II - Redigir textos profissionais utilizando a comunicação geral e as técnicas da secretaria.
III - Receber, registrar, distribuir e expedir processos, correspondências e papéis.
IV - Organizar arquivos e controlar documentos e correspondências, distribuindo-os dentro de sua complexidade e importância.
V - Recepcionar os ex-deputados, assegurando-lhes um acolhimento com educação, sobriedade e profissionalismo.
VI - Prestar assistência aos ex-deputados com necessidades especiais, especialmente, os portadores de deficiência, quando de sua visita à “Sala dos ex-Deputados”.
VII - Manter, em dia, e arquivado no computador, os dados de ordem pessoal
e jurídica dos ex-deputados.

23

DA DIRETORIA GERAL

Orgão central da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que tem como missão o gerenciamento no que concerne à direção e ao desenvolvimento do plano estratégico da Instituição; do acompanhamento, execução e avaliação das ações relacionadas ao desenvolvimento e organização do Poder Legislativo; das atividades e
funcionamento do Plenário, gabinetes da Mesa Diretora, gabinetes dos deputados.
Ainda sob sua responsabilidade estão as atividades relativas às finanças, contratos/convênios, licitações, compras, infraestrutura e logística e recursos humanos, auxiliada, diretamente, pelos órgãos legislativos: Diretoria Adjunta Operacional com os seus órgãos: Departamento Legislativo, Coordenadoria das Comissões
Técnicas, Unilece, Espaço do Povo, Parlamento Jovem, Departamento de Saúde e
Assistência Social e Órgãos de Planejamento: Departamento Adjunto Administrativo-Financeiro com os seus órgãos: Departamento Administrativo; Departamento
Financeiro; e Departamento de Recursos Humanos.

23.1 DO DIRETOR GERAL
Atribuições do Diretor Geral:
I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades dos órgãos que integram a administração da Assembleia Legislativa, centrado em políticas e diretrizes racionais de trabalho, assegurando elevado nível de eficiência à ação
administrativa.
II - Definir, com a participação das unidades administrativas subordinadas, as
políticas, diretrizes e estratégias, referentes à gestão de recursos humanos, ma-
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teriais, financeiros e administrativos, processo legislativo, assistência de saúde e
social e informática.
III - Expedir normas, instruções e ordens de serviço, orientando a execução
de atividades ligadas ao Departamento Adjunto-Administrativo e Financeiro, Departamento Adjunto-Operacional e aos diversos Departamentos e órgãos que integram a estrutura administrativa da instituição.
IV - Despachar todo o expediente dos serviços administrativos da Assembleia
Legislativa.
V - Dirigir e fiscalizar os serviços administrativos e financeiros.
VI - Receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as deliberações da Mesa
Diretora.
VII - Mandar registrar as nomeações dos servidores da Assembleia Legislativa,
dar-lhes posse e exercício.
VIII - Convocar e presidir, quando necessário, reunião com diretores de departamento e chefes de outros setores, com ou sem a participação do 1º Secretário da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
IX - Dar os despachos interlocutórios nas petições e nos requerimentos submetidos a sua apreciação.
X - Autenticar certidões e documentos expedidos pela Assembleia Legislativa.
XI - Assinar a correspondência da Diretoria Geral.
XII - Abrir, rubricar e encerrar os livros necessários ao serviço.
XIII - Dar ciência à Mesa Diretora das vagas verificadas no quadro de pessoal.
XIV - Aprovar a escala de férias.
XV - Assinar os editais e portarias da Diretoria Geral.
XVI - Julgar justificáveis ou não, independente de qualquer documento, as faltas de comparecimento de servidores ao trabalho, não excedentes a 3 (três) por mês.
XVII - Antecipar ou prorrogar, de acordo com a legislação vigente, o período
normal de trabalho.
XVIII - Baixar instruções relativas aos serviços extraordinários.
XIX - Prestar informações e apresentar aos membros da Mesa Diretora, atos,
processos, ofícios e demais documentos de natureza administrativa que devam ser
expedidos com suas assinaturas.
XX - Solicitar aos srs. deputados a devolução de documentos sob apreciação.
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XXI - Conceder, atendendo à conveniência dos trabalhos, licença aos servidores da Assembleia Legislativa, durante os intervalos das sessões, bem como conceder licença de até 15 (quinze) dias durante o seu funcionamento.
XXII - Manter a ordem e a disciplina dos servidores da Assembleia Legislativa,
impondo-lhes, mediante inquérito administrativo, penas disciplinares, exceto suspensão e demissão.

23.2 DO ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL
Atribuições do Assessor Técnico da Diretoria Geral:
I - Assistir ao Diretor Geral através da coordenação dos serviços administrativos da diretoria.
II - Atender às autoridades e manter contato com órgãos públicos e privados.
III - Acompanhar a tramitação de atos, processos administrativos e de proposições legislativas.
IV - Providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos encaminhados à Diretoria Geral.
V - Redigir relatórios, súmulas, correspondência oficial e outros expedientes
administrativos.

23.2.1

Do Assistente Técnico da Diretoria Geral

Atribuições do Assistente Técnico da Diretoria Geral
I - Assistir ao Diretor Geral na sua rotina de trabalho, reuniões e encontros,
oferecendo o suporte necessário ao funcionamento adequado das atividades administrativas da Diretoria Geral.
II - Encaminhar, ordenadamente, documentos, processos, atos, portarias e outras publicações para apreciação do Diretor Geral.
III - Informar ao diretor geral sobre o processamento dos trabalhos através de
relatórios, ou em reuniões administrativas, para possibilitar a adoção das medidas
que se fizerem necessárias.
IV - Emitir informações em atendimento às consultas encaminhadas à Diretoria Geral.
V - Colaborar na execução das tarefas da competência da Diretoria Geral, conforme orientação superior.
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23.2.2

Do Oficial de Gabinete da Diretoria Geral

Atribuições do Oficial de Gabinete da Diretoria Geral:
I - Preparar o expediente a ser despachado pelo superior hierárquico.
II - Atender ao público, orientando e prestando as informações necessárias.
III - Registrar a entrada e acompanhar a tramitação de requerimento e processos, dando-lhes o devido encaminhamento.
IV - Executar trabalhos de digitação e proceder o arquivamento de documentos necessários ao perfeito andamento dos trabalhos.
V - Remeter ao órgão competente os processos apreciados pelo diretor geral,
para a adoção das medidas neles determinadas.

23.2.3

Do Secretário Executivo da Diretoria Geral

Atribuições do Secretário Executivo da Diretoria Geral:
I - Atender ao Diretor Geral na sua rotina de trabalho, reuniões e encontros,
oferecendo o suporte necessário ao funcionamento adequado das atividades próprias do seu setor de trabalho.
II - Receber, mediante protocolo, os processos encaminhados à apreciação do
Diretor Geral.
III - Preparar a agenda de compromissos do diretor geral, submetendo-a a sua
apreciação.
IV - Recepcionar e registrar visitas, anotando dados pessoais e assuntos, prestando informações detalhadas ao diretor geral.
V - Redigir e revisar expediente, textos, relatórios, informações e correspondência oficial, observando a correção gramatical e clareza de expressão.

23.3 DA ASSESSORIA PARLAMENTAR
Atribuições do Assessor Parlamentar:
I - Assistir ao superior hierárquico, através do atendimento às autoridades e
dos contatos com órgãos públicos e privados.
II - Acompanhar a tramitação de atos, processos administrativos e de proposições legislativas.
III - Agilizar o atendimento às consultas e aos requerimentos encaminhados
ao seu setor de trabalho.
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