aumento da cobrança 
em relação á atuação do Poder; 

deslocamento parcial do centro de decisões da União para os Estados e Municípios e 
do Poder Executivo para o Legislativo; 

fortalecimento dos Estados membros da Federação, com ampliação de sua competência 
legislativa e de gestão; 

fo rtalecimento do poder municipal, com impacto direto sobre a atuação regional dos 
deputados em suas bases e também no âmbito das decisões em nível estadual 
relacionadas aos municípios; 

maior controle da opinião pública sobre o Legislativo em seu conjunto e sobre os 
deputados em pa rt icular; 

elevação do nível das discussões políticas durante o processo eleitoral, a pa rt ir das 
eleições diretas para presidente e governador, quando são colocadas em pauta, para 
o eleitorado, as grandes questões referentes à condução dos destinos do país e dos 
estados; 

no âmbito interno, significativas mudanças de composição da Casa Legislativa, com 
diversificação do quadro pa rt idário e ampliação do índice de renovação a cada 
legislatura. 

3 
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O impacto dessa nova realidade sobre o Legislativo fez-se sentir em quatro aspectos 
básicos: 

1 - Ampliação das possibilidades de atuação do Poder: abe rtura de novas frentes; 
possibilidade de inserção mais direta do Legislativo nos acontecimentos políticos 
e sociais. Em contrapartida, os acontecimentos e conflitos politicos e sociais 
passam a causar mais impacto sobre o Poder. 

2 - Ressurgimento do Legislativo como interlocutor possível no debate político: 
esse traz a necessidade de afirmação do Poder junto à sociedade a part ir da 
construção de uma imagem positiva e da conscientização do eleitorado e dos 
segmentos organizados da sociedade acerca do papel e da atuação da Assembléia. 

3 - Possibilidade de mudança de qualidade na relação do Legislativo com os 
demais poderes, com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. 

4 - Necessidade de adequação da estrutura administrativa da Casa  As  demandas 
surgidas da atuação do Poder Legislativo. 

Em relação aos três primeiros aspectos, cujas naturezas se vinculam, predominantemente, 
ao ambiente externo, foi empreendido intenso esforço de reafirmação da Assembléia. Os 
resultados se fazem sentir pelo aumento da pa rt icipação das instituições e entidades 
representativas do povo nas atividades do Legislativo e pela presença cada vez mais 
marcante da Assembléia nos acontecimentos políticos relevantes para o Estado. 

Quanto à adequação da estrutura administrativa, a Secretaria da Assembléia viveu um 
processo em que foram equacionados pontos de estrangulamento que demandavam 
solução emergencial, com ênfase para a profissionalização dos servidores, para a 
adaptação da estrutura interna de apoio às novas necessidades da atividade institucional 
e para a introdução do planejamento como função necessária a gestão institucional e 
administrativa. 

O amadurecimento alcançado nesse processo resultou, em 1993, na mudança da 
estrutura administrativa, que se iniciou com a elaboração do DOCUMENTO BÁSICO 
PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA, explicado a seguir. 
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b - FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL DO "DOCUMENTO BÁSICO PARA A GESTÃO 
ADMINISTRATIVA" 

Um dos maiores desafios a serem enfrentados por qualquer Instituição é ode deixar claro, 
para todos os que com ela colaboram e se relacionam, quais os pontos mais impo rtantes 
que fazem com que ela seja reconhecida de maneira diferenciada de outras, componentes 
de seu contexto sócio-econômico e cultural de atuação. 
Em outras palavras, assim como cada pessoa tem seu Documento de Identidade, suas 
impressões digitais, e um país tem sua Constituição, uma organização precisa de um 
"documento de identidade", de "impressões digitais exclusivas", ou seja, de um "constituição 
institucional". 

Para garantir  isso, é que Documentos Básicos de Caracterização de Sistemas Institucionais 
são elaborados. 

Eles representam o referencial mais impo rtante para que seja possível a uma instituição 
adotar um compo rtamento, tanto internamente quanto no ambiente externo, que a 
identifique e a diferencie de qualquer outra, ainda que de mesma natureza, com mesmos 
papéis e mesmos serviços. 

Com esse propósito é que o "DOCUMENTO BÁSICO PARA  GESTÃO ADMINISTRATIVA" 
da Secretaria da ALMG foi elaborado. 

Nele encontram-se definidos: 

. Papel Institucional da ALMG 

. Filosofia Institucional 

. Os Destinatários (Clientes) e suas necessidades 

. Resultados Desejados 

Com base nessa caracterização institucional de caráter permanente, vinculado à natureza 
da existência do Poder Legislativo no sistema de governo vigente, é que foram definidos 
os conseqüentes referenciais aplicáveis à Secretaria da ALMG, a saber: 

. Papel da Secretaria no sistema institucional da Assembléia 

. Valores do Quadro Funcional 

. Resultados desejados da Secretaria da Assembléia 

. Bases para a condução das ações 

Por mais que estes documento possa ser visto como uma "Declaração de Princípios e 
Propósitos Institucionais", é preciso ficar claro que, como todo documento escrito e como 
toda lei, não é suficiente, por si só, para mudar as coisas. 

A mudança só vem como consequência da ADOÇÃO, PELAS PESSOAS, DE UM 
COMPORTAMENTO COERENTE COM O SEU CONTEÚDO. 

É assim que precisa ser visto por todos. 

5 
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III - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ATUAL 

a - FUNDAMENTAÇÃO 

A estrutura organizacional de qualquer instituição representa o agrupamento de suas 
atividades funcionais que, por vontade política ou gerencial, fruto de necessidades e 
conveniências situacionais, melhor atendam às demandas vinculadas à consecução dos 
resultados, em uma conjuntura específica. 

No caso da Secretaria da ALMG, tais fatores determinantes também se encontram 
presente e direcionaram a estruturação ora apresentada no sentido de viabilizar o 
alcance dos resultados desejados, nas bases explicitadas no "DOCUMENTO BÁSICO 
PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA", objeto de tratamento no Item 11.3. 

O referencial mais impo rtante para a montagem do novo modelo estrutural, em função do 
exposto, foi garantir uma organização que dê suporte às ações institucionais, 
organizacionais e operacionais eficazes no cumprimento do papel institucional da 
Secretaria, definido como: "SOLUÇÕES QUE GARANTAM A COMPETENTE GESTÃO 
DO SUPORTE PROCESSUAL, TEMÁTICO E LOGÍSTICO À ATIVIDADE 
PARLAMENTAR". 

Implícito nesta definição, mas impo rtante de ser claramente explicitado, é a necessidade 
de alinhamento com os "VALORES DO QUADRO FUNCIONAL": 

. Profissionalização 

. Impessoalidade 

. Moralidade 

. Abe rtura ao Ambiente 

.Inovação 

Com base neles é que ficou evidenciada a conveniência de se alterar a estrutura 
organizacional em vigor, para favorecer a consecução dos resultados institucionais 
desejados. 

Nesse aspecto deve ficar, po rtanto, claro, que tal estrutura precisa trabalhar para a 
Instituição e, nunca, vice-versa. 

Por isso, deve ser mantida enquanto cumprir com o seu papel de facilitadora do alcance 
da eficácia e eficiência do trabalho das diversas áreas. 
Também por isso, deve ser alterada tão logo sejam diagnosticadas disfunções sérias 
quanto à capacidade de contribuir para que os resultados desejados sejam alcançados. 

7 
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Ao decidir, dentro do processo evolutivo de desenvolvimento institucional da Secretaria, 
por essa reestruturação organizacional a ALMG optou por uma abordagem que 
incorpora os seguintes pressupostos básicos de gestão: 

Qualquer se rv iço só se justifica a partir do claro entendimento da necessidade real 
dos clientes, ou seja, a chamada QUALIDADE LATENTE. 

O envolvimento de cada se rv idor, na direta proporção do escopo de suas 
responsabilidades, no esforço integrado da EXCELÊNCIA INSTITUCIONAL, é o 
canal mais adequado para o alcance de resultados. 

Orientando-se pelo Documento Básico Para a Gestão Administrativa e por esses 
Pressupostos, é que a nova estrutura organizacional foi definida. 

A palavra chave norteadora de todo esse processo é INTEGRAÇÃO. 
A pa rt ir dela é que as idéias e as intenções sairão do papel, e que serão viabilizadas as 
"SOLUÇÕES QUE GARANTAM A COMPETENTE GESTÃO DO SUPORTE 
PROCESSUAL, TEMÁTICO E LOGÍSTICO À ATIVIDADE  PARLAMENTAR".  

O desenho escolhido para representar a nova estrutura da Secretaria da ALMG reflete, 
de forma contundente, a idéia da integração como base da gestão institucional que se 
deseja implantar. 
Como desenho pode parecer diferente e, até mesmo, inovador. 
Como concepção, no entanto, retrata a necessidade de qualquer sistema que, para obter 
resultados eficazes em uma dimensão permanente, precisa ter sua ação caracterizada 
pelo dinamismo, interdependência e multifuncionalidade. 
Sob esse ponto de vista, precisa ficar claro que mais impo rtante que qualquer posição 
organizacional. são as pessoas responsáveis por fazercom que os resultados aconteçam, 
em clima de harmonia, otimismo, determinação e satisfação pessoal e profissional. 

Se já não existem dúvidas de que o gerente ideal e completo só existe na teoria, é preciso 
que todos sejam maduros para entender que a solução otimizada de eficácia e eficiência 
gerencial só pode ser obtida com EQUIPES COMPLEMENTARES. 
Nessas equipes, cada Líder atua onde possa dar o melhor de suas potencialidades, 
sendo complementado pelos outros membros da equipe gerencial, nos aspectos em que 
precise. 

É com esse espírito que o Diagrama, a seguir apresentado, precisa ser entendido e 
vivenciado por todos os servidores.  8 
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IV - POSIÇÕES, PERFIS ORGANIZACIONAIS NA ESTRUTURA 

a - CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS-CHAVE 

DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR-GERAL e SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 

Representativos do nível estratégico-institucional da Secretaria. 

Responsáveis pelas decisões e ações estratégicas que impactam a segurança da 
Secretaria, em especial as decorrentes do cumprimento das diretrizes, orientações e 
decisões da Mesa Diretora da Assembléia, visando a garantia da eficácia global do 
apoio temático, processual e administrativo ao Poder Legislativo. 

Asseguram a tradução das diretrizes político-institucionais em bases referenciadoras 
do planejamento institucional da Secretaria, sobretudo no que se relaciona á identificação 
dos resultados desejados da estrutura de supo rte administrativo da ALMG. 

Os clientes preferenciais da Secretaria, o ambiente externo e o futuro constituem, desta 
forma, indicadores indispensáveis ao balizamento das ações executivas di Diretor-
Geral e Do Secretário-Geral da Mesa, conduotres que são dos processos de inovação 
e de absorção do impacto das tendências da conjuntura político-social na estrutura, 
sistemas e processos administrativos. 

SECRETÁRIOS/DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/PROCURADOR-GERAL 

Representativos do nível estratégico-organizacional. 

Responsáveis pelas decisões e ações executivas relacionadas a cada um dos grandes 
segmentos de atuação da Secretaria da Assembléia. 

Para tanto, orientam sua atuação, predominantemente, para a concepção e gestão do 
planejamento e desenvolvimento institucional aplicado a cada um destes segmentos. 

Simultaneamente, asseguram o acompanhamento, a avaliação e o julgamento 
tempestivo dos resultados alcançados, garantindo decisões corretivas de rumo sempre 
que necessário. 
No seu escopo de atuação, aparecem ainda como atividades destacadas: 
. a complementação do papel estratégico-institucional do Diretor-Geral em termos de 

decisões relacionadas ao conjunto de atividades específicas e rotineiras dos campos 
de atuação da Secretaria; 

. a atuação permanente ás alterações e tendências do ambiente externo que possam 
gerar necessidades de inovações ou mudanças nos sistemas, processos e métodos 
de trabalho; 

. a identificação de necessidades de desenvolvimento dos sistemas de informação 
imprescindíveis à eficácia do processo decisório da Secretaria da Assembléia e sua 
competência para satisfazer seus clientes preferenciais internos e externos. 
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GERENTES-GERAIS 

Representativos do nível organizacional. 

Responsáveis pela concretização dos resultados desejados através de uma atuação, 
sobretudo, coordenadora dos trabalhos dos gerentes das áreas operacionais numa 
linha de orientação e organização das ações operacionais e de elaboração e 
acompanhamento dos planos e projetos específicos. 

Através da sua competência, principalmente de liderança, é que cada área, atuando 
como força propulsora de sinergia positiva, vai gerar os se rv iços que identificarão a 
Secretária da Assembléia como eficaz e eficiente para satisfazer seus clientes. Garantir 
uma postura profissional alinhada com os "Valores do Quadro Funcional", constitui pré-
requisito indispensável ao exercício deste papel. 

No seu escopo de atuação, aparecem ainda como atividades destacadas: 

. manter-se perrnanentemente atento  ás  oportunidades  de  melhoramento que acarretem 
maior eficiência nos seus resultados; 

. assumir suas intransferíveis responsabilidades como gestor dos recursos humanos, 
financeiros, materiais e de tecnologia em sua área de atuação; 

• disseminar em sua área a prática de "existir para o cliente", principalmente nas 
relações internas de parceria com os demais ocupantes de posição gerencial na 
Secretaria; 

. assumir como desafio permanente a superação dos índices de eficiência de suas 
atividades e o cumprimento de suas metas orçamentárias, numa linha de busca de 
melhoria progressiva da relação benefício x custo das despesas e investimentos 
realizados em sua área. 

FGS e FGM de Gerenciamento (Funções Gratificadas de Níveis Superior e Médio) 

Representativos do nível de coordenação operacional. 

Responsáveis pela coordenação das equipes de trabalho do nível operacional, 
assegurando os resultados desejados na linha de frente de atuação de cada um dos 
setores da Secretaria. 

Pa rt icipam com o Gerente Geral da elaboração dos planos operacionais, bem como da 
avaliação dos resultados e recomendações quanto a eventuais ações corretivas 
necessárias. 

10 
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Em relação á sua área específica de atuação, assumem as mesmas responsabilidades 
inerentes ao Gerente Geral no tocante a: 

. melhoramentos; 

. gestão de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos; 

. existir para o cliente; 

. superação de índices de eficiência; 

. cumprimento de metas orçamentárias. 

FGS de Assessoramento (Função Gratificada de Nível Superior ) 

Representativos do papel de assessoramento e suporte técnico especializado aos 
ocupantes de posição gerencial. 

São profissionais com reconhecidos conhecimentos técnicos especializados e 
competência interpessoal orientada para a satisfação do cliente. 

Podem também atuar como pesquisadores, criadores e fomentadores de tecnologia, 
sistemas e processos, tanto de natureza temático-processual quanto administrativa. 

Através de sua atuação como "consultores internos" é que os responsáveis pelas 
posições gerenciais na estrutura da Secretaria obtêm o suporte de concepção. 
implantação e implementação das ações que garantirão os resultados institucionais, 
organizacionais e operacionais desejados. Também através deles a integração e a 
coerência sistémicas podem ser facilitadas a partir do incremento, em todos os níveis, 
do espírito de parceria. 
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ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO POR NÍVEL 

DIRETRIZES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

GESTÃO ESTRATÉGICA 

COORDENAÇÃO ORGANIZACIONAL 

COORDENAÇÃO OPERACIONAL 

EXECUÇÃO OPERACIONAL 
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c - CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA POR POSIÇÃO ORGANIZACIONAL-CHAVE 

c.1 - DIREÇÃO SUPERIOR - DIRETOR-GERAL E SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 

DIRETORIA-GERAL E SECRETARIA-GERAL DA MESA - SUA IMPORTÂNCIA NO 
CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

A presença de uma estrutura permanente de po rte significativo como é a Secretaria da 
Assembléia no contexto do Poder Legislativo Mineiro justifica-se principalmente em 
razão das necessidades seguintes: 

1 -apoio temático e processual que assegure o indispensável complemento técnico 
especializado às ações e decisões dos parlamentares e sua missão de representação 
política do povo (aí incluídos Plenário, Comissão, Mesa e Gabinetes). 

2 -Garantia de coerência, organização e padronização ao longo dos anos, das 
informações, normas e procedimentos legislativos, assegurando-se, assim, 
permanente disponibilidade desses instrumentos. 

3 -Suprimento, manutenção e desenvolvimento dos recursos de apoio logístico 
operacional e administrativo imprescindíveis ao bom andamento das atividades da 
Casa. Insere-se aqui todo o apoio orientado para a competente gestão das pessoas 
e dos insumos tecnológicos, financeiros e materiais da Instituição. 

Coordenar executivamente esse complexo conjunto de atribuições em pe rfeita sintonia 
com as diretrizes emanadas da Mesa e de forma atenta à dimensão política sempre 
presente, constitui óbvia e primordial necessidade. Na estrutura da Secretaria esse 
papel é exercido pelo Diretor-Geral e pelo Secretário-Geral da Mesa. Ambos têm como 
prioridade de atuação o assessoramento direto à Mesa, garantindo-lhe o supo rte de 
informações ao processo decisório politico, institucional e administrativo em qualquer 
assunto vinculado à atuação da Secretaria. 

O Diretor-Geral tem sua atuação complementada pela gestão estratégico-institucional 
da estrutura da Secretaria, responsabilizando-se, dessa forma, perante a Mesa, pelos 
resultados finais desejados dessa estrutura. 

Situam-se, assim, o Diretor-Geral e o Secretário-Geral da Mesa na interseção entre a 
atuação política do Poder e a ação técnico-administrativa do corpo funcional, ambos 
imprescindíveis àviabilização dos resultados institucionais, dentro dos padrões exigidos 
de eficácia e eficiência. 
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• POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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• CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

DIRETOR-GERAL 

.. Mesa 

Necessidades: 

• Emprego adequado dos recursos públicos na estruturação do apoio logístico, 
operacional e administrativo. 

• Agilidade e competência na implementação das decisões. 
• Supo rte de informação consistente, confiável e ágil que facilite o processo de 

decisão. 
• Disponibilidade de recursos materiais, humanos e financeiros que garantam a 

implementação das decisões. 
• Subsídios para tomadas de decisão que assegurem permanente atualização da 

estrutura, sistemas e processos de trabalho da ALMG numa linha de modernização 
e inovação. 

.. Deputados 

Necessidades: 

. Informação, orientação e recursos de apoio material, humano e financeiro disponíveis 
para o atendimento às suas necessidades e de seu gabinete. 

• • Secretários, Procurador-Geral e Diretor da Escola do Legislativo 

Necessidades: 

• Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão estratégico-
organizacional de suas áreas de atuação. 

• Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos resultados 
desejados. 
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SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 

• • Mesa - 

Necessidades: 

Supo rte técnico-operacional profissional, isento ideologicamente e ético, condizente 
com as necessidades do Processo Legislativo. 

. Supo rte de informação consistente, confiável e ágil que subsidie o processo de 
decisão institucional. 

. Agilidade e competência na implementação das decisões inerentes ao Processo 
Legislativo. 

.. Secretário Temático-Processual 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão estratégico-
organizacional de sua área de atuação. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÁO DA ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

• PAPEL INSTITUCIONAL  

• FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

.. DIRETOR-GERAL:  

Eficãcia Global  

.. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA:  

Competéncia Politico-Institucionl  
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c.2 - SECRETÁRIO TEMÁTICO-PROCESSUAL 

• SECRETARIA TEMÁTICO-PROCESSUAL (STP) - SUA IMPORTÂNCIA NO 
CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

Na divisão organizacional da Secretaria da Assembléia, a chamada "área de 
processo" é comumente identificada como atividade-fim da Assembléia. 

Está claro que não se trata, ela em si, de atividade-fim, mas igualmente se tem 
como ce rto que se constitui, entre todas as modalidades de ação desenvolvidas 
na Secretaria da Assembléia, naquela mais próxima e mais diretamente imbricada 
com a atividade-fim da Instituição, que é atribuída aos membros do Poder, e 
apoiada diretamente pelos serviços da 'área de processo". 

Neste contexto é que se situa a recém-criada Secretaria Temático-Processualcuja 
posição na atual estrutura da Secretaria constitui, realmente, fato novo. 

A mencionada característica, representada por sua novidade, não reside na 
invenção de uma atividade inédita, posto que a STP, assim como as demais 
Secretarias da nova estrutura, seja o resultado da aglutinação de antigos 
Departamentos, no caso daqueles da "área do processo", mas no tratamento a 
ser dispensado às atividades já inseridas naquele compa rt imento funcional. 

A Secretaria Temático-Processual tem a missão de ser um espaço de a rticulação. 
Em primeiro lugar, entre as Gerências-Gerais da "área de processo", de modo 
a que atuem de forma integrada e harmónica, na persecução de seu objetivo 
comum, qual seja, o de viabilizar, dentro da especialidade de cada uma, o bom 
funcionamento do Legisitivo. Em segundo lugar, a STP funciona como um 
espaçotambém de integração entre a Secretaria-Geral da Mesa e as mencionadas 
Gerências Gerais, o que significa atuar em consonância com as diretrizes e 
orientações da Mesa da ALMG. Por derradeiro, funciona a STP como um campo 
de a rt iculação integrado da "área do processo" com as demais Secretarias da 
estrutura administrativa da Casa, e, por conseqüência, com a Diretoria-Geral. 

Entendemos que o grande e preponderante papel da STP - e o que faz com que 
não represente apenas mais um degrau burocrático-hierárquico - está na sua 
potencialidade de atuação no nível estratégico-organizacional, como agente 
facilitador, assegurando a gestão da Secretaria da Assembléia, em seu campo 
de atuação, mediante a coordenação dos recursos técnicos de que disponha ou 
de que venha a dispor, seja na área de conteúdo temático da matéria que se 
constitua objeto de atenção e de ação do Poder, seja no aspecto processual-
legislativo, que funciona como engrenagem básica da movimentação da 
Instituição. 
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Com essa tarefa, busca-se propiciar o alcance de um p rimeiro resultado 
esperado, isto é, o de permitir um campo mais livre, mais desembaraçado, para 
a atuação -de Secretaria- Geral da Mesa no nível institucional-estratégico. 
Garante-se, assim, maior disponibilidade da SGM para a necessária interação 
com a Mesa na gestão estratégica. 

O supo rte à Secretaria-Geral da Mesa está ainda inserido na atribuição mais 
relevante da STP, que é a de responsabilizar-se pelo conteúdo técnico das ações 
desenvolvidas no assessoramento ao processo legislativo. 
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. POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA 
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CLIENTES PREFERENCIAIS DO SECRETÁRIO TEMÁTICO- PROCESSUAL 
• E SUAS NECESSIDADES 

.. DEPUTADOS, MESA, PLENÁRIO E COMISSÕES. 

Necessidades: 

• Exercício do mandato legislativo de acordo com os preceitos legais e normativos 
vigentes e com os anseios da população. 

• Suporte técnico especializado de natureza temática e processual que garanta o 
atendimento às necessidades acima. 

• Supo rte técnico específico à atuação da Mesa diretora no que respeita à 
implanmtação de planos e ações administrativas consideradas estratégicas pela 
gestão de comando administrativo da Casa. 

.. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 

Necessidades: 

• Reconhecimento pela Mesa da competência do assessoramento às decisões 
político-institucionais da Direção da Assembléia. 

• Corpo técnico de suporte temático-processual disponível para apoiar o 
atendimento à necessidade acima. 

Coordenação e sistematização das Gerências-Gerais da área, de modo a 
garantir o funcionamento orgânico e harmônico da área do processo. 

.. DIRETOR-GERAL 

Necessidades: 

Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

Apoio temático-processual aos Deputados, Plenário, Comissões e Secretário- 
Geral da Mesa assegurado com competência e em tempo hábil. 
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.. GERENTES-GERAIS DA SECRETARIA TEMÁTICO-PROCESSUAL E DEMAIS  
MEMBROS DA EQUIPE  

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis á gestão organizacional  
e operacional de suas respectivas áreas.  
Recursos Humanos, Materiais e Financeiros necessários ao alcance dos  
resultados de suas respectivas áreas.  

Integração e inteiração dos setores, mediante numa coordenação geral da  
área, de modo a se garantir o funcionamento harmõnico e eficaz.  

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DO SECRETARIO TEMÁTICO-
PROCESSUAL E OS ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA  

PARCEIROS 	 ASSUNTOS  

.. Secretário de Assuntos Especiais 
(SAE) 

.. Secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional 

(SPI) 

Secretário de Comunicação  
Institucional 

(SCI)  

Assessoramento temático-proces-
sual em projetos especiais vinculados 
à Mesa  

Planejamento Institucional. 

Estratégias de divulgação das  
atividades institucionais. 
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. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Conmpete'ncia Institucional  
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ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle de 
gestão das atividades de supo rte técnico ao processo legislativo e ao conteúdo 
temático das matérias legislativas. 

Dar suporte ao Secretário-Geral da Mesa, responsabilizando-se pelo conteúdo 
técnico das ações desenvolvidas no assessoramento ao Processo Legislativo. 

Dotar a ação parlamentar de instrumentos técnicos adequados e necessários ao 
atingimento dos objetivos desejados, concretizando as propostas dos Deputados, 
aprimorandos-as tecnicamente e oferecendo alternativas de atuação. 

Assegurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia Institucional da ALMG. 

Garantira integração, em nível de sistemas, processos e resultados, das equipes 
das áreas de Comissões, Plenário, Consultoria e Pesquisa, Documentação e 
Informação, e Taquigrafia e Publicação. 

Atuarem parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria da Assembléia, 
assegurando os resultados objetivados pelas atividades de supo rte técnico ao 
processo legislativo e ao conteúdo temático das matérias legislativas. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
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. DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS GERÊNCIAS-GERAIS DA 
SECRETARIA TEMÁTICO-PROCESSUAL 

STP.1 GERÊNCIA-GERAL DE APOIO ÀS COMISSÕES - GCO 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Subgerência I 

Subgerência I: 

Subgerência II: 

Subgerência III: 

Comissões de Administração; Constituição e Justiça; Defesa 
Social; Redação; Veto; Propostas de Emenda á Constituição. 

Comissões de Agropecuária e Política Rural; Defesa do 
Consumidor; Direitos e Garantias Fundamentais; Educação, 
Cultura, Despo rtos, Turismo e Lazer; Fiscalização Financeira e 
Orçamentária; Saúde e Ação Social. 

Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização; Ciência e 
Tecnologia; Meio Ambiente; Política Energética, Hídrica e 
Minerária; Parlamentar de Inquérito; Especiais. 
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b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

• • Secretário Temático-processual 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado, processual e operacional, que assegure 
o supo rte necessário aos trabalhos das Comissões. 

. Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rt ilhada. 

• • Mesa, Plenário, Comissões e Deputados. 

Necessidades: 

Apoio técnico processual e operacional competente, ético, profissional e com 
isenção pa rt idária, para a realização das reuniões, acompanhamento dos 
processos e informações referentes às fases de tramitação das matérias. 

Feed-back e proposta de aprimoramento dessas ações em nível dos resultados 
desejados. 

• • Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

. 	Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis á gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 
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d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

. Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação  
das ações institucionais, organizacionais e operacionais que visem garantir a  

eficiência dos trabalhos das Comissões da ALMG.  

Garantir uma integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa  

linha de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a  
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os Recursos Humanos, Materiais  

e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de se rv iços de terceiros em sua área de  
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  
eficiência e eficácia.  
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

   

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

São atribuições de rotina da Gerência-Geral de Apoio às Comissões e suas 
subgerências: 

- Recebimento e guarda dos processos; 
- exame do processo, com conferência dos documentos apensos, referentes às 

etapas e incidentes da tramitação; 
controle dos prazos regimentais na tramitação de proposições e elaboração de 
cronogramas; 

- contato com o Presidente da Comissão para a designação do Relator da matéria; 
- encaminhamento das matérias à Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa 

para a elaboração da minuta de parecer; 
elaboração da ordem do dia ou pauta das comissões; 
elaboração de edital de convocação, em caso de reunião preparatória, 
extraordinária ou conjunta; 
encaminhamento das matérias para publicação, tais como ordens do dia, editais 
de convocação, pareceres. etc., com acompanhamento do "Diário do Legislativo" 
e registro da data de publicação; 
distribuição das ordens do dia para os Deputados e setores afins; 

- elaboração dos roteiros das reuniões; 
- preparação de avulsos, quando necessário; 
- preparação de reunião, tomando-se todas as providências relativas a ela; 

verificação da composição pa rt idária e do "quorum" durante a abertura e o 
transcurso da reunião e, quando for o caso adoção de providências para a 
substituição do membro efetivo; 
acompanhamento das reuniões; 

- registro de presença dos Deputados; 
assessoramento sobre o regimento e fluxo processual ao Presidente da 
Comissão e aos Deputados; 
elaboração das atas das reuniões; 
prestação de informações necessárias à Gerência-Geral de Documentação e 
Informação para atualização do Banco de Dados MATE; 
encaminhamento do resultado das reuniões para o Plenário através de 
comunicações (somente para as matérias conclusivas de comisssão); 
encaminhamento do resultado das reuniões para a Secretaria-Geral da Mesa. 
através da ordem do dia anotada; 
prestação de informações sobre os processo em tramitação nas comissões; 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

recebimento de emendas a projetos de natureza orçamentária; 
- alimentação  e  guarda  dos  processos suplementares; 

organização dos processos concernentes às comissões temporárias; 
redação e encaminhamento dos pedidos de diligências, convocações, convites 
e proposições incidentes sobre o processo legislativo; 
elaboração da programação semanal das comissões; 
elaboração de minutas de normas complementares sobre o funcionamento das 
comissões; 
cálculo e controle da participação proporcional das bancadas nas comissões. 

A responsabilidade pelo apoio às Comissões é dividida entre as três subgerências 
da seguinte forma: 

Subgerência I - responsável pelas Comissões: 
- de Administração, 
- de Constituição e Justiça, 
- de Defesa Social, 
- de Redação, 
- de Veto e 
- de Propostas de Emenda à Constituição. 

Subgerência II - responsável pelas Comissões: 
- de Agropecuária e Política Rural, 
- de Defesa do Consumidor, 
- de Direitos e Garantias Fundamentais, 
- de Educação, Cultura, Despo rtos, Turismo e Lazer, 
- de Fiscalização Financeira e Orçamentária e 
- de Saúde e Ação Social. 

Subgência Ill - responsável pelas Comissões: 
- de Assuntos Municipais e Regionalização, 
- de Ciência e Tecnologia, 
- de Meio ambiente , 
- de Política Energética, Hídrica e Minerária, 
- Parlamentar de Inquérito e 
- Especiais. 
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Área de 
Referência 
Legislativa 

Área de 
Atendimento 

Público 

IN SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

STP.2 GERÊNCIA-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - GDI 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADO DECARACTERIZAÇÃODAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-Gerais 

Necessidades: 

. Adequado registro formal das atividades legislativas, no que diz respeito à sua 
tramitação e de acordo com o preceituado no Regimento Interno da Casa. 

• Preservação da memória institucional, através da custódia, em segurança, dos 
documentos legislativos e administrativos. 

• Supo rte de informação consistente, confiável e ágil que facilite o processo de 
decisão institucional. 

.. Secretário-Geral da Mesa, Secretário Temático-Processual e 
Gerentes-Gerais da STP 

Necessidades: 

• Disponibilidade de apoio especializado que assegure informações necessárias 
às atividades institucionais. 

• Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compartilhada. 

.. Público Externo 

Necessidades: 

. Suporte de informação sobre a atuação da Assembléia, enquanto no exercício 
das funções de sua competência institucional. 

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

• Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, P ERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação  
das ações institucionais, organizacionais e operacionais, que garantam a  
disponibilidade de informação na Secretaria da ALMG.  

Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha  
de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a  
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os Recursos Humanos, Materiais  

e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de se rv iços de terceiros em sua área de  
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  

eficiência e eficácia.  

32  



n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Registro da tramitação de matéria legislativa, na base de dados MATE (Matéria 
em Tramitação), com sua respectiva indexação. 

• Fornecimento de informação sobre tramitação de matéria aos clientes. 

• Publicação do relatório quadrimestral "INFORMATE". 
Gerenciamento e implantação do sistema "Assembléia on line", com treinamento 
e reciclagem de usuários. 

e.2. ÁREA DE ARQUIVO E BIBLIOTECA 

e.2.1. Arquivo 

• Recebimento e guarda dos documentos legislativos e administrativos, para a 
preservação da memória institucional. 

• Processamento técnico dos documentos supra-mencionados, para fins de 
recuperação. 

. Aplicação de tecnologia de miniaturização de documentos (em microfilme ou 
computador), com vistas à segurança do ace rvo e à economia de espaço físico 
no seu armazenamento. 

e.2.2. Biblioteca 

Seleção, em parceria com os órgãos técnicos da Casa, de material para 
composição de seu ace rvo. 

. Tratamento técnico ao material adquirido, de forma a permitir sua recuperação 
por todas as formas que se mostrarem necessárias. 

• Normalização das publicações da Assembléia, de acordo com as definições da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para material bibliográfico. 

• Operação de sistemas autorizados, internos ou externos, que se constituírem em 
bases de dados úteis ao Parlamento Mineiro. 

• Indexação da base de dados "Discursos". 

Circulação de sumários do principais periódicos existentes em seu ace rvo. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.3. ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

. Orientação aos usuários quanto às consultas feitas no recinto da GDI. 

Pesquisa em bancos de dados inte rnos e externos para localização de 
informações solicitadas. 

Levantamento de fontes para fornecimento de texto integral de documentos 
referenciados em base de dados. 

Fornecimento de cópias de material solicitado. 

Empréstimo e resgate de material bibliográfico. 

Elaboração e distribuição de "AVULSOS" dos projetos em tramitação na Casa, 
com anexação de legislação neles citada. 

e.4. ÁREA DE REFERÊNCIA LEGISLATIVA 

Registro, em base de dados automatizada, de referências à legislação estadual 
de hierarquia superior e das resoluções e deliberações da Assembléia. 

Indexação da matéria supra-mencionada. 

Registro das alterações sofridas pela legislação ao longo de sua história, de 
forma a permitir confiabilidade na atualização da mesma. 
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Taquigrafia 

Área de 
Redação 

e 
Revisão 

n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

STP.3. GERÊNCIA-GERAL DE TAQUIGRAFIA E PUBLICAÇÃO - GTP 

a. DIAGRAMA'DA'ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

• • Secretário Temático-Processual 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário ao 
adequado registro formal das atividades parlamentares e divulgação oficial das 
mesmas. 

. Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rt ilhada. 

.. Mesa, Plenário, Comissões e Deputados 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que garanta o registro formal e a 

divulgação oficial das atividades parlamentares. 

e • Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

. Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  

execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação  
das ações institucionais, organizacionais e operacionais de registro e divulgação  

das matérias institucionais da ALMG.  

Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha  

de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a  
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os Recursos Humanos, Materiais  

e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de se rv iços de terceiros em sua área de  
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  
eficiência e eficácia.  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DAESTRUTU RA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA DE TAQUIGRAFIA 

Registro taquigráfico das reuniões de Plenário e de Comissões, bem como de 
eventos de interesse da Instituição. 

Tradução, digitação e revisão dos apanhamentos taquigráficos. 

Transcrição taquigráfica de textos gravados em fitas magnéticas. 

Manutenção e alimentação, em parceria com a Gerência-Geral de Documentação 
e Informação, do Banco de Dados de Pronunciamentos - DISC. 

Roteirização das reuniões de Comissões. 

e.2. ÁREA DE REDAÇÃO E REVISÃO 

Revisão técnica das matérias a serem publicadas no "Diário do Legislativo", bem 
como de matérias político-parlamentares de interesse da Instituição. 

Elaboração de resumos de correspondência oficial, requerimentos e erratas 
para publicação. 

e.3 - ÁREA DE PUBLICAÇÃO E ANAIS 

Digitação, conferência, correção e revisão das matérias a serem publicadas no 
"Diário do Legislativo". 

Preparação informatizada da matéria para publicação e remessa, via computador, 
à Imprensa Oficial do Estado. 

Medição e conferência das matéria publicadas. 

Composição dos Anais da Assembléia. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

STP.4. GERÊNCIA-GERAL DE CONSULTORIA E PESQUISA - GCP 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Área 
Temática 

VI 

 

Area 
Temática I 

 

Área de 
Pesquisa 

Área 
Temática 

V 

 

GCP 
Assessorla 

Area 
de 

Pronuncia- 
mentos 

 

Area 
de 

revisão 

 

 

Área 
Temá- 
tica II 

  

   

Area de 
Suporte 

Administrativo 

I - Área de Direito Constitucional e Administração 

II - Área de Economia e Fiscalização 

Ill - Área de Direito Municipal e Eleitoral 

IV - Área de Meio Ambiente, Minas e Energia .  Ciência e Tecnologia e Política Rural. 

V - Área de Saúde e Ação Social 

VI - Área de Educação, Cultura, Despo rtos, Turismo e Lazer. 
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f% SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA. PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretário Temático-Processual 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário ao 
assessoramento no desenvolvimento de pesquisas e consultoria temática ás 
Comissões e aos Deputados na atividade parlamentar. 

Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rtilhada. 

.. Deputados, Comissões Permanentes e Temporárias 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado para o assessoramento e consultoria 
temática no processo legislativo, na atividade de fiscalização e controle externos 
e nos procedimentos político-parlamentares. 

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos. materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DECARACTERQAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS  

E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  
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d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  

execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação  
das ações institucionais, organizacionais e operacionais de assessoramento e  
consultoria temática às Comissões e aos Deputados em suas atividades  
parlamentares.  

Desenvolver programas de pesquisa e realizar estudos técnico-científicos  
necessários à elaboração legislativa, á atividade de fiscalização e controle e às  

manifestações político-parlamentares.  

Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da ALMG.  

Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha  

de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a  
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os Recursos Humanos, Materiais  

e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de se rv iços de terceiros em sua área de  
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  
eficiência e eficácia.  
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. GERAIS: 

Emitir estudos técnicos, informações e instruções sobre matérias trazidas a seu 
exame. 

Elaborar minutas de textos de proposições legislativas solicitadas. 

Elaborar minutas de pronuncimentos e conferências sobre matérias técnicas. 

Elaborar textos para suporte à atividade técnico-jurídica e político-parlamentar. 

Elaborar minutas de pareceres técnicos a serem apresentados em reuniões de 
comissão. 

Acompanhar reuniões de comissão, assessorando seus membros em matérias 
técnicas. 

Prestar supo rte técnico e administrativo às atividades ligadas à fiscalização e ao 
controle externo da administração pública, tais como acompanhamento do 
planejamento estadual, das políticas setoriais, da execução orçamentária e 
tomada de contas. 

Pa rt icipar na organização de seminários, fóruns e audiências públicas na forma 
de apoio técnico e administrativo. 

Estudar e indicar alternativas para iniciativa parlamentar e para a administração 
da Secretaria da Assembléia. 

Assessorar os Deputados em conferências, palestras, reuniões, ou outros 
eventos que façam parte de suas atividades parlamentares. 

Coletar dados e organizar fontes de pesquisa do órgão. 

Proceder a estudos e elaborar trabalhos técnicos. 

Pa rt icipar da Revista do Legislativo/Indicador. 

Manter os bancos de dados de índices econõmicos, dados municipais e dados 
eleitorais e do arquivo temático de matérias jornalísticas. 

Prestar informações sobre as Assembléias Constituintes Mineiras e sobre 
biografias da elite política mineira de 1889 a 1990. 

Desenvolver projetos de caráter institucional, de natureza permanente ou 
temporária. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERPAÇÃO DAESTRUTU RA, PERMS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.2 ÁREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

Proceder à análise e assessoramento em questões constitucionais, de 
administração pública, de direito do consumidor, dos direitos e garantias 
fundamentais e de defesa social. 

Dar assessoria temática às Comissões: 
- de Constituição e Justiça, 
- de Administração Pública, 
- de Defesa do Consumidor, 
- de Direitos e Garantias Fundamentais e 
- de Defesa Social. 

e.3 ÁREA DE ECONOMIA E FISCALIZAÇÃO 

• Proceder à análise e assessoramento em questões econõmicas, tributárias, 
financeiras e de planejamento estatal. 

• Dar assessoria temática à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
e demais comissões, no tocante a aspectos econõmicos. 

e.4 ÁREA DE DIREITO MUNICIPAL E ELEITORAL 

. Proceder à análise e ao assessoramento em questões de direito municipal, 
direito eleitoral e divisão administrativa do Estado. 

. Dar assessoria temática à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 

e.5 ÁREA DE MEIO AMBIENTE, MINAS E ENERGIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
E POLÍTICA RURAL 

Proceder à análise e ao assessoramento em questões de política ambiental e 
direito ambiental, recursos naturais, política energética, hídrica e minerária, 
direito minerário, política de desenvolvimento científico e tecnológico e política 
rural. 

Dar assessoria temática às Comissões: 
- de Meio Ambiente, 
- de Política Energética, Hídrica e Minerária, 
- de Ciência e Tecnologia e 
- de Agropecuária e Política Rural. 
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e.6 ÁREA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL  

. Proceder à análise e ao assessoramento em questões de saúde pública,  
assistência social e saneamento básico.  

. Dar assessoria temática à Comissão de Saúde e Ação Social.  

e.7 ÁREA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER  

Proceder à análise e ao assessoramento em questões de política educacional,  
política cultural, desportos, turismo e lazer. 

Dar assessoria temática à Comissão de Educação, Cultura, Despo rto, Turismo  
e Lazer. 

e.8 ÁREA DE PRONUNCIAMENTOS  

. Elaborar minutas de pronunciamentos político-parlamentares e conferências  
sobre matérias técnicas.  

e.9 ÁREA DE PESQUISA  

Elaborar pesquisas sobre os diversos temas de interesse da atividade legislativa  

e parlamentar.  

Pa rt icipar da elaboração da revista do Legislativo/ Indicador.  

Manter os bancos de dados sobre índices econõmicos, dados eleitorais, dados  

municipais e arquivo temático de matérias jornalísticas.  

Prestar informações sobre as Assembléias Constituintes Mineiras e sobre  
biografias da elite política mineira de 1889 a 1990.  
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e.10 ÁREA DE ASSESSORIA 

. Prestar supo rte aos consultores sobre o processo legislativo, Regimento Interno, 
forma e conteúdo dos trabalhos. 

Assessorar consultores, deputadose demais órgãos da ALMG quanto a aspectos 
jurídicos das matérias legislativas. 

Se rvir de inte rface entre as Gerências-Gerais de Comissões e Consultoria, além 
das diversas coordenações de áres,visando garantir o nível do atendimento 
desejado. 

Representar a Gerência-Geral junto aos diversos depa rtamentos em reuniões 
de trabalho interdepartamental, quando solicitado. 

Acompanhar a tramitação e elaboração, quando necessário, de leis 
complementares. 

Elaborar a correspondência oficial que envolva embasamento técnico-jurídico 
específico. 

e.11 ÁREA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 

Manter o arquivo geral da GCP. 

Indexar os trabalhos elaborados. 

. Controlar o fluxo dos documentos. 

Prestar informações sobre o andamento de solicitações de trabalhos. 

Superv isionar os se rv iços de recepção, protocolo, registro em banco de dados 
informatizados, datilografia/digitação. 

Controlar e requisitar material. 

Providenciar a manutenção de equipamentos. 

Apoiar a Gerência-Geral e seus grupos temáticos na criação de rotinas técnicas 
e administrativas de trabalho. 
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e.12 ÁREA DE REDAÇÃO E REVISÃO 

Redigir as minutas de pareceres de redação final. 

Proceder às revisões gramaticais e referentes à técnica legislativa de todos os 
trabalhos produzidos no âmbito da GCP. 
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STP.5. GERÊNCIA-GERAL DE APOIO AO PLENÁRIO - GPL 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Área 
de Apoio 

Administrativo 

Area de 	GPL  
Apoio 

Técnico 
Especializado 

 

Área 
de 

Assessoria 
de Plenário 

 

 

 

 

 

           

  

KN__, 
Área 
de 

Redação 
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b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretário Temático-Processual 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário aos 
trabalhos do Plenário. 

. Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rt ilhada. 

.. Mesa, Plenário, Comissões, Lideranças e Deputados 

Necessidades: 

Apoio técnico processual e operacional competente, ético, profissional e com 
isenção partidária, para a realização das reuniões, acompanhamentos dos 
processos e informações referentes ás fases de tramitação das matérias. 

Feed-back e proposta de aprimoramento dessas ações em nível dos resultados 
desejados. 

• • Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis á gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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e PAPjaL IFíS~iTl.iCiC3Y+lAL bli. OE13EiUClA4CsERAL  OE:  

PLENARIgr:r ::: 

aarantir, nosinnreás  organizacionaltitgatiladionitt operacionai s  o apootegnico  '. 
espeçializado pwra a realuação dos  trabalhas  do PJer+ãrio da fïL1IMGy  33 
ern  adequadas  condicoes sie ixt)ualtdade, prazo e custo  

d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  

execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação  

das ações institucionais, organizacionais e operacionais que visem garantir a  
eficiência dos trabalhos do Plenário da ALMG.  

Garantir integração como Secretário-Geral da Mesa, o Secretário Temático-
Processual e os demais ocupantes de posição gerencial numa linha de parceria  

que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a  

Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os Recursos Humanos, Materiais  
e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua área de  

atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  
eficiência e eficácia.  

Prestar informações sobre o processo legislativo e as atividades de Plenário, em  
especial quanto ao recebimento, publicação e tramitação de proposições.  
convocação de reuniões, matérias constantes da pauta, resultado de votação,  

oradores, decisões da Presidência, designação de Comissões, etc.  
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e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1.ÁREA DE ASSESSORIA AO PLENÁRIO 

Assessoramento à Mesa da Assembléia durante reuniões. 

Orientação quanto ao recebimento e despacho de proposições. 

Fornecimento de informações e matérias para elaboração de atas de reuniões. 

Assessoria aos Líderes e Deputados em assuntos relacionados às reuniões de 
plenário. 

Encaminhamento ao MATE, GCS, Secretário Temático-Processual e SGM do 
resultado de votações. 

Elaboração dos roteiros de reuniões especiais solenes e preparatórias. 

Coleta de assinaturas nas atas aprovadas e despachos. 

Coleta de assinaturas nas indicações de membros das Comissões pelos 
Lideres. 

Exame, salvaguarda e demais providências visando a tramitação dos processos 
remetidos à GPL, para inclusão na ordem do dia, inclusive proposições acessórias, 
requerimento incidentes e emendas. 

Interpretação de textos constitucionais e regimentais relativos ao processo 
legislativo. 

• Observância dos prazos regimentais em conjunto com a GCO e a GCP. 

Realização de pesquisas levantamento de dados, análise de processos. minutas 
de relatórios, despachos e outros que subsidiem o Gerente-Geral da GPL, o 
Secretário-Temático-Processual, e o SGM. 

e.2. ÁREA DE REDAÇÃO 

Apanhamento de todos os atos da Mesa e dos fatos ocorridos durante a reunião: 
. Registro de Presença dos Deputados 
. Oradores 
. Correspondência lida 
. Proposições apresentadas 
. Demais incidentes verificados durante a discussão ou votação das matérias 

em pauta 
• Elaboração e digitação da ata suscinta a ser lida em plenário. 
• Elaboração de atas para publicação no diário do Legislativo com sumário e 

montagem das notas taquigráficas das matérias do Plenário. 
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• Controle da publicação de atas e discursos atrasados, inclusive com erratas. 

. Providência, juntamente com os Assessores, visando a confiabilidade das atas. 

Numeração das reuniões ordinárias e extraordinárias; registro em livro próprio; 
anotação da destinação das reuniões preparatórias, solenes e especiais. 

• Pesquisas, levantamento de dados, relatórios, revisão e digitação de documentos 
parlamentares, observadas correção gramatical e técnica legislativo. 

e.3. ÁREA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

Exame das proposições a serem recebidas em plenário, com pesquisa de 
informações fornecidas pela GDI. 

Orientação quanto ao registro e despacho das proposições recebidas em 
plenário da corregedoria em geral. 

Elaboração, digitação e distribuição das ordens do dia e dos editais de 
convocação. 

Providências, juntamente com a GTP, para publicação das ordens do dia e dos 
editais de convocação. 

Providências, juntamente com a Gol, para confecção e distribuição dos avulsos 
dos projetos ao plenário, gabinetes e setores interessados. 

Programação e operação do sistema eltrõnico de votação (painel), orientando 
quanto às senhas e ao uso dos postos de votação. 

Providências necessárias ao controle de prazo a que se refere o artigo 105 do 
regimento interno. 

. Informações sobre o processo legislativo e a tramitação de proposições. 

. Organização e alimentação dos arquivos setoriais. 

Pesquisas, relatórios. elaboração de expedientes, estudo de despacho, contatos 
com outras gerências e gabinetes parlamentares. 

e.4. Área de apoio administrativo 

. Triagem e protocolo das proposições encaminhadas á GPL, obse rvado o 
Regimento Interno. 

• Registro em livros próprios (anotações, numeração e carinho de despacho) das 
proposições recebidas em plenário, bem como das mensagens ou ofícios dos 
Poderes Executivo e Judiciário. 
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Despacho de correspondência. 

. Controle da publicação da correspondência e demais matérias recebidas em 
Plenário, bem como seu encaminhamento aos setores competentes. 

. Organização e fornecimento de avulsos e cópias de editais e de ordens do dia. 

• Elaboração das folhas mensais de frequência dos Srs. Deputados. 

• Organização e atualização dos arquivos setoriais. 

. Pesquisa através de terminais e demais providências necessárias á instrução 
dos processos. 

• Contagem do número de assinatura a que se refere o a rt igo 67 da Constituição 
Estadual para fins de recebimentos de projetos de iniciativa popular. 

Controle do material de consumo. 

• Conservação dos equipamentos da GPL. 

. Atendimento telefõnico à Mesa e aos Deputados durante as reuniões de 
Plenário. 

Informações gerais sobre todas as atividades de plenário. 

Pesquisa, levantamento de dados, digitação de expediente ou relatórios. 
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c.3 - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

. A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL (SPI) - SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL 
DA ALMG 

O exercício do planejamento é inerente a qualquer atividade humana,  

principalmente àquelas vinculadas à gestão empresarial, organizacional e  

operacional das Instituições. 

Qualquer processo decisório sempre decorre de um planejamento, ainda que  

assistemático, empírico e informal. 

Obviamente que a garantia de Planos de Ação consistentes e coerentes com o  
papel de uma Instituição e os resultados dela desejados é diretamente  
proporcional à existência de um processo de planejamento formal e sistematizado,  

que assegure a disseminação de uma "mentalidade planejadora" e de  
"pensamento estratégico" em todos os níveis da organização.  

Em um primeiro plano destaca-se a necessidade de imprimir EFICÁCIA nas  
ações, ou seja, caracterizar de maneira concreta e objetiva O QUE PRECISA  

SER FEITO. 

Em outras palavras a EFICIÊNCIA (fazer bem feito), apesar de fundamental,  

carece de sentido se ocorrer na execução de atividades não prioritárias ou  

mesmo desnecessárias. 

O Planejamento aparece, assim, como o responsável pela garantia dessa  

eficácia no delineamento do Plano de Ação da ALMG.  

Adicionalmente, entender e exercitar o pianejamento como um PROCESSO  
ORDENADO E ORDENADOR é imprescindível para se assegurar QUALIDADE  
E RACIONALIZAÇÃO em todas as etapas de desenvolvimento das ações  
operacionais, o que significa trabalhar orientado pela já citada mentalidade 

 

planejadora, e voltado para maximizar resultados desejados.  

Não se preocupar, a nível institucional, com a estruturação de um processo 
 

formal de planejamento tende, po rtanto. a levar a ALMG a ficar vulnerável, em  
níveis superiores aos recomendáveis, às variáveis externas e internas. 

 

pe rturbadoras dos limites adequados de eficácia, qualidade e racionalização  

imprescindíveis ao seu papel de gestora de recursos e de patrimônio públicos.  
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Outro aspecto a ser ressaltado é que o Planejamento, se sistematizado, provê 
os níveis decisórios de um supo rte confiável, em termos de necessidades 
técnicas e de  caracterização  do cenário sócio-político-econômico, que possibilita 
a REDUÇÃO DO GRAU DE INSEGURANÇA inerente a qualquer processo de 
tomada de decisão. 

Este aspecto de alta relevância é viabilizado em razão da concreta possibilidade 
que essa sistematização traz de AUMENTO DO NÍVEL DE COMPREENSÃO por 
pa rte dos responsáveis pelas decisões, principalmente no segmento estratégico 
da Instituição. Além disso, se corretamente conduzido e exercido em todos os 
demais segmentos da estrutura organizacional, o Planejamento leva, 
naturalmente, à CARACTERIZAÇÃO DE ACONTECIMENTOS INEVITÁVEIS 
RELEVANTES e, po rtando, que precisam serobjeto de tratamento pro-ativo com 
vistas á administração controlada de suas consequências. 

À medida que resultados concretos são alcançados, graças á eficácia, qualidade, 
racionalidade e ace rto das ações decorrentes do planejamento. torna-se possível 
uma atuação voltada para MODIFICAR TRAJETORIAS INDESEJADAS de 
ações operacionais. Tal vantagem diferencial pode ser, assim, mais facilmente 
considerada viabilizando uma atuação voltada para o AUMENTO DA 
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DESEJÁVEIS, mas 
pouco prováveis de acontecer em uma trajetória inercial, usual em ambientes 
de planejamento informal. 

Assegurar que esse padrão de planejameto aconteça na ALMG, constitui 
responsabilidade de  todos os ocupantes de posição gerencial, na direta proporção 
da importância e abrangência  institucional das atividades de suas respectivas 
áreas. 

À Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional cabe, 
prioritariamente, garantir o indispensável apoio técnico especializado, a toda a 
Casa, para que cada um possa assumir essa intransferível responsabilidade e 
gerar os resultados institucionais desejados. 

Se definir O QUE PRECISA SER FEITO depende do Planejamento, o 
CONSEGUIR FAZER vai depender, por sua vez, de adequados sistemas de 
informação. 

Tais sistemas, além de suprir os níveis decisórios da matéria prima principal para 
uma adequada análise de problemas e tomada de decisão, garante ao processo 
de planejamento o instrumental necessário ao Controle Institucional das ações 
planejadas. Tal controle precisa ser entendido no seu contexto amplo, de 
garantia da eficácia desejada, ou seja, de ACOMPANHAR. AVALIAR, JULGAR 
E AGIR CORRETIVAMENTE EM TEMPO HÁBIL. 
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Partindo da questão básica da definição de quais informações são necessárias  
e suficientes, a estruturação dos sistemas de informação deve passar, a seguir,  

pela análise criteriosa da racionalização de processos, otimização de recursos  
e, só então, pela decisão de informatizar ou não.  

Da mesma forma que o planejamento, a gestão dos sistemas de informação de  

uma área constitui responsabilidade intransferível do gerente dessa área.  

Também nesse caso, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento  
Institucional existe para garantir à Instituição adequados sistemas de informação  
e, além disso, o supo rte, em parceria, necessário a todos os gerentes para o  

desenvolvimento, a implantação, a implementação e o controle dos sistemas  

computadorizados da ALMG.  

Conforme fica claro pelo exposto, a atuação desta Secretaria impacta, de forma  

significativa, os resultados desejados do Sistema Institucional ALMG.  

~ 

~ 
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• CLIENTES PREFERENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E SUAS NECESSIDADES 

. . MESA, DIRETOR-GERAL E SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 

Necessidades: 

Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

Planejamento nas dimensões institucional, organizacional e operacional, que 
assegure bases indispensáveis à determinação da eficácia desejada para que 
a ALMG consiga, permanentemente, empreender sua missão institucional. 

Sistemas de informação ágeis, seguros e confiáveis, para maior efetividade do 
processo de tomada de decisão na ALMG. 

Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da ALMG que assegure o 
supo rte necessário ao atendimento às necessidades acima citadas. 

.. DEPUTADOS, SECRETÁRIOS, PROCURADOR-GERAL E DIRETOR DA 
ESCOLA 

Necessidades: 

. Supo rte Técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades pelo planejamento institucional e sistemas de informação em 
suas respectivas áreas de atuação 

.. GERENTES-GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE 

Necessidades: 

• Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis á gestão organizacional 
e operacional de suas respectivas áreas 

• Recursos Humanos, Materiais e Financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E OS ASSUNTOS OBJETOS DA 
PARCEIRA 

PARCEIROS 	 ASSUNTOS 

.. Secretaria de Assuntos Especiais 	Projetos de inovação administrativa, 
(SAE) 	 políticas de pessoal. 

.. Secretaria de Assistência e 
Administração de Pessoal 

	
Desenvolvimento de recursos humanos. 

(SAP) 

.. Secretaria Temático-Processual 	Planejamento institucional. 
(STP) 

.. Escola do Legislativo 	 Desenvolvimento de recursos humanos. 

fl  
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. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Desenvolvimento institucional  

. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

. Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle de  

gestão das atividades de supo rte técnico de planejamento e desenvolvimento  
institucional e de sistemas de informação a todas as áreas e unidades da  

Secretaria da Assembléia Legislativa, garantindo o cumprimento das diretrizes  
da Mesa e da Diretoria-Geral.  

• Assegurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia Institucional da ALMG  

• Coordenar a implementação do planejamento institucional e a elaboração dos  

planos diretores de desenvolvimento de recursos humanos, de sistemas de 
informação e de modernização administrativa.  

• Coordenar o processo de Planejamento Organizacional integrado ao Modelo de  

Excelência Institucional da ALMG, conduzindo a implantação das decisões a ele 
 

inerentes. 

. Garantir a integração, em nível de sistemas, processos e resultados, das equipes 
 

das áreas de Planejamento e Coordenação e de Sistemas e Informática.  

Responsabilizar-se pelas atividades de controle dos sistemas de informação 
 

implementados na Assembléia. 
. Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria, assegurando 

 

os resultados objetivados pelas atividades de supo rte técnico de planejamento  
e desenvolvimento institucional. 
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. DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS GERÊNCIAS-GERAIS DA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

SPI.1. GERÊNCIA-GERAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - GPC 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
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Suporte ao 

Planejamento 
Institucional 

Área de 
Assessoria 

Interna 
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Moder- 
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Adminis- 
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GPC 
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\ Humanos 
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b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

. . Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Necessidades: 

Planejamento institucional, desenvolvimento de recursos humanos e 
modernização administrativa nas dimensões estratégica, organizacional e 
operacional, que assegurem bases indispensáveis à determinação da eficácia 
desejada para que a ALMG consiga, permanentemente, empreender sua missão 
institucional. 

• Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário ao 
atendimento às necessidades acima citadas. 

• Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rtilhada. 

. . Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes -Gerais 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que lhes garanta condições de assumir 
suas respectivas responsabilidades no planejamento, desenvolvimento de 
recursos humanos e modernização administrativa em suas áreas de atuação. 

• Estudos e projetos de planejamento, capacitação e desenvolvimento de recursos 
humanos orientadores das ações operacionais nesses campos. 

. Feed-back e propostas de aprimoramento dessas ações em nível dos resultados 
desejados. 

Parceria orientada para a eficácia institucional. 

. Gerentes de áreas operacionais da Gerência -Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis á gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio á implementação  
das ações institucionais, organizacionais e operacionais de planejamento e  
modernização da ALMG.  
Garantir supo rte técnico especializado á Secretaria da ALMG na gestão do  

patrimõnio humano da Secretaria da Assembléia.  

Propor instrumentos e processos de análise e avaliação de desempenho funcional  

e de desenvolvimento na Carreira, e coordenar a avaliação dos respectivos  
resultados para o desenvolvimento da Instituição.  

Coordenar a implantação do Banco de Potencial de Gerenciamento e estabelecer  

planos para o desenvolvimento.  

Coordenar o processo de avaliação dos resultados institucionais dos programas de  

capacitação de recursos humanos, com apoio da Gerência-Geral de Pessoal e da  

Escola do Legislativo.  

Propor a implantação de normas, sistemas e métodos de simplificação e  
racionalização do trabalho.  

Garantir uma integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa 
 

linha de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno. 
 

Garantir a integração da sua equipe de trabalho de forma alinhada com a Filosofia 
 

Institucional da ALMG assegurando os recursos humanos, financeiros e materiais 
 

indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua área de 
 

atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  

eficiência e eficácia.  
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e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA  

e.1. ÁREA DE SUPORTE AO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL  

Interagircom entidades externas envolvidas com o planejamento da ALMG (PPAG).  

Propor bases conceituais do planejamento institucional anual da ALMG, coordenando  

e controlando sua implantação.  

Elaborar e manter atualizado o Documento Interno de Caracterização dos Papéis  

Institucional e Organizacional da estrutura da Secretaria da ALMG.  

Garantir o apoio técnico especializado para o acompanhamento, avaliação,  

julgamento e definição de ações corretivas dos resultados do Planos de Ação  
Organizacional e Operacional da ALMG.  

Elaboração de relatórios gerenciais de  acompanhamento do planejamento aprovado.  

e.2. ÁREA DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

Elaborar estudos visando a implantação de normas, sistemas e métodos de  
simplificação e racionalização do trabalho administrativo da ALMG.  

Propor padrões que visem a uniformizar procedimentos e impressos adotados.  
• Propor atos administrativos necessários ao processo de modernização  

administrativa.  
• Elaborar e manter atualizados os manuais de procedimentos organizacionais.  

Interagircom o Gerente-Geral de Sistemas e Informática visando ações permanentes  

de racionalização de procedimentos; métodos e processos, bem como o  
desenvolvimento de novos sistemas de informação.  

• Garantir supo rte administrativo e de recursos instrucionais ás demais equipes da  
GPC.  

Garantir o supo rte para manutenção e atualização dos sistemas de informação na  

GPC.  

Elaboração de relatórios gerenciais de acompanhamento de ações administrativas.  

f~ 
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e.3. AREA DE SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Interagir permanentemente com a Gerência-Geral de Pessoal e a Escola do 
Legislativo, visando ações de desenvolvimento do Patrimônio Humano da ALMG. 

Coordenar o processo de concepção e implantação do Banco de Potencial. 

Acompanhar, avaliar e propor ações corretivas aos programas de 
desenvolvimento de recursos humanos, a saber: 
. Avaliação de desempenho; 

Capacitação do Patrimônio Humano; 
. Apreciação e Programas de Desenvolvimento Individual; 
. Banco de Potencial. 

e.4. AREA DE ASSESSORIA INTERNA 

. Acompanhar o processo de normatização interna da casa, mantendo atualizada a 
GPC. 

Informar os diversos setores da Casa quanto às normas internas. 

Sistematizar a divulgação das normas internas da Casa, realizando trabalho de 
campo principalmente junto às áreas envolvidas com as respectivas normas. 

Responsabilizar-se pelas informações técnicas, sobre normas internas da Casa, 
garantindo seu repasse atualizado à equipe da GPC. 

Padronizar as minutas de deliberações da Mesa. 
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. SPI2. GERÊNCIA GERAL DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - GIN 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
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b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e seus clientes 
preferenciais 

Necessidades: 

Garantia da disponibilidade de supo rte técnico para atendimento às demandas 
da Instituição no desenvolvimento das atividades de planejamento em nível 
estratégico e operacional de sistemas de informação, bem como na sua 
implantação e manutenção. 
OBS: No que diz respeito às atividades de desenvolvimento de sistemas 
emergenciais e de produção de Informática, é impo rtante registrar que a 
priorização do atendimento é ditada pela avaliação de situações especiais e, 
não, pela eleição de clientes preferenciais, ou seja, privilegia-se o atendimento 
a necessidades específicas que possam vir a ter reflexo agudo no desempenho 
da Instituição. 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-Gerais. 

Necessidades: 

Parceria para o planejamento, desenvolvimento, implantação e manutenção 
de sistemas de informação, bem como suporte técnico para instalação, operação 
e manutenção de equipamentos de informática. 

. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTOCONSOUDADODECARACTERIZAÇÃODAESTRUiURA,PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

d . ESCOPO BÁSICO DA ATUAÇÃO  

Acompanhar e avaliar as alternativas tecnológicas (hardware e software)  
disponibilizadas no mercado de informática, bem como analisar sua adequação  
e viabilidade, no atendimento às demandas da ALMG.  

Oferecer alternativas tecnológicas para o atendimento às demandas atuais e  

potenciais de informatização da ALMG.  
Coordenar a execução das atividades de processamento automático de dados.  

Operar os recursos centralizados de informática.  

Instalar/desinstalar equipamentos de informática, bem como garantir sua  
manutenção.  
Capacitar operadores de equipamentos e sistemas de informática.  

Desenvolver e manter sistemas de computador, apoiando sua utilização.  

Fornecer a especificação técnica e operacional dos recursos de informática.  

Garantir apoio e acompanhamento nos procedimentos licitatórios referentes à  
aquisição ou manutenção de hardware e so ftware, bem como na elaboração dos  
respectivos contratos.  
Responsabilizar-se pela proposição e controle dos contratos de manutenção  

relativos aos recursos de informática.  

Promover auditoria dos sistemas de computador em uso na Casa.  

Subsidiar a elaboração de planos diretores de informática, planos de sistemas  

de informação, convênios de cooperação técnica e de acesso a bancos de dados  

e planos de assimilação, desenvolvimento e utilização de tecnologias de  

informação.  
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. Executar atividades de organização e métodos e garantir supo rte técnico 
especializado à Secretaria da ALMG, para definição, desenvolvimento, 
implantação e manutenção de sistemas de informação. 

. Estabelecer padrões de linguagem e metodologia de indexação que assegurem 
compatibilidade e compa rtilhamento de sistemas. 

e . DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1.ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 

. Promover a pesquisa e implantação de novas técnicas e ferramentas de análise 
de sistemas. 

. Desenvolver e implantar sistemas aplicativos para equipamentos 
centralizados, abrangendo ainda bases de dados textuais em qualquer 
ambiente de informática. 

. Manualizar procedimentos e treinar os usuários desses sistemas aplicativos. 

. Promover manutenção evolutiva e corretiva nos sistemas. 

• Promover a desativação ou substituição de sistemas. 

• Elaborar Planos de Implantação de Sistemas. 
Treinar usuários no âmbito de seus serviços. 

e.2.ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

• Coordenar os levantamentos e estudos para o planejamento estratégico e 
operacional dos sistemas de informação da ALMG. 

. Estabelecer, juntamente com os usuários da GIN, procedimentos e rot;nas para 
desenvolvimento, implantação e manutençao de sistemas e criar instrumentos 
de controle que assegurem o cumprimento das diretrizes estabelecidas. 

• Definir padrões de linguagem e metodologia de indexação que assegurem 
compatibilidade e compa rtilhamento de informações. 

• Manter atualizado e disponibilizar o ICMG - Índice Controlado de Minas Gerais 
- ou instrumentos similares de controle de linguagem ou metodologia de 
indexação que venham a ser adotados. 

• Interagir com o Gerente-Geral de Planejamento e Coordenação visando ações 
permanentes de racionalização de procedimentos, métodos e processos, bem 
como o desenvolvimento de novos sistemas de informação. 
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• Coordenar as iniciativas setoriais da GIN que visem ao levantamento de dados  

junto aos usuários.  
. Promover a divulgação sistemática (interna e externa) das informações relativas  

ao trabalho da GIN.  

e.3.ÁREA DE CENTRO DE INFORMAÇÕES  

Promover a pesquisa e implantação de novas técnicas e ferramentas de  

microinformática.  
Desenvolver e implantar sistemas aplicativos para microinformática.  
Manualizar procedimentos e treinar os usuários desses sistemas aplicativos.  

Apoiar o uso de aplicativos de fornecedores externos para ambiente de  
microinformática e supermicro, abrangendo treinamentos, com destaque para:  

- planilhas eletrõnicas  
- editores e processamentos de textos  
- formatadores de múltiplos usos  
- linguagens de qua rta geração para acesso a bancos de dados voltados a  

usuários finais.  
Promover manutenção evolutiva e corretiva nos sistemas.  

• Elaborar Planos de Implantação de Sistemas de Microinformática.  
• Acompanhar e avaliar as tecnologias disponibilizadas no mercado de hardware  

e software de microinformática, analisando sua adequação às demandas da  
Instituição.  

. Atuar no estudo de alternativas tecnológicas, prevenindo o esgotamento dos  
limites de capacitação e operacionalidade dos recursos de microinformática.  

. Oferecer supo rte ao uso de recursos de softwares voltados a aplicação não  
sistematizadas ou "que ry" de bancos de dados corporativos.  

e.4.ÁREA DE ASSESSORIA DE TECNOLOGIA  

. Acompanhar e avaliar as alternativas tecnológicas (hardware e software)  

disponibilizadas no mercado de Informática, bem como analisar sua adequação  

e viabilidade, no atendimento ás demandas da ALMG.  
. Coordenar o processo de assimilação de tecnologias.  
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e.5.ÁREA DE SUPORTE 

Administrar e garantir segurança de acesso às informações e aplicações existentes 
nos sistemas automatizados. 
Administrar os sistemas computacionais centralizados ou não, abrangendo: 
- espaço em disco 
- criação de infra-estrutura para novas aplicações 

- ambientes de trabalho 
- rede lógica de comunicação de dados e teleprocessamento. 

• Buscar supo rte básico junto aos fabricantes e fornecedores das soluções 
adotadas na ALMG. 

. Coordenar e avaliar atualizações de versões de software e hardware. 

. Promover a administração de dados e a administração de bancos de dados. 

• Responsabilizar-se pelo apoio técnico ás demais áreas da Gerência-Geral, no 
uso das ferramentas e recursos computacionais. 

e.6.ÁREA DE PRODUÇÃO 

• Coordenar a preparação da infra-estrutura para a instalação de equipamentos 
de informática. 

. Promover a instalação/desinstalação e a disponibilização para o uso dos 
equipamentos de informática. 

• Oferecer suporte ao usuário para a operação dos equipamentos disponibilizados. 
• Gerenciar a rede física de teleprocessamento (interna e externa). 

. Manter o controle de backups dos recursos centralizados. 

Operar os equipamentos centralizados: 
- inicialização e término dos sistemas; 

- monitoração dos processos ativos; 

- controle das condições ambientais da sala dos computadores. 
. Atender as solicitações de manutenção de equipamentos e , se for o caso, 

encaminhá-las para os serviços específicos das empresas contratadas. 
. Promover a limpeza especializada e acompanhar a manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos. 
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. Operar o sistema de impressão a laser e a envelopadora, disponibilizando 
seus serviços para os usuários, dentro das normas vigentes. 

. Promover a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias, na sua área de 
atuação, visando à maior qualidade a menor custo, no atendimento às 
necessidades da ALMG. 

e.7.AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

. Dar apoio administrativo ao Gerente-Geral e demais gerentes da Área de 
Sistemas de Informática. 

Acompanhar e controlar os prazos de vigência, pagamentos de faturas, 
abrangência dos contratos de manutenção dos equipamentos de informática, 
bem como a eficácia dos serviços prestados. 

Controlara frequência dos se rvidores da Gerência-Geral e encaminhar as 
solicitações de pagamento de horas-extra. 

Encarregar-se da redação, digitação e encaminhamento dos expedientes da 
Gerência-Geral. 

. Manter o controle dos suprimentos e materiais de consumo necessários ao 
desenvolvimento das atividades do setor. 

. Controlar a biblioteca técnica do setor. 
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c.4 - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

. A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (SCI) - SUA 
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

A imagem de uma instituição está intimamente ligada a dois fatores básicos: 

. À qualidade do produto e/ou dos serviços que ela oferece à comunidade. 

. Às opiniões que esta mesma comunidade expressa a respeito da instituição. 

A opinião das pessoas depende das informações que elas recebem e passam 
adiante, a pa rtir da posição que ocupam na instituição e na sociedade. 

É necessário, pois, que os serviços prestados por uma instituição tenham a 
qualidade desejada. Mas será igualmente necessária, a existência de um 
sistema de comunicação eficiente a pa rtir da própria instituição, para que as 
pessoas tenham sempre informações corretas e completas, jamais distorcidas 
ou falseadas. 

Este sistema de comunicação atua em duas linhas de forma simultânea: 

. público interno e, 

. público externo. 

Em ambas as direções a organização deverá ter linguagem uniforme e coerente. 

Agindo comunicativamente com seus diversos públicos, a pa rt ir de um 
planejamento estratégico e de forma sistematizada, a organização melhor 
produz, melhor fala, melhor vê, melhor escuta, melhor se posiciona. 

Em organizações de se rv iços, especialmente marcadas pela intangibilidade de 
seus produtos, o fator qualidade dos próprios se rviços e do seu sistema de 
comunicação assume sua forma mais determinante. É o caso da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. 

A matéria prima da Secretaria de Comunicação Institucional é a Informação, 
tratada de forma integrada, através de instrumentos de Imprensa, Relações 
Públicas, Promoção e Publicidade. 
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Orientam-se as ações de comunicação desenvolvidas nas diversas modalidades 
por um Planejamento Estratégico de gestão de cu rto, médio e longo prazo, 
formulado a pa rtir de pesquisas de opinião. 

Com isso, são garantidas as bases do desenvolvimento das atividades que 
visam ao suprimento e antecipação das demandas internas e externas de seus 
públicos preferenciais e que resultarão no desejado fo rtalecimento da imagem 
institucional do Poder Legislativo Mineiro. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFlS  

E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES  

.. Público Externo  

• População em Geral  
Governo Federal  
Governo Estadual  
Governos Municipais  

• Empresariado  
. Comunidade Acadêmica:  

Primária  
Secundária  
Universitária  

. Comunidade Religiosa  
• Comunidade Cultural  
• Meios de Comunicação  
• Sindicatos e Associações de Trabalhadores  
• Entidades de Profissionais Liberais  

Necessidades:  

Disponibilidade de canais de interlocução com a ALMG que assegurem o acesso  

a informações confiáveis e ágeis sobre as atividades do Poder Legislativo e a  
participação nas ações legislativas.  

Feedback e proposta de aprimoramento dessas ações com vistas aos resultados  

desejados.  

.. Público Interno  

.. Mesa, Diretor-Geral, Secretário-Geral da Mesa:  

Necessidades:  

Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada.  

Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da ALMG que assegure  

o supo rte necessário à divulgação das atividades institucionais e à criação e  
manutenção de canais de interlocução com a sociedade, garantindo o  
conhecimento e uma imagem positiva do trabalho do Poder Legislativo em  
Minas Gerais.  
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

.. Deputados 

Necessidades: 

Divulgação interna e externa das ações institucionais da ALMG que garantam o 
conhecimento e uma imagem positiva do trabalho parlamentar em Minas Gerais. 

.. Deputados, Secretários; Procurador-Geral e Diretor da Escola do 
Legislativo: 

Necessidades: 

. Supo rte técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades pelo fluxo de informações internas e externas em suas 
respectivas áreas de atuação, facilitando a integração do público interno da 
ALMG. 

.. Gerente-Geral de Comunicação Social e sua equipe: 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão organizacional 
e operacional de sua área. 

Recursos Humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados desejados de sua área. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTOCONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃODA ESTRUTURA, PERMS  

E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  
INSTITUCIONAL E OS ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA.  

PARCEIROS  

. Secretário Temático-Processual 
(STP) 

. Secretário-Geral da Mesa  
(SGM)  

ASSUNTOS  

Estratégias de divulgação  

das atividades institucionais.  

. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Imagem Institucional  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se, ouvido o Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional, 
pelo planejamento, organização, acompanhamento e avaliação dos resultados 
institucionais das atividades de Comunicação Social, de acordo com as diretrizes 
da Mesa e da Diretoria-Geral. 

Propor diretrizes para integração do Poder Legislativo com a sociedade, 
possibilitando a criação e o aprimoramento de canais de pa rticipação. 

Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento de cidadãos, 
representantes de entidades e autoridades que apresentem propostas ou 
sugestões com vistas à integração mencionada no item anterior. 

Coordenar, orientar e supe rvisionar, no âmbito do Poder Legislativo, as atividades 
de imprensa e relações públicas. 

Atuar como secretaria-executiva do Comitê Deliberativo de Comunicação 
Institucional. 

Assegurar o alinhamento de sua equipe com a filosofia institucional da ALMG. 

Atuar em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional, assegurando os resultados objetivados pelas atividades de supo rte 
técnico à comunicação interna. 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃODAESTRUTURA.PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DA GERÊNCIA-GERAL DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - GCS 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Área 
de 

Relações 
Públicas 

Área de 
Apoio 

Audio-Visual 

 

Área 
de 

Jornalismo 

 

 

GCS 

 

 

Área 
de 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DECARACTERIZAÇÃODA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b. CLIENTES PREFERENCIAIS 

.. Secretário de Comunicação Institucional e seus clientes preferenciais: 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário à 
divulgação interna e externa das ações institucionais da ALMG , a integração do 
público interno e a criação e manutenção de canais de interlocução com os 
diversos públicos. 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-Gerais: 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado que garanta condições de assumir suas 
respectivas responsabilidades no fluxo de informações internas da ALMG. 

Parceria orientada para a eficácia institucional da divulgação das atividades do 
Poder Legislativo. 

.. Veículos de comunicação e assessorias de comunicação de outras 
instituições. 

Necessidades: 

. Acesso a informações atualizadas sobre a atividade parlamentar em Minas 
Gerais. 

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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especializado  para a implementação das alões de comunicação social  
naSecretaria da Assembléia em adequadas condições de qualidade, 

 e custo.  

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PEARS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

. Responsabilizar-se pela execução das atividades de comunicação social, de  

acordo com as bases traçadas pelo Secretário de Comunicação Institucional.  

. Garantir o supo rte especializado de Comunicação Social na Secretaria da  

ALMG. 

Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha  

de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a filosofia  

institucional da ALMG. assegurando os recursos humanos, materiais efinanceiros  

indispensáveis aos resultados dela esperados  

Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua área de  
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  
eficiência e eficácia.  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃODA ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DE ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.I. ÁREA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Realizar e acompanhar eventos internos e externos que promovam o 
aprimoramento das relações entre o Poder Legislativo e a Sociedade. 

Prestar assistência administrativa e de cerimonial ao Presidente da ALMG, 
membros da Mesa, Conselhos das Medalhas do Mérito Legislativo, Ordem do 
Mérito Funcional, Inconfidência Mineira e Santos Dumont. 

Administrar a programação do Espaço Político-Cultural da ALMG. 

Informar o público em geral e os órgaos da administração pública sobre as 
atividades da Assembléia Legislativa. 

Elaborar, atualizare distribuir as publicações "Autoridades Mineiras" e "Deputados 
Mineiros". 

. Recepcionar e acompanhar visitantes durante a sua permanência na Casa. 

e.2. ÁREA DE JORNALISMO 

Elaborar os informativos da Assembléia "Assembléia Informa", "Assembléia na 
Imprensa",  "Boletim  da Secretaria" e "Parceria".  

Fornecer aos principais veículos de comunicação de Minas informações sobre 
os acontecimentos institucionais do Poder Legislativo. 

Distribuir aos Órgãos da Imprensa as matérias produzidas por gabinetes 
parlamentares. 

Credenciar jornalistas para a cobe rtura de atividades do Poder Legislativo. 

Prestar apoio logístico aos jornalistas credenciados. 

Editar a "Revista do  Legislativo", juntamente com a Gerência-Geral de Consultoria 
e Pesquisa. 
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DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
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e.3. COMUNICAÇÃO VISUAL 

. Criar, compor e produzir a arte-final dos impressos e publicações oficiais da 
Assembléia. 

e.4. CENTRO DE APOIO AUDIO-VISUAL 

Produzir programas de rádio e televisão. 

Produzir a programação do circuito interno de televisão. 

Produzir material de áudio e vídeo em geral. 

83 



O SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

c.5 - SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

. A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SAP) 
- SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

No contexto das atividades de apoio administrativo da ALMG, o conjunto das 
atribuições vinculadas à gestão do patrimônio humano da Instituição assume 
natural e predominante importância, ao se relacionarem com o alvo preferencial 
as ações organizacionais e operacionais da Secretaria - o se rvidor. 

Decorre a presença destacada, no nível estratégico-organizacional da estrutura, 
da Secretaria de Assistência e Administração de Pessoal. 

Apesar de sua imprescindibilidade como supo rte, esta unidade técnica jamais 
pode ser responsabilizada pela gestão dos recursos humanos de qualquer área, 
a não ser em seu próprio âmbito de autoridade. O apoio competente deve, sim, 
possibilitar, a todo gerente, a tomada de decisões gerenciais adequadas, 
negocia) e tecnicamente. 

Dessa forma, o papel de gestor e responsável final pelo suprimento, manutenção 
e desenvolvimento de toda a equipe, enquanto formada por indivíduos e 
enquanto grupo, pe rtence, intransferivelmente, a cada gerente. 

A presença da Secretaria de Assistência e Administração de Pessoal justifica-
se, de forma inquestionável, na medida em que da sua competente atuação 
como consultora interna e parceira de todas as áreas da Casa, dependerá, 
significativamente, o alcance dos resultados institucionais desejados. 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOUDADO  DE  CARACTERIZAÇÃO DAESTRLJTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

Todos os gerente da Casa estarão, sem dúvida, muito mais aptos a assumirem 
seu papel de gestores dos recursos humanos componentes de suas respectivas 
equipes se: 

. a assistência aos se rvidores, em termos de benefícios e saúde, seja assegurada; 

. a movimentação, o registro e o controle dos atos de pessoal estejam 
corretamente tratados e controlados; 

. as ações de planejamento e coordenação das atividades de higiene e segurança 
do trabalho em nível institucional estejam acontecendo satisfatoriamente; 

. as informações funcionais de caráter geral estejam disponíveis a todos os 
serv idores; 

. o apoio no acompanhamento do desempenho do patrimõnio humano, e de 
seu desenvolvimento nas carreiras esteja garantido. 
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. POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. CLIENTES PREFERENCIAIS DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E SUAS NECESSIDADES 

.. Mesa, Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa 

Necessidades: 

. Gestão e administração do patrimõnio humano da ALMG, garantindo adequada 
assistência à saúde. 

. Planejamento e coordenação nas dimensões institucional, organizacional e 
operacional das ações de higiene e segurança do trabalho. 

.. Secretários, Procurador-Geral e Diretor da Escola do Legislativo 

Necessidades: 

. Disponibilidade de recursos humanos adequados para o exercício de suas 
funções. 

. Supo rte técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades pela gestão dos recursos humanos de sua área. 

.. Gerentes-Gerais da Secretaria de Assistência e Administração de Pessoal 
e demais membros da equipe 

Necessidades: 

. Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão organizacional 
e operacional de suas respectivas áreas. 

. Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos resultados 
desejados de suas respectivas áreas. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADODE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E OS ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA 

PARCEIROS 

 

ASSUNTOS 

   

. Secretaria de Assuntos Especiais 
(SAE) 

. Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional 

(SPI) 

. Secretaria Administrativo-Operacional 
(SAO) 

. Escola do Legislativo 

Política de remuneração. 
Política de pessoal 

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 

Projetos de higiene 
e segurança do trabalho. 

Desenvolvimento de recursos 
humanos 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Patrimônio humano  
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃODA ESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pela implantação da política de recursos humanos, pela 
organização, condução e controle da gestão das atividades de supo rte técnico 
de administração de pessoal, de assistência à saúde, de higiene e segurança do 
trabalho em todas as unidades da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
garantindo o cumprimento das diretrizes da Mesa da Assembléia e da Diretoria-
Geral. 

Assegurar o alinhamento de sua equipe com a filosofia institucional da ALMG. 

Coordenar a implementação das ações de assistência à saúde, estendida à área 
médica, odontológica e psicossocial. 

Coordenar a gestão do patrimônio humano da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, integrada ao Modelo de Excelência Institucional da Assembléia 
Legislativa. 

Garantir a integração, em nível de sistemas, processos e resultados das equipes 
das áreas de pessoal, saúde e assistência e da Comissão de Higiene e 
Segurança do Trabalho. 

Atuar em parceria com as demais Secretarias, assegurando os resultados 
objetivados pelas atividades de supo rte técnico à saúde e assistência e 
administração de Pessoal. 

Controlar a execução dos convênios, contratos e benefícios da área de saúde e 
assistência , de Pessoal e do programa de higiene e segurança do trabalho. 

90 



Área de 
Suprimento 
de Pessoal 

Área de 
Atendimentos 

e 
Serviços 

IA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA,PERFlS 
E POSIÇÕESORGANIZACIONAIS 

. DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS GERÊNCIAS-GERAIS DA 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOliDADO  DE  CARACTERIZAÇÃO  DA  ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

b. CLIENTES PREFERENCIAIS  

• . Secretário de Assistência e Administração de Pessoal e seus clientes  
preferenciais  

Necessidades:  

• Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário  às 
atividades de suprimento, manutenção e desenvolvimento de pessoal.  

• Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da  
gestão organizacional compa rt ilhada.  

• • Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-gerais:  

Necessidades:  

• Disponibilidade de apoio especializado que lhes garanta condições de assumir  
suas responsabilidades na gestão dos recursos humanos em suas respectivas  
áreas de atuação.  

• Suporte de suprimento, manutenção e desenvolvimento de recursos humanos,  

que oriente as ações operacionais nesses campos.  
• Feed-back e proposta de aprimoramento dessas ações com vistas ao alcance  

dos resultados desejados.  

Parceria orientada para a eficácia institucional.  

• • Servidores da ALMG  

Necessidades:  

• Garantia de cumprimento, por pa rte da ALMG, de todos os seus direitos  
funcionais decorrentes da relação legal de trabalho.  

• Garantia de instrumentos de seleção, capacitação e desenvolvimento seguros,  
profissionais, transparentes, isentos e éticos.  

• • Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral  

Necessidades:  

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional  
de suas respectivas áreas.  
Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos  
resultados de suas respectivas áreas.  
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PAPEL 	DA.GERÊNCIA GERA 

Garantir,  nos  níveis organizacional  e operacional; o  apoio técnico 	 .. 

especializado à implementação dasações  de  suprimento, manutenção  
e  desenvolvimento  de pessoal,  em adequadas condições de qua/idade  

prazo e custo. 	 u ~ 

D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PER FIS  
E POSIÇOESORGANIZACIONAIS  

   

d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO  

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  

execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à gestão dos  

recursos humanos da ALMG.  
. Fornecer subsídios técnicos ao Diretor-Geral para a implementação da política  

de pessoal, objetivando imprimir modernidade na dinâmica de métodos e  
processos, trabalhando conjuntamente com a Gerência-Geral de Planejamento  

e Coordenação e a Escola do Legislativo.  

Garantir suporte técnico especializado ao suprimento, manutenção e  

desenvolvimento dos recursos humanos da Secretaria da Assembléia.  

• Dar supo rte na implementação de processos de análise e avaliação de  

desempenho funcional e de desenvolvimento na carreira.  

• Possibilitar disponibilidade necessária à adequada informação e orientação a  
Deputados, servidores e entidades externas.  

• Garantir integração em nível de parceria de sistemas, processos e resultados,  
das equipes das áreas de Administração de Pessoal, de Assistência e Saúde e  

Comissão de Higiene e Segurança no trabalho.  

. Atuar em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento  

Institucional e com a Escola do Legislativo na concepção, revisão e  
acompanhamento das políticas de planejamento de recursos humanos, de  

projetos de desenvolvimento na carreira, de avaliação do desempenho e de  
potencial, do banco de potencial de gerenciamento e de planos de  

desenvolvimento individual.  

• Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha  

de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno.  
. Responsabilizar-se pelos contratos de se rv iços de terceiros em sua área de  

atuação, garantindo resultados eficientes e eficazes.  
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS 

Controlar a movimentação de documentos do âmbito da Secretaria de Assistência 
e Administração de Pessoal, através de protocolo geral. 

Manter atualizado o cadastro funcional dos parlamentares e se rv idores. 

Apurar a frequência dos serv idores da Casa. 

Controlar férias regulamentares e férias-prêmio. 

Prestar informações funcionais, inclusive emitindo declarações diversas. 

e.2. ÁREA DE REGISTROS FUNCIONAIS 

Orientar permanentemente os Deputados com relação às estruturas de pessoal 
de gabinete parlamentar. 

Controlar a estrutura dos gabinetes parlamentares. 

Controlar e manipular os arquivos funcional e geral da Gerência-Geral de 
Pessoal. 

Expedir ca rteiras funcionais, identidades parlamentares e declarações. 

Controlar a administração dos contratos de se rv iços de terceiros. 

Propor métodos e processos de dinamização de procedimentos, especialmente 
levando em consideração recursos de informática, como microfilmagens e 
instrumentos modernizadores da atuação da área. 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.3. ÁREA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

• Efetuar levantamentos funcionais. 

• Expedir certidões. 

• Controlar adicionais de tempo de serviço, férias-prêmio, apostila de direitos, 
aposentadorias, etc. 

• Controlar os processo de desenvolvimento na carreira: progressão, promoção, 
gratificação bienal. 

. Propor a implantação de sistema informatizado ou novos métodos para agilização 
de procedimentos. 

e.4. ÁREA DE PAGAMENTO 

Processar as folhas de pagamento mensal e complementares. 

Emitir contra-cheques e guias de recolhimento. 

Atualizar mensalmente a ficha financeira. 

Atualizar cadastros funcionais. 
Sugerir a implementação de novos métodos ou sistemas, visando à otimização 
de resultados, com ganho de tempo e sem perda de eficácia. 

e.5. ÁREA DE ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL 

• Controlar o processo de auxílio à formação profissional. 

• Concretizar o processo de treinamento individual, gerencial e de equipe, desde 
o diagnóstico das necessidades até a avaliação dos resultados. 

• Levantar as necessidades de treinamento das diversas áreas da ALMG. 

• Executar treinamentos internos. 

• Encaminhar servidores a eventos externos relacionados ao seu desenvolvimento 
profissional. 

• Acompanhar o processo de avaliação do desempenho. 
Apresentar sugestões que visem à capacitação profissional dos se rv idores. 
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O SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃODAESTRUTURA.PERFlS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.6. ÁREA DE SUPRIMENTO DE PESSOAL 

Realizar concursos públicos e seleções internas. 

Acompanhar o estágio probatório. 

Acompanhar a movimentação de servidores. 

Controlar os contratos de estagiários. 

Controlar o número de cargos e funções bem como gerenciar as denominações 
complementares. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃODAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

SAP.2. GERÊNCIA-GERAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA - GSA 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Área 
Médica 

Área 
Odontológica 

Área de 
Assistência 

Social 

     

GSA 

Área 
de 

Enfermagem 

   

   

      

Area 
de 

Fisioterapia 

Área de 
Psicologia Área 

de 
Convênios 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PEARS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretário de Assistência e Administração de Pessoal e seus clientes 
preferenciais 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário à 
garantia da assistência e saúde aos parlamentares e se rv idores da ALMG. 

• Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rtilhada. 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-Gerais 

Necessidades: 

• Disponibilidade de apoio especializado que lhes garanta condições de assumir 
suas responsabilidades pela assistência e saúde dos recursos humanos de suas 
respectivas áreas de atuação. 

• Feedback e proposta de aprimoramento das ações de assistência e saúde em 
nível dos resultados desejados. 

• Parceria orientada para a eficácia institucional. 

.. Parlamentares e Servidores 

Necessidades: 

. Disponibilidade de recursos para o atendimento preventivo e corretivo à saúde 
pessoal e familiar e adequada e ágil concessão de benefícios legais. 

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

• Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

• Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTOCONSOLIDADODECARACTERIZAÇAODAESTRUTURA,PERFlS  

E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

d. ESCOPO BÁSICO DA ATUAÇÃO  

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento,  

execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação  
das ações institucionais, organizacionais e operacionais de saúde e assistência  
aos parlamentares e servidores da ALMG.  

Garantir supo rte técnico especializado à Secretaria da ALMG para a gestão de  

seus recursos humanos no que isto depender de apoio à saúde e assistência de  

parlamentares e se rvidores.  

Atuar em parceria com a Comissão de Higiene e Segurança do Trabalho para a  

garantia da formação e manutenção de uma cultura prevencionista em relação  
aos acidentes e doenças ocupacionais.  

Garantir uma integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa  
linha de parceria que privilegie o exercício de relação cliente/fornecedor interno.  

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a filosofia  

institucional daALMG, assegurando os recursos humanos, materiais e financeiros  

indispensáveis aos resultados dela esperados.  

Responsabilizar-se pelos contratos de se rviços de terceiros em sua área de  
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com  
eficiência e eficácia.  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADODECARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PER FIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA MÉDICA 

Prestar atendimento médico-ambulatorial nas especialidades de clínica médica 
e cardiológica. 

Prestar atendimento domiciliar de urgência. 

Realizar exames periódicos e laudos periciais. 

Atuar na área de medicina preventiva. 

e.2. ÁREA ODONTOLÓGICA 

Elaborar diagnóstico e executar tratamento na área de sua competência. 

Prestar atendimento odontológico de urgência. 

Realizar as perícias inicial e final de tratamentos executados por profissionais 
e instituições conveniadas. 

Desenvolver a odontologia social e preventiva. 

e.3. ÁREA DE ENFERMAGEM 

Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência a paciente na 
sua área de competência. 

Prestar atendimento domiciliar de urgência ou programado. 

Atuar junto á área médica em programa de medicina preventiva. 

Atuar como enfermagem do trabalho. 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADODECARACTERIZAÇAODAESTRUTURA,PERFlS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.4. ÁREA DE CONVÉNIOS 

. Controlar e processar o sistema de assistência complementar prestado pela 
Assembléia, através de credenciamento e convênios relativos à assistência 
hospitalar, médica, paramédica e odontológica. 

. Controlar e processar o sistema de auxílio creche/educação. 

e.5. ÁREA DE FISIOTERAPIA 

Programar, coordenar e executar, através de métodos e técnicas próprias, 
atividade fisioterápica. 

Atuar na área preventiva, com a execução de trabalhos educativos de prevenção. 

e.6. ÁREA DE PSICOLOGIA 

. Elaborar diagnóstico na área de sua competência. 

. Orientar e acompanhar o usuário, em tratamento psicológico e/ou psiquiátrico. 

. Elaborar laudos especializados, quando solicitados. 

. Avaliar candidatos à admissão. 

. Orientar se rv idores com problemas de ajustamento profissional. 

. Atuar na área de psicologia do trabalho. 

e.7. ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Colaboração na promoção da saúde e desenvolvimento pessoal do usuário. 

Orientar o usuário quanto à melhor utilização dos se rviços de saúde e benefícios 
disponíveis. 

Executar investigações sócio-econômicas, quando solicitadas. 

Assessorar os demais profissionais da Gerência de Saúde e Assistência em 
assunto de sua competência. 
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O SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERMS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

SAP.3. COMISSÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Fundamentos 

A política de higiene e segurança do trabalho da Assembléia, e o desenvolvimento 
das ações pe rtinentes, deverão obedecer, para que haja critérios efetivos, a 
diretrizes que se coadunem com a realidade da Instituição, elaborando-se um 
modelo próprio, embasado em parâmetros éticos e competentes. 

O trabalho digno faz digna a pessoa que o exerce e que a ele se dedica. Essa 
avaliação idealística da importância do trabalho assume, em segurança e saúde, 
uma dimensão pragmática, devendo o trabalho transformar-se em meio para 
acrescentar valores à vida das pessoas e não levá-las à incapacidade ou à 
ineficiência. 

Assim sendo, ao se formular um instrumento que seja norteador da visão de 
comunidade de trabalho, terão que ser levados em consideração, entre outros, 
aspectos relacionados com a reeducação para o trabalho, adaptação profissional, 
métodos psicofisiológicos de avaliação da capacidade laborativa, fatores 
condicionadores do ambiente profissional e social, equipamentos, organização 
racional de metas, fisiologia aplicada ao trabalho e a ergonomia, legislação 
trabalhista e administração pa rticipativa de métodos, meios e fins. 

Proposta 

Coordenação do programa de higiene e segurança do trabalho, que deverá ser 
elaborado após serem estabelecidos: 
a) conceito de comunidade de trabalho; 
b) princípios norteadores da doutrina própria sobre higiene e segurança no 

trabalho; 
c) gestão estratégico-operacional do programa, com dimensionamento de 

responsabilidades. 

Apoio técnico no desenvolvimento das ações decorrentes da implantação do 
programa. 

Subsídio, através de estudos técnicos e especializados, visando à 
conscientização de todos os servidores diante das medidas preventivas, 
criando cultura comportamental. 
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D SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADO DE CARACTERIZAÇÃODAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

c.6 - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (SAF) - SUA 
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

A gestão dos recursos financeiros, ao lado da de recursos humanos e materiais, 
constitui a base de qualquer organização para a viabilização do suporte 
especializado, imprescindível à adequada operacionalização de suas atividades-
fim. 

Ser gerente em qualquer tipo de organização e em qualquer nível da estrutura 
significa sercompetente gestor de pessoas, finanças, materiais e equipamentos, 
maximizando o potencial de sinergia positiva, sempre incorporando a integração 
desses recursos. 

Se essa preocupação precisa representar pré-requisito essencial de uma 
posição gerencial, independente da natureza da atividade em que esteja 
inserida, na ALMG assume importância ainda mais decisiva. Isso porque, como 
entidade do serviço público, os recursos financeiros colocados à sua disposição 
são originários do cont ribuinte, cada vez mais consciente do seu direito de 
cobrar a racional utilização dos mesmos. 

Reduzir custos e administrar com parcimõnia os recursos financeiros, em 
qualquer nível de atuação, não pode, po rtanto, caracterizar comportamento 
típico apenas dos períodos de crise. Racionalizar onde possível precisa se 
constituir em compromisso permanente de todos, uma vez que, pela própria 
natureza institucional da ALMG, os benefícios advindos dessa prática se 
reverterão em favor não só dos próprios servidores mas, principalmente, dos 
contribuintes-acionistas e clientes do Poder Legislativo. 

Simultaneamente, é preciso destacar o potencial gerador de receita de uma 
gestão financeira eficientemente administrada, em todos os níveis da estrutura, 
principalmente nos segmentos estratégico e organizacional. 

Otimizar recursos através de administração mais racional das despesas tende, 
na conjuntura inflacionária, a ser, em muitos casos, decisivo para a viabilidade 
financeira da instituição. 

Dentro desse enfoque é que a gestão dos Recursos Financeiros precisa ser 
entendida e exercida em todas as Unidades Organizacionais. 

103 



,-, A SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DAESTRUTU RA, PERMS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

A exemplo das demais Secreta rias de apoio administrativo, os responsáveis pela 
Secreta ria e pela Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade não podem ser 
cobrados no que é responsabilidade de cada Gerente da Instituição. Precisam se 
ver, e serem vistos, como garantidores a seus Clientes Internos do apoio 
especializado imprescindível a que cada um possa exercer, com eficácia e eficiência, 
suas intransferíveis responsabilidades de gestores dos Recursos Financeiros 
colocados à sua disposição pela ALMG. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÁO DAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. CLIENTES PREFERENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E SUAS NECESSIDADES 

.. Mesa, Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa 

Necessidades: 

Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

Administração dos recursos financeiros e orçamento nas dimensões 
institucional, organizacional e operacional que asseg u rem bases indispensáveis 
à determinação da eficácia desejada para que a ALMG consiga, 
permanentemente, empreender sua missão institucional. 

Orientação e informação sobre aspectos legais, normativos e operacionais 
vinculados às questões financeiras e contábeis. 

Registros contábeis efetuados em pe rfeita conformidade com as exigências 
legais e normativas, fiscais e tributárias aplicáveis à ALMG. 

Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da ALMG que assegure 
o suporte necessário ao atendimento às necessidades acima citadas. 

. . Deputados, Secretários, Procurador-Geral e Diretor da Escola 

Necessidades: 

Suporte técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades pela gestão dos recursos financeiros em suas respectivas 
áreas de atuação. 

Disponibilidade de  recursos financeiros necessários para o adequado exercício 
de suas funções. 

Plano de contas adequado às necessidades da ALMG e às áreas operacionais 
e supo rte especializado que assegure o seu entendimento para correta 
aplicação. 

Supo rte técnico especializado para acompanhar a liberação da verba de 
subvenção. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

.. Gerentes-Gerais da Secretaria de Administração Financeira e demais 
membros da equipe 

Necessidades: 

. Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão 
organizacional e operacional de suas respectivas áreas. 

. Recursos Humanos, Materiais e Financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADODE CARACTERIZAÇÁODA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E OS ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA 

PARCEIROS 

 

ASSUNTOS 

   

. Secretaria Administrativo-Operacional 
	

Gestão de contratos. 
(SAO) 

. Procuradoria-Geral 
	

Gestão de contratos. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENiOCONSOLIDADODE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES 

Probidade 

. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle de 
gestão das atividades referentes à administração financeira e orçamentária. 

Acompanhara gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, incluída 
a gestão dos fundos de administração da Assembléia. 

Encaminhar mensalmente à Mesa da Assembléia, para análise e controle, 
relatório detalhado das despesas orçamentárias e da administração financeira. 

Propor ações preventivas que visem aprimorar os sistemas de controle e 
racionalizar as despesas da Assembléia. 

Assegurar o alinhamento de sua equipe com a filosofia institucional da 
Assembléia. 

. Atuar em parce ria com as demais áreas e unidades da Secretaria, 
assegurando os resultados objetivados pelas atividades de supo rte técnico 
de administração financeira, ontábil e orçamentária. 

. Executar tarefas afins. 
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O SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

• DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS GERÊNCIAS-GERAIS DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 

SAF.1. GERÊNCIA-GERAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (GFC) 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADODECARACTERD:AÇÃODAESTRUTURA , PERFIS 
E POSIÇOES ORGANIZACIONAIS 

b.CLIENTES PREFERENCIAIS DO GERENTE-GERAL DE FINANÇAS E 
CONTABILIDADE E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretário de Administração Financeira 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que assegure o suporte necessário à 
administração financeira, orçamentária e contábil. 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-Gerais 

Necessidades: 

. Disponibilidade de apoio especializado que lhes garanta condições de assumir 
suas respectivas responsabilidades pela gestão dos recursos financeiros de 
suas áreas. 

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional 
de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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n SECRETARIA DA  ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, P ERFIS 
E POSIÇÕES ORGAN IZACIONAIS 

d.ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

• Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, 
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à 
implementação das ações institucionais, organizacionais e operacionais de 
administração financeira, orçamentária e contábil da ALMG. 

• Garantir suporte técnico especializado à Secretaria da ALMG na gestão dos 
recursos financeiros e orçamentários da ALMG. 

• Acompanhar a gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, incluída 
a gestão dos fundos de administração da Assembléia. 

• Encaminhar mensalmente à Mesa da Assembléia, para análise e controle, 
relatório detalhado das despesas orçamentárias e da administração financeira. 

• Propor ações preventivas que visem aprimorar os sistemas de controle e 
racionalizar as despesas da Assembléia. 

• Garantir integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa 
linha de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor 
interno. 

• Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a 
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os recursos humanos, materiais 
e financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados. 

• Responsabilizar-se pelos contratos de se rviços de terceiros em sua área de 
atuação, garantindo que resultados deles desejados sejam atingidos com 
eficiência e eficácia. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADODECARACTEROAÇÃODAESTRUTURA,PERFlS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA DE ORÇAMENTO E PROCESSAMENTO 

Assesssorar a Comissão responsável pela elaboração da proposta 
orçamentária. 

Prestar informações sobre disponibilidade orçamentária. 

Acompanhar e controlar o orçamento anual. 

Controlar as subvenções sociais. 

e.2. ÁREA DE TESOURARIA 

Receber, guardar e movimentar os valores da ALMG. 

Controlar a movimentação das contas bancárias. 

Contactar com a Secretaria de Estado da Fazenda, visando liberar cotas 
financeiras. 

e.3. ÁREA DE CONTABILIDADE 

. Registrar os atos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

. Elaborar balancetes, balanços e demonstrativos diversos. 

. Manter atualizado o Plano de Contas. 

. Elaborar relatórios financeiros e contábeis. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

c.7 - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 

A SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL (SAO) - SUA 
IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

A exemplo das demais Secretarias de Apoio, a Secretaria Administrativo-
Operacional integra-se ao conjunto de unidades organizacionais voltadas para 
a garantia do supo rte logístico indispensável a que a Secretaria da ALMG possa 
cumprir seu papel institucional. 

Neste caso, a atenção concentra-se nos recursos materiais e nos recursos de 
apoio administrativo geral, inclusive de orientação e segurança, que, em última 
análise, viabilizam as condições de trabalho, sua manutenção e preservação, 
garantindo um ambiente seguro e adequado ao exercício das atividades 
profissionais da Casa. 

Neste aspecto, é preciso que fique bastante claro que, da compreensão e 
absoluta disposição de cada ocupante de posição gerencial para agir e exigir 
AUTO-CONTROLE sistemático nas suas ações operacionais (e de todos os 
seus colaboradores), dependem a eficácia e o alinhamento desejado, no tocante 
à gestão dos recursos materiais e demais atividades de apoio, orientação e 
segurança. 

Auto-controle sistemático significa, neste caso, ação rotineira coerente com a 
percepção de que cada um é responsável por assegurar que os recursos 
indispensáveis ao bom exercício de suas atividades sejam adquiridos, utilizados, 
preservados e controlados de forma racional, que elimine desperdícios e 
minimize ociosidades. A existência da SAO como área de apoio, dando supo rte 
à toda a Casa não pode ser usada como justificativa, por pa rte de qualquer 
gerente, para "evasão de responsabilidade". 

A SAO e suas áreas existem para garantir que todo o apoio especializado seja 
assegurado, mas de maneira a que o exercício rotineiro seja assumido por cada 
gerente em sua respectiva área de atuação. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA 

115 



I% SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOLIDADO DE CARACTEROAÇAO DAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

• CLIENTES PREFERENCIAIS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO-
OPERACIONAL E SUAS NECESSIDADES 

.. Mesa, Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa 

Necessidades: 

. Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

. Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da Assembléia que assegure  
o suporte necessário à gestão dos recursos materiais e de apoio administrativo, 
inclusive orientação e segurança. 

.. Deputados, Secretários, Procurador-Geral e Diretor da Escola 

Necessidades: 

. Supo rte técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades pelos recursos materiais e recursos de apoio, inclusive 
orientação e segurança, em suas respectivas áreas de atuação. 

.. Gerentes-Gerais da Secretaria Administrativo-Operacional e demais 
membros da equipe 

Necessidades: 

• Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis á gestão organizacional 
e operacional de suas respectivas áreas. 

. Recursos Humanos, Materiais e Financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DAESTRUTURA,PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO-
OPERACIONAL E OS ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA 

PARCEIROS 

 

ASSUNTOS 

   

. Secretaria de Assistência e 	 Projetos de higiene e 
Adminstração de Pessoal: 	 segurança do trabalho. 

(SAP) 

. Secretaria de Administração 
Financeira: 	 Gestão de contratos. 

(SAF) 

. Procuradoria-Geral 
	

Gestão de contratos. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Operacionalidade.  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle das 
atividades de suporte de suprimento e manutenção dos recursos materiais de 
apoio administrativo em geral, inclusive os de orientação e segurança. 

Assegurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia Institucional da 
Assembléia. 

Garantira integração, em nível de sistemas, processos e resultados, das equipes 
das áreas de Material e Patrimõnio, Se rviços Gerais e Orientação e Segurança. 

Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria, assegurando 
os resultados objetivados pela atividade de supo rte técnico à gestão dos 
recursos materiais de apoio logístico-administrativo em geral, inclusive de 
orientação e segurança. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

. DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS GERÊNCIAS-GERAIS DA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 

SAO.1. GERÊNCIA-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - GMP 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA. PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b. CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretário Administrativo-Operacional 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário ao 
suprimento de materiais e controle patrimonial, priorizando a relação custo x 
benefício na garantia de austeridade na administração dos recursos públicos. 

Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais através da 
gestão organizacional compa rt ilhada. 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-Gerais 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado que lhes garanta condições de assumir 
suas respectivas responsabilidades na gestão dos recursos materiais 
colocados a sua disposição. 

Feed-back e proposta de aprimoramento dessas ações com vistas ao alcance 
dos resultados desejados. 

Disponibilidade de recursos mate riais adequados ao exercício de suas atribuições. 

Orientação e informação sobre aspectos legais, normativos e operacionais, 
vinculados à gestão dos bens materiais e patrimoniais em sua área de atuação. 

Parceria orientada para a eficácia institucional. 

.. Gerente-Geral de Serviços Gerais 

Necessidades: 

. Disponibilidade de recursos especializados de apoio à manutenção dos bens e 
instalações patrimoniais, que viabilizem adequadas condições de trabalho para 
preservação dos imóveis, equipamentos, móveis e utensílios da Assembléia. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÁO DA ESTRUTURA, PERFIS  

E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral  

Necessidades:  

. Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional  
de suas respectivas áreas.  

. Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos  

resultados de suas respectivas áreas.  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÓES ORGANIZACIONAIS 

d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelas decisões e ações ndispensáveis ao planejamento, 
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio às ações 
institucionais organizacionais e operacionais de suprimento de materiais e 
controle patrimonial da Assembléia. 

Garantir supo rte técnico especializado à Secretaria da Assembléia para a 
adequada gestão dos recursos materiais, bem como para controle patrimonial. 

Garantir a integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha 
de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno. 

Garantir a integração da sua equipe de trabalho de forma alinhada com a filosofia 
institucional da ALMG, assegurando os recursos humanos, financeiros e 
materiais indispensáveis aos resultados dela esperados. 

Responsabilizar-se pelos contratos de se rviços de terceiros em sua área de 
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com 
eficiência e eficácia. 

e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA DE COMPRAS 

Interagircom outras unidades administrativas da Casa para viabilizaros processos 
de compra e/ou contratação de se rv iços. 

Interagir com fornecedores, de modo a possibilitar relações comerciais e 
profissionais com ganhos e satisfação recíprocos. 

Processar e manter atualizado o Cadastro de Fornecedores. 

Garantir supo rte técnico e administrativo ao funcionamento da Comissão de 
Licitação. 

Priorizar a relação custo x benefício, com estrita observância da lei, nas 
aquisições e contratações licitadas. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.2. ÁREA DE PATRIMÔNIO 

Controlar o patrimõnio da ALMG, através de: 
• inventário; 
. atualização de inventário; 
. emissão de Termos de Responsabilidade; 
. movimentação de bens (remanejamento, doação, alienação); 
. atualização de valores; 
. conservação, através de contrato de prestação de serviços de terceiros. 
• Interagir com outras unidades administrativas da Casa, de modo a repassar 

orientação e informação sobre a gestão do patrimõnio da Instituição. 

e.3. ÁREA DE ALMOXARIFADO 

• Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos materiais de consumo 
estocados. 

Receber, conferir, armazenar e distribuir todo material adquirido pela ALMG. 

. Desenvolver ações permanentes de racionalização de procedimentos e 
adequação do espaço físico às normas pe rt inentes de segurança e conservação 
de materiais. 

• Realizar inventário de todo material estocado 1 (uma) vez ao ano e, por 
amostragem, periodicamente. 

e.4. ÁREA DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL 

• Manter o controle do estoque de material de consumo, providenciando sua 
reposição, sempre que necessário. 

• Elaborar e manter atualizado o Catálogo de Material de Consumo. 
• Codificar todo material de consumo incorporado ao estoque. 

• Realizar, em conjunto com o almoxarifado, o inventário anual e periódico, dos 
materiais estocados. 

• Interagir com unidades administrativas da Casa, de modo a repassar orientação 
e informação sobre a gestão de materiais disponíveis para consumo e recolher 
subsídios para sua padronização. 

• Apurar os gastos das diversas unidades da Casa. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTU RA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

SA0.2. GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS - GSG 

a - DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Área de 
Supo rte 

Operacional 
de Manutenção 

Área de 
Suporte 

Operacional 
de Repro- 
grafia e 

Transportes 

    

    

GSG Área de 
Suporte 

Opearcional 
de Comuni- 

cações / 
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SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

b - CLIENTES PREFERENCIAIS E SUAS NECESSIDADES 

.. Secretário Administrativo-Operacional e seus Clientes Preferenciais 

Necessidades: 

• Disponibilidade de apoio especializado que assegure o supo rte necessário à 
gestão dos recursos de apoio logístico-administrativo de comunicações, 
transpo rtes, manutenção de instalações e se rviços gráficos. 

• Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rtilhada. 

.. Deputados, Secretários, Chefes de Gabinetes e Gerentes-gerais 

Necessidades: 

• Disponibilidade de apoio especializado que lhes garanta condições de assumir 
suas respectivas responsabilidades na gestão dos recursos de apoio logístico-
administrativo de comunicações, transpo rtes, manutenção de instalações e 
se rviços gráficos colocados á sua disposição. 

• Disponibilidade de recursos de apoio logístico-administrativo de comunicações, 
transpo rtes, manutenção de instalações e se rviços gráficos adequados ao 
exercício de suas funções. 

• Parceria orientada para a eficácia institucional. 

Feed-back e proposta de aprimoramento dessas ações com vistas ao alcance 
dos resultados desejados. 

.. Gerente-Geral de Material e Patrimõnio 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado à manutenção dos bens e instalações 
patrimoniais que viabilizem adequadas condições de trabalho para a prese rvação 
dos imóveis, equipamentos, móveis e utensílios da Assembléia. 
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n SECRETARIADA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇAO DA ESTRUTURA. PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

. • Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral  

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional  

de suas respectivas áreas.  

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos  
resultados de suas respectivas áreas.  
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

d. ESCOPO BÁSICO DA ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, 
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio logístico-
administrativo de comunicações, transpo rtes, manutenção de instalações e 
se rv iços gráficos necessárias à implementação das açõe institucionais, 
organizacionais e operacionais da ALMG. 

Garantir suporte de apoio logístico-administrativo de comunicações, transpo rtes, 
manutenção de instalações e se rv iços gráficos á Secretaria da ALMG. 

Garantir a integração com os demais ocupantes de posição gerencial numa linha 
de parceria que privilegie o exercício da relação cliente-fornecedor interno. 

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a 
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os Recursos Humanos, Materiais 
e Financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados. 

Responsabilizar-se pelos contratos de se rv iços de terceiros em sua área de 
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com 
eficiência e eficácia. 

e. DETALHAMENTO DE ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. ÁREA DE SUPORTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO 

Proceder à manutenção dos equipamentos de ar condicionado, elevadores, 
máquinas de datilografia e outros. 

Executar se rv iços gerais de construção civil, pintura, hidráulica, serralheria, 
limpeza, garçonaria e outros. 

Desenhar projetos. 

. Avaliar a variação do consumo mensal de água e luz. 
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n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

e.2. ÁREA DE SUPORTE OPERACIONAL DE COMUNICAÇÕES 

Receber e distribuir correspondências. 

Controlar e distribuir contas telefônicas, fax e telex. 

. Instalar e proceder  manutenção de aparelhos telefônicos. 

. Receber e transmitir mensagens telefônicas, por telex ou fax. 

Proceder à franquia de correspondências. 

Garantir informação e orientação a respeito de identificação e localização das 
Unidades Administrativas e Gabinetes da ALMG. 

e.3. SETOR DE SUPORTE OPERACIONAL DE REPROGRAFIA E 
TRANSPORTES 

. Controlar e administrar a frota de veículos da ALMG. 

. Executar se rv iços gráficos. 

. Controlar e executar o se rviço de xerox da ALMG. 
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SAO.3. GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Área de 
Suporte Técnico 
Especializado 

 

ORIENTAÇÃO  

SEGURANÇA Área de 
Suporte 

Operacional 

Área de 
Suporte 

Adminis- 
trativo 
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b. CLIENTES PREFERENCIAIS DA GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E 
SEGURANÇA E SUAS NECESSIDADES 

• • Secretário Administrativo-Operacional e seus Clientes Preferenciais 

Necessidades: 

Ações de suporte operacional precisas e eficazes, que assegurem a preservação 
e proteção do patrimônio, a proteção pessoal a manutenção da ordem. 

Assessoria técnica especializada para orientação e capacitação em assuntos de 
segurança patrimonial e pessoal. 

Informações ágeis, precisas e confiáveis. 

Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compa rtilhada. 

• • Deputados, Secretários, Gerentes-Gerais, Chefes de Gabinete e demais 
ocupantes de Posição Gerencial 

Necessidades: 

Disponibilidade de assessoria especializada de orientação e segurança pessoal 
e patrimonial, que lhes garanta condições do exercício de suas funções no 
processo decisório dentro da Secretaria da ALMG. 

Orientação, apoio, informações ágeis, confiáveis e seguras sobre os 
acontecimentos no interior da ALMG. 

Feed-back e proposta de aprimoramento dessas ações com vistas ao alcance 
dos resultados desejados. 

• Parceria orientada para a eficácia institucional. 

• • Servidores 

Necessidades: 

. Orientação, apoio, informações ágeis, confiáveis e seguras sobre atividades 
desenvolvidas pelo Poder Legislativo. 

Disponibilidade de supo rte técnico especializado de orientação e segurança que 
lhes garanta condições para o desempenho de suas funções. 

. Ações operacionais que assegurem a proteção pessoal, a manutenção da 
ordem e a prevenção de acidentes na ALMG. 
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.. Sociedade, Visitantes  

Necessidades: 

Orientação, apoio e informações gerais ágeis, confiáveis e seguras sobre  
atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.  

Ações operacionais que assegurem a proteção pessoal e a prevenção de  
acidentes na ALMG.  

.. Gerentes de áreas operacionais da Gerência-Geral  

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão operacional  
de suas respectivas áreas.  

. 	Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos  
resultados de suas respectivas áreas.  
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d. ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, 
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à 
implementação das ações institucionais, organizacionais e operacionais 
de orientação e segurança da Assembléia. 

Informar, orientar e encaminhar pessoas no âmbito da ALMG, prestando 
serviços de qualidade na percepção dos clientes. 

Identificar problemas potenciais quanto à preservação da integridade das 
pessoas e do patrimõnio, implementando ações preventivas à não-
ocorrência do problema. 

Garantir, em parceria com as equipes das GSG, GMP e GCS o suporte e o 
assessoramento necessários a que cada servidor possa assumir sua 
responsabilidade na preservação do patrimõnio da ALMG. 

Implementar ações de caráter policial, no âmbito da ALMG, nos casos 
necessários, por delegação expressa do Sr. Presidente, do Corregedor ou 
do Diretor-Geral. 

Implementar ações de cunho emergencial, nos casos de riscos iminentes, 
nos quais se faça necessária a proteção imediata e inadiável da integridade 
das pessoas. 

Garantir a integração da equipe de trabalho de forma alinhada com a 
filosofia administrativa, de forma a contribuir para uma imagem institucional 
positiva da ALMG. 

Responsabilizar-se pelos contratos de se rviços de terceiros em sua área de 
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos 
com eficiência e eficácia. 
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e. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA 

e.1. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

. Elaborar estudos técnicos que garantam a análise e avaliação dos métodos 
e equipamentos utilizados. 

• Definir e propor alterações nas escalas de trabalho. 

Interagir com as entidades externas em busca de novos instrumentos e 
equipamentos de Segurança. 

Elaborar e manter atualizados os dados referentes às convocações 
extraordinárias dos funcionários desta gerência. 

Garantir uma integração com os demais ocupantes de posição gerencial 
em prol de ações eficazes. 

e.2. SUPORTE OPERACIONAL 

• Orientar e acompanhar as turmas de se rv iço. 

• Garantir um diagnóstico permanente da eficácia e eficiência dos se rv iços 
prestados. 

. Garantir uma integração com os demais ocupantes de posição gerencial 
em prol de ações eficazes. 

. Acompanhar, avaliar e propor medidas corretivas nas situações onde a 
GOS atuar de forma operacional. 

e.3. SUPORTE ADMINISTRATIVO 

. Assegurar e manter atualizado o banco de dados da Gerência. 
• Garantir suporte administrativo e de recursos materiais às demais áreas da 

GOS. 

Desenvolver trabalhos na veiculação de informações internas e externas. 

• Controlar o estoque de materiais de consumo da Gerência. 

• Redigir, conferir e emitir os documentos enviados pela Gerência. 

Interagir com órgãos externos necessários ao funcionamento do Posto de 
Identificação. 
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c.8 - SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESPECIAIS 

. A SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS (SAE) - SUA IMPORTÂNCIA NO 
CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ALMG 

Uma perspectiva já sedimentada na teoria organizacional é a que vê as 
empresas e instituições como sistemas abe rtos. Ou seja, nenhuma organização 
é uma ilha. Todas possuem seu ambiente, composto por clientes; competidores; 
fornecedores; prestadores de se rv iço; instituições governamentais que as 
regulam, em nível local. nacional e ás vezes internacional; novas tecnologias e 
o complexo meio político e social das comunidades em que vivem. 

Esta linha de raciocínio também é recomendada para enfocar a ALMG enquanto 
instituição. Vejamos: os cidadãos, as entidades e segmentos sociais que o 
representam, o governador mineiro e sua equipe de governo. os membros do 
Poder Judiciário, os membros dos governos municipais mineiros. os pa rtidos 
políticos e a Administração Federal compõem o ambiente da Assembléia. 

É crucial, estratégico, para as organizações tentar estabilizar e "controlar" as 
influências ambientais, isto é, tentar lidar com as mudanças do ambiente, 
estabelecendo regras e criando setores que tornem possível tratar o ambiente 
em bases previsíveis. 

Para a ALMG, como instituição legiferante, fiscalizadora e representativa, o 
acompanhamento dos atos e o conhecimento das demandas e expectativas dos 
agentes ou dimensões que compõem seu ambiente também é uma necessidade 
estratégica. É considerando sua inserção em um ambiente complexo e mutável 
que o Legislativo deve buscar os parâmetros para a tomada de decisão, não só 
para atender aos reclamos imediatos de seus vários interlocutores e, sobretudo, 
de seu destinatário primeiro - a sociedade - , mas também para, conhecendo as 
tendências existentes, propor ações novas, antecipadas, que, inclusive, 
modificarão o próprio ambiente. 

O papel da SAE é de assessorar a Diretoria-Geral, através do fornecimento de 
informação, de elaboração de estudos e realização de pesquisas para subsidiar 
o processo decisório, de modo que a ALMG seja capaz de captar as tendências, 
demandas e expectativas ambientais, especialmente dos órgãos que integram 
a Administração Pública, e oferecer respostas inovadoras aos desafios 
apresentados, propor novas políticas e influir no ambiente. 
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. POSICIONAMENTO NA ESTRUTURA 
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. CLIENTES PREFERENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS 
E SUAS NECESSIDADES 

.. Mesa. Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa 

Necessidades: 

. Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

. Confiável e consistente sistema de informação gerencial, que lhes garanta 
condições de tomar decisões seguras e projetem cenários futuros, 
especialmente quanto à remuneração de se rv idores e propostas de inovação. 

. Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da ALMG que assegure 
o supo rte necessário ao atendimento às necessidades acima citadas. 

.. Deputados,  Secretários, Procurador-Geral e Diretor da Escola 

Necessidades: 

. Supo rte técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades por oferecer soluções inovadoras em suas respectivas 
áreas de atuação. 
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. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS 
ESPECIAIS E OS ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA 

PARCEIROS 
	

ASSUNTOS 

. Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional: 

(SPI) 

. Secretaria de Assistência e 
Administração de Pessoal: 

(SAP) 

. Secretaria Temático-Processual: 
(STP) 

. política de remuneração 

. projetos de inovação 
administrativa 

. política de remuneração 

. política de pessoal 

. projetos temáticos processuais 
especiais vinculados à Mesa 
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ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Assessorar o Diretor-Geral e prestar-lhe apoio técnico fornecendo subsídios 
para decisões administrativas. 

Propor políticas e diretrizes de caráter institucional e estratégico em especial 
quanto à remuneração dos se rv idores. 

Desenvolver, em colaboração com a SPI, estudos e projetos que subsidiem o 
Diretor-Geral na formulação de propostas de inovação administrativa. 

Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria da Assembléia, 
assegurando os resultados objetivados pelas atividades de supo rte técnico para 
formulação de propostas de inovação administrativa. 

Assegurar o alinhamento de sua euipe com a Filosofia Institucional da ALMG. 
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c.9 - PROCURADOR-GERAL 

A PROCURADORIA-GERAL (PGA) - SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DA ALMG 

O Estado exerce basicamente três funções: a função administrativa (executiva), a 
função jurisdicional e a função legislativa. 

Cada função é exercida por um de seus Poderes, denominados Executivo, 
Judiciário e Legislativo, que possuem independência, prerrogativas, direitos, 
obrigações e atribuições privativas, estabelecidas pelas Constituições Federal e 
Estadual. 

O Estado de Direito ou Estado Constitucionalista é aquele em que os governantes 
e os governados estão sujeitos à Constituição e à legislação infra-constitucional. 

A todo direito e/ou prerrogativa concedida aos Poderes Estatais deve existir ação 
correspondente para sua defesa. 

O Controle jurídico preventivo dos atos de cada Poder e a necessidade de defender 
estes mesmos atos diante de outro Poder (Poder Judiciário) torna necessária a 
existência de órgão jurídico para exercer estas atribuições. Desse modo, a 
Assembléia Legislativa, para exercer o Poder Legislativo com independência e 
juridicidade, não pode prescindir da Procuradoria-Geral. 
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. CLIENTES PREFERENCIAIS DA PROCURADORIA-GERAL E SUAS 
NECESSIDADES 

.. Mesa, Presidente, Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa 

Necessidades: 

Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

Representação da Assembléia em juízo ou fora dele. 

Representação do Estado no processo judicial que versar sobre ato praticado 
pelo Poder Legislativo ou por sua administração. 

Assistência jurídica em matéria institucional e administrativa. 

. Elaboração e manutenção do controle jurídico-formal de editais de licitação, 
contratos e convênios. 

. Orientações e informações preventivas sobre os aspectos legais, normativos e 
operacionais vinculadas a questões jurídicas e suas implicações administrativas 
e institucionais. 

Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da ALMG que assegure o 
supo rte necessário ao atendimento às necessidades acima citadas. 

Execução de tarefas afins. 

Disponibilidade de material atualizado (jurisprudencial, doutrinário e legislativo) 
para consulta imediata. 

. Deputados, Secretários, Diretor da Escola, Gerentes-Gerais e Chefies de 
Gabinetes 

Necessidades: 

. Supo rte de apoio técnico-jurídico que garanta a adequada gestão jurídica 
dos assuntos vinculados às suas respectivas áreas de atuação. 
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. Procurador-Geral Adjunto e demais membros da equipe 

Necessidades: 

Orientação , apoio, informação e decisão imprescindíveis à gestão organizacional 
e operacional de suas respectivas áreas. 

Recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao alcance dos resultados 
de suas respectivas áreas. 

Controle formal do acompanhamento das ações. 

Orientação para organizar e manter atualizada a documentação jurídica relativa 
à legislação, doutrina e jurisprudência. 

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA PROCURADORIA-GERAL E OS 
ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA 

PARCEIROS 	 ASSUNTOS 

• • Secretaria de Assistência e Adm. Pessoal Contencioso trabalhista. 
(SAP) 

• • Secretaria Administrativo-Operacional 
	

Gestão de contratos e 
(SAO) 	 acompanhamento de processo 

excitatório. 

• • Secretaria de Administração Financeira 	Gestão de contratos. 
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(SAF)  

. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Legitimidade  
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ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Orientar a ALMG no sentido de pautar sua atuação pelo princípio de legalidade. 

Responsabilizar-se pelas decisões e ações indispensáveis ao planejamento, 
execução, controle e desenvolvimento das atividades de apoio à implementação 
das ações institucionais, organizacionais e operacionais de consultoria jurídica 
e de representação judicial e extrajudicial da ALMG. 

Exercício da representação judicial e extrajudicial nas ações em andamento. 

Elaborar e manter o controle jurídico-formal dos contratos, convênios e editais de 
licitação. 

Emitir pareceres em consultas formuladas pelos órgãos consulentes da Casa. 

Prestar assessoria direta à Mesa, Presidência, Diretoria-Geral e Secretaria-
Geral da Mesa. 

Assessorar e realizar trabalho preventivo em questões de natureza jurídica. 

Atuar em parceria com as demais unidades administrativas, visando a orientação 
quanto à regularidade jurídica dos procedimentos e atos administrativos. 

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma alinhada com a filosofia 
institucional da ALMG, assegurando os recursos humanos, materiais e financeiros 
indispensáveis aos resultados dela esperados. 

Responsabilizar-se pelos contratos de serviços de terceiros em sua área de 
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com 
eficiência e eficácia. 
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c.10 - DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 

. A ESCOLA DO LEGISLATIVO - SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO 
INSTITUCIONAL DA ALMG 

A Resolução n2  5.086/90 condiciona o crescimento na carreira à avaliação do 
desempenho e à capacitação e ape rfeiçoamento profissional do servidor. Para 
conseguir este objetivo, instituiu, no seu a rt. 27, o "Programa Permanente de 
Treinamento, de Desenvolvimento e de Avaliação". 

A experiência demonstrou que a gestão da carreira exigia muito do setor de 
pessoal, tornando aconselhável a instituição de um órgão destinado, 
especificamente, a cuidar da capacitação e do ape rfeiçoamento profissional, 
além de outros objetivos. Isso explica a criação da Escola do Legislativo, o que 
ocorreu por meio da Resolução n 2  5.116, de 10/07/92. 

Nos termos da Deliberação da Mesa n° 831/93, a Escola do Legislativo tem por 
objetivos: 
"I - Oferecer supo rte conceitual de natureza técnico-administrativa, legislativa, 

doutrinária e política às atividades do Poder Legislativo; 
II - profissionalizar os servidores da Assembléia Legislativa, associando a 

teoria à prática; 
III - constituir um repe rtório de informações para subsidiar a elaboração de 

projetos e demais proposições legislativas, bem como o processo legislativo 
e os controles interno e externo; 

IV - oferecer ao parlamentar e ao servidor a opo rtunidade de melhor se 
identificarem com a missão do Poder Legislativo." 

A Deliberação da Mesa n 2  984/93, por sua vez, determina que a Escola pa rt icipe 
"no planejamento de recursos humanos, no processo de seleção gerencial e na 
implantação do Banco de Potencial de Gerenciamento", cabendo-lhe, ainda, 
executar ações de capacitação de pessoal, especialmente para fins de 
desenvolvimento na Carreira. 

A recente reestruturação administrativa da Secretaria da Assembléia reforçou o 
papel da Escola na capacitação dos se rv idores, que inclui a formação, o 
treinamento e o desenvolvimento. 

A formação tem objetivos mais amplos e mediatos, e, normalmente, ocorre no 
sistema regular de ensino. A Escola do Legislativo somente entraria nesta área 
em caráter supletivo. 
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O treinamento, apesar de existirem opiniões divergentes, é conceituado, pela 
maioria, como o preparo da pessoa (já formada) para o cargo e para as funções 
que vai exercer. O treinamento envolve transmissão de conhecimentos, atitudes 
e habilidades ocupacionais ou motoras que atendam às exigências e pré-
requisitos específicos de cada organização. Em nosso caso, pode ser dado pelo 
próprio órgão de trabalho, pela Escola do Legislativo ou por firma externa 
especializada. No primeiro caso, é de responsabilidade do chefe imediato (ou de 
linha), com assistência do órgão de pessoal (sta ff). 

O desenvolvimento é uma capacitação específica para crescimento horizontal 
ou ve rtical do servidor, mediante aproveitamento de suas potencialidades, em 
pontos de interesse da Instituição. A visão antiga de desenvolvimento era muito 
centrada no indivíduo e perdia a percepção "macro", sistêmica. Hoje, procura-se 
enxergá-la no contexto do desenvolvimento organizacional, planejado, que 
exige um patrimônio humano à altura. A ênfase, então, é posta no sistema total 
da organização, visando melhorar a sua eficácia. Os conhecimentos e métodos 
das ciências do comportamento serviram de supo rte ao desenvolvimento recente, 
nessa área, que se preocupa com a cultura e a mudança organizacionais, com 
a interação instituição x ambiente e indivíduo x organização. Procura-se 
desenvolver o relacionamento entre e dentro de grupos, a confiança e a crença 
recíprocas, a interdependência e a responsabilidade compa rtilhadas, a 
descentralização, a negociação e a solução de problemas. 

É bom lembrar que o processo de capacitação envolve vários aspectos, sendo 
três os principais: o técnico (como fazer), o cultural (onde fazer) e o comportamental 
(com quem fazer). 

É evidente que o referido processo supõe várias etapas: 
a) definição de políticas, diretrizes e bases. 

A Escola, tendo em vista a Deliberação da Mesa n 2  984/93, pa rt icipa dessa 
definição, que é de responsabilidade dos setores correspondentes aos níveis 
estratégico, institucional e organizacional; 

b) diagnóstico (pesquisa das necessidades de treinamento e de desenvolvimento, 
gerenciais e não-gerenciais); 

c) identificação dos programas de treinamento/desenvolvimento que respondam 
às necessidades detectadas; 

d) execução dos programas; 
e) avaliação dos resultados, com as medidas conseqüentes de correção ou 

ape rfeiçoamento. 

Na Secretaria da Assembléia, cabe à Gerência-Geral de Planejamento e 
Coordenação efetuar o diagnóstico. A Escola responsabiliza-se pelas etapas c 
(em pa rt icipação), d e e, estas quando o programa for atribuição sua. 148 
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. CLIENTES PREFERENCIAIS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SUAS 
NECESSIDADES 

.. Mesa, Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa 

Necessidades: 

Gestão estratégico-organizacional da Secretaria da ALMG viabilizada. 

Disponibilidade de apoio especializado na Secretaria da ALMG que assegure o 
supo rte conceitual ao patrimônio humano da ALMG. 

Supo rte técnico no planejamento das ações de capacitação do patrimônio 
humano da ALMG. 

.. Deputados, Secretários, Procurador-Geral e Gerentes-Gerais 

Necessidades: 

. Supo rte técnico especializado que lhes garanta condições de assumir suas 
responsabilidades pelo desenvolvimento profissional de seus recursos humanos. 

.. Servidores 

Necessidades: 

. Capacitação para o exercício de suas atribuições técnicas ou gerenciais. 

. Ampliação e atualização de conhecimentos. 

150 



n SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

.. Coordenadores de Núcleo da Escola 

Necessidades: 

Orientação, apoio, informação e decisão, através de seu Diretor, imprescindíveis 
à gestão organizacional e operacional de suas respectivas áreas. 

Recursos Humanos, Materiais e Financeiros necessários ao alcance dos 
resultados de suas respectivas áreas. 

. PRINCIPAIS PARCEIROS INTERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E OS 
ASSUNTOS OBJETO DA PARCERIA 

PARCEIROS 	 ASSUNTOS 

. Secretaria de Planejamento 	 projetos de desenvolvimento de 
e Desenvolvimento Institucional 	recursos humanos. 

(SPI) 

. Secretaria de Assistência e Administração projetos de desenvolvimento 
de Pessoal 	 de recursos humanos. 

(SAP) 

151 



O SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DOCUMENTO CONSOLIDADO DE CARACTERIZAÇÃO DAESTRUTURA,PERFIS  
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS  

    

NSTITUCtONA 	SCOLA-DO:LE TSLATIVO  

Garanfï permanéntercompetencLa tia `ALMG paralempreender  súa 
missão  
 

Insti#ucional
~ 
o q úe  	~aa~gestao~estratégrca- 
 ~ i~òrganizácion dósupárteconceit á/ é oedom ãésatividádes 

o1P .deLgr 

 

R1 	rt_ °e'i~ 	 .vu  .6.°fd~° ~k:YV:%Fbxa 	. e  ..F$ 	.~ 	 . 	...~~n 	 f~ ✓v... 	`i~ 

. FOCO PRIMORDIAL ORIENTADOR DAS AÇÕES  

Capacitação  

152  



O SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADODECARACTERIZAÇÃODAESTRUiURA,PERFlS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

ESCOPO BÁSICO DE ATUAÇÃO 

Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, condução e controle de 
gestão das atividades de supo rte à profissionalização do se rvidor da ALMG, 
oferecendo base conceitual de natureza técnico-administrativa, doutrinária e 
política às atividades do Poder Legislativo. 

Oferecer conhecimentos e informações desejáveis ao Deputado para o 
desempenho de seu mandato. 

Assegurar o alinhamento de sua equipe com a Filosofia Institucional da ALMG. 

Garantir a integração, em nível de sistemas, processos e resultados, com as 
equipes das áreas de Planejamento e Coordenação, e de Pessoal. 

Atuar em parceria com as demais áreas e unidades da Secretaria da Assembléia, 
assegurando os resultados objetivados pelas atividades de supo rte técnico à 
capacitação do se rv idor do Legislativo. 

Garantir a integração de sua equipe de trabalho de forma coerente com a 
Filosofia Institucional da ALMG, assegurando os recursos humanos, materiais e 
financeiros indispensáveis aos resultados dela esperados. 
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. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA INTERNA DA ESCOLADO LEGISLATIVO 

a. DIAGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

Secretaria 

Coorde- 
nação do 

Nucleo 
Administrativo 	Comum 

Coordenação 
dos Núcleos 
Específicos 

Coorde-
nação de 
Programas 
Especiais 

ESCOLA DO 
LEGISLATIVO 

Conselho 
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b. DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS COORDENAÇÕES DE NÚCLEO 

b.1 COORDENAÇÃO DO NÚCLEO COMUM 

Clientes: 

.. Mesa, Secretário-Geral da Mesa, Diretor-Geral. 

Necessidades: 

Disponibilidade de apoio especializado que assegure à Secretaria da Assembléia 
a permanente atualização da base conceitual de seus servidores e seu 
alinhamento com as diretrizes básicas para a gestão administrativa. 

Espírito de parceria para concretização dos resultados operacionais, através da 
gestão organizacional compartilhada. 

.. Servidores 

Necessidades: 

. Reciclagem quanto às diretrizes administrativas, visando favorecer o seu 
crescimento profissional. 
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b.2 COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS ESPECÍFICOS  

Clientes:  

.. Secretário-Geral da Mesa, Diretor-Geral, Secretário Temático-Processual.  

Necessidades:  

. Apoio técnico especializado para a atualização e capacitação de suas equipes  
no suporte temático e processual às atividades-fim do Poder Legislativo.  

.. Servidores  

Necessidades:  

. Apoio técnico especializado à atualização e capacitação para o exercício de  

atribuições ligadas ao suporte temático e processual da atividade parlamentar.  

156  



APEG~iNSTtT11C1ONA  
SPÉbÏriCO~~ 	~ ~  

.~, 

t. *RP*  NAcA4P  C  Ei rg  

~. 	~ ~ ~ m raGár ántir~nas~weisiárgán izáçiónal éi~peráçionei; o,~ápáióliónico sxt  
~4réspec~a~lizádópaTa~a~~ mplem,e~nta9  ção~da~s áçoiésde çápácitaçáo éspec~t~ça  

dos serv~dôres;.necéssár~ás aátiesempenhá eficaz das atnb~üiçoes de~ ~~ 	~~ 	.~ 	- 	~ 	~ 	~,» v  cada áre8 ~ ~~~, 
~~ 	 ~  	`~_"  

r-)  

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
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b.3 COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS  

Clientes:  

.. Mesa, Secretário-Geral da Mesa e Diretor-Geral  

Necessidades: 

. Consultoria e supo rte complementar de natureza conceitual e temática ás  
atividades do Poder Legislativo.  

.. Parlamentares e assessores  

Necessidades: 

Apoio técnico especializado para aprofundamento da reflexão sobre os problemas  
de Minas e do Brasil, especialmente de natureza social, política, econômica e  
histórica, e sobre o papel institucional do Poder Legislativo.  

Atualização constante sobre temas e problemas objeto de suas decisões no  
exercício do mandato parlamentar ou nas funções de garantir-lhe o supo rte.  

!~ 

157  



O SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTOCONSOUDADODECARACTERIZAÇÃODA ESTRUTURA, PERFIS 
E POSIÇÕES ORGANIZACIONAIS 

   

c. DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES POR ÁREA: 

c.1. Gerais: 

I - Planejar os cursos e programas a serem oferecidos no semestre, conforme 
decisão do Conselho Escolar. 

II - Coordenar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos cursos e programas 
e o desempenho dos professores. 

Ill - Submeter à aprovação do Conselho Escolar os nomes de professores e 
instrutores. 

IV - Comunicar ao Conselho Escolar os casos de reincidência em falta disciplinar. 

V - Opinar sobre matrícula em disciplina isolada. 

VI - Elaborar e submeter ao Conselho Escolar os editais de seleção para ingresso 
na Escola. 

VII -Responsabilizar-se pelos contratos de serviço de terceiros em sua área de 
atuação, garantindo que os resultados deles desejados sejam atingidos com 
eficiência e eficácia. 

c.2. Específicas por Coordenações de Núcleos: 

Coordenação do Núcleo Comum: 
. Coordenar, acompanhar e avaliar os cursos do núcleo comum. 

Coordenação dos núcleos específicos: 
. Viabilizar atividades necessárias à capacitação específica dos servidores da 

Assembléia. 

Coordenação de Programas Especiais: 
• Propor, coordenar, acompanhar e avaliar a realização de eventos relevantes 

para o exercício das atividades do Poder Legislativo, na área de reflexão 
política. 

. Responsabilizar-se pela aproximação com instituições congêneres e com 
personalidades do mundo cultural e acadêmico. 

• Garantir, através de publicação de revista, a circulação de informações, 
conhecimentos, conceitos e inovações que aprimorem a capacitação da 
Instituição no atendimento às demandas da Sociedade. 
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c.3. Secretaria: 

. Manter atualizados os registros dos alunos e dos professores. 

. Providenciar o diário de classe ou lista de presença. 

Expedir ce rtificados. 

Manter cadastro de nomes de profissionais, instrutores e especialistas. 

Lavrar atas das reuniões do Conselho Escolar. 

Divulgar editais de seleção. 

Elaborar a correspondência da Escola. 

Prover as necessidades de material para o desenvolvimento dos cursos e 
programas. 

c.4. Conselho Escolar: 

Fixar as diretrizes de atuação da Escola em cada período letivo. 

Planejar o trabalho escolar, estabelecendo os cursos a serem oferecidos 
semestralmente, o respectivo calendário e a periodicidade das avaliações. 

Aprovar o planejamento dos cursos e programas especiais. 

Estudar e propor medidas que levem ao aprimoramento da Escola do Legislativo. 
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