VI - Enviar telegramas, cartões de agradecimento, felicitações ou pesar por
ordem da Presidência.
VII - Contactar com o órgão competente para solicitar a adoção de medidas
voltadas à segurança das autoridades e convidados.
VIII - Receber autoridades em visita oficial à Assembleia Legislativa, encaminhado-as ao local determinado para a recepção.
IX - Enviar, sob orientação da Presidência, coroas de flores às famílias enlutadas.
X - Orientar as recepcionistas da Casa, transmitindo-lhe normas de recepção,
atendimento, etiqueta social, relações humanas e outros conhecimentos necessários ao eficaz desempenho das suas atividades.
XI - Receber autoridades em aeroportos e encaminhá-las aos hotéis.
XII - Providenciar a recepção e acompanhamento de grupos em visita à Assembleia Legislativa.

17

DA ASSESSORIA MILITAR

Órgão vinculado à Presidência onde exerce assistência imediata ao Presidente,
que tem por competência zelar pelas normas e supervisionar a execução das medidas de segurança, das instalações físicas, das autoridades, visitantes e dos membros
e servidores, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

17.1 DO CHEFE DA ASSESSORIA MILITAR
Atribuições do Chefe da Assessoria Militar
I - Planejar e coordenar a segurança da sede e dos anexos do Poder Legislativo,
do Presidente e demais Parlamentares.
II - Intermediar as relações entre o Poder Legislativo e os órgãos militares,
estaduais e federais.
III - Orientar, operacionalmente, o desempenho das funções policiais e militares executadas pelos membros da 3ª Companhia de Polícia de Guardas.
IV - Coordenar e supervisionar o serviço dos ajudantes-de-ordem do Presidente da Assembleia Legislativa.
V - Colaborar com o Cerimonial da Casa no planejamento da segurança dos
eventos sociais, visitas oficiais e solenidades, no âmbito do Poder Legislativo.
VI - Receber autoridades civis e militares em visita ao Presidente da Assembleia.
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VII - Assistir ao Presidente, no encaminhamento dos despachos com autoridades e com o público.

18

DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE
– UNIPACE

Órgão vinculado à Presidência que tem por competência formular e executar
atividades de estudos e pesquisas, direcionadas aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, controlando e avaliando resultados pertinentes ao
conhecimento científico.
Para melhorar desempenho de suas atividades, a Escola Superior do Parlamento Cearense poderá manter intercâmbio com outras escolas ou órgãos congêneres,
para aprimoramento de atividades assemelhadas, além de promover a capacitação
e o desenvolvimento profissional dos membros e servidores, bem como das entidades públicas do Estado e dos Municípios, compreendendo, em especial, programas
de aperfeiçoamento profissional, formação, capacitação e especialização em Gestão Pública e áreas afins.

18.1 DO CONSELHO CONSULTIVO
DA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE
Atribuições do Conselho Consultivo da Escola Superior do Parlamento Cearense:
I - Propor, acompanhar e avaliar as ações pedagógicas da Escola.
II - Propor a abertura de novos cursos.
III - Aprovar o Regimento da Escola.
IV - Aprovar o plano anual de atividades da Escola.
V - Sugerir a concessão de dignidade acadêmicas e títulos honoríficos.
VI - Emitir parecer sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Presidente.
VII - Deliberar sobre os Projetos Pedagógicos dos cursos.
VIII - Aprovar seu próprio Regulamento.
IX - Referendar os atos do Presidente, praticados no âmbito de sua competência.
X - Sugerir e aprovar medidas que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades da Escola.
XI - Aprovar o Planejamento anual ou plurianual de cursos, congressos, seminários, simpósios, estudos, pesquisas, publicações e atividades diversas.
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