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APRESENTAÇÃO O programa de modernização da Assembléia Legislam/a, que se
desenvoÁ'e em todos os níveis admiíiistra/ivos e técnicos da Casa,
tem o compromisso básico de adaptar a Instituição, de forma
dinâmica, às novas demandas da Sociedade e, ainda,
instrumenta/izar a Assembléia para o pleno exercício das
prerrogativas conquistadas pelo Poder Legislativo.
Este programa vem, assim, introduzindo mudanças qualitativas
na cultura organizacional da Casa, consolidando um perfil
administrativo voltado para a busca de eficiência e eficácia em
seus procedimentos operacionais.

No âmbito da Casa, este Manual é um exemplo concreto dessa
política de aperfeiçoamento de nossos serviços. Ele dispensa
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funcional de cada um, desde a posse até à aposentadoria.
Consulte-o, pon'anto, sempre que necessitar de aigum serviço da
GPE Din,a-se, então, ao setor de Atendimento ao Se,vidor, no l
andar do Ediffcio Tiradentes, seguindo todos os procedimentos
prévios aqui indicados, e tudo será resoMdo com a maior rapidez
e eficiência. Um direito do servidor. Um dever da Admfriistração.
É assim que vamos construindo uma nova prática adrnirisfrafiva,
ágil e moderna, com valorização de nossos recursos humanos.
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Caracterização do	Formalização da organizoção dos cargos de Gabinete de Deputado.
serviço:	 finicio de legislatura ou de mandato.)

Como solicitar: Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.
Tiradentes, 1 0 andar, o Formulário GPE-01 (p. 31), devidamente assina-
do pelo titular do Gabinete, observada a pontuação (p. 32) e demais
dispositivos da Lei n° 9.767189, bem como as Resoluções nos 5.100191
e 5.130/93. (Os nomes dos indicados deverão ser grafados rigorosa-
mente de acordo com a certidão de nascimento ou casamento.)

Setor responsável	Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7850.

Condição de	 A partir da publicação no Diário do Legislativo, a Gerência de Registros
obtenção: Funcionais fará contato como Gabinete, solicitando o comparecimen-

to ao setor de Posses, Ed. firadentes, 100 andar, dos servidores
indicados, para fins de posse coletiva. (Veja posse, p. 6.)

Prazo médio de	Sete dias, para processamento e publicação de Deliberação da Mesa
execução:	 no Diário do Legislativo, o que deve ser acompanhado pelo Gabinete.

Observações:

	

	A estrutura de Gabinete não poderá ser alterada antes de 60 dias,
contados a partir de sua publicação.



Caracterização do	Alteração da organização dos cargos de Gabinete de Deputado.
serviço:

Como solicitar: Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.
Tiradentes, 1° andar, o Formulário GPE-01 (p. 31), devidamente assina-
do pelo titular do Gabinete.(Os nomes dos indicados deverão ser
grafados rigorosamente de acordo com a certidão de nascimento ou
casamento.)

Setor responsável	Registros Funcionais, Ed. Tiradenfes, 100 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7850

Condição de	 Formalização de soricitoção, conforme kistruçães acima, até o dia
obtenção:

	

	 23 do mês em curso, observado ointerslício de 60 dias da última
mudança de estrutura.

Prazo médio de	Sete dias, sendo que a Deliberação da Mesa vigerã a partir do 10 dia
execução: útil do mês subseqüente, desde que a solicitação tenha sido

protocolada até o dia 23 do mês em curso, conforme instruções
acima.

Observações: Qualquer alteração na estrutura do Gabinete relativa à organização
dos cargos implica posse dos novos indicados (veia "posse, p. 6) e
depende de nova Deliberação da Mesada Assembléia, publicada no
Diário do Legislativo, com validade mínima de 60 dias.



Caracterização do	Indicação de servidores paro cargos vagos em Gabinete de
serviço:	 Deputado.

Como solicitar: Protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 10

andar, expediente contendo, além do nome completo do indicado
(conforme certidão de nascimento ou de casamento), o nome e o
padrão do cargo a ser preenchido.

Setor responsável
	

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7850.

Condição de	 Cargo previsto na estrutura do Gabinete formalizada em Deliberação
obtenção:	 da Mesa. A indicação deverá ser assinada pelo titular do Gabinete.

Prazo médio de	Até quatro dias, para processamento e publicação da nomeação.
execução:

Observações: A partir da publicação no Diário do Legislativo, os novos indicados
deverão comparecer ao setor de Posses, Ed. Tiradentes, 100 andar.
(Vela posse, p. 6).
Paro tomar posse, o indicado tem prazo de 30 dias, prorrogáveis
por mais 30, mediante requerimento dirigido à Diretoria-Geral
Vale lembrar, no entanto, que a data em que o servidor assume
efetivamente o cargo, para todos os efeitos legais, inclusive
pecuniários, é a que consto da lavraturo do respectivo termo de
posse-
0 pagamento ao servidor que tomar posse até o dia 15 se dará no
próprio mês da posse. Após essa data, o valor apurado do dia da
posse ao término do mês será creditado entre os dias 15 e 20 do mês
subseqüente.
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Caracterização do	Atteroção de cargo de servidor em exercício.
serviço:

Como solicitar: Protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 11

andar, expediente contendo o nome do servidor, o cargo do qual está
sendo exonerado e o cargo para o qual será nomeado.

Setor responsável	Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 10 0 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7850.

Condição de	 O servidor deverá apresentar-se ao setor de Posses (Ed. Tiradentes,
obtenção: 100 andar), munido de carteira de identidade, a fim de assinar novo

termo de posse e atualizar sua declaração de bens e de não-
acumulação de cargos.

Prazo médio de	Até quatro dias, para processamento e publicação da nomeação.
execução:

Observações: A partir da publicação no Diário do Legislativo, o servidor que teve seu
cargo alterado deverá comparecer ao setor de Posses, Ed. liradentes,
100 andar.(Veja posse, p. 6).

Para tomar posse, o indicado tem prazo de 30 dias, prorrogáveis
por mais 30, mediante requerimento dirigido à Diretoria-Geral.
Vale lembrar, no entanto, que a dato em que o servidor assume
efetivamente o cargo, paro todos os efeitos legais, indusive
pecuniários, é a que consta da lavralura do respectivo termo de
Posse-0

 pagamento ao servidor que tomar posse até o dia 15 se dará no
próprio mês da posse. Após essa data, o valor apurado do dia da
posse ao término do mês será creditado entre os dias 15 e 20 do mês
subseqüente.

4



Caracterização do	Exoneração do servidor e cancelamento de indicação.
serviço:

Como solicitar: Protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 1°
andar, requerimento dirigido à Gerência de Registros Funcionais,
solicitando o cancelamento da indicação ou a exoneração (caso o
servidor iã tenha tomado posse).

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
Tel.: 290-7850

Publicação no Diário do Legislativo.

Quatro dias para processamento e publicação.

A quitação final ocorre após o verificação de inexistência de débito
para com os cofres públicos.
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Caracterização do	Posse.
serviço:

Como solicitar: Após a publicação da nomeação no Diário do Legis/afivo, o nomeado
deverá apresentar-se ao setor de Posses, Ed. Tiradentes, 100 andar.
O acompanhamento da publicação do ato de nomeação no órgão
oficial deverá ser feito pelo Gabinete.

Setor responsável	Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7850

Condição de	 Primeira posse:
obtenção:	 Apresentar no ato da posse:

Original e xerox 1) título de eleitor e comprovantes de votação na
última eleição, 2) carteira de identidade, 3) CPF, 4) certificado de
reservista, 5) carteira de habilitação categoria D (para o cargo de
motorista), 6) comprovante de 30 grau de escolaridade (para o cargo
de Técnico Executivo de Gabinete da Composição Básica).
Original: 7) atestado de bons antecedentes (fornecido pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública); 8) Laudo médico fornecido pela
Gerência-Geral de Saúde e Assistência, Ed. Tiradentes, 5 1 andar; 10)2
fatos 3 x 4 coloridas.

Troca de cargo:
Apresentar no ato da posse:

Original:
1) Comprovantes de votação na última eleição (se houver ocorrido
eleição depois da última exoneração); 2) carteira de identidade; 3)
atestado de bons antecedentes (validade: 90 dias, cont~ a partir
da data da última exoneração); 4) laudo médico fornecido pela
Gerência-Geral de Saúde e Assistência da Casa (validade- 180 dias,
contados a partir da data da última exoneração).
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Prazo médio de	Para todos os efeitos legais, a data em que o servidor assume
execução: efetivamente o cargo para o qual foi nomeado é a que consta da

lavratura do respectivo termo de posse, ou sela, quando o servidor
comparecer para tomar posse.

A partir da data da publicação do aio de nomeação, o interessado
tem 30 dias, prorrogáveis, a requerimento, por mais 30. Decorrido
esse prazo, o ato perde a validade.

Observações:	 A estrutura de Gabinete tem validade mínima de 60 dias.
No ato da posse, o interessado deverá preencher declaração de bens
e de não-acumulação de cargos e funções.
Para o cargo de motorista é obrigatória a apresentação da carteira de
habilitação (original e cópia xerox).
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Caracterização do
serviço:

Como solicitar:

Setor responsável
pelo processamento:

Obtenção de cartão magnético 0 via).

Após a posse, o interessado será encaminhado ao setor responsável
pela emissão do cartão.

Atendimento ao Servidor, Ed. liradentes, V andar.
TeIs.: 290-7847 e 290-7848.

Condição de	 Uma foto colorida 3 x 4.
obtenção:

Prazo médio de	Até cinco dias úteis.
execução:

Observações:	 Quando o servidor toma posse, recebe um cartão provisório, o qual
será utilizado até a expedição do definitivo.
Nesse período, a freqüência deverá ser registrada com o auxílio de um
servidor da Gerência de Orientação e Segurança, credenciado a
acionar manualmente o relógio eletrônico.
O servidor deve registrar o ponto, preferencialmente, no prédio em
que trabalha.
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Caracterização do	Solicitação de cartão magnético (20 via).
serviço:

Como solicitar:	Preencher e protocolar requerimento no Setor de Atendimento ao
Servidor, Ed. Tiradentes, 1 0 andar.

Setor responsável	Atendimento ao Servidor, Ed. firadentes, 1 0 andar.
pelo processamento: Teis.: 290-7847 e 290-7848.

Uma foto colorida 3 x 4 e pagamento da taxa de emissão de 20 via.

Até cinco dias úteis.

Ao solicitar novo cartão magnético, o servidor recebe um crachá
provisório, sem o qual sua freqüência não poderá ser registrada
manualmente.

A partir do momento da solicitação de 21 via, o cartão extraviado fica
automaticamente anulado, mesmo que venha a ser encontrado
posteriormente.

Pela emissão de novo cartão magnético o servidor paga uma taxa, a
qual é automaticamente descontada em seu próximo pagamento.

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do
serviço:

Como solicitar:

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Solicitação de esdarecimento sobre desconto em contracheque
relativo a falias.

Preencher e protocolar formulário no Setor de Atendimento ao Servi-
dor, Ed. Tiradentes, 10 andar.

Pagamento/Freqüência, Ed. Tiradentes, 110 andar.
Tel.: 290-7840.

Apresentar o contracheque que demonstre o desconto.

Três dias úteis.

Observações: O servidor deve observar as ocorrências registradas no relatório
mensal de freqüência e tomaras providências cabíveis, a fim de evitar
perdas de vencimentos.
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Caracterização do	Solicitação de férias regulamentares.
serviço:

Como solicitar: Preencher escala anual, encaminhada em outubro aos diversos
setores da Casa. A escala deverá ser preenchida e devolvida à
Gerência-Geral de Pessoal, num prazo máximo de 30 dias, através do
setor de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 10 andar.

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Registros Funcionais, Ed. firaderdes, 100 andar.
Tel.: 290-7850.

Após um ano de efetivo exercício na Secretaria da Assembléia, para
cada período de férias.

Imediato.

Observações: O pagamento de 1/3 de férias regulamentares será efetuado no
período de 15 a 20 do mês em que se iniciarem as mesmas (condi-
cionado à disponibilidade de recursos).
É vedado a acumulação de férias regulamentares.
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Caracterização do	Solidtoção de férias-prêmio.
serviço:

Como solicitar: Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.
firadentes, l andar, solicitação dirigida à Gerência-Geral de Pessoal,
com a ciência da chefia imediata ou do titular do órgão de lotação do
servidor.

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Concessão de Benefícios, Ed. Tiradentes, 90 andar.
Tel.: 290-7844.

Contar cinco anos de efetivo exercício no Serviço Público para cada
período de três meses de férias-prêmio.

Até 40 dias, em virtude da necessidade de apuração de freqüência.

As férias-prêmio poderão ser gozadas em etapas de, no mínimo, um
mês cada.

Prazo médio de
execução:

Observações:



Caracterização do	Férias-prêmio: conversão em espécie.
serviço:

Como solicitar: O servidor deverá preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao
Servidor, Ed. Tiradentes, 1 0 andar, o Formulário GPE-02 (p. 33), até o dia
sete do mês em que tiver direito ao beneficio. (Ver condição de
obtenção, abaixo.)

Setor responsável	Concessão de Benefícios, Ed. firadentes, 9° andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7844

Condição de	 O servidor deverá requerer a conversão até o dia sete do mês de
obtenção:	 aniversário ou do mês de posse na Assembléia, ou, ainda, após a

publicação do ato de sua aposentadoria (Deliberações da Mesa n°s
398/89 e 414190.)

Quinze dias.

No caso de aposentadoria, o pagamento será efetuado após a
publicação do ato no Diário do Legis/afivo, dependendo da disponi-
bilidade de recursos.
Nos demais casos, o pagamento se dará em folha suplementar, entre
os dias 15 e 20 do mês em que o pedido tiver sido apresentado,
condicionado à disponibilidade de recursos.
Os servidores efetivos e os do Grupo de Execução poderão converter
um mês de férias-prêmio.
Os servidores ocupantes de cargo em comissão e de recrutamento
amplo poderão requerer a conversão em espécie de um mês de
férias-prêmio após cada período de vinte meses, a contar da data de
sua posse nesta Secretaria.

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do	Férias-prêmio: cont~ em dobro.
serviço:

Como solicitar:

	

	Dirigir solicitação à Gerência-Geral de Pessoal, através do setor de
Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 1 0 andar.

Setor responsável	Concessão de Beneficios, Ed. Tiradentes, 90 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7844.

Haver adquirido direito a férias-prêmio.

Este beneficio destina-se exclusivamente à complementação detem-
0 de serviço para fins de aposentadoria.

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Setor responsável
peio processamento:

Acerto de férias proporcionais quando da exoneração do servidor.

Preencher e protocolar, no setor deAtendimento ao Servidor, Ed.
Tiradentes, 10 andar, requerimento dirigido ao titular da Gerência-
Geral de Pessoal.

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
Tel. :290-7850.

Contar, no mínimo, 120 dias de exercício na Secretaria da Assembléia.

Imediato.

O acerto será realizado 60 dias após a exoneração, entre os dias 15
e30.

Caracterização do
serviço:

Como solicitar:

Setor responsável
pelo processamento:

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do	Pedido de licença para tratamento de saúde.
serviço:

Como solicitar: O servidor deverá comparecer à Gerência-Geral de Saúde e Assistên-
cia, Ed. Tirodentes, 50 andor, e, comprovando-se o necessidade, será
formalizada a licença.

Setor responsãvel
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
Tel.: 290-7850.

Laudo de avaliação expedido pelo Gerência-Geral de Saúde e Assis-
tência.

Imediato.

Observações:	 Para concessão de licença, será válido apenas o laudo expedido pela
Gerência-Geral de Saúde e Assistência da Assembléia.
Perderá o direito a férias regulamentares o servidor que, no período
aquisitivo, tiver estado em licença para tratamento de saúde por mais
de 180 dias, consecutivos ou não. A partir desse limite, será odiado, na
mesma medido do período de afastamento, o decênio poro férias-
prêmio.
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Caracterização do	Licença para tratar de doença em pessoa da fomifia.
serviço:

Como solicitar: O servidor deverá comparecer à Gerência-Geral de Saúde e Assistên-
cia, Ed. Tiradentes, 50 andar, e, comprovando-se a necessidade, será
formalizada a licença.

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 anda
Tel.: 290-7850.

Laudo de avaliação expedido pela Gerência-Geral de Saúde e Assis-
tência.

Imediato.

Para concessão de licença, será válido apenas o laudo expedido pela
Gerência-Geral de Saúde e Assistência da Assembléia.

A partir do limite de 120 dias em licença para tratamento de doença
em pessoa da família, será adiado, na mesma medida do período de
afastamento, o decênio para férias-prêmio.

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do
serviço:

Como solicitar:

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Solicitação de licença-maternidade.

A servidora deverá comparecer à Gerência-Geral de Saúde e Assis-
tência, Ed. Tiraderites, 5° andar.

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
Tel.: 290-7850.

Encaminhar à Gerência-Geral de Saúde e Assistência o laudo do
médico responsável pelo pré-natal, constando tempo de gestação.

Prazo médio de	Imediato.
execução:

Observações:	 Duração: 120 dias corridos.
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Caracterização do	Solicitoç6o de licença de gala (casamento), de paternidade e de
serviço:	 nojo (luto).

Como solicitar: Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.
liradentes, 1 1 andar, o Formulário GPE-03 (p. 34), anexando documen-
to comprobatório.

Setor responsável
	

Registros Funcionais, Ed. Tiradenles, 100 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7850

Comprovação por meio de certidão.

Imediato.

Gala ou luto: oito dias a partir do registro da ocorrência.
Paternidade: cinco dias, contados a partir do nascimento da criança.

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do
	

Certidão de contagem de tempo de serviço no Secretario do
serviço:	 Assembléia, para fins de direito.

Como solicitar:
	Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.

firadentes, 1 1 andor, o Formulário GPE-03, (p. 34).

Setor responsável
	

Concessão de Beneficios, Ed. liradentes, 90 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7844.

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:

Até 30 dias, a contar da solicitação.

A certidão deverá ser procurada no setor de Atendimento ao Servidor,
Ed. Tiradentes, 1 0 andar.
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Caracterização do	Concessão de qüinqüênio relativo a tempo de trabalho na Secre-
serviço:	 tona da Assembléia.

Como solicitar: Ocupantes de cargos em comissão e de recrutamento amplo de
gabinetes parlamentares, deverão preencher e e protocolar, no setor
de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 1 1 andar, o formulário
GPE-03 (p. 34).

Para os demais servidores este serviço é automático.

Setor responsável
pelo processamento:

Concessão de Benetïcios, Ed. Tiradentes, 9° andar.
Tel.: 290-7844.

Contar cinco anos de efetivo exercício na Secretaria da Assembléia.

30 dias.

Em virtude da necessidade de apuração de freqüência, o contagem
do tempo de serviço é feita no mês subseqüente ao da aquisição do
direito.

As diferenças referentes a qüinqüênios serão pagas em folha suple-
mentar, entre os dias 15 e 20 do mês subseqüente ao do processamento
do título declaratóno, dependendo da disponibilidade de recursos.

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do	Averbação de tempo de serviço prestado foro da Assembléia para
serviço:	 fins de aposentadoria e adicionais.

Como solicitar: Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.
Tiradentes, 1 1 andar, o Formulário GPE-03 (p . 34) apresentando o
original de certidão de tempo de serviço. (No caso de certidões
emitidas por prefeituras, exige-se reconhecimento da firma dos res-
ponsáveis.)

Setor responsável	Concessão de Benefícios, Ed. Tiradentes, 90 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7844.

Condição de	 Apresentação de certidão de tempo de serviço expedida pelo INSS,
obtenção:	 quando se tratar de empresa privada, empresa pública de capital

privado, fundação e sociedade de economia mista.

Quando se tratar de tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal, da administração direta ou autarquia, a certidão deverá
ser fornecida pelo serviço administrativo do órgão pertinente.

Prazo médio de	Até 40 dias para início da percepção do beneficio.
execução:

Observações: A partir de 13.07.93, a contagem recíproca do tempo de serviço nas
atividades pública ou privada é assegurada apenas para efeito de
aposentadoria.

As diferenças relativas a qüinqüênios serão pagas em folha suple-
mentar, entre os dias 15 e 20 do mês subseqüente ao do processamento
do título declaratãrio,dependendo da disponibilidade de recursos.
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Caracterização do	Processo seletivo: informaçães (seleção interna, concurso público,
serviço:	 seleção de estagiários, acompanhamento e remanejamento de

Como solicitar:

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Preencher e protocolar requerimento no setor de Atendimento ao
Servidor, Ed. liradentes, 1° andar.
TeIs.: 290-7847 e 290-7848

Suprimento de Pessoal, Ed. firadentes, 11° andar.
Tel.: 290-7840.

Existência de servidor disponível, no caso de pedido de lotação.

Prazo médio de
execução:

Observações:
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Caracterização do	Encaminhamenlo de servidor paro novo lotação (colocação de
serviço:	 servidor à disposção).

Como solicitar:	Protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, l
andar, requerimento dirigido à Assistência de Suprimento de Pessoal,
apontando as razões que motivaram a dispensa do servidor.

Setor responsável	Suprimento de Pessoal, Ed. firadentes, 110 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7840.

Condição pelo
processamento:

Prazo médio de
execução:

Observações:	 Tão logo seja colocado à disposição, o servidor deverá entrar em
contato com o setor de Suprimento de Pessoal.
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Caracterização do	Emissão de certificados de participação em programas de "na-
serviço:	 mento e desenvolvimento promovidos pela Assembléia.

Como solicitar:	Preencher e protocolar, no setor de Atendimento ao Servidor, Ed.
Tiradentes, 1 0 andar, o formulário GPE-03 (p. 34).

Setor responsável	Acompanhamento Funcional, Ed. Tiradentes, 110 andar.
pelo processamento: Tel.: 290-7840.

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:

Aproveitamento mínimo de 70%.

Sete dias.
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Caracterização do	Assistência, oferecida através de reembolso de quantias
serviço:	 despendidas em cursos externos, visando à qualificação, ao aper-

feiçoamento e à especialização profissional.

Como solicitar: Através de requerimento do interessado ao setor de Acompanha-
mento Funcional, protocolado no setor de Atendimento ao Servidor,
Ed. Tiradentes, 10 andar.

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Acompanhamento Funcional, Ed. Tiradentes, 110 andar.
Tel.: 290-7840.

Contar dois anos de efetivo exercício na Assembléia e estar submetido
ao Sistema Magnético de Identificação e Freqüência.

Análise do requerimento: sete dias.
Reembolso: mensal.

Observações: Recomenda-se ao interessado que, antes de dar entrada com o
requerimento, solicite ao setor de Acompanhamento Funcional escla-
recimentos quanto à sistemática de apresentação de recibos e com-
provantes.
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Caracterização do
serviço:

Como solicitar:

Setor responsável:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Aposendoda.

Através de requerimento com firma reconhecida dirigido ao Senhor
Diretor-Geral, no qual deve constar a data em que deseja apo-
sentar-se.

Concessão de Beneficios, Ed. Tiradentes, 9° andar.

Contar o tempo de serviço conforme legislação em vigor.

Até 40 dias para processamento interno e publicação do aio no Diário
do Legislativo.

Observações: Recomenda-se ao interessado solicitar um levantamento prévio,
antes de formalizar o pedido de aposentadoria, a fim de se certificar
de que já possui o tempo necessário, de acordo com a legislação
específica. O afastamento será imediato.
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Caracterização do
serviço:

Como solicitar:

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:

Acompanhar e analisara comportamento profissional do servidor,
visando  ao desenvoMmento e ao aperfeiçoamento do potencial
de recursos humanos da Assembléia.

Acompanhamento Funcional, Ed. Tiradentes, 110 andar.
Tel.: 290-7840.

Haver concluído o estágio probatório, no caso de servidores efetivos.

Anual, na área administrativa, e bienal, na área parlamentar.

O sistema de avaliação de desempenho é dividido em três etapas:
- negociação das atribuições;
- acompanhamento sistemático; e
- entrevista final de avaliação.
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Caracterização do	Solicitação de abono-fomiho e/ou indusão de dependente poro
serviço:	 tributação do Imposto de Renda na Fonte.

Como solicitar: Preenchimento do Formulário GPE-04 (p. 35), acompanhado do docu-
mento comprobatório (Certidão de Nascimento ou Casamento). Enca-
minhar ao setor de Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 1 0 andar.

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Registros Funcionais, Ed. Tiradentes, 100 andar.
Tel.: 290-7850

Possuir dependente e formalizar solicitação.

Até 10 dias.

Observações: Caberá ao servidor comunicar imediatamente à Gerência-Geral de
Pessoal fato ou circunstãncia que determine a perda do direito à
percepção do abono ou a inclusão do dependente para a tributação
do Imposto de Renda na Fonte.
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Caracterização do	Solicitação de informações em geral, que demandem levanta-
serviço:

	

	 mento ou pesquisa flevantomento sobre declaração de rendimen-
tos, atestado de freqüência, declaração de horário de trabalho,
situação funcional, índice de reajuste salarial, etc.).

Como solicitar: Preenchimento do Formulário GPE-03 (p. 34). Encaminhar ao setor de
Atendimento ao Servidor, Ed. Tiradentes, 1 1 andar.

Atendimento ao Servidor, Ed. firadentes, 1° andar.
Tel.: 290-7847 e 290-7848.

Até 5 dias úteis.

As informações solicitadas serão entregues no setor de Atendimento
e Serviços, Ed. Tiradentes, 10 andar.

Setor responsável
pelo processamento:

Condição de
obtenção:

Prazo médio de
execução:

Observações:
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GPE-01
(Frente)

GRUPO ESPECIFICO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MEiAS GERAIS	DE APOIO À

GERENCLÁ-GERAI. DE PESSOAl.	 REPRESENTAÇÃO
POLÍTICO-PARLAUENTAR

Gerérrcia-Geral de Pessoal,

Nos termos da Resoiuçào ne 5.100. de 2916/91, combinada com a ResoíIço nr 5130. de 4/5/93. 03SS0 5

informar-lhes a nova composç3o de meu Gabneleeslando ciente de que esta solctaçdo deverá ser entregue,
devidamente protocolada, no 1' andar. Ed. Tirsdentes, GPE - Atendimento e Serviços, no período
compreendido entre 15 e 23 do mês em curso, e que a 4l1eraç0 Ora proposta vigorará a partir do dia 1' do
próximo inês, pelo prazo mínimo de 60 (sesSenta) das.

Em__do Assinaturo do Deputado

[cslNrrE DO oEPtJTAD0

1— coupostçÃo BÁSLCA
NíVEL TTÇNICC

NOME	 CARGO	AI. PPONTOS
01

	

	 TEC. EDMC. GABINETE 39	44
NIVEI. DE ASSISTÊNCIA

NOME	 CARGO	AI. NPONTOS
os
03
04
-	 NrVELDEEXECUÇÃO

NOME	 1	CARGO	Ai, N' POHTOS
os

-	 2-COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR	 -

NOME	 CARGO	Ai. N'PONTOE

TOTAL. DE PONTOS
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GPE-01
(Verso) CARGO	 SÍMBOLO	PONTUAÇÃO

O-'o
TÉCNICO EXECUTIVO DE GABINETE	 Ai. - 39	 44

AUXILIAR TÉCNICO EXECUTIVO	 Al. - 34	 36

ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE	 Al- - 29	 28ui o
-J 4jj

SUPERVISOR DE GABINETE	 Al- - 25	 22
fn

ASSISTENTE DE GABINETE	 Al- - 23	 20

SECRETÁRIO DE GABINETE	 Ai. - 18	 16

AUXILIAR DE GABINETE	 Al. - 13	 12

O
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GABINETE	 AL - 10	 10

MOTORISTA	 Al- - 10	 10

ATENDENTE DE GABINETE	 AL - 05	 7,5
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AAw;sLnvADosrAno»EMLNAscERAIs T	REOUERIMENTO
CONVERSAO DE FERIASPREJÍSOG PE02	 OERÉNcIA.GERAL DE PESSOAL	 jPROTOCOLO NO

NO1&	 1 MATRICULA

CONTA CORRENTE	 DATA NASCIMENTO	DATA ADMISSÃO:

A Gerxia-GeraI de Pessoal

OA) setvldor(a) acena quaiillcazk, requer o pagarne10 de -
de lGrias-Amio. conlorne item II do M. 31 do Constifuição do Estado.

Nestes teimes, pede deferimento.

Belo Honozonte, - de __________ do

ASSINATURA
PARA USO DA (3PE - ATENDIMENTO E SERVIÇOS

O(A) servidor(a) acena tem direito ã cotwersão de
de suas férias-prdeist, reterentes ao _________ decénio, aeide não gozadas. conforme requerido.

DATA— /_ /
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Sase de cálculo pata Pagamento (mês_ / -

Desconto Imposto de Renda ..........

Liquido ............................................

COMPLEMENTO DA REMIJdERAÇÂO DE FERIAS-PRÊMIO

Valor devido ..................

Valor pego ....................

Diferença .......................

I.R. da Diferença .......

Liquido ...........................

REQUERIMENTOeSSEMIU.ÉIA	lÀnvADorARooEyIAscERMs	COifi/5if DE FERIAS-PRÉMIOGERÈNC.IA-GERAL DE PESSOAL	 PROTOCOLO N,

tATRÍCULA NOME	 iPE-ATSENV)X	DATA
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GPE-03

4

ASSEMBLf]A LEGISLATIVA DO ESTADODE MINAS GERÀIS	REQUERIMENTOS FUNCIONAIS
SESENCLAGERAI. DE PESSOAL	 1 PROTOCOLO N-

A GerEncia-Geral de Pessoal,

malrlcsda e'	I_ ocupante do cargo do

ramal

vem sohcitar o seguinte:

1-( DeclassçBo da Remuneração MensaL

2-( ) Dedaraçdo de Remunoraç90 Mensal, com descontos.

3-( 1 24 me do oomprovanle de Rendmenlos para Imposto de Renda AnuaL

04-1 1 Declaraç5o para SF14. com os lnces de re4ustarnenlo ,alarlat, no periodo de -

OS-( 1 DeclaraçAO de Nefasto de Trabho.

06-( Declaração de Stluaçlo Funcional para o INSS.

07-1 1 Declsraç8o da Remsoorapão percebida soe 03 Ültinnso meses para tina junto ao (ó)

08-1 1 Ave~ de Tempo de S.vlço para tina do direito.

9-( ) Ce,tid8o de Contagem do Tempo para fins de

10-( 1 Informações sobre debitos releresrta6 a Asssstónaa Odontológica • Médlco4toepltalar.

111-( 1 Levantamento tonclOnal para fina de

12-( 1 Lovanlarnento Sobro descontos no contradeequa do mês de

código 081, razão

13-1 )Llcança Gala (sckasI,conformodocumenfo.m anexo, nopertodode	 a _l_/_.

14-1 ILicença Luto (Edlas), Conforme documento ent anexo. 00 período d.	 a

15-1 )Licença Paternidade (sden). conforme docrmretdoem anexo, noparlódodo _/_/_ a _I_/_,

16-( )Fárla,regulamet'daras.nOpenodOdn _/_I	a _/_/_ o _Fj_ a

17-1 )Altereçêocleférlasregulamerrtaresdoperlododo	 a

para _/_l,,,,,,. a

18-1

Pede deferimento,

Data _/_l_
Assinatura

rASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	REQUERIMENTOS FUNCIONAIS 1
OERdNCtA-GERALDE PESSOAL	 PROTOCOLO ló'

4	

L

MATRICULA

	

NOME	 COASOUCITADO DPE-A'/SERtoÇOS	0TJ
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GPE-04 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DOESTADO DE MINAS GERAiS
GERÊNCIA-GERAL ce ptissou.	 180110 FAIJ1RI IIlPTO 0€ REPA

pRo'rOcol.o 11.

Ã GoritnaaGeral de Pessoal.

O(a) abaixo assinado) a)
servidor(a) desta Secretaria, marrioula ri' _______ /_ lotado(a) no(a)
ramal:	 requ.r

1—ABONO FAUIUAR
( (Concessão.

Care8anrento. a parta de
Restabelecimento.

2— DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRF)
Inclusão de dependente.
Cancelamento do dedução. a partir de ______________
Reslabelecrmerito de dedução. cancelada ao:

-	 RELAÇÃO DE DEPENDENTE(S)
NOME	 PARENTESCO NASCIMENTO

04

05

06

07

Segue. anexa, a seguinte dovumcnlaçào:
Cerbdão(Ões) de nascimento ou casamento.
Declaração de que o dependente frequenta curso de nivel supenor (exigido para o filho maior de 21. ate 24
anos).
Termo de Guarda lomecido pelo Juiz de Direito da Infância e Juventude (exigido para o(a) filtro(a) adotivo(a)
ou para guarda de menor carente).

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Sob fé de meu nalgo e reSponSabdade der). DECLARO que -

1 —Os dependentes acima relacionados são SOlteiros, vives às minhas expensas e não exercem peofissão firoativa,
2—Não recebo do Estado nenhum abono pelos mesmos, es decoritna de outro cargo.
3—Meu côrruge não percebe do Estado neclun abono pelos mesmos dependentes.
4 —AssiaTin. nos termos da Lei. o ounipronasso de onrrruninar a GerOnoa .Gerai de Pessoal qualquer rato ou crrcunstàscia

que deterrnne a perda do direito à percepção do abono tairríatou A dedoção do Imposto de retida relativa ao deperi-
dente.

Assinatura

RESERVADO Ã GERÈNCIA-GERAL DE PESSOAL

Conceda-se, nos lermos legais, o requerido, a partir da

LEm -i- 	 Gerente-Geral de Pessoal

QUflUMEN7O
ASSEMBLÉIA LEGISLAnVA DO ESTADO DE MINAS GERAISI ABONO FA1jAR/ OSTO 0€ RESCAGERANCIA-GERAL DE PESSOAL

1 paorocra
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