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APRESENTAÇÃO

	

	0 programa de modernização da Assembléia Legislativa,
que se desenvolve em todos os níveis administrativos e técnicos da
Casa, tem o compromisso básico de adaptar a Instituição, de forma
dinâmica, às novas demandas da Sociedade e, ainda,
instrumentalizar 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.

A nível interno, este Manual é um exemplo concreto dessa
política de aperfeiçoamento de nossos serviços. Ele dispensa
burocracia e economiza tempo na utilização, pelos usuários, dos
serviços prestados pelo Departamento de Pessoal da Casa,
fornecendo um roteiro completo sobre esses serviços e a maneira
de utilizá-los, com descrição em detalhe dos procedimentos
necessários a cada fim.

E assim que vamos construindo uma nova prática
administrativa, ágil e moderna com valorização de nossos recursos
humanos.

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ	DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS

	

Presidente	 1 Q-Secretário

DALMIR DE JESUS	 FELINTHO SANTOS NASCIMENTO

	

Diretor-GeraI	 Diretor do Departamento de Pessoal



DEPARTAMENTO DE	Os Deputados e Servidores da Assembléia
PESSOAL, PORTAS	passam a contar, a partir de agora, com um novo modelo

ABERTAS PARA UM	de prestação de serviços por parte do Departamento de

NOVO ATENDIMENTO Pessoal da Casa.
Completa-se, assim, um período de ajuste do

DPE às novas características administrativas da
Assembléia, que incorporam a automação dos
procedimentos internos, incluindo a microfilmagem das
pastas funcionais individuais e a modernização de
rotinas.

Este Manual fornece todas as informações
necessárias para a utilização desses serviços,
abrangendo todas as situações correntes da vida
funcional de cada servidor, da posse até sua
aposentadoria: férias regulamentares; férias-prêmio;
licenças; contagem de tempo; processos de seleção e
treinamento; registro de freqüência; etc.

É um Manual que orienta, com clareza e
objetividade, cada passo para obtenção dos serviços do
DPE, facilitando, sobremaneira, o encaminhamento e a
resposta a seus pleitos.

Uma Central de Atendimento ao Servidor passa a
funcionar no 9 2 andar do Edifício Tiradentes, com
atendimento individualizado ao usuário, em sala própria,
onde deverá ser apresentada sua consulta funcional, seu
requerimento ou seu pedido de esclarecimento e
informação.

Consulte este Manual sempre que necessitar de
algum serviço do DPE. Nele encontrará o esclarecimento
que busca. Dirija-se, então, ao gQ andar do Edifício
Tiradentes, seguindo todos os procedimentos prévios
indicados neste Manual. E tudo será resolvido com a
maior rapidez e eficiência. Um direito do servidor. Um
dever da Administração.
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Fádua Harndan de Matos Bayão
Mara Denise Ribeiro de Moraes
Neuza Maria Pampolini Barbosa



Caracterização	 Formalização da organização dos cargos do Gabinete
do Serviço	 de Deputado (início de mandato 1 início de

Legislatura)

Como Solicitar	 Preenchimento do Formulário DPE-01.

Encaminhar ao "Atendimento e Serviços", Edifício
Tiradentes, 92 andar.

Setor Responsável
pelo Processamento	"Registros Funcionais", 102 andar - Edifício Tiradentes,

Ramais 711017220.

Condição
de Obtenção

Formulário assinado pelo titular do Gabinete, observada
a pontuação e demais dispositivos da Lei n2 9.767189 e
da Resolução n2 5.049189 e Resolução n 2 5.100191.

Prazo Médio
de Execução

7 dias para processamento até a publicação de
Deliberação da Mesa da ALIVIG no Diário Oficial, o que
deve ser acompanhado pelo Gabinete.

Observações	
A estrutura de Gabinete tem validade mínima de 60
dias.



Caracterização
do Serviço

Alteração da organização dos cargos do Gabinete de
Deputado

Como Solicitar	 Preenchimento do Formulário DPE-01,

Encaminhar ao "Atenclimento e Serviços" - Edifício Tiradentes,
9 2 andar.

Setor Responsável
pelo Processamento	"Registros Funcionais", 10 2 andar, Edifício Tiradentes -

Ramais 711017220.

Condição
de Obtenção

Formalização de solicitação conforme o 2 2 item acima,
observado o interstício de 60 dias da última mudança de
estrutura.

Prazo Médio
de Execução 7 dias de antecedência para processamento, sendo que a

vigência da Deliberação será a partir do 1 2 dia útil do mês
subseqüente.

Observações	
Qualquer mudança na estrutura depende de nova
Deliberação da Mesa da Assembléia, publicada no Diário do
Legislativo, com validade mínima de 60 dias.

2



Caracterização
do Serviço

Indicação de servidor para cargos no Gabinete de

Deputado

Preenchimento do Formulário DPE-01 (quando da

Conio Solicitar	indicação da estrutura) ou através de ofício contendo,

além do nome completo do indicado, o nome e o padrão

do cargo a ser preenchido. Encaminhar ao

"Atendimento e Serviços", Edifício Tiradentes, 9-2 andar.

Setor Responsável
pelo Processamento	"Registros Funcionais" - 10 2 andar, Edifício Tiradentes -

Ramais 7110 17220.

Condição
de Obtenção

Cargo previsto na estrutura do Gabinete, formalizado

em Deliberação. A indicação deverá ser assinada pelo

titular.

Prazo Médio	Até 5 dias para processamento e publicação da

de Execução	
nomeação. 0 indicado tem prazo de 30 dias para tomar

posse. (9^' andar, Edifício Tiradentes)

A data em que o servidor assume efetivamente o cargo, para todos os efeitos
Observações	legais, é a que consta da lavratura do respectivo termo de posse.

0 pagamento ao servidor que tormar posse até o dia 15 se dará no próprio mês

da posse. Após essa data, o valor apurado do dia da posse até o término do

mês será creditado no dia 15 do mês subseqüente.
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Caracterização	Alteração do cargo comissionado

do Serviço

Como Solicitar	Após a publicação no Diário do Legislativo, o servidor deverá
comparecer ao "Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício
Tiradentes.

Setor Responsável	
"Registros Funcionais", 102 andar - Edifício Tiradentes -

pelo Processamento	Ramais 7110 17220.

Condição	 Atualizar Declaração de Bens e de Não-acumulação de Car-

de Obtenção	 gos (em impresso próprio), apresentando comprovante de
quitação eleitoral, tendo em vista que os demais documentos
já se encontram na pasta funcional do servidor.

Prazo Médio
de Execução	 Após publicação no Diário do Legislativo, a posse será

imediata.

Observações
0 servidor tem 30 dias, a partir da data de publicação, para tomar
posse. Decorrido esse prazo o ato perde a validade.

Quando o servidor muda de cargo comissionado, a nomeação para
um novo cargo é publicada no Diário do Legislativo e gera nova
posse. (91 andar, Edifício Tiradentes)
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Caracterização	 Exoneração de Servidor / Cancelamento de Indicação
do Serviço

Como Solicitar	 Através de ofício solicitando o cancelamento da
indicação ou a exoneração ( caso o servidor já tenha
tomado posse) contendo, além do nome do servidor, o
nome e o padrão do respectivo cargo. Encaminhar ao
"Atendimento e Serviços", 9 9 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável	"Registros Funcionais", 1 W andar - Edifício Tiradentes -
pelo Processamento	Ramais 711017220.

Condição
de Obtenção	 Publicação do ato no Diário do Legíslativo.

Prazo Médio
de Execução 3 dias para processamento e publicaçao.

Observações	 A exoneração de servidor ocorre após a verificação de
inexistência de débitos aos cofres públicos.
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Caracterização	Formalização da organização dos cargos do Gabinete
do Serviço	 de Deputado (início de mandato/ início de Legislatura)

Como Solicitar	Preenchimento do Formulário DPE-O Í. Encaminhar ao
"Atendirriento e Serviços" - Edifício Tiradentes, 9 2 andar.

Setor Responsável	
"Registros Funcionais" - 102 andar, Edifício Tiradentes,pelo Processamento	
Ramais 711017220.

Condição
de Obtenção

Formulário assinado pelo titular do Gabinete, observada
a pontuação e demais dispositivos da Lei n 2 9.767189e
Resoluções n 2s 5.049189 e 5,100191.

Prazo Médio
de Execução 7 dias para processamento até a publicação da

Deliberação da Mesa da ALIVIG no Diário Oficial, o que
deve ser acompanhado pelo Gabinete.

Observações	
A estrutura do Gabinete tem validade mínima de 60 dias.
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Caracterização	 Posse
do Serviço

Como Solicitar	 Após a publicação da nomeação no Diário do Legislativo, o
servidor deverá apresentar-se ao "Atendimento e Serviços",
9 2 andar, Edifício Tiradentes. 0 acompanhamento da
publicação do Ato no "DL" deverá ser feito pelo Gabinete.

Setor Responsável	
"Registros Funcionais", 10 2 andar, Edifício Tiradentes,pelo Processamento	
Ramais 711017220.

Condição	 Apresentação dos seguintes documentos: 1) Título de Eleitor e
comprovantes de votação (orig. e xerox); 2) Atestado de Bons

de Obtenção	 Antecedentes (orig.): 3) 2 fotos 3x4 (coloridas); 4) Carteira de Identidade
(orig. e xerox); 5) Certificado de Reservista (orig. e xerox); 6)Certidão de
Nascimento (orig. e xerox)-, 7) CPF (orig. e xerox): 8) Laudo Médico
fornecido pelo DSA da Casa (5'1 andar).

Para todos os efeitos legais, a data em que o servidor assume
efetivamente o cargo para o qual foi nomeado é a que consta da lavraturaPrazo Médio	 do respectivo termo de posse, ou seja, quando o servidor comparecer

A c	 paia tomar posse.
A partir da data da publicação do ato de nomeação, o interessado tem 30
dias, prorrogaveis, a requerimento, por mais 30. Decorrido esse prazo, o
ato perde a validade.

1) No ato da posse o interessado deverá preencherObservações	 declaração de bens e de não-acurnulação de cargo e
funções.

2)Obs.: Para cargo de motorista é obrigatória a
apresentação da carteira de habilitação (orig. e xerox).
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Caracterização	Obtenção de cartão magnético (1 ^-via)

do Serviço

Como Solicitar
	

Após a posse, o interessado será encaminhado ao

Setor responsável para obtenção.

Setor Responsável
pelo Processamento "Apuração de Freqüência", 92 andar - Edifício Tiradentes

- Ramais 727017560.

Condição	1 foto colorida 3x4.

de Obtenção

Prazo Médio

de Execução
	

Até 5 dias úteis.

Quando o servidor toma posse, recebe o cartão provisório, até a
Observações	expedição do definitivo.

Nesse período, a freqüência deverá ser registrada com o auxílio do
funcionário do DPE credenciado a acionar manualmente o relógio
eletrônico.

Registrar o ponto no prédio em que trabalha.
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Caracterização	Solicitação de 2 2 via do cartão magnético
do Serviço

Como Solicitar	 .Comparecer ao "Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício
Tiradentes.

"Apuração de Freqüência", 92 andar - Edifício Tiradentes -Setor Responsável	Ramais 7270 17560.
pelo Processamento

Condição
de Obtenção

1 foto 3x4 e pagamento da taxa cobrada pela 2 9 via, ocasião
em que o interessado receberá um cartão provisório, o qual
terá validade de 5 dias úteis.

Prazo Médio
de Execução	 Até 5 dias úteis.

0 servidor não poderá registrar a sua freqüência manualmente
Observações	 sem a posse do cartão provisório.

A partir do momento da solicitação de 22 via, o cartão
extraviado fica automaticamente anulado, mesmo que seja
encontrado posteriormente.
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Caracterização	Solicitação de esclarecimento sobre descontos em
do Serviço	 contracheque relativos a faltas

Como Solicitar	Preenchimento do Formulário no "Atendimento e
Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável	"Apuração de Freqüência", 92 andar - Edifício Tiradentes
pelo Processamento	- Ramais 727017560.

Condição
de Obtenção
	 Apresentar o contracheque que demonstre o desconto.

Prazo Médio
de Execução
	 2 dias úteis.

Observações 0 servidor deve observar as ocorrências registradas no
relatório semanal de freqüência e tomar as providências
cabíveis, a fim de evitar perdas de vencimentos.
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Prazo Médio
de Execução

Imediato.

Caracterização	Solicitação de férias regulamentares
do Serviço

Através de escala anual encaminhada em outubro, pelo
Como Solicitar	Departamento de Pessoal, aos diversos setores da Casa. A

escala deverá ser preenchida e devolvida ao Departamento de
Pessoal, num prazo máximo de 30 dias, através do
"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável
pelo Processamento "Atendimento e Serviços" 92 andar, Edifício Tiradentes -

Ramais 7270 17434.

Condição	 Após 1 ano de efetivo exercício na Secretaria da
de Obtenção	 Assembléia, para cada período de férias.

Observações	 0 pagamento de 113 de férias regulamentares será
efetuado no período de 15 a 20 do mês em que se
iniciarem as mesmas (sujeito à disponibilidade de
recursos).
É vedada a acumulação de férias regulamentares.
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Caracterização	Alteração de férias regulamentares
do Serviço

Como Solicitar

Setor Responsável
pelo Processamento

Através de ofício do titular do órgão de lotação, com o
conhecimento do servidor, encaminhado ao "Atendimento e
Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes.

"Atendimento e Serviços", 9 9 andar - Edifício Tiradentes -
Ramais 727017434.

Condição	 Encaminhamento da solicitação até 30 dias antes da data
de Obtenção	 pretendida para o início das férias.

Prazo Médio	 Imediato.
de Execução

Observações	 0 pagamento de 113 de férias regulamentares será efetuado
no período de 15 a 20 do mês em que se iniciarem as
mesmas.
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Caracterização
	Solicitação de férias-prêmio

do Serviço

Como Solicitar	Dirigir solicitação ao Departamento de Pessoal, com a
ciência da chefia imediata ou titular do órgão.
Encaminhar ao "Atendimento e Serviços", 92 andar -
Edifício Tiradentes.

Setor Responsável
pelo Processamento

	"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes
Ramais 727017434.

Condição
de Obtenção	

Já ter adquirido o direito a férias-prêmio.

Prazo Médio
de Execução	 15 dias antes da data pretendida para início das férias.

Observações As férias-prêmio poderão ser gozadas em etapas de, no
mínimo, 1 mês cada.
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Caracterização	Férias-prêmio: conversão em espécie
do Serviço

Como Solicitar Preenchimento do Formulário DPE-02, até o dia 7 do mês em
que tiver direito. Encaminhar ao "Atendimento e Serviços", 92

andar - Edifício Tíradentes.

Setor Responsável	"Atendimento e Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes -
pelo Processamento	Ramais 727017434.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução

Estar no mês do seu aniversário ou no mês de sua admissão na
Assembléia, ou após a publicação de seu ato de aposentadoria. (Del.
da Mesa n9s 398189 e 414190).
Encaminhar a solícitação até o dia 7 do mês em que adquiriu o
direito.

15 dias.

Observações
No caso de aposentadoria, o pagamento será processado após a
publicação do ato no Diário do Legislativo, dependendo da
disponibilidade de recursos.
Nos demais casos, o pagamento se dará por folha suplementar, entre
os dias 15 e 20 do mês em que apresentou o pedido, dependendo de
disponibilidade de recursos.

14



Caracterização	Férias-prêmio: contagem em dobro

do Serviço

Como Solicitar	Dirigir solicitação ao Departamento de Pessoal,
encaminhando-a ao "Atendimento e Serviços", 9 2 andar
Edifício Tiradentes.

Setor Responsável	"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes,

pelo Processamento	Ramais 7270 17434.

Condição	 Já ter adquirido o direito a férias-prêmio.
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução

Observações
Destina-se exclusivamente à complementação de tempo
de serviço para qüinqüênio, adicional trintenário e
aposentadoria.
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Caracterização	 Pedido de licença para tratamento de:saúde
do Serviço

Como Solicitar 0 servidor deverá comparecer ao Departamento de Saúde
e Assistência, Edifício Tiradentes, 5 2 andar, e, sendo
comprovada a necessidade, formalizar a licença.

Setor Responsável	"Atendimento e Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes,
pelo Processamento	Ramais 727017434.

Condição
de Obtenção Laudo deavaliação expedido pelo Departamento de Saúde

e Assistência e enviado ao Departamento de Pessoal.

Prazo Médio
de Execução	 Imediato.

Para concessão de licença, apenas sera válido o laudo expedido peloObservações	 Departamento de Saúde e Assistência da Assembléia.
Perderá o direito a férias rEtamentares o funcionário que, no período
aquisitivo, tiver estado 

em icença para tratamento de saúde por mais
de 180 dias consecutivos ou não. A partir desse limite, será adiado, na
mesma medida do período de afastamento, o decênio para férias-
prêmio.
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Caracterização
	

Licença para tratar de doença em pessoa da família

do Serviço

Como Solicitar

Setor Responsável
pelo Processamento

0 servidor deverá comparecer ao Departamento de Saúde
e Assistência, Edifício Tiradentes, 5 2 andar, e, sendo
comprovada a necessidade, formalizar a licença.

"Atendimento e Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes -
Ramais 727017434.

Condição
de Obtenção

Laudo de avaliação expedido pelo Departamentode Saúde
e Assistência e enviado ao Departamento de Pessoal.

Prazo Médio
de Execução
	 Imediato.

Observações
Para concessão de hoença, apenas será válido o laudo expedido pelo Departamento
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.
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Caracterização	Solicitação de 1 icença-matern idade
do Serviço

Como Solicitar

Setor Responsável
pelo Processamento

0 servidor deverá comparecer ao Departamento de Saúde e
Assistência, que emitirá o respectivo laudo.

"Atendimento e Serviços", 92 andar -Edifício Tiradentes- Ramais
727017434.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução

Encaminhamento ao Departamento de Saúde e Assistência de
laudo do médico responsável pelo pré-natal, constando tempo de
gestação.

Imediato.

Observações	
Duração: 120 dias.
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Caracterização
do Serviço

Solicitação de licença de gala (casamento), de
paternidade e de nojo (luto)

Como Solicitar

Setor Responsável
pelo Processamento

Preenchimento do formulário DPE-03, acompanhado de
documento comprobatório. Encaminhar ao "Atendimento
e Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes.

"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes.
Ramais 727017434.

Condição	 Comprovação por meio de certidão.
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução
	 Imediato.

Observa~	
Gala ou luto: 8 dias a partir do registro da ocorrência.

Paternidade: 5 dias.
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Caracterização	Solicitação de certidão de contagem de tempo na
do Serviço	 Secretaria de Assembléia para fins de direito

Como Solicitar	Preenchimento do Formulário DPE-03 e o seu
encaminhamento ao "Atendimento e Serviços", 9 2 andar -
Edifício Tiradentes.

Setor Responsável
pelo Processamento "Concessão de Benef ícios", 10 11 andar - Edif ício Tiradentes

Ramais 711017220.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução	 Até 30 dias após a solicitação.

Observações	
A certidão deverá ser procurada no "Atendimento e
Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes.
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Caracterização	Contagem detempo para percepção de qüinqüênio com tempo
do Serviço
	 da Secretaria da Assembléia

Como Solicitar Não há necessidade de solicitação, pois este serviço é automático
para os servidores efetivos, QS e FP. Para RA, preenchimento do
formulário DPE-03 e encaminhamento ao "Atendimento e
Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável	"Concessão de Benefícios", 10 2 andar - Edifício Tiradentes -
pelo Processamento	Ramais 711017220.

Condição
de Obtenção	 Contar 5 anos de efetivo exercício.

Prazo Médio	 A emissão de certidão de contagem de tempo se dará no mês
de Execução	 subseqüente ao da aquisição do direito, em virtude da necessidade

de apuração da freqüência.

Observações As diferenças referentes a qüinqüênios serão pagas em folha
suplementar, entre os dias 15 e 20 do mês subseqüente ao do
processamento do título declaratório, dependendo da
disponibilidade de recursos,
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Caracterização	Contagem de tempo para percepção de qüinqüênio, com
averbação de tempo de serviço prestado fora dado Serviço	 Assembléia

Preenchimento do Formulário DPE-03 e apresentação da
Como Solicitar certidão de tempo de serviço original e seu encaminhamento

ao "Atendimento e Serviços", 9 11 andar - Edif ício Tiradentes
(poderá ser exigido o reconhecimento de firma do
responsável pela certidão).

Setor Responsável	"Concessão de Benefícios", 102 andar - Edifício Tiradentes
pelo Processamento	Ramais 711017220.

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

de Obtenção	 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 Execução	 Até 40 dias para início da percepção do percentual.

Observações	 As diferenças referentes a qüinqüênios serão pagas em
f olha suplementar, entre os dias 15 e 20 do mês subseqüente
ao do processamento do título declaratório, dependendo
da disponibilidade de recursos.
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Caracterização
	

Certidão de contagem de tempo para férias-prêmio
do Serviço

Como Solicitar

Setor Responsável
pelo Processamento

Preenchimento do Formulário DPE-03. Encaminhar ao

"Atendimento e Serviços", 95^ andar - Edifício Tiradentes.

"Concessão de Benefícios", 102 andar - Edifício Tiradentes -
Ramais 7110 17220.

Condição
de Obtenção
	

Após cada período de 10 anos de serviço público.

Prazo Médio

de Execução Até 40 dias, a partir da data em que completa o decênio, em
virtude da necessidade de apuração de freqüência.

Observações	
A certidão será arquivada na pasta funcional.
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Caracterização	Processo Seletivo: informações (seleção interna,
do Serviço	 concurso público, seleção de estagiários)

Como Solicitar
Através de ofício do interessado ou por telefone.

Setor Responsável	
Seleção, Treinamento e Desenvolvimento", 112 andar -pelo Processamento	Edifício Tiradentes -Ramais 7375 17290.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução

Imediato, salvo se depender de pesquisa.

Observações
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Caracterização	Pedido de Lotação de Servidor
do Serviço

Como Solicitar	Preenchimento do Formulário DPE-06. Encaminhar ao
"Atendimento e Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável	"Seleção, Treinamento e Desenvolvimento", 112 andar -

pelo Processamento	Edifício Tiradentes - Ramais 737517290-

Condição
de Obtenção Existência de servidor disponível para lotação.

Prazo Médio	 1 semana para posicionamento ao órgão solicitante.
de Execução

Observações
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Caracterização
do Serviço

Encaminhamento de servidor para nova Ilo~
(collocação de servidor à disposição)

Como Solicitar	Através de ofício do titular do órgão atestando as razões
que motivaram a dispensa. Encaminhar ao
"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável
pelo Processamento	"Seleção, Treinamento e Desenvolvimento", 11 2 andar -

Edifício Tiradentes - Ramais 737517290.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução

Observações 0 servidor, enquanto estiver aguardando lotação, terá
seu pagamento bloqueado.
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Caracterização	Treinamento: participação em Programas de Treinamento e
do Serviço	 Desenvolvimento

Como Solicitar
Através de entrevistas realizadas pelo Departamento de
Pessoal nos meses de junho e novembro para levantamento
de necessidades.

Setor Responsável	"Seleção, Treinamento e Desenvolvimento", 11 2 andar -
pelo Processamento	Edifício Tiradentes -Ramais 7375 17290.

Condição
de Obtenção

A partir de programação semestral, encaminhada através do
formulário DPE-05 pelo setor responsável, nos meses de julho
e dezembro.

Prazo Médio	 De acordo com a programação.
de Execução

Observações
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Caracterização
do Serviço

Treinamento: participação em programas não
previstos

Como Solicitar	Através de ofício do titular do órgão, encaminhar ao
"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes
R am ais 7270 17434.

Setor Responsável	
"Seleção, Treinamento e Desenvolvimento", 112 andar -pelo Processamento	Edifício Tiradentes - Ramais 7375 17290-

Condição
de Obtenção

Verificação, por intermédio de entrevista, da conveniência do
treinamento proposto.

Prazo Médio
de Execução Até 15 dias para tramitação do projeto.

Observações
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Caracterização	Ap<>sentadoria
do Serviço

Como Solicitar Através de requerimento com firma reconhecida dirigido
ao Sr. Diretor-Geral, no qual deve constar a data em que
deseja aposentar-se.

Setor Responsável	"Concessão de Benefícios", 10 2 andar - Edifício
pelo Processamento	Tiradentes.

Condição
de Obtenção	 Contar o tempo de serviço conforme legislação em vigor.

Prazo Médio
de Execução Até 40 dias para processamento interno e publicação do

ato 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, 0 afastamento
será imediato.
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Objetivar critérios de avaliação do comportamento
Caracterização	profissional do servidor, visando ao desenvolvimento e
do Serviço

	

	 aperfeiçoamento do potencial de Recursos Humanos da
Assembléia

Como Solicitar	Acompanhamento sistemático do Processo de Avaliação do
Desempenho.

Setor Responsável	"Avaliação do Desempenho", 11 2 andar - Edifício Tiradentes -

pelo Processamento	Ramal 7296.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio
de Execução	 Semestral.

Observações 0 Sistema de Avaliação do Desempenho é dividido em 3
etapas: - Negociação das Atribuições - Acompanhamento
Sistemático - Entrevista final de avaliação.

ki181



Caracterização
do Serviço

Solicitação de abono-família elou inclusão de
dependente para tributação do Imposto de Renda na
Fonte

Como Solicitar	Preenchimento do formulário DPE-04, acompanhado do
documento comprobatório (Certidão de Nascimento ou
Casamento). Encaminhar ao "Atendimento e Serviços",
92 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável
pelo Processamento	"Atendimento e Serviços", 9 2 andar - Edifício Tiradentes

Ramais 717017434.

Condição
de Obtenção Possuir dependente e formalizar solicitação.

Prazo Médio	 Até 10 dias,de Execução

Observações	 Caberá ao servidor comunicar imediatamente ao
Departamento de Pessoal fato ou circunstância 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

	

	Solicitação de informações em geral, que demandem
levantamento ou pesquisa (levantamento sobre declaração

do Serviço

	

	 de rendimentos, atestado de freqüência, declaração de
horário de trabalho, situação funcional, índice de reajuste
salarial, etc.)

Como Solicitar	Preenchimento do formulário DPE-03. Encaminhar ao
"Atendimento e Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes.

Setor Responsável
pelo Processamento	"Atendimento e Serviços", 9 2 andar -Edifício Tiradentes -

Ramais 727017434.

Condição
de Obtenção

Prazo Médio	 Até 5 dias úteis.
de Execução

Observações	 As informações solicitadas serão entregues no "Atendimento e
Serviços", 92 andar - Edifício Tiradentes.

32



DPE-01

(Frente)

ASSEMBLÉIA ILGIStAlIVA DO ESTADO DE MINASGfRAIS, (.0UPO fsPECIFIco ^E Apoi D

O---PARIAMENTO DE PESSOAL	
ROA RERDESENIAÇAOLtTI ^	PAR

GABINETE DO DEPUTADO

2	COMPOSIÇAO COMPLEMENTAR

NA	 CARGO	 R" NA TOE

07

09

10

14

16

17

DATA
ASSINATURA DO DEPUTADO
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DPE-01

(Verso)

ILOTAÇOLO NUMÉRICA	LIM17E MAXIMO	17 SERVIDOR 59.. P..T.1

PONTUAÇflO	 LIMITE MAXIMO	25	

S

CARGO	 SIMBOLO	PONTUAÇAO

TÉCNICO EXECUTIVO DE GABINETE	 AL-39	44
2 à

AUXILIAR TÉCNICO EXECUTIVO	 AL-3.	 36

ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE	 ftL-29	 28

SUPERVISOR DE GA9INETE	 AL-25	 22

ASSISTENTE DE GABINETE	 AL-23	 20

SECRETARIO DE GABINETE	 AL-18	 16

AUXILIAR DE GABINETE	 AL-13	 12A 

UXIL1AR DE SERVIÇOS DE GABINETE	 AL-10	 10

MOTORISTA	 A^-1O	 10

ATENOENTE 0£ GABINETE	 AL-05	 07,5
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DPE-02	 ASSEKaLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS CERAISI	REQUERIMENTO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL	 CONVERSAO DE FÉRIAS-PRCNIQ

	

— 1	 1

NOME	
IMATRICU-A

ICONTA/CORRENTE	 ^TA .15c1~ o	DATA ADMI SW

Ao Departamento de Polsoal:

0 (a) &CT^Id0r	(8) acima q ualificado requer a pagamento de

de férias-prèmlo, conforme Item 11 do Art. 31 da ConstituIÇOO

Estado.
Nestes ternos. Dedo deferioTnto.

Belo Horizonte,	de	 de

PARA USO DA CERCNCIA DE ATENDIM NTO	R

0 (8) servidor (&) acima te- direito à con" rsio de

	

de luas férias-prémío. referentes ao	 decénio,
mino* nio gozadas. conforme requerido.

Dera

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Base de Cálculo para pagamento (mes

Descon to I mposto de Renda ........................

Líquido.. .................................	......

COMPLCMENTO DA fiCHUNERAÇAO 0£ FCRIAS - PRCNIO

valor d"ldo .....................................

valor pago	.......................................

Diferença	........................................

I.R.	do	Diferença	,, ...................	........

Líquido .........................................
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DPE-03
^^S1 

FMBLEIA LE 

..I'. 

TIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS i	REQUERIMENTO

1	
DEPARTAMENTO DE PESSOAL	

1	PROTOCOLO N-

Ao Departamento de Pessoal,

matrícula na
	

ocupante ao cargo De
lotação fo(a)	 ramal
vem solicitar o seguinte:

01	 Declaração da Remuneração mensal.

02	Declaração o* Remuneração me^sal, com descontos.
03	DeclaraÇAO de Rendimentos para Im posto de Renda anual.
04	Declaração para o S.F.M. Com os índices de reajustamento salarial.	no

período da

05	Dec18t4Ç50 de Horár
i
o de Trabalho.

06	OCClt-.8Çl10 de Situação runeional Dera o IN55.

07	Declaração 04 Remuneraç&o Percebida nos 03 óltimos meses Dar& fins junto

ao (h)

08	AverbaÇ8o do Tem po de Serviço para fins de dIreLt^.

09	Certidão 08 Contagem de remoo para fins ao

10	Infor.açOes sobre Débitos referentes a AssIsténcia Odo n to.1 ^9IC4 e m édico-
Hospitalar.

1 1	Levantamento funcional para fins de

12	Levantamento sobre descontos na freqUéricta do més de

código 081, razão

13	Levantamento dos valores creditados no més de
14	Licença de Cala, conforme documento em anexo.

15	Licença de luto, conforme documento em *nexo.

16	Licença Paternidade. conforme oocumento em anexo.

17

Pede Oeferl-ento

ASSEMBLEIA LECISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
REQUERIMENTO

OEPARTA.ÉMTO Or PESSOAL	 ^ PRO, a COLO Na

.AIRICUIA	 -Onir.0 SOLICITADO	 OPE-ATISERVIÇOS	 DATA
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DPE-04 ASSEMBLÉIA LEGISLAT 
IVA 

DO ESTADO 

DE 

MINAS CERAIS	 R 

E 

QULRIMtN7O

DEPART 
R 

MENTO 0 E PESSOAL	

1 AMO 

r AMIJ1A 1 IMPOSTO DE RENDA

NOME	 MATRICULA

LOTAÇAO —

Ao Deoartamento ce Pessoal,

ool -	Conc 5	de Ao n	.	a	r r	e 1 
o ao	e 

I 4.e.a (5).

02 -	Inclusto de depenaente para TributaÇáo do Imposto de Renda na Fonte.

03 -	Cancelamento de Abona Família. a Partir da ^ Por motivo

de
04 -	Cancelamento de dependente p ar* TrIbut4C40 do Imposto de Rende na

Fonte, a oartIr de	, por motivo da

Restabelecimento do Abano Família cancelado em

06	 R:St:bel:cIment: 00 dependente para Tributação 00 Iffioasto de Renoa na

F nt , c nce 

1 

*0 em	— .

07	Continuidade de percepção do Abona 

r 

amília, conformo soilcitaçta.

P:d: deferi.cnto.

ASSINATURA

g TE	OC.RfSPONSÃO1LID:0E

Sob fé de meu car . :more,ç, n.&Dlll I Oe c 11, (ICCI.10 O.C:

01^ possuo os ôependentes «Im relwl&~$. " %&o solteiros e ~ h$ minh&5 exoen»$.

0r2 . Ngo rec~ 00 Est &W na~ ~ pelos ~~. em TsecprréncIS os outra cargo.

03. meu cónjuge n&o percebe co Estado n~ W~ Dei« ~~ 
dependentes.

04^ Assumo. nos termos C& lei o comotos15s0 de c~1c9r 80 OcDart~tO Ce Pa`s^l quêlojer

fato u círcunst&ncí& Que determine a perda 00 direito à OerCCPÇSO 
do A~ ou InClu530

de peo~te Dar* Iributaç&O do 1s005t0 
Os 

Renda 
na 

Fonte.

Data —"-1—	
ASSINATURA

CONWDA-SE, NOS TERMOS LEC.AlS. 0 REQUERICO A PARTIR CE

	—,—,	1
Data	

ASSINATURA
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DPE-05	 ASSEMBLCIA LEGISLATIVA Do ESTADO DE MINAS GERAIS	 LEVANTAMENTO

OEPARTAMENYO DE PESSOAL

	

	 NECESSIDADESE T 

REINAMENIO

O R C-0 SOL'CITANTE:

TREINAMENTO PRETENDIDO

OBJE TI VOS: (Result3ôO^ 
Me 

OevCrBo ser Obtidas Com o trel.a ~ to)

JUSTIFICATIVAS: (Dificuldades detectadas que JuStifiCam 0 trein~to)

S I NTESE DO PROGRAMA: ( TóPICOS MiS t1,d0rta^tC wc de",3o constar do tret~to. No Caso de está-
gio elou v"ita tknica, detalhar 0 programa

PARTICIPANTES

NOME	 CARGO	IATRI1111-11	SITOR

^ERIODO ADEQUADO	 HORARIO DISPONIVEL	 CARGA MORARIA

IR:

1 :
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ASSEMOLCIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAISDPE-06	 DEPARTAMENTO DE PESSOAL	 NECESSIDADES
o£ PES$

SETOR	 RAMAL

TI TUL AR

ORÁRIO DE TRABALHO

W
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