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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 756, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 

 

ALTERA a Resolução Legislativa 379, de 29 
de novembro de 2005, que “DISPÕE sobre a 
estrutura orgânico-funcional da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas” e dá 
outras providências. 

 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, na forma do art. 17, I, a, da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010, 
Regimento Interno, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte  

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 

 

Art. 1.º Fica inserido o inciso XXXII ao art. 1.º da Resolução Legislativa n. 379, de 29 de 
novembro de 2005, da estrutura orgânico-funcional da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas com o seguinte órgão diretivo: 

“Art. 1.º (...) 

(...) 

XXXII - DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS” 

Art. 2.º Fica inserido o art. 18-B à Resolução Legislativa n. 379, de 29 de novembro de 
2005, que define a composição da Diretoria de Relações Institucionais, chefiada pelo respectivo 
diretor, com as seguintes atribuições: 

“Art. 18-B. A Diretoria de Relações Institucionais será composta por Diretor de 
Relações Institucionais e assessoria, com as seguintes atribuições: 

I – definir a política de relações institucionais da Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas, estabelecendo diretrizes para sua implementação; 

II – mapear e monitorar as áreas e níveis de interesse das relações institucionais da 
ALEAM; 

III – desenvolver relacionamentos em nome da ALEAM com instituições públicas e 
privadas; 

IV – atuar como facilitadora para as diversas demandas institucionais interna e 
externamente; 

V – coordenar ações que possibilitem o estabelecimento e manutenção de parcerias 
com outras instituições. 

Parágrafo único: São atribuições do Diretor de Relações Institucionais: 

I – assessorar os Membros da ALEAM em suas relações com a União e com outros 
Estados da Federação, com os municípios e com os Poderes Judiciário e Executivo, bem 
como a sociedade civil e suas organizações; 

II – assessorar os Membros da ALEAM na análise política das ações legislativas; 

III – assistir os Membros da ALEAM em assuntos referente à política e, 
particularmente, nas relações com os demais Poderes; 
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IV – criar e apoiar projetos que fortaleçam a imagem institucional; 

V – acompanhar junto a outros órgãos da administração a tramitação de assuntos 
afetos a ALEAM, com o acompanhamento de indicadores para fornecimento de 
informações; 

VI – promover a celebração de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de 
cooperação; 

VII – elaborar e propor sua programação anual de trabalho; 

VIII – estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas 
relacionados às suas áreas de competência; 

IX – elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que se fizerem 
necessários; 

X – exercer outras competências que lhe forem conferidas.” 

Art. 3.º Ficam criados os cargos de Diretor de Relações Institucionais (CC3), um cargo de 
Coordenador (CC5), um cargo de Assessor de Diretoria (CC4) e três cargos de Assessor de 
Diretoria (CC7). 

Art. 4.º As despesas decorrentes desta Resolução Legislativa correrão à conta do 
orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

Art. 5.º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução Legislativa entra em vigor 
na data de sua publicação. 

 


