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TELEFONES
Presidência
(65) 3313 - 6550
1ª Secretaria
(65) 3313 - 6536
Secretaria-Geral
(65) 3313 - 6590
Secretaria de Comunicação Social
(65) 3313 – 6680
Ouvidoria-Geral
(65) 3313 - 6435
A lista completa de telefones encontra-se no site:
www.al.mt.gov.br
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ÁREA DE ATUAÇÃO
Representação da Sociedade

MISSÃO
Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder
Executivo, otimizar as forças internas, ampliar e fortalecer a
participação da sociedade nas discussões legislativas.

VISÃO
Ser uma instituição de excelência, comprometida com
o desenvolvimento sustentável, referência na representação
da sociedade e na prestação de serviços.

VALORES
Credibilidade
Ética
Responsabilidade
Transparência
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APRESENTAÇÃO
O modelo de excelência em gestão pública está fundamentado nos princípios
que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Esse modelo de excelência contém também outros princípios
administrativos contemporâneos, como a gestão participativa, valorização das
pessoas, visão de futuro, aprendizado organizacional, agilidade, avaliação permanente
dos índices de resultados, inovação e controle social.
O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPública
tem sua origem no Programa de Qualidade do Serviço Público do governo federal PQSP, implantado em 1999. As ações desse Programa têm como propósito transformar
as organizações públicas, procurando torná-las cada vez mais preocupadas com o
cidadão e não apenas com os seus processos internos. Essas ações orientam a adoção
de práticas de excelência em gestão, com a finalidade de conduzir as organizações
públicas brasileiras para padrões elevados de desempenho e excelência em gestão.
O Programa de Qualidade nos Serviços da Assembleia Legislativa, criado
pela Resolução nº 440 de 07 de dezembro de 2005, tem adotado produtos do
GESPública, sendo a Carta de Serviços ao Cidadão um desses produtos.
A Mesa Diretora 2015/2017 dá continuidade ao processo de modernização
em gestão, não apenas com palavras, mas com ações. A Carta de Serviços ao
Cidadão, que integra o nosso Planejamento Estratégico , é um instrumento de gestão
fornecido pelo GESPública. Tem como finalidade informar aos cidadãos como acessar
e obter os serviços prestados pela Assembleia Legislativa como um todo ou por uma
de suas unidades.
Com a Carta de Serviços, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso contribui para a visibilidade dos serviços por ela prestados e legitima a sua
imagem perante a sociedade.
MESA DIRETORA 2015/2017
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CARTA DE SERVIÇOS
A Carta de Serviços ao Cidadão, segundo o Programa GESPública do
governo federal, “é um instrumento de gestão que reflete efetivamente o papel social
da organização ao informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como
acessar e obtê-los e quais são os compromissos de atendimento estabelecidos”.
A implementação da Carta de Serviços é uma prática de sucesso em
diversas organizações públicas de vários países, como: Espanha, Reino Unido e
Irlanda. O cidadão é visto como principal agente de mudança e participa efetivamente
das melhorias dos serviços públicos prestados.
Sempre preocupada com a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade
mato-grossense, a Assembleia Legislativa apresenta a sexta versão de sua Carta
de Serviços ao Cidadão, acreditando que o controle social é o maior instrumento de
mudanças no serviço público.
Ao divulgar os seus compromissos de atendimento por meio da Carta de
Serviços, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso assume o compromisso
com a melhoria continuada de suas ações, visando sempre a busca da excelência
com a participação efetiva da população que vive neste Estado.
Com a Carta de Serviços, o cidadão passa a conhecer os serviços oferecidos
pela Assembleia Legislativa antes de acessá-los, facilitando a sua vida, permitindo-lhe
conhecer os serviços e procedimentos disponíveis, emitir sugestões para a melhoria
dos serviços ou enviar reclamações.
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Funcionamento:
O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, ininterruptamente.
Serviços oferecidos:
- Recepção;
- Protocolo;
- Ouvidoria-Geral;		
- Espaço Cidadania;				
		
- Atestado de antecedentes criminais;
		
- Consulta de CPF e emissão de DARF;
		
- Defensoria Pública;
		
- Emissão da 1º e 2ª via de Carteira de Trabalho;
		
- Emissão da 1ª e 2ª via de Carteira de Identidade;		
		- Procon;
- Gabinete Parlamentar;
- Informações Legislativas - Instituto Memória;
- Revista, jornal, site e rádio da Assembleia - Secretaria de Comunicação
Social;
- TV Assembleia.
COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Atenção, respeito e cortesia no tratamento ao cidadão:
Os servidores da Assembleia Legislativa se empenharão em ajudar o
cidadão em suas necessidades e serão corteses no tratamento dispensado.
O cidadão, ao chegar à recepção principal, será identificado como visitante.
A Assembleia Legislativa reconhece o cidadão como usuário-parceiro,
primando pela cortesia, educação e disciplina no atendimento de suas necessidades.
O cidadão será acompanhado, orientado e encaminhado em todas as fases
do atendimento.
O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ininterruptamente.
A recepção está apta a fazer o atendimento e a triagem do cidadão.
CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO:
- Recebem atendimento prioritário: gestantes, idosos, lactantes, pessoas
com crianças de colo e portadores de necessidades especiais.
- O atendimento obedecerá a seguinte ordem: cidadão agendado, cidadão
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externo e cidadão interno, por ordem de chegada.
- Os processos serão analisados de acordo com a data de entrada no
Protocolo.
- Aposentados e pensionistas terão prioridade.
- Em caso de solicitação de informação que não possa ser prestada
imediatamente, o cidadão será informado sobre as razões e o prazo de resposta.
TEMPO DE ATENDIMENTO:
- A ligação telefônica do cidadão será atendida em até 3 toques.
- O tempo para o atendimento na Recepção Central da Assembleia Legislativa
será de, no máximo, 2 minutos.
- O tempo para o atendimento nas Unidades Gerenciais da Assembleia
Legislativa será de, no máximo, 10 minutos.
Prazo de cumprimento dos serviços:
- As solicitações de informações ou de documentos relativos a processos
formalizados deverão ser atendidas no prazo de até 3 dias úteis.
O tempo máximo para a execução de nossos serviços será de:
- Pesquisa de legislação: atendimento imediato.
- Localização de documentos no setor: 15 minutos.
- Respostas a correspondências recebidas: 2 dias úteis, a contar da data do
registro de entrada no setor.
FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO:
A Assembleia Legislativa disponibiliza as seguintes formas de comunicação
com o cidadão:
- Caixa de reclamações, sugestões e críticas, que estará à disposição na
recepção central e no restaurante da Assembleia Legislativa – todas as manifestações
dos usuários serão enviadas para a Ouvidoria;
- Internet, no site www.al.mt.gov.br, na aba institucional/ouvidoria/formulário
de manifestação, ou através do link direto www.al.mt.gov.br/conteudo/institucional/
ouvidoria.php, clicar em formulário de manifestação;
- Mala direta;
- Ouvidoria-Geral: 0800-647-9595.
A recepção está equipada para que o cidadão, após a obtenção do serviço,
emita sua opinião sobre o atendimento recebido.

14

Carta de serviços ao cidadão - 6ª Edição

As unidades gerenciais dispõem de telefones interligados com a OuvidoriaGeral para recebimento de reclamações, sugestões ou críticas.
Em todas as correspondências endereçadas aos usuários de nossos serviços,
constam o nome do responsável pelo setor, o e-mail e os números de telefones e fax
para contato. 						
PROCEDIMENTOS PARA ATENDER ÀS RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES:
É de responsabilidade da Ouvidoria-Geral recolher as reclamações e
sugestões contidas nas caixas de sugestões, internet, intranet e outros meios, fazer a
triagem em até 4 dias úteis e encaminhar às unidades competentes.
Após o recebimento das reclamações e sugestões, as Unidades Gerenciais
competentes têm no máximo 4 dias úteis para prestarem informações ao cidadão.
Em caso de não identificação do cidadão, as respostas referentes às
reclamações e sugestões serão afixadas no quadro de avisos em no máximo 4 dias
úteis, ficando afixadas por 5 dias úteis.
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL:
Todas as unidades e setores da Assembleia Legislativa são identificados
com placas indicativas.
CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONFORTO:
A Assembleia Legislativa dispõe de área reservada com ar condicionado,
cadeiras, café, água e sanitários para proporcionar conforto ao cidadão;
A instituição dispõe de instalações adequadas às pessoas com necessidades
especiais;
higiene;

Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e mantêm os padrões de

Os ambientes são limpos e higienizados de acordo com os padrões de
saúde, gerando conforto e bem-estar aos cidadãos.
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OUVIDORIA-GERAL
17

Carta de serviços ao cidadão - 6ª Edição

SERVIÇOS OFERECIDOS:
OUVIDORIA-GERAL
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Receber e encaminhar as denúncias, reclamações, solicitações de informações, elogios, sugestões e considerações referentes a quaisquer atos administrativos demandados pelo cidadão para providências pertinentes à administração pública, bem como propor as mudanças necessárias para a qualidade desses serviços.
Contato:
- Presencial
- Telefone: 0800 6479595
- Fax: (65) 3313 - 6435
- Email: ouvidoria@al.mt.gov.br
- Formulário online: www.al.mt.gov.br
- Responsável: Benedito Pinto da Silva
Horário de atendimento:
- Internet;
- Telefone: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h;
- Presencial: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Tempo de espera para o atendimento:
- Na recepção será de até 5 minutos;
- Por telefone será de até 3 toques.
Prazo para realização dos serviços:
- No procedimento de registro de manifestações será de até 10 minutos.
Prioridade no atendimento:
- Recebem atendimento prioritário: gestantes, idosos, lactantes, pessoas
com crianças de colo e as portadoras de necessidades especiais.
- Os processos serão analisados de acordo com a data de entrada no sistema da Ouvidoria.
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Procedimentos:
Internet:
- Para que a manifestação do cidadão fique registrada em nosso sistema,
é necessário preencher o formulário de atendimento no site da Assembleia Legislativa www.al.mt.gov.br, na aba institucional/ouvidoria/formulário de manifestação,
ou através do link direto www.al.mt.gov.br/conteudo/institucional/ouvidoria.php,
clicar em formulário de manifestação.
Carta:
- Encaminhar a manifestação para o endereço:
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Ouvidoria-Geral
Edifício Governador Dante Martins de Oliveira
Avenida André Antônio Maggi, Lote 6, Setor A
Centro Político Administrativo
CEP: 78049-901 —Cuiabá-MT
Presencial:
- Na sala da Ouvidoria-Geral, térreo.
Prazo para resposta:
- A Ouvidoria-Geral dará resposta ao cidadão no prazo máximo de 4 dias
úteis após a solicitação.
- A Ouvidoria-Geral distribuirá as manifestações para as Unidades Gerenciais responsáveis pela resposta ao cidadão. Logo após o recebimento, cada unidade terá no máximo 3 dias úteis para responder.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
A Lei 12.527/2011 determina que os órgãos públicos criem centros de atendimento dentro de cada órgão chamados de SICs (Serviços de Informação ao Cidadão). Esses centros precisarão ter estrutura para atender e orientar o público quanto
ao acesso às informações de interesse coletivo como, por exemplo, tramitação de
documentos, processos de licitações e gastos públicos.
Através do nosso site www.al.mt.gov.br no link “Serviço de Informação ao
Cidadão” e preencher o formulário.
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ESPAÇO CIDADANIA
“PAPA JOÃO PAULO II”
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ESPAÇO CIDADANIA “PAPA JOÃO PAULO II”
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Os serviços oferecidos no Espaço Cidadania decorrem de uma parceria
com a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP/MT - Perícia Oficial de
Identificação Técnica – POLITEC - Defensoria Pública e Superintendência Regional
do Trabalho.
- 1ª e 2ª via da carteira de identidade (RG);
- 1ª e 2ª via, via de continuação da carteira de trabalho/CTPS;
- Certidão de antecedentes criminais;
- Segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito;
- Atendimento pela Defensoria Pública.
Contato:
- Presencial: Espaço Cidadania;
- Telefone: (65) 3313 - 6529 / 6345;
- E-mail: espaco.cidadania@al.mt.gov.br;
- Responsável: Rosinéia Mônica de Jesus.
Horário de atendimento:
- Funcionamento: das 7h às 17h, com encerramento da distribuição de
senha às 15h30;
- Entrega de Documentos: das 7h às 17h.
Atendimentos pela Defensoria Pública:
- Somente será atendido o cidadão usuário que não tiver condições
financeiras de pagar custas processuais e advogado, conforme termos do artigo 4º da
Lei nº 1.060/50 e Lei nº 7.115/83.
Documentos necessários para requerer:
1ª Via do RG:

•
•

Certidão de nascimento (original ou cópia autenticada).

•

Comprovante de endereço: atualizado;

2 (duas) fotos 3x4 recentes (homens – camisa social ou gola polo), fundo branco e
sem sorrir;
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•

Para isenção: apresentar comprovante de renda familiar de até 03 salários mínimos
(carteira de trabalho, holerite, extrato bancário, aposentadoria, auxílio-doença, segurodesemprego, etc.), ficha de hipossuficiência preenchida no local;

•
•
•

CPF
Taxa: isento;
Prazo de entrega: aproximadamente 10 dias.

2ª Via do RG:

•

Certidão de nascimento/casamento (original ou autenticada). No caso de pessoa
divorciada, trazer certidão de casamento com averbação de divórcio e no caso de
pessoa viúva, apresentar certidão de óbito;

•

2 (duas) fotos 3x4 recentes (homens – camisa social ou gola polo), fundo branco e
sem sorrir;

•
•

Boletim de ocorrência nos casos de extravio ou furto;

•

Prazo de entrega: aproximadamente 10 dias.

Taxa paga: o requerente em que seus rendimentos ultrapassarem 03 salários
mínimos de rendimento familiar, deve fazer o recolhimento através de (DARF) no
momento da solicitação;
Certidão de antecedentes criminais:

•
•

Através do site www.politec.mt.gov.br, preencher o requerimento;
Prazo de entrega: imediato.

2ª Via de certidão de nascimento, casamento e óbito:

•

Cópia da certidão retirada no órgão de registro e boletim de ocorrência nos casos
de extravio ou furto;

•
•
•

Comprovante de endereço atualizado;
RG e CPF (original ou cópia autenticada);

Para isenção: apresentar comprovante de renda familiar de até 03 salários mínimos
(carteira de trabalho, holerite, extrato bancário, aposentadoria, auxilio-doença, segurodesemprego), ficha de hipossuficiência preenchida no local;

•

Taxa paga: o requerente que o rendimento familiar ultrapassar 03 salários mínimos,
deve fazer o recolhimento através de (DARF) no momento da solicitação;

•

Prazo de entrega: dependerá do tempo do cartório de cada estado.
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1ª Via de CTPS:

•
•
•

Certidão de nascimento / casamento (original ou autenticada), RG ou reservista.

•

Data de entrega: 20 dias.

Comprovante de endereço

Requerente acima de 18 anos, trazer o extrato do PIS ou espelho de nada consta
da Carteira de Trabalho, que pode ser retirado na Caixa Econômica, SINE ou Ganha
Tempo;
2ª Via de CTPS:

•
•
•
•

Certidão de nascimento, casamento (original ou autenticada) ou RG e reservista;

•

Data de entrega: 20 dias.

Comprovante de endereço;
Boletim de ocorrência nos casos de extravio, roubo ou furto da CTPS antiga;

Na ausência da CTPS extraviada que já tenha sido assinada, providenciar a
numeração da mesma em documentos oficiais (extrato do PIS, termo de rescisão
contratual, etc.);
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PROCON
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POSTO DO PROCON
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Orientar o consumidor, informar sobre seus direitos, registrar reclamações,
conciliar e fiscalizar as relações de consumo;
- Esclarecer, conscientizar, educar e informar o cidadão sobre seus direitos e
deveres enquanto consumidores;
- Orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e denúncias de consumidores;
- Fiscalizar preventivamente os direitos do consumidor e aplicar as sanções,
quando for o caso;
- Facilitar o exercício da cidadania por meio da divulgação dos serviços
oferecidos;
- Prestar esclarecimentos sobre o Código de Defesa do Consumidor - Lei
Federal 8.078/90;
- Orientar sobre quaisquer problemas que envolvam consumo de bens ou
prestação de serviços.
Contatos:
- Presencial;
- Telefone: (65) 3313-6528
Horário de Atendimento:
- Presencial: de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h.
Tempo de espera para o atendimento
- Imediato
Prazo para realização do serviço
- Até 30 (trinta) dias para resposta de notificação.
Prioridade no atendimento:
- Gestantes, idosos, lactantes, pessoas com crianças de colo e as portadoras
de necessidades especiais.
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Observação:
- Poderão ser dadas informações por telefone;
- Em casos que ocorra a formalização da reclamação, o consumidor deverá
comparecer presencialmente;
- Documentação necessária para atendimento: RG e CPF, comprovante de
endereço, comprovante da relação de consumo (boleto, fatura, extrato, contratos, nota
fiscal, recibos, certificado de garantia, cartões de cobrança, carnês e comprovantes
de pagamento em geral e outros).
Prazo para resposta
- Até 30 dias
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SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO
e informática
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E INFORMÁTICA
PROTOCOLO
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Recebimento e encaminhamento de documentos entregues ao Protocolo
da ALMT.
- Protocolar todos os ofícios e documentos recebidos
- Distribuir as correspondências aos respectivos setores
- Receber e enviar correspondências.
Contatos:
- Presencial;
- Telefone: (65) 3313 - 6927;
- Responsável: Mário Sergio Corassa.
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Tempo de espera para o atendimento:
- Na recepção o atendimento é imediato.
Prazo para realização dos serviços:
- No procedimento dos serviços será de até 5 minutos.
Procedimento:
Recebimento de documentos no Protocolo da ALMT:
- O cidadão entrega o documento e recebe um número de protocolo.
RECEPÇÃO
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Identificar o visitante, cadastrá-lo e encaminhá-lo aos gabinetes e às
unidades gerenciais;
- Informar dia, local e horário das sessões plenárias e audiências públicas.
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Contatos:
- Presencial;
- Telefone: (65) 3313-6900/ 3313-6975
- Responsável: Juscinéia Rodrigues Nascimento.
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Tempo de espera para o atendimento:
- Imediato.
Prazo para realização dos serviços:
- Em caso de busca de informação, o tempo será de até 3 minutos.
Procedimento:
Identificação do visitante:
- O visitante deverá apresentar carteira de identidade ou documento oficial
com foto, em seguida receberá a identificação de visitante.
Horário das Sessões Plenárias e Audiências Públicas:
- Os horários das Sessões Plenárias e Audiências Públicas estão disponíveis
no site www.al.mt.gov.br, por telefone ou pessoalmente.
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PROGRAMA AMBIENTAÇÃO
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Palestras sobre o programa;
- Cursos de reaproveitamento de materiais descartados.
Contatos:
- Presencial
- Telefone: (65) 3313-6599
- E-mail: coletaseletiva@al.mt.gov.br
- Responsável: Lilian Aparecida Gardez
Correspondência:
- Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:
Programa AmbientAÇÃO
Centro Político Administrativo
Edifício Governador Dante Martins de Oliveira
Avenida André Antônio Maggi, Lote 6, Setor A
CEP: 78049-901 — Cuiabá-MT
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Tempo de espera para o atendimento:
- Na recepção o atendimento é imediato.
Prazo para realização dos serviços:
prévio.

- A realização de palestras e cursos dependerá de solicitação e agendamento

Procedimento:
- O interessado deverá encaminhar solicitação via ofício, endereçado ao
responsável pelo Programa AmbientAÇÃO.
Prazo de resposta para as solicitações:
- Até 24 horas úteis.
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SECRETARIA DE
GESTÃO DE PESSOAS
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Localização: Térreo, sala 11

Placa indicativa da sala da Secretaria de Gestão de Pessoas. Fonte: Arquivo da SGP.
A Secretaria de Gestão de Pessoas apresenta a seguinte estrutura
organizacional, conforme Lei n°10.020, de 20/12/2013:
1.Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário: Benedito Palmeira Neto
Supervisor: Ricardo Aparecido Ribeiro
1.1 Supervisão de Gestão de Pessoas
1.1.1 Gerência de Administração de Pessoas
Gerente: Ândrea Carla Antunes Henry
1.1.2 Gerência de Apoio Jurídico
Gerente: Patrícia Elena Carvalho
1.1.3 Gerência de Documentação
Gerente: Sandra Aparecida da Silva
1.1.4 Gerência de Planejamento e Avaliação de Pessoal
Gerente: Mara Regina Visnadi
1.2 Supervisão de Folha de Pagamento
Supervisor: Afrânio Monteiro da Silva Junior
1.2.1 Gerência de Controle de Frequência e Pagamento
Gerente: Luiz Dias de Amorim
1.3 Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida
Supervisor: Álvaro Roberto de Assumpção
1.3.1 Gerência de Saúde e Assistência
Gerente: Sandra Regina Ferreira
1.3.2 Gerência de Qualidade de Vida e Saúde Ocupacional
Gerente: Andreia Luiza de Carvalho Bouret
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Como acessar os serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas:
Telefone: (65) 3313 - 6670;
Fax: (65) 3313 - 6307;
Internet: E-mail: sgp@al.mt.gov.br
Site: www.al.mt.gov.br, na aba Institucional – área Secretaria de Gestão de Pessoas
- estão publicados os modelos de requerimento para Servidor ativo, inativo, exonerado
e Deputado. O interessado poderá imprimir o documento e protocolar o requerimento
na recepção da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Carta ou presencial:
- Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:
Secretaria de Gestão de Pessoas
Centro Político Administrativo
Edifício Governador Dante Martins de Oliveira
Avenida André Antônio Maggi, Lote 6, Setor A
CEP: 78049-901 — Cuiabá-MT
Horário de funcionamento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Tempo máximo de espera de atendimento na recepção da SGP:
- 10 minutos.
Atendimento:
- É garantido atendimento preferencial a gestantes, lactantes (ou seus
acompanhantes), pessoas idosas, pessoas com deficiências ou amparadas por
dispositivos legais específicos (prioridade no atendimento, conforme a Lei n°
10.048/2000).
- A equipe de servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas está orientada
para realizar o atendimento aos cidadãos de maneira acolhedora, dialogada,
informativa, clara e objetiva, respeitando a confidencialidade, a imparcialidade e a
legalidade.
Legislação relacionada à Gestão de Pessoas:
- Constituição da República Federativa do Brasil;
- Constituição do Estado de Mato Grosso;
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- Lei Complementar n° 04/90, que dispõe sobre o estatuto dos servidores
públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais,
e suas alterações;
- Lei n° 7.860/2002, que dispõe sobre a reforma administrativa da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, implantando nova estrutura organizacional,
instituindo plano de cargos, carreiras e salários, dando providências correlatas e suas
alterações;
- Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência
Social e dá outras providências, e suas alterações;
- Decreto n° 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá
outras providências, e suas alterações;
- Lei n° 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Lei n° 12.527/11, que regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5°, no inciso II do parágrafo 3° do art. 37 e no parágrafo 2° do art. 216
da Constituição Federal; altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a
Lei n° 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da lei n° 8.159, de 8 de janeiro de
1991; e dá outras providências;
- Lei 7.713/88, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.
Serviços oferecidos pela Secretária de Gestão de Pessoas:
A Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso é responsável pela realização de procedimentos relacionados à
concessão de direitos e ao cumprimento de deveres na área de pessoal, além de
ações para desenvolvimento das competências dos servidores e para o alcance da
excelência nos serviços e dos objetivos organizacionais.
Dentre os procedimentos referentes à área de pessoal, destacam-se:
• atender deputados, servidores, ex-servidores, dependentes e interessados nas
solicitações relativas a informações e documentos de sua competência;
• administrar e processar a folha de pagamento dos servidores e dos deputados;
• controlar o quantitativo dos cargos de provimento efetivo em comissão e das funções
gratificadas;
• expedir documentos funcionais, tais como: atos, portarias, memorandos, certidões,
declarações, atestados, ofícios, instruções normativas, identidades funcionais,
certidões de tempo de serviço, declarações de tempo de contribuição, fotocópias de
documentos do arquivo da SGP, entre outros;
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• coordenar os procedimentos de posse dos novos servidores;
• elaborar e aplicar entrevista aos candidatos convocados, levantando informações
relevantes quanto ao perfil do novo servidor;
• implantar, orientar e gerenciar os procedimentos relativos à avaliação especial de
desempenho;
• remanejar pessoal: lotação, remoção, redistribuição e cessão de servidores para
outros órgãos;
• conceder benefícios, auxílios ou vantagens, tais como: aposentadoria, férias,
licenças, adicional por tempo de serviço, averbações de tempo de serviço e de tempo
de contribuição e pensão;
• atualizar e organizar os arquivos funcionais dos servidores, o arquivo de documentos
da Secretaria, a coletânea de leis, decretos, resoluções, atos, portarias e editais
relativos a pessoal;
• controlar a frequência dos servidores por meio do sistema de ponto eletrônico,
normatizada pela Resolução Administrativa n° 007, de 30/10/2012, alterada pelas
Resoluções Administrativas n° 007, de 16/12/2013, e n° 002, de 23/06/2015;
• promover ações de capacitação dos servidores em parceria com a Escola do
Legislativo e outras entidades públicas e privadas;
• disponibilizar, no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), as informações referentes
à área de gestão de pessoas;
• fornecer orientação jurídica a respeito dos direitos e deveres dos servidores e
dependentes;
• examinar, formalizar e instruir processos funcionais;
• planejar, orientar e supervisionar as políticas de saúde do servidor mediante ações
de prevenção e promoção à saúde individual e coletiva, por meio de ações realizadas
pela Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida;
• realizar inspeções e perícias médicas, por meio de junta médica, para decidir sobre
casos de licenças para tratamento de saúde, afastamentos e adicional de insalubridade
de servidores.
Serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas na INTRANET:
Alguns dos serviços da Secretaria de Gestão de Pessoas são disponibilizados
automaticamente na área restrita aos servidores ativos da ALMT. A intranet é acessada
nos computadores desta Casa de Leis, mediante digitação de matrícula e senha em
uma tela, conforme imagens a seguir:
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Tela de entrada na intranet disponível aos servidores da ALMT.

Tela da intranet com destaque para a Área de Gestão de Pessoas
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Tela da intranet com os modelos de documentos que podem ser acessados na Área
Gestão de Pessoas pelos servidores.

Tela da intranet que disponibiliza ao servidor: ﬁcha cadastral, relatório de ponto,
holerite, margem consignável e controle de vida funcional.
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O ambiente INTRANET disponível na ALMT permite aos servidores:

• visualizar ficha cadastral do servidor clicando em Meus Dados, e efetuar atualização
de endereço e telefone;
•
•
•
•
•

visualizar e imprimir o Relatório de Ponto dos últimos 2 meses;
visualizar e imprimir o Holerite disponível a partir de janeiro de 2012;
visualizar, simular e imprimir o cálculo da Margem Consignada disponível;
visualizar e imprimir a Cédula C, disponível a partir de 2013;

visualizar e imprimir o Controle de Vida Funcional (atualmente disponível para todos
os servidores ocupantes de cargos em comissão, e aos servidores ocupantes de
cargo efetivo, após realizada a conferência dos registros funcionais).
Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida

A Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida, subordinada à Secretaria de
Gestão de Pessoas, dispõe de um espaço, denominado Espaço QualiVida, onde os
deputados, servidores e dependentes contam com apoio nas áreas de medicina,
enfermagem, psicologia (adulto e infantil) e assistência social.
O atendimento médico é realizado por profissionais especializados nas áreas
de: endocrinologia, ginecologia, pediatria, urologia e clínica-geral.
As assistentes sociais são responsáveis pela realização de visitas domiciliares
e hospitalares, pelo agendamento de perícia no INSS para servidores comissionados,
pelo atendimento às perícias da Casa e ainda participam dos projetos do Espaço
QualiVida.
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Junta Médica Pericial
A Junta Médica Pericial é composta por três servidores da área médica,
sendo que dois deles, Dr. Arlan de Azevedo Ferreira e Drª. Denise Dotta Abech,
possuem especialização em Perícia Médica e o Dr. Álvaro Roberto de Assumpção é
médico do trabalho.
A junta médica é responsável pelas licenças para tratamento de saúde,
pela avaliação da capacidade laboral, pela apreciação dos processos de servidores
requerentes de isenção no IRPF em razão de doenças, pelo benefício assistencial
que concede a redução da carga horária de trabalho ao servidor responsável pela
pessoa portadora de necessidade especial.
A análise do grau de insalubridade dos locais de trabalho e os casos de
acidentes de trabalho são responsabilidades do médico do trabalho.
A Junta Médica Pericial atende às quartas-feiras às 13h30min. A perícia
deverá ser agendada imediatamente após o início do afastamento por motivo de
doença. Caso não seja possível o agendamento imediato, a equipe orienta que esse
seja feito em, no máximo, 7 (sete) dias após o afastamento do servidor.
Os servidores impossibilitados de comparecer à perícia devem entrar em
contato com a assistência social para agendamento de visita domiciliar ou hospitalar,
se for o caso, dos profissionais da equipe do espaço QualiVida.
Localização:
A Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida está localizada no Espaço
QualiVida, no 1º Andar, final do corredor, ao lado do teatro. O acesso se dá pela
entrada principal, pela entrada dos servidores, por meio de escadas ou elevador.
Como agendar o atendimento?
Os serviços, exceto em caso de emergência, devem ser previamente
agendados via telefone: 3313 6433/6436 ou pessoalmente, na recepção do Espaço
QualiVida.
Quem tem direito aos serviços oferecidos pela Supervisão de Saúde e Qualidade
de Vida?
Têm direito aos serviços oferecidos pela Supervisão de Saúde e Qualidade
de Vida os deputados, os servidores (ativos e inativos), pensionistas e dependentes
legais.
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INSTITUTO MEMÓRIA
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INSTITUTO MEMÓRIA
O Instituto Memória, instituído pela Resolução n° 16 de 15/10/1987, tem a
finalidade de servir ao cidadão e à Administração Pública, disponibilizando acervo
documental que contém informações sobre a formação do processo histórico, político,
territorial, econômico e social de Mato Grosso. Com um vasto potencial educativo e
cultural, é um instrumento de promoção científica e de conscientização social.
Seu objetivo é franquear o acesso, divulgar a informação contida no seu
acervo, promover o patrimônio cultural e artístico no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso.
Comporta o Memorial, obra voltada para a difusão de informações de fatos e
personalidades que formam o patrimônio histórico do parlamento estadual. Cumpre,
entre outras funções, preservar o acervo documental e dar apoio à pesquisa. Visa
dar acesso às informações contidas em documentos registrados, organizados e
processados, a fim de garantir informação de qualidade sobre o Poder Legislativo e
sua produção, proporcionado total satisfação do cliente.
Localização:
Instituto Memória e Memorial da Assembleia Legislativa – Térreo, com
acesso exclusivo, ambiência arquivística.

Fonte: Instituto Memória
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Serviços oferecidos:
- Memorial – centro de referência da memória e história política do legislativo
mato-grossense. (Resolução nº 13, 04 de março de 1997);
- Atendimento ao público, possibilitando acesso aos documentos e às
informações;
- Difundir, o mais amplamente possível, o acervo e seus serviços, através da
difusão e publicidade daqueles;
- Acesso ao acervo dos registros da Assembleia Legislativa, sobre sua
história, seus parlamentares e sua produção política e legiferante, desde o ano de
1835 aos dias atuais;
- Disponibilizar instrumentos de pesquisa para consulentes;
- Digitalizar e reproduzir documentos mediante solicitação via e-mail, internet
e presencial;
- Emitir certidões sobre os acervos;
- Reunir, custodiar e preservar o patrimônio documental;
- Promover intercâmbio de gestão arquivística com as câmaras municipais e
entidades afins;
- Desenvolver ações que utilizem o patrimônio cultural e artístico como
recursos de inclusão social;
- Planejamento e gestão das atividades culturais nos espaços da ALMT;
- Agendamento de eventos a serem realizados no Espaço Cultural da ALMT;
- Acesso ao acervo da Pinacoteca da ALMT (Resolução nº 722, de 05 de
julho de 2007).
Ações culturais da ALMT:
- Coral;
- Escambo entre Servidores;
- A Prata da Casa;
- Lançamento de Livros;
- Eventos Artísticos e Artesanais;
- Eventos Institucionais;
- Noite Cultural;
- Natal de Luzes.
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Contatos:
- Presencial;
- Superintendente: (65) 3313 - 6937
- Recepção:(65) 3313 - 6939 / 6944
- Setor Operacional: (65) 3313 – 6938 / 6935
- Fax: (65) 3313 – 6936
- Internet: www.al.mt.gov.br/ aba institucional/instituto_memoria.php;
- E-mail: instituto.memoria@al.mt.gov.br
Correspondência:
- Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:
Instituto Memória do Poder Legislativo
Edifício Gov. Dante Martins de Oliveira
Endereço: Av. André Antonio Maggi, s/nº, lote 6, setor A
Centro Político Administrativo — CPA
Cuiabá/MT — CEP: 78.049.901
Horário de atendimento:
- O horário de atendimento e consulta no Instituto Memória é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h, sendo permitida a entrada somente até as 16h30min, salvo
excepcionalidades.
Tempo de espera para atendimento:
- Imediato.
- Em caso de impossibilidade de atendimento imediato, o consulente será
informado das razões e do prazo para atendimento de sua solicitação.
Prioridade de atendimento:
- Gestantes, idosos, lactantes, pessoas com crianças de colo, portadores de
necessidades especiais, aposentados e pensionistas.
Procedimento:
- O atendimento independe de agendamento prévio;
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- Os empréstimos de exposições temáticas devem ser agendados com
antecedência mínima de sete dias e depende de disponibilidade;
- As atividades no Espaço Cultural devem ser agendadas conforme a
disponibilidade da Agenda Cultural do Instituto Memória.
Orientações aos usuários:
- O acesso ao documento ocorrerá mediante cadastro, via ficha de solicitação
online no sítio eletrônico, e deverá conter: dados pessoais, tema, finalidade, objetivo
da pesquisa e informar a qual instituição pertence. Essas informações farão parte de
um banco de dados, objetivando melhorar o atendimento;
- Para o acesso e disponibilização de acervos, será observada legislação
específica;
- O consulente poderá contar com um servidor para auxiliá-lo na leitura e
identificação dos documentos através dos instrumentos de pesquisa;
- O Instituto Memória cederá, por empréstimo, para exibições, exposições
temáticas do seu patrimônio cultural e artístico, desde que sejam dadas garantias do
integral cumprimento das condições gerais e específicas previstas em regulamento
próprio;
- Serão disponibilizadas aos consulentes instruções normativas para
utilização do acervo.
Acervos disponíveis para pesquisa:
Político / Legislativo

- Constituição Federal
- Constituição Estadual
- Emenda Constitucional
- Lei Complementar
- Lei Ordinária
- Decreto Legislativo
- Resolução
- Requerimento
- Moção
- Indicação

Registros

- Atas

Relatórios

- Comissão Parlamentar
de Inquérito-CPI

-Proposições dos
Parlamentares
- Nominativas de
Composição do Parlamento
e das Mesas Diretoras
e de suas Comissões
Permanentes e Temporárias.

- Comissão Setorial
Temática – CST
- Do Governo

Diversos

- Diário Oficial (1941 aos dias atuais)
- Anais do Senado e Câmara Federal

- Biografia dos Parlamentares
- Clipping por Parlamentar
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SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- A divulgação das informações de atividades administrativas e parlamentares
da ALMT é feita no site www.al.mt.gov.br, em revistas, jornais, folders, no informativo
interno “Comunicativo”, murais, nas redes sociais, na Rádio Assembleia e na TV
Assembleia.
- O site da Assembleia Legislativa apresenta, além de matérias, vídeos
institucionais da TVAL, áudios de programas e entrevistas da Rádio AL. Disponibiliza
também os produtos impressos pela AL, como revistas e jornais.
- O Comunicativo é um veículo de comunicação interna em formato de blog,
que apresenta ao servidor as notícias administrativas e parlamentares da Casa, entre
outras.
- Mural: a AL disponibiliza murais em todos os andares da sede do Parlamento,
com informações de interesse do servidor e do cidadão que transita no prédio sede da
Assembleia Legislativa.
- Publicidade: a Secretaria de Comunicação conta com uma equipe de
publicitários responsáveis por produzir o material veiculado nas redes sociais e
também por campanhas pontuais internas e externas da ALMT.
- A Secretaria de Comunicação Social é responsável por todas as campanhas
publicitárias institucionais do Parlamento, realizadas por agências de publicidade
contratadas por processo licitatório e pelas campanhas desenvolvidas por seu
departamento de publicidade.
Contato:
- Presencial: setor administrativo
- Telefone recepção: (65) 3313-6680
- Fax: (65) 3313-6343
- Redação: site/impressos/comunicativo: (65) 3313-6310 / 6283
E-mail: imprensa1al@gmail.com
- Site/Pauta: Márcia Andreola e Fernanda Borges (65) 3313-6310 / 6283
- Revista/jornais: Márcia Andreola (65) 3313-6283;
- Publicidade: Aluá Deliberai, Andrey Romeu, Fabiano Cavalcanti,
		
Guilherme Góes, Leonardo Oliveira, Nivaldo Júnior e Yuri Daltro (65) 3313-6684
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- Informativo Interno Comunicativo: Márcia Oliveira (65) 3313-6310
- Fotos: Fablício Rodrigues (65) 3313-6285 | E-mail: fotografiaalmt@gmail.com
- Secretário de Comunicação: Raoni Pedroso Ricci
- Twitter: @assembleiamt
- Facebook: www.facebook.com/facealmt
- Site: www.al.mt.gov.br
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Tempo de espera para o atendimento:
- Na recepção e na redação é de até 5 minutos.
Prioridade de atendimento:
- Deputados;
- Visitante com horário marcado;
- Servidores que queiram mais informações sobre o Parlamento.
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TV ASSEMBLEIA
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TV ASSEMBLEIA
Localização: Térreo
Serviços oferecidos:
- Transmissão ao vivo das sessões ordinárias;
- Transmissão ao vivo das audiências públicas;
- Transmissão ao vivo das reuniões das comissões permanentes;
- Programas jornalísticos;
- Cobertura de eventos políticos, sociais, culturais e esportivos;
- Veiculação;
- Produção de conteúdo informativo e cultural.
Contatos:
- Presencial;
- Telefone: (65) 3313 – 6339 / 6341
- E-mail: tvassembleia@al.mt.gov.br
- Responsável: Eduardo Alexandre Ricci
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Tempo de espera para atendimento presencial:
- Até 5 minutos.
Procedimento:
Transmissão ao vivo:
A transmissão das sessões ordinárias, audiências públicas, reuniões das
comissões permanentes e programas jornalísticos é feita nos Canais abaixo:
- Canal 16 (TV a cabo)
- Canal 30 (TV aberta analógica)
- Canal 30.2 (TV aberta digital)
- Canal 330.2 (TV Sky HD regional)
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Para cobertura de evento:
- A solicitação de serviço de cobertura de evento deverá ser efetuada
mediante ofício ou e-mail, encaminhado à Superintendência da TV Assembleia;
- A solicitação deverá ser efetuada com antecedência de 7 dias úteis;
- A solicitação de cópia de evento deverá ser encaminhada ao superintendente
da TV Assembleia, com ofício e DVD virgem.
Para veiculação de evento:
- A solicitação do serviço de veiculação de evento deverá ser efetuada via
ofício ou e-mail, encaminhado ao Superintendente da TV Assembleia;
- Em caso de veiculação de imagens, o material deverá ser entregue
pessoalmente e estar em DVD-R ou HD;
- Em caso de veiculação de informação escrita, o texto deverá ser apresentado
pelo solicitante.
Prazo de resposta para as solicitações de cobertura e veiculação de evento:
- Até 24 horas.

57

Carta de serviços ao cidadão - 6ª Edição

58

Carta de serviços ao cidadão - 6ª Edição

RÁDIO ASSEMBLEIA
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RÁDIO ASSEMBLEIA
Localização:Térreo/Secom.
Serviços oferecidos:
- Transmissão gravada das sessões ordinárias e audiências públicas em FM;
- Transmissão ao vivo das sessões ordinárias através da internet;
- Transmissão ao vivo de audiências públicas em FM – de acordo com
disponibilidade de horário prevista no acordo de cooperação técnica firmado com a
Câmara dos Deputados;
- Programas jornalísticos, culturais e de entretenimento;
- Cobertura e veiculação de eventos políticos, sociais, culturais e esportivos;
- Veiculação de campanhas educativas, prestação de serviços e/ou promoção
da cidadania;
- Veiculação da programação da Rede Legislativa em FM.
Contatos:
- Presencial;
- Telefone: (65) 3313-6682
- E-mail: radio@al.mt.gov.br
- Superintendente: Wanderley Oliveira
Horário de Atendimento Externo:
- 8h às 18h
Tempo de espera para atendimento presencial:
- Até 5 minutos
Acesso às transmissões
- Rádio FM: 89,5 MHz
- Online: www.al.mt.gov.br
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Cobertura de Eventos
- A solicitação de cobertura de evento deverá ser efetuada através de ofício
ou e-mail à Secretaria de Comunicação, com antecedência de, no mínimo, 1 semana;
- A solicitação de cópia de evento deverá ser encaminhada através de
memorando à Secretaria de Comunicação, acompanhada de CD virgem ou pendrive
formatado;
- A cobertura de eventos alheios à ALMT será realizada mediante critérios
editoriais, tendo em vista a relevância social, cultural, política e/ou econômica;
- A transmissão ao vivo de eventos acontecerá após verificação da
disponibilidade de horário na grade de programação.
Veiculação de campanhas educativas e/ou de prestação de serviço:
- A solicitação de veiculação de campanhas será efetuada por escrito (meio
físico ou eletrônico) e deverá ser encaminhada à Secretaria de Comunicação.
- Em caso de veiculação de material pronto, o mesmo deve ser entregue
em arquivo no formato .mp3 com bit rate mínimo de 256 Kbps ou .wav, ambos em
condições técnicas de veiculação – a ser aferido pela equipe da Rádio.
Veiculação de material jornalístico dos gabinetes
- Conforme IN SCS-03/2014.
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PARLAMENTO
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PARLAMENTO
Localização dos gabinetes parlamentares: 1º e 2º andares.
Serviços Oferecidos:
- Ouvir os problemas enfrentados pela sociedade;
públicos;

- Intermediar pleitos da sociedade junto ao Poder Executivo e a outros órgãos

- Informar o andamento dos projetos legislativos (emendas à Constituição,
leis, decretos legislativos e resoluções) e outras proposições (indicações) de autoria
do Deputado.
Comunicação com o cidadão: www.al.mt.gov.br
Presencial: Gabinetes
Horário de atendimento:
noturno

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h - excepcionalmente no período

Tempo de espera no atendimento:
- Até 5 minutos.
Procedimentos:
Discutir os problemas enfrentados pela sociedade:
Realização de Audiências Públicas com a presença de representantes das
comunidades e de sindicatos. As datas de reuniões são divulgadas por meio de
comunicação disponível.
Intermediar pleitos da sociedade junto ao Poder Executivo e outros órgãos
públicos:
Todos os pleitos e quaisquer serviços de interesse da sociedade devem
ser encaminhados aos Deputados por carta, ofício, fax, e-mail, telefonema ou visita
pessoal.
Informar o andamento dos projetos legislativos (emendas à Constituição,
leis, decretos legislativos e resoluções) e outras proposições (indicações) de autoria
do deputado:
O trâmite de proposições legislativas será informado pelos gabinetes dos
Deputados por telefone, e-mail ou verbalmente em visita pessoal.
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SUPERINTENDÊNCIA De
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Localização: Térreo
Programa “Por Dentro do Parlamento”
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Contatos:
- Presencial
- Telefone: (65) 3313-6282
- Responsável: José Ival de Souza
Correspondência:
- Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:
Projeto por Dentro do Parlamento
Superintendência de Planejamento Estratégico
Centro Político Administrativo
Edifício Governador Dante Martins de Oliveira
Avenida André Antônio Maggi, lote 6 Setor A
CEP: 78049-901- Cuiabá-MT
Procedimento:
- A solicitação de visita à Assembleia Legislativa deverá ser efetuada mediante
ofício, e-mail ou telefone e encaminhado ao Superintendente do Planejamento
Estratégico;
- A solicitação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 7 dias úteis.
Prazo para resposta:
- Em até 24 horas.
Horário de visitas:
- Quarta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h.
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SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Localização: Térreo
Programa Jovem Cidadão - Parlamento Mirim
Horário de atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Contatos:
- Presencial
- Telefone: (65) 3313-6282
- E-mail: pmirim@al.mt.gov.br
- Responsável: Éder Dourado
Correspondência:
- Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:
Projeto “Programa Jovem Cidadão”
Superintendência de Planejamento Estratégico
Centro Político Administrativo
Edifício Governador Dante Martins de Oliveira
Avenida André Antônio Maggi, lote 6 Setor A
CEP: 78049-901- Cuiabá-MT
Procedimento:
- O aluno deve se inscrever junto à direção de sua escola ou órgão interno
por ela designada;
- Ter rendimento escolar satisfatório em todas as matérias;
jovem;

- Não ter participado de nenhuma outra edição do parlamento mirim ou

- Preparar um trabalho com formato de projeto de lei, obedecendo a todos os
critérios estabelecidos no manual do candidato, disponível na ALMT;
- A comunidade escolar deverá escolher até cinco proje-tos de lei para
representá-la;
- O projeto deverá ser enviado à ALMT, com a ficha de inscrição preenchida
e assinada dentro do prazo estabelecido.
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Prazo para resposta:
- Em até 24 horas.
Horário de visitas:
- De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
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