23.4.4.6 Do Chefe do Serviço de Análises Clínicas
Atribuições do Chefe do Serviço de Análise clínicas.
I - Supervisionar, orientar e avaliar o trabalho dos servidores que desempenham atividades laboratoriais e farmacêuticas.
II - Realizar exames laboratoriais, atendendo aos parlamentares, servidores da
Assembleia Legislativa e seus dependentes, com a finalidade de subsidiar, apoiar e
complementar diagnósticos médicos.
III - Orientar o usuário para realização de exames.
IV - Orientar e controlar o manuseio de equipamentos e reagentes, a fim de
assegurar a qualidade dos resultados dos exames.
V - Orientar o aviamento de receitas médicas, fornecendo os esclarecimentos necessários.
VI - Preparar livros e mapas de medicamentos de uso controlado, encaminhando-os ao órgãos para serem fiscalizados e visados.

23.4.5

DA DIRETORIA ADJUNTA ADMISTRATIVA E FINANCEIRA

Órgão técnico vinculado à Diretoria Geral ao qual compete o planejamento,
o assessoramento técnico-administrativo, a modernização administrativa, tendo
por finalidade planejar, gerenciar, executar, controlar e acompanhar as atividades
de planejamento, administração geral, financeira, orçamentária, patrimonial, contábil e de recursos humanos, inclusive na execução de ações, quando solicitada a
realização de licitação, autorizar despesas e compras, pagamentos e serviços, além
de promover meios para a melhoria da qualidade dos serviços administrativos e
qualidade de vida dos servidores da Casa, com a liberação de recursos para treinamento; quanto ao suprimento de material, compras e almoxarifado, transporte,
patrimônio, comunicação, conservação e reparo, contabilidade, e outras ações de
apoio administrativo à Diretoria Geral, à Mesa Diretora e demais órgãos da Assembleia Legislativa.
Atribuições do Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro.
I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades dos órgãos que integram o sistema administrativo e financeiro da Assembleia Legislativa, assegurando
elevado nível de eficiência administrativa, centrado em políticas e diretrizes racionais de trabalho.
II - Receber do Diretor Geral as prioridades a serem cumpridas pelo órgãos que
integram o sistema administrativo e financeiro da instituição.
III - Submeter os projetos desenvolvidos pela Diretoria Adjunta Administrativa e Financeiro ao Diretor Geral para a devida homologação.
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IV - Controlar os gastos concernentes à verba de desempenho parlamentar,
através de registros individuais do Srs. Deputados.
V - Expedir normas, instruções e ordens de serviço orientando a execução de
atividades ligadas à administração financeira e procedimentos administrativos.
VI - Prover o Departamento Administrativo, o Departamento Financeiro e o
Departamento de Recursos Humanos de condições necessárias e suficientes ao
cumprimento de suas atividades.
VII - Prestar assessoramento ao Diretor Geral no gerenciamento dos serviços
administrativos e financeiros.

23.4.5.1 Do Departamento de Recursos Humanos
Órgão vinculado à Diretoria Adjunta Administrativa e Financeira ao qual compete assegurar um sistema de recursos humanos, voltado para o desenvolvimento e valorização do servidor, integrando ações que promovam a reflexão interna sobre os meios de operacionalizá-las, e que, consequentemente, possa gerar
uma ambivalência de qualificação e clima organizacional favoráveis à motivação
e acompanhamento funcional dos servidores, para contribuir com a excelência do
desempenho pessoal e institucional.
Atribuições do Diretor do Departamento de Recursos Humanos:
I - Planejar, coordenar, dirigir e avaliar as atividades dos órgãos que integram
o sistema de Administração de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, centrado em políticas e diretrizes racionais de trabalho.
II - Participar da definição das políticas, diretrizes, normas e estratégias referentes à administração de recursos humanos, visando à adoção de sistemas de
gestão que assegurem elevado nível de eficiência às atividades do órgão.
III - Assessorar a Diretoria Adjunta Administrativa e Financeira e Diretoria Geral no que se refere à administração de pessoal.
IV - Expedir normas, instruções e ordens de serviço, orientando a execução de
atividades ligadas à administração de pessoal.
V - Analisar processos que indicam carência, excesso, inadequação ou inoperância de pessoal para emitir parecer e tomar decisões referentes às alterações de
lotação, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas.
VI - Executar as atividades relativas à administração de pessoal, mantendo
atualizados os cadastros, tabelas numéricas de lotação e os assentamentos funcionais dos serviços da Assembleia Legislativa.
VII - Controlar a frequência dos servidores, bem como a concessão de férias,
licenças e seus escalonamentos.
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