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1 INTRODUÇÃO 

Visando a orientar os parlamentares e servidores da Casa, apresenta-se, a 
seguir, os aspectos concementes à utilização dos serviços da Biblioteca e do 
Arquivo. 

O objetivo geral é capacitar os usuários quanto à utilização dos meios 
automatizados, seja através da Intranet e da Internet, ou pessoalmente, na 
Biblioteca, na busca de informações necessárias ao desenvolvimento de seu 
trabalho nesta Assembléia Legislativa. 

Procurou-se 	expor, de forma sucinta, o funcionamento, os suportes 
informacionais, o atendimento aos usuários, a composição dos acervos, os 
serviços prestados e as formas de acesso aos diversos tipos de materiais da 
Biblioteca e do Arquivo, este composto, principalmente, de documentos históricos 
do Legislativo estadual. 

2 BIBLIOTECA DEPUTADO CAMILO PRATES 

2.1 Breve histó rico 

A Biblioteca foi criada no Congresso do Estado, em Ouro Preto, anexa à 
Secretaria da Câmara dos Deputados, pela Resolução n° 4, de 22 de junho de 
1892, a partir do projeto do Deputado Camilo Prates. No ano de seu centenário, a 
Mesa da Assembléia, através da Resolução 5.114, de 22 de maio de 1992, deu-
lhe o nome de "Biblioteca Deputado Camilo Prates", em homenagem ao autor do 
projeto. 

2.2 Finalidade 

O acervo e os recursos informacionais da Biblioteca visam a atender as 
necessidades de informações e consultas de parlamentares e de servidores que 
desenvolvem atividades relativas ao processo legislativo, como as desenvolvidas 
em Plenário e nas Comissões, bem como as da Consultoria, Procuradoria-
Geral e demais áreas administrativas da Casa. 

2.3 Funcionamento 

2.3.1 Horário 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17:30. 

2.3.2 Público-alvo 

A Biblioteca atende prioritariamente aos Deputados estaduais e servidores da 
Assembléia, mas é aberta à consulta do público em geral. 
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2.3.3 Distribuição do espaço 

A Biblioteca possui 3 (três) ambientes para leitura com capacidade para abrigar 
45 (quarenta e cinco) usuários assentados simultaneamente, a saber: 

Sala de estudo: Está disponível para todos os usuários da Biblioteca, com 
capacidade para 15 (quinze) usuários assentados. 

Sala de leitura de jornais: Esta sala é reservada para a leitura de jornais e 
revistas noticiosos, não sendo permitido o seu uso para estudos. Sua 
capacidade é para 11 (onze) usuários assentados. 

Sala reservada aos procuradores e consultores da Casa: Consiste em 
espaço destinado ao estudo desses usuários, com capacidade para 7 (sete) 
pessoas assentadas. 

No recinto da Biblioteca ainda existem 2 (duas) mesas individuais, 1 (uma) mesa 
redonda com 4 (quatro) lugares, uma mesa retangular com seis lugares que 
podem ser utilizadas para estudo e 1 (uma) mesa para consulta aos jornais 
oficiais. Também existem 3 (três) assentos destinados a alunos que queiram fazer 
pesquisa escolar. 

2.4 Acervo 

A Biblioteca é constituída de acervo especializado, principalmente, na área de 
Ciências Sociais, com predominância para os diversos ramos do Direito, 

A coleção de livros e demais publicações procura cobrir as seguintes áreas do 
conhecimento: 
- Ciência Política; 
- Todos os ramos do Direito (principalmente Direito Constitucional; Direito Civil; 

Direito Administrativo; Direito Tributário, Direito Financeiro; Direito do 
Consumidor); 

- Economia; 
- Educação e Cultura; 

Lingüística e Literatura; 
- Meio Ambiente; 

Política Agropecuária e Agroindustrial; 
Saúde Pública. 

2.4.1 Composição 

A Biblioteca conta com uma coleção de aproximadamente 15.000 volumes, 
incluindo livros técnicos, além de obras de referência, como enciclopédias, 
dicionários, etc. Possui também folhetos, textos avulsos, mapas, fitas de vídeo, 
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CDs e disquetes. Na página da Biblioteca/Se rviços da Intranet são encontradas 
informações sobre o seu ace rvo. 

Dispõe, ainda, de diversos títulos de revistas técnicas, incluindo periódicos de 
jurisprudência dos tribunais brasileiros de primeira e segunda instância e 
importantes revistas noticiosas e informativas, além dos principais jornais do 
País, que também podem ser consultados na página Biblioteca/Se rviços da 
Intranet. 

A Biblioteca possui as seguintes coleções especiais: 

a) Coleção Memória, que é composta por livros, periódicos, folhetos, coletâneas 
de documentos de eventos da Casa, apostilas, a rtigos de periódicos e trabalhos 
de congresso produzidos (elaborados e/ou editados) pela, para ou sobre a 
ALEMG. 

b) Dissertações e teses de diferentes graus acadêmicos, bem como de textos de 
grande relevância, escritos por especialistas nacionais e estrangeiros, abordando 
temas ligados ao Poder Legislativo. 

c) Jornais oficiais assinados: Diário Oficial da União, Diário da Justiça, Diário do 
Congresso Nacional, Diário da Câmara dos Deputados, Diário do Senado 
Federal, Minas Gerais e Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

d) Coletâneas de normas jurídicas federais e estaduais, como: Coleção das 
Leis do Brasil, Leis Mineiras, Lex Federal, Dominus Informativo Jurídico, 
Jurisíntese, Datalegis, dentre outras. 

e) Recortes de jornais, que é resultado de um trabalho diário de análise, reco rte 
e indexação de matérias selecionadas dos seguintes jornais: Estado de Minas, 
Minas Gerais - somente enca rte de notícias, Folha de S. Paulo (assinatura 
cortada em 2003) e Jornal do Brasil. A partir de 2002, iniciou-se a implantação do 
banco de recortes em sistema informatizado, possibilitando a consulta por autor, 
título e assunto dos artigos selecionados através da Intranet. 

2.4.2 Sugestões para aquisição 

As sugestões para aquisição de publicações podem ser feitas pessoalmente, por 
telefone, via correio eletrônico ou pela Intranet (Biblioteca/Solicitações/Fale com a 
Biblioteca). 

Essas sugestões são armazenadas na base de dados AQUIS (Microisis) e, 
posteriormente, são analisadas, conforme critérios estabelecidos, e priorizadas, 
para aquisição. 

À Comissão de Seleção, encarregada da formulação e aplicação da política de 
desenvolvimento do ace rvo da Biblioteca da ALEMG, compete pa rt icipar do 
processo de seleção, indicando publicações a serem adquiridas e opinar a 
respeito da assinatura ou renovação de assinaturas de periódicos. 
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2.5 Serviços 

Na página Biblioteca/Serviços da Intranet são encontradas informações 
detalhadas sobre os serviços, o ace rvo e os bancos de informações mantidos 
pela Biblioteca. 

2.5.1 Empréstimo domiciliar 

O requisito básico para a utilização do se rv iço de empréstimo domiciliar é estar 
inscrito como usuário da Biblioteca. A inscrição é feita com a Bibliotecária de 
Atendimento, na Biblioteca (andar 1S - 1° subsolo), devendo o usuário apresentar 
o crachá de identificação funcional. 

O empréstimo é efetuado através do Sistema Informatizado de Empréstimo - 
InfoEmp, na entrada da Biblioteca, andar 1S. 

Deputados e servidores da Secretaria da Assembléia e dos Gabinetes, desde que 
inscritos na Biblioteca, poderão retirar publicações da Coleção de Empréstimo, 
que exclui a Coleção Memória, jornais e revistas. Obras não existentes no ace rvo 
poderão ser obtidas por meio de empréstimo entre bibliotecas, desde que as 
demandas sejam exclusivamente relativas à atuação do se rv idor e necessárias ao 
seu trabalho na Casa. 

O prazo para o empréstimo normal é de 7 (sete) dias úteis e o número de 
documentos permitido por empréstimo para cada usuário é 3 (três). É permitida a 
renovação do empréstimo, desde que não haja reserva para o material 
emprestado. 

2.5.2 Disseminação de informações 

Indicando as áreas de interesse através do link "Perfil" na Intranet os se rv idores e 
parlamentares da Casa receberão mensagens eletrônicas sobre as novas 
aquisições de livros, bem como os sumários de revistas recebidas pela 
Biblioteca, de acordo com suas preferências. 

Para definir ou alterar o seu perfil no "Serviço de Disseminação de 
Informações", o usuário deverá consultar a página "Fale com a Biblioteca", na 
Intranet, acionando a link "Perfi l". Para isso deverá informar sua senha. 

2.5.3 Normalização de publicações 

Padronização bibliográfica das publicações da ALEMG, de forma a adequá-las às 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. 

2.5.4 Pesquisa bibliográfica 
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Os dados referenciais de livros, folhetos, materiais audiovisuais, a rtigos de 
revistas e jornais existentes no acervo encontram-se disponíveis para pesquisa on 
line no site http://www.almg.gov.br/biblioteca/  e também na Intranet, através 
do menu ve rt ical à esquerda da página: opção "Biblioteca", abrindo-se para as 
opções: Clube do Livro, Serviços e Solicitações (formulários eletrônicos). 
Consultas ou outros pedidos de informação podem ser feitos pessoalmente no 
Balcão de Atendimento, no andar SE do Palácio da Inconfidência, por telefone 
(ramal 7666), fax: 3290-7673, pelo correio eletrônico (biblio@almg.gov.br ) ou 
pelo "Fale com a Biblioteca" na Intranet. 

2.5.5 Pesquisa em bancos de dados 

A Biblioteca atende a solicitações de informação sobre legislação, tramitação de 
proposições, jurisprudência e pronunciamentos parlamentares, tanto em 
nível estadual quanto federal. Para fazer os pedidos utilizar os meios citados em 
2.5.4. 

Para consulta direta na home page da Assembléia, acessar no menu ve rt ical à 
esquerda o ítem "Legislação", nele podendo ser consultados o seguinte: 
Constituição Federal, Constituição Estadual, Legislação Mineira, Código de Saúde 
e Regimento Interno. A consulta aos Projetos em Tramitação é feita através da 
opção Atividade Parlamentar/Projetos em Tramitação. 

2.5.6 Fornecimento de cópias 

A Biblioteca presta serviços de cópias de documentos e de material bibliográfico 
(dentro dos limites estabelecidos pela Lei federal n° 9.610/98, que dispõe sobre 
direitos autorais), bem como fornece listagens resultantes de pesquisas em 
bancos de dados, mediante a apresentação da "Solicitação de Reprodução 
Gráfica" (requisição), no caso de usuário interno, ou pagamento em dinheiro, 
se usuário externo. 

2.5.7 Consulta ao acervo 

A Biblioteca é abe rta ao público em geral, dentro de seu horário de 
funcionamento. 

2.5.8 Apoio à criação e manutenção de bancos de dados 

É dada assessoria e treinamento a setores da Assembléia Legislativa no que se 
refere ao planejamento e à manutenção de bancos de dados. 

2.5.9 Clube do Livro 

O Clube do Livro é um serviço prestado com o objetivo de oferecer literatura para 
lazer e cultura aos Deputados e servidores da instituição. 
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Seu acervo é composto de aproximadamente 1.200 obras, de cunho literário e  
cultural, tais como: romances, best-sellers e outras publicações consideradas  
pe rtinentes pela Administração do se rv iço.  

Sugestões de compra de livros, informações sobre receitas e despesas , novas  

aquisições, pesquisa no acervo do Clube do Livro, regulamento completo do  
Clube, consulta a mensalidades pagas e rese rvas de livros podem ser feitas pelos  
associados através do Fale com o Clube do Livro na página da Intranet  
(Biblioteca/Clube do Livro/ Fale com o Clube do Livro), ou com a Bibliotecária de  
Atendimento (ramal 7666) ou pelo correio eletrônico (biblioteca@almg.gov.br ).  
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Consulte aqui a prestação de contas e a lista das publicações adquiridas pelo Clube do Livro.  
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Clu4g  do Livro  

Faca sugestões de compra de livros, consulta a mensalidades pagas e reservas de liv ros.  
Todos os campos são obrigatórios.  

Assunto:  

Nome:  

Email:  

Matrícula  

Setor:  

Sugestão de Liv  

Consulta Mensalidade  
Reserva de Litros  

7572  

	 Ramal:  1 	'~ 

os  

Quefir  

Sua mensagem:  

limpar, 

;iB~3d~ {~ ~~ro~G 6~~l  Nk101dgBItJL+10Cï. 

13  

a Intranet -ALMG - Microsoft Internet Explorer fornecido por GS1 	 HUM  
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Para associar-se, o usuário deverá apresentar o crachá de identificação funcional 
e comprovante de endereço, efetuar o pagamento da taxa de inscrição, 
correspondente a 3 (três) mensalidades, ficando o pagamento das demais devido 
a partir do quarto mês após a inscrição. 

É permitido o empréstimo de até 3 (três) obras, pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis, com direito a renovações, por igual período, caso não haja reservas. A 
reserva poderá ser feita, quando a obra estiver emprestada. 

Ocorrerá suspensão por falta de pagamento de mensalidades. 

2.6 Formas de acesso 

2.6.1 Pessoalmente 

1°) Para usufruir dos serviços da Biblioteca os usuários devem dirigir-se, 
primeiramente, aos funcionários do Balcão de Recepção, no andar SE do 
Palácio da Inconfidência, e preencher o formulário de Controle de Atendimento e, 
em seguida, à Biblioteca, no andar 1S, onde está localizado todo o seu acervo. 

2°) Bolsas, pastas, mochilas e material pessoal devem ser guardados nos 
escaninhos (andar 1S). É permitido somente o uso de material de estudo. 

3°) 0 acervo é de livre acesso, com exceção da Coleção Memória. O material 
consultado não deve ser recolocado nas estantes, para que seja feita a 
estatística de consulta dos mesmos. 

4°) Necessitando de orientação e auxílio na localização de material e uso da 
coleção, os usuários deverão dirigir-se ao Bibliotecário de Atendimento, que 
fica à entrada da Biblioteca (andar 1S). 

2.6.2 Pedidos de informação por telefone ou formulário eletrônico Solicitações 
na Intranet 

Os pedidos de pesquisa ou informação feitos por telefone poderão ser solicitados 
através do ramal 7666, da Gerência de Atendimento ao Usuário. 

Poderá também ser utilizada a página Solicitações, cujo título consta do menu 
vertical de navegação na Intranet, para solicitação de consultas à Biblioteca. 



' INranet - ALMG - Micteaelt Itbrtet Eapletea ttvnerida per G51  

o~ T Fr rvE T  
I • 	. 	' - do Estado rle Minas Gera:  

L  

I 	r, 	r. 	l. d  

Attain 	•de  

IL 
I  arr. nu , .  

aibliotera  

Segunda-fe:r, 7 de abril  da 

8rtslrSxtarrl#1 9::55elwlàtu;i,,. 	-_- - 	- -- Internet  

Utilize o formulário para solicitar consultas á Biblioteca ou falar com a Blolloteca. Para facnaar a  
pesquisa, forneça o maior número possivel de informaçôes.  

Assunto: 	IES. ,i IIa urna ooçáo 	 

Nome: 	I!' .. 	... .. 	....: 	r 	.. . 

Email:  

Matricula: I  

Setor: 	I 	_.. 	_ .................. Ramal 

d  

C n,  a 

Sni  ~rl 

L..y'. , '.,r l Í v e  

Dike  iriti[a  

A. 	 ii men  
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PAldE1 DE AVt50S  
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Internet  

Inscrições para Fórum sobre Presidência términam 
nesta gliarta.(9)  

em partbpar dn Fdrum Técnico scbr  
cdnE':9 tem ata esta quarta-feira l9• para - se  
entro de k ari menta an C l daddo (CAC), das  
, pele ramal 7E00 ou palo tax 3290-7870. As  

inscrições -áo limitadas -, os fundonáncs da área  
aonrrlstratna devem procurar os resa=_rivtos parentes para se ' 

informarem, O Fárum, cu e,  acontecerá entre 14e lo de abril na  
Assemb dia, cortará com a presença do m lnlstrn da Previdência  
Social, Fica 7do Bncoti.  

Através de formulários próprios na página "Solicitações", os usuários podem pedir  

informações e pesquisas em bancos de dados mantidos pela Biblioteca , além de  
encaminhar dúvidas . e sugestões através do "Fale com a Biblioteca".  



h°ps: //ahrpM5/bl02webbbGoleca/B L02ppw906mlicilacao. asp 

	

WWNMW 	PoW .9WXWP¿  • x-egypy.ï- 	.• 2hiF 

	

re. edpieÌ 	Bap~ reai~'  

FáwanlaáLL 

~+1~'  ~WWRiVd :~y nánMÜ eeBila 

Uti lize o formulário para solicitar consultas à Bibliote ca  ou falar com a Biblioteca. Para facil itar a  
pesquisa, forneça o maior número possível de informações.  

Assunto:  

Nome:  

Email:  

Matricu la:  

Setor:  

Escolha uma opçao 	;Ei 
Consulta à coleção da Biblioteca  
Consu lta aos bancos de dados  
Fale com a Biblioteca  

7572  
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Para facilitar a pesquisa, o maior número possível de informações deve ser  

fornecido. Devem ser preenchidos os campos setor e ramal, pois os campos  

nome, e-mail e matrícula já são automaticamente preenchidos.  

Em seguida escolher uma das opções:  

- consulta à coleção da biblioteca;  
- consulta aos bancos de dados;  
- fale com a Biblioteca.  

a) Consulta à coleção da Biblioteca  

Assinalar os tipos de materiais desejados e no campo "descrição" detalhar a  
consulta, com o maior número de informações possíveis. Em seguida "enviar"  

o pedido.  



I- ',plod-. In  

https:  //almg.nt5/b102webbib4oteca/8 L Cep gw000solicitacao.asp?ripc-bancodado  
I ,fl tOQ,:A P,rJpRIBtl2LY"tayé3@~éë -s t9rpanàpi  

T..t 
, embi~áia Lë

R
•  islat 

,. ...... 	 ~  
da 	:'b a .  

Biblioteca 

Utilize o formulário para solicitar consultas à Biblioteca ou falar cam a Biblioteca. Para facilitar a  
pesquisa, forneça o maior número possível de informações.  

Assunto: 	I  Consulta aos bancos de dados  ti  
Nome: 	i lane Cernia Rubinoel d 

Email: 	ira&i~icrer(k aliag 0aedcr  

Matricula: 	t'272 

Setor: 	I ,. 	 __. 	Ramal  
Legislaçào:  

r Estadual r Federal r Ambos  

~yIWS,E°.C[t7r„15A$8Rk,9SPaFA.IDSTiTá9çIBE7WL:"ePíAEiN 1 	'Eá  
angtiaf!3UEit~~r`"J43ta&'rl&aMMilïï ~3~t~_,"  

o  Estado de Hirtas G e  

Crenoia1 Setorial ;f¡~Servidor ( Intern  

a  Inti:net - ALM G - Microsoft I nbn rmt Est/Iola. fovtw>ialo pot  BSI  

htlps://almG+itS/b102webbiblioleca/BL02pgw006solicilacao .asp?lipp=colecao  

Biblioteca  
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Utilize o formulário para solicitar consultas à Biblioteca ou falar com a Biblioteca. Para 
facilitar a pesquisa, forneça o maior número possível de informações. 

Assunto: 	IConsutta à coleção da Biblioteca  

Nome: 	ho ra Cecília Rubingar de Queiroz  

Email: 	IiidelingialtalmEigaiiiMi 	,. _....., 

Matricula 	I , tiï!  
Setor: 	I 	 Ramal: 

✓ Livros, folhetos e textos  

✓ Reco rtes de jornais  

✓ CDs, fitas de aúdio/vídeo, disquetes  

✓ Revistas  

✓ Mapas  
✓ Jornais oficiais  

Descriçao:  

gin 

b) Consulta aos bancos de dados 

As seguintes opções são oferecidas para serem selecionadas e assinaladas: 
legislação, tramitação de proposições, jurisprudência, pronunciamentos e  
outras informações. Em todas constam o âmbito estadual ou federal ou ambas 
as possibilidades. Para a jurisprudência indicar também os tribunais desejados no 
campo descrição. Após o preenchimento das opções, "enviar" a 
consulta. 



a Intranet AI.MIi - Microsoft Internet Expiator fornecido por GSI  
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Internet  

filbllntera  

utilize o formulário para solicitar consultas á Biblioteca ou falar com a Biblioteca. Para  
facilitar a pesquisa, forneça o maior número possível de informações.  

Assunto: 	!Fale com a Biblioteca 	.-...W 

Nome: 	! Maria C:ecaia F'ubinger de Oueircz  

Emall: 	Iruovlger@;alrnq gov.Ur  

Matricula: ?f  372  

Setor: I Ramal:  ~I 
Descrição:  

18  

E ma il: 	Irk 0in para plmgp.S ........... .. 	... .......  

Matricula: FICA 
..............  

Setor: 	IGDI 	 _: Ramal 76741  
Legislação:  

rï Estadual  E Federal r Ambos 

Tramitação de proposições: 

E Estadual r Federal E Ambos 

Jurisprudência: (Informar na descrição os tribunais desejados) 

r; Estadual  E Federal r Ambos  
• Pronunciamento:  

E Estadual r Federal r Ambos  
r Outras informações  

enviar  Molnar 

Descrição:  

_ ..... 	............._.... 	-rJ 
,
01.52kirNá6ëta,  

c) Fale com a Biblioteca  

Esta opção é para se encaminhar dúvidas e sugestões à Biblioteca , através do  
campo descrição.  
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~ , x: .  estiú i'se  AgençaÁ~6~  F.i:l  

Endereço:  
Rua Rodrigues Caldas,  
30 Andar SE  

a http://www.almg.gov.br/biblioteca/  - Microsoll Internet Explorer lornecido por GSI 

Editar .Ewba Favvlìtos15 Fméyatai €;I  !. 

__._ 	.. 	...... 	... 	..  
~ rÉ~ ~~~ eréço 	http://www  almg gpv  b✓abl¢deca/ I,,  

GëcFlmá§ . oJ u  Fédwd'~~  lraèyó tidó  I IrAelll~r a 	Permiwáal 7rAr  ~ ~ , ° .. 	... 	- 	..r. 	 rg 

Biblioteca  

A Biblioteca Deputado Camilo Prates foi criada em 
22 de junho de 1892 para atender os 
parlamentares e servidores da Assembléia 
Legislati va do Estado de Minas Gerais. 

A Biblioteca é abe rta à consulta do público e 
funciona de segunda a sexta-feira, das B às 17 
horas.  

Agenda da 
assembléia  

Leglslaçao  

O acervo é espe cializado na área de Direito. Indui 
livros técnicos, obras de referência, teses, revistas 
jornais, diários oficiais, materiais audiovisuais, 
entre outros. A Biblioteca mantém ainda a Coleção 
Memória, que reúne as publicações elaboradas ou  
editadas pela Assembléia.  

São ofere cidos serviços de ori entação na consulta  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

RPM  
.E~ 
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2.6.3 Biblioteca na Intranet/Internet 

A consulta ao ace rvo da Biblioteca pode ser feita através da página da Biblioteca 
na Internet. Esta pode ser acessada através da Intranet, clicando-se no menu 
vertical à esquerda em Biblioteca/Serviços e, em seguida, Biblioteca na Internet, 
ou, através da opção Biblioteca/Se rv iços/Pesquisa no acervo. Para saber sobre 
as novas aquisições de publicações clicar em Biblioteca/Se rviços/Novas 
aquisições. 

Quando se faz a pesquisa diretamente na Internet, o endereço da página da 
Biblioteca é www.almg.gov.br/biblioteca/ . Outra alternativa é a de consulta à 
página da ALEMG (www.almg.gov.br), escolhendo-se a opção "Serviços", no 
menu vertical à esquerda da página; em seguida a opção "Biblioteca". 

Podem ser pesquisados na página da Biblioteca na Internet os seguintes itens: 
livros , folhetos, materiais audiovisuais, artigos de revistas e de jornais. Pode, 
também, ser feita consulta ao acervo de revistas da Biblioteca, com informações 
sobre a coleção disponível e o sumário de cada fascículo. 

As opções de consulta na página da Biblioteca na Internet são três: 

a) Pesquisa orientada; 
b) Pesquisa avançada; 
c) Publicações periódicas 



10.1 Mlp://www.almq.wv.b/ddkReca/acvrv o.acp  

DO ESTADO 711E MINAS GERAIS 

. AY via :.A~.~ ~ ~  
Ve.a a~..u.. tar  

Agenda  as  
A.samblAia  

A Aernni es~ 

F.caaa  

Fait. corn a 
A_.e.mMAb  

ALMG  pesgins  

FbibliolecaX2Facervo asp&co2=e&co3=e&co4=e&a24s3-&s4-di,ato+e+admin  1=liwos+ou+periodicos  
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2.6.3.1 Pesquisa orientada  

A pesquisa orientada pode ser feita preenchendo-se os seguintes campos:  

- autor; titulo; assunto; revista; ano.  

As opções de consulta aos materiais são as seguintes:  
- livros, folhetos, materiais audiovisuais;  
- artigos de revistas e jornais;  
- todo o acervo.  

Biblioteca  
Documentos: 1 - 20 de 193  

Doc Titulo  

Curso de direito administrative 	.  

2 controle da adminlstracão ggSs  

3 Direito administrativo e meio ambiente  

4 0 direito na década de Ba, estudos jurídicos em homenagem a Hely I ones Meirelles 

5 Pa  esoecielizacão da iustiça tributária  

6 proit administratif 

7 princípios fundamentals do direito administrativo  

8 Princípios fundamentais do direito administrativo  

9 Teoria e orática do direito disciplinar 

10 Curso de direito administrativo  

1 1 Direito administrativo romparado  

12 pireito administrativo comparado; para os cursos de pós-oraduarão  



Pr. pa r.l  

A  ! swn.blãla  

• Ativ:dadc  

n a Nao.entar  

.da  ,U 
bzcmbl tai a  

tn9lslac %n  

'Edecaf.aa para  

• 

saann.Ba 

u Eatada  
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2.6.3.2 Pesquisa avançada  

Pesquisa aberta, feita através de expressão de busca, tendo as mesmas opções  

de consulta ao acervo da modalidade anterior.  

As seguintes instruções devem ser utilizadas para consulta à base de dados da 
Biblioteca na Internet: 
- Não usar artigos, preposições, conjunções e pronomes; 
- A acentuação é opcional; 
- Usar os operadores de pesquisa para combinação de termos: e; ou; não;  

com; $. 

tipérad r grIP   Aphcapao 
	F p  É_.  ÇHirp lo  

Pessoal E  
magistério  E 

Permite recuperar documentos 
que contenham obrigatoriamente 
ambos os termos especificados.  

OU 
Permite recuperar documentos 
que contenham qualquer um dos 
termos especificados ou ambos.  

Deputado OU  
parlamentar  

NÃO 
Permite recuperar documentos 
que contenham o primeiro termo, 
mas não contenham o segundo.  

imóvel NÃO  
doação  

COM 
Permite recuperar documentos em 
que ambos os termos apareçam  
no mesmo campo. 

comissão COM  
]ustiça  

$ 
Permite recuperar documentos  
que contenham palavras iniciadas 
com o mesmo radical.  

Fund$  



Campos da Base 

Ano 	ANOP Ano de publicação da obra .  Exemplo: 2002  
Assunto i ASSU Assunto(s) da publicação  
Autor AUTO , Autor(es) da publicação  
Caderno CADE Caderno do jornal  
Conteudo CONT Nota de conteúdo da publicação 
Edicao EDIC Edição da publicação 
Editora 	EDIT ',Editora 	responsável pela publicação 

Forma física do suporte da informação. 
Forma 	FORM ' Exemplo: Mapa, disquete, monografia, cd- 

rom, folheto, texto, fita de vídeo, etc. 

Jornal 	JORN Título do jornal em que foi publicado o 
a rtigo 

Mes 	MESP Mês(es) em que o artigo foi publicado 

Pasta 	PAST  Assunto  geral para armazenamento de 

22 

A busca pode se restringir a determinado campo da base. 
Exemplo: direito.título. ou direito[título] 

= Assembléia Legislativa de Minas Gerais - Microsoft Internet Explorer f... 

2.6.3.3 Consulta ao acervo de revistas da Biblioteca 

Esta pesquisa poderá ser feita para a obtenção de informações sobre a coleção 
de periódicos disponível e o sumário de cada fascículo. 

Para pesquisar acessar a opção "Publicações Periódicas"; selecionar o título do 
periódico em "Escolha uma opção"; clicar em "Pesquisar", e, em seguida, clicar na 
seta para conhecer a relação de fascículos da revista selecionada. Selecionar o 
fascículo de seu interesse para a visualização do sumário. Para finalizar, clicar em 
"Pesquisa". 

O resultado da pesquisa ao sumário de cada fascículo de periódico é apresentado 
por meio de dados referenciais dos artigos (título, autor e páginas) contidos em 
cada fascículo. 

.P 
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Ava  Pmá- 
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Principal 

11. Biblioteca  

üi  

Consulta ao acervo de revistas da Biblioteca, com InformaçSes sobre a coleção  
disponível e o sumário de cada fasdculo.  

, ~'rl 	$ 
 

, 
iBolttirude 

i~~~~ 	. d..._ 
Pesquisar #_~  Direito A d 	tato  

C 	>•x:a , 	>~L~.,.n... ~ N3Xrc!~. , 	.~a~ 

et  

A Assembléia  

Ati vid ade 

Pad  ar"ft^ tar 

Agenda da  
Assenibliia  

Legislaçaa  

A Adninistragiia  • 

Serviços 

O FStado  

Fale coei  

Acseirdatila  

ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  
DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

• Simians dr. Revistas -ALMG - Microsoft Internet Explorer fornecido por  GS!  
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' ALMG  
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Biblioteca  

Esta página permite a consulta ao ace rvo de revistas da Biblioteca, por melo de dados referendals dos  
artigos disponíveis em cada fasdculo.  

Boletim de Direito Administrativo  

Fascículos: l'39,"ynmai;Tih~2~w  ... 

pesquisa  

Para pesquisar nesta tela:  
- Clique na seta para conhe cer a relação de fascículos da revista selecionada;  
- Selecione o fascículo de seu interesse;  
- Clique em "Pesquisar"  

IILIEMI Urn  



Sumãrios de Revistas - ALMR - Microsoft Internet Explorer tomecido pm liSI 

0) http://hera.dmg.gov.bJcgibm/executa?ABdetim +D'  eo+Adminisbalivo ..   ............ ......... .___ _... 
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IaçSo de fascículos da revista selecionada; 
sse; 

Para pesqu 
- Clique na 
- Selecione 
- Clique em 

ALhiG 

 

proqur a 

BlbIotet 

Esta página permite a consulta ao acervo de revistas da Biblioteca, por meio de dados referenciais dos 
artigos dispontvels em cada fascículo. 

Boletim de Direito Administrativo 

Fasc(culas: 

pecquise 

ALIdC pesquisa 

2.6.4 Exercícios - consulta à base de dados da Biblioteca 

1 - Quantos livros de JOSÉ AFONSO DA SILVA existem na Biblioteca? Cite três. 
- Opção de consulta: pesquisa orientada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

2 - Qual o autor do livro ZONA DA MATA : DIAGNÓTICO E INDICAÇÕES DE 
AÇOES PRIORITÁRIAS PARA SEU DESENVOLVIMENTO? 

- Opção de consulta: pesquisa orientada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

3 - Quantas itens do assunto DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL temos na 
Biblioteca? 

- Opção de consulta: pesquisa orientada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais:. 
- Resposta: 

4 - Existe alguma obra de CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE na Biblioteca? 
Se sim, quantas? 
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- Opção de consulta: todo o ace rvo; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais; 
- Resposta: 

5 - Cite 3 (três) livros da Biblioteca sobre ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
- Opção de consulta: pesquisa avançada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

6 - Cite 2 (dois) livros de ÉRICO VERÍSSIMO existentes na Biblioteca. 
- Opção de consulta: pesquisa orientada 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

7 - Quantos itens temos na base sobre JORGE AMADO? 
- Opção de consulta: pesquisa orientada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

8 - Quantos títulos sobre JORGE AMADO existem somente na base de livros? 
- Opção de consulta: 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

9 - Quantos a rt igos de revista sobre JORGE AMADO existem na base? 
- Opção de consulta: pesquisa orientada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

10 - Onde está publicado o a rtigo DIVIDA PÚBLICA: O QUE PREOCUPA É O 
CUSTO DA DIVIDA? 

- Opção de consulta: pesquisa orientada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

11 - Quando e onde foi publicado o artigo NOVOS TEMPOS PARA O 
COOPERATIVISMO? 

- Opção de consulta: 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Reposta: 

*4  
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12 - Quantos livros e periódicos há na Biblioteca que tratam do tema REFORMA 
AGRÁRIA? 

- Opção de consulta: pesquisa avançada 
- Expressão de busca: 
- Opção de materiais: 
- Resposta: 

13 - Faça um levantamento bibliográfico (livros e periódicos) sobre 
DELINQUENCIA INFANTIL OU JUVENIL na base da Biblioteca. Quantas 
publicações foram localizadas? 

- Opção de consulta: pesquisada avançada; 
- Expressão de busca: 
- Opção de consulta aos materiais: 
- Resposta: 

3 ARQUIVO DO LEGISLATIVO 

"De acordo com o a rt. 33 da Lei n° 11.726/94, cada um dos Poderes é 
responsável pela questão arquivística da documentação por ele gerada, de forma 
que a integridade da memória política e administrativa do Estado seja assegurada 
pelo conjunto destes arquivos. Assim, o Arquivo do Legislativo tem por objetivo a 
guarda e a organização da documentação original e histórica da ALEMG para fins 
de fornecimento de informação e para preservação da memória deste Poder" 
- grifo nosso (Minas Gerais. Assembléia Legislativa, 1996, p.27). 

3.1 Atribuições 

Segundo o art . 4° da Deliberação da Mesa n° 259, de 27 de outubro de 1982, que 
contém o regulamento do Sistema de Arquivo da Secretaria da ALEMG, ao 
Arquivo compete: 

recolher, avaliar, descrever, arranjar, custodiar e conse rvar documentos de 
caráter administrativo e legislativo de valor histórico e legal comprovados; 
orientar a avaliação e destinação de documentos para guarda permanente, 
temporária ou eliminação; 

- controlar os documentos recolhidos; 
- atender a consultas e pesquisas; 

fornecer cópias de documentos; 
- promover a microfilmagem dos documentos para fins de prese rvação. 
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3.2 Classificação dos documentos 

a) Documentação legislativa: Produto do processo legislativo, 
proposições definidas no Regimento Interno: 
- Leis ordinárias; 
- Leis complementares; 
- Emendas constitucionais; 
- Resoluções; 

Requerimentos numerados; 
- Requerimentos sem número e comunicações; 
- Atas sucintas (reuniões em Plenário). 

São considerados históricos os textos originais das 
legislativas . 

b) Documentação político-parlamentar: Registro de eventos, 
simpósios, seminários, etc., e da atuação política do Deputado: 
- Audiências públicas; 

Comissões permanentes e temporárias; 
- Processos de emancipação de municípios. 

na forma de 

proposições 

congressos, 

c) Documentação de correspondência: Recebida pelo Poder Legislativo das 
diversas instituições públicas e/ou privadas e de terceiros, constituindo, em sua 
maioria, em resposta aos requerimentos dos Deputados: 
- Ofícios; ca rtões; telegramas; fax; cartas. 

d) Documentação administrativa: Processos ou procedimentos sobre os 
assuntos de pessoal, patrimônio, convênios, material, finanças, serviços, etc.: 
- Processos de compra; 
- Convênios; 
- Fichas odontológicas, etc. 

3. 3 Processamento dos documentos 

Todos os documentos que chegam ao Arquivo são registrados, (antes, em livros, 
agora, em planilhas do Excel), processados, fichados, organizados para 
permitir sua recuperação e arquivados. 

3.4 Espaço físico 

O espaço físico do Arquivo é constituído por três salas no recinto da Biblioteca 
(andar 1s), com a seguinte distribuição: 

a) sala 1: registro e processamento de documentos; documentos aguardando 
arquivamento; pa rte do acervo. 

b) sala 2: pa rte do acervo; 

c) sala 3: acervo (documentos administrativos) - depósito (triagem). 
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3.5 Acervo 

3.5.1 Período de abrangência dos documentos 

A documentação do Arquivo, resultante do processo legislativo, é basicamente 
do período de 1959 em diante, em decorrência do incêndio havido àquela época, 
quando se perdeu toda a documentação. 

a) Documentos mais antigos prese rvados 
- Atas manuscritas do período provincial referentes à atuação bicameral: 

Câmara dos Deputados e Senado mineiro (1891 a 1935); 

b) Outros documentos custodiados 
b)I Documentos secretos (a rt . 40 , § 8° e art . 261 do Regimento Interno ): 
- processos de cassação de Deputados, apreciação de contas do Executivo, 

depoimentos em CPIs, etc.; 
b)II Acervo da IV Constituinte Estadual - de 1987 a 1989 
- Fase preparatória 

• seminários; 
• sugestões; 

Fase do anteprojeto 
• emendas; 

Fase projeto 
• emendas; 

Fase vencido 
• emendas; 

Promulgação da Constituição 
Grupo de documentos gerados durante o processo da constituinte na ALEMG 

• organizados manualmente por assunto, emendas e sugestões; 

c) Atas sucintas: 
- Atas resumidas originais das Reuniões em Plenário, com as assinaturas do 

Deputados presentes à Reunião - desde 1959. 

3.5.2 Documentação legislativa 

O arquivo da ALEMG é composto, principalmente, por documentação legislativa 
oriunda do processo legislativo, na forma de proposições definidas no Regimento 
Interno. 

3.5.2.1 Arquivamento de proposição 

Ocorre o arquivamento de proposição, de acordo com a rt igos do Regimento 
Interno, nas seguintes situações: 
- No fim da legislatura (a rt. 180 e § 1°); 
- projeto rejeitado (a rt . 191); 
- projeto prejudicado (a rt. 284, II); 
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- anexação, arquivamento ou desarquivamento - competência do Presidente da 
ALEMG (art . 82, XIII) 

3.5.2.2 Desarquivamento de proposição 

Ocorre o desarquivamento de proposição, de acordo com dispositivos do 
Regimento Interno: 
- a pedido do autor (a rt . 180, § 2°); 
- a pedido de Deputado que tenha requerido o desarquivamento (art . 180, § 3°); 
- havendo requerimento sujeito a despacho do Presidente (art.232, XXXII). 

3.5.2.3 Comissões 

A documentação gerada nas Comissões também faz pa rte do acervo do Arquivo 
(atas, listas de presença processos e relatórios finais) - desde 1959. 

As comissões definidas no Regimento Interno são: 

a) Permanentes: Denominação e competência (art.101 a 105); 

b) Comissões temporárias: 
- Especiais; 
- De inquérito; 
- De representação (a rt . 110 a 115); 
- Relatório final (art. 111,§ 3°). 

3.5.2.4 Do processo legislativo 

Os documentos gerados em decorrência do processo legislativo, de acordo com o 
Regimento Interno (A rt. 170 a 287), são: 

a) Projeto: (Art . 186 a 199). 
a)I Projeto de Lei Ordinária (A rt . 188 a 191) 
a)II Projeto de Lei Complementar (Art.192 a 193); 
a)III Projeto de Resolução (A rt . 194 a199); 

b) Proposta de Emenda à Constituição: (Art . 200 a 203); 

c) Veto à Proposição de Lei : (Art . 222 e 223); 

d) Emenda: (Art . 225 a 228); 

e) Requerimento: (Art . 229 a 234);. 

f) Audiência Pública: (A rt . 291 a 294); 

g) Atas Sucintas: (Art . 41, II, § 1°); 
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3.5.2.5 Outros documentos 

a) Correspondência legislativa; 
b) Processos de emancipação de municípios. 

3.6 Microfilmagem 

Os documentos do Arquivo são microfilmados com a finalidade de preservação da 
memória do Poder Legislativo e o microfilme-matriz é guardado em arquivo de 
segurança, fora das dependências da ALEMG, ficando uma cópia para consulta 
no Arquivo. 

3.7 Recuperação das informações 

Recupera-se a informação diretamente do acervo do Arquivo, através de consulta 
ao registro manual, em fichas, por autor, número, assunto ou por pesquisa à base 
de dados MATE, constante da página da ALEMG na Internet, por número, autor e 
assunto relativa ao período posterior a 1987. 

Qualquer cidadão tem acesso aos documentos do Arquivo, para consulta. 
Visando garantir a prese rvação do acervo, não é permitido o empréstimo de 
documentos originais, sendo fornecida cópia do material solicitado. O 
pedido de cópia deve ser feito através da Gerência de Atendimento ao Usuário - 
R.  7666 ou pessoalmente, no Balcão de Atendimento, andar SE, o Palácio da 
Inconfidência, fax: 3290-7673, pelo correio eletrônico (biblioteca@almg.gov.br ) 
ou pelo "Fale com a Biblioteca" na Intranet (Biblioteca/Solicitações/Fale com a 
biblioteca). 
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