
on
Jinópolis

sembleia

REGULAMENTO DE
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

FM
681.3:342.53(815.1)
M663as
1993



c2

39,S3 (u.

MESA DA	 Deputado JOSÉ FERRAZ
Presidenteresidente

LEGISLATIVA	 Deputado Euiuo NASCIMENTO
1-Vice-Presidente

Deputado JOSÉ MILITÃO
2-Vice-Presidente

Deputado RÊM0L0 AL0I5E
32VicePresidente

Deputado Euo Brz
1-Secretário

Deputado ROBERTO DE CutvAmo

2-Secretário

Deputado BÉ GUEDES
3-Secretário

Deputado SEBASTIÃO HELVÉCIO
4-Secretário

Deputado AMÍLCAR Puov»u
52-Secretário

Secretaria	DxiiIR DE JESUS - Diretor-Geral
PAULO RurTs NAVARRO Vmii - Secretário-Geral da Mesa



0 6



1 APRESENTAÇÃOE
putador

ste manual, abrangendo os procedimentos de preparação
da infra-estrutura para operacionalizar a ligação ao com-

 da Assembléia, foi elaborado com o objetivo de
fornecer aos convenentes do Projeto Assembléia "On-Line" uma
orientação básica de como garantir as condições necessárias para
sua implantação.

Procuramos expor não só aquilo realmente necessário
para tal ligação, mas também o que é o Projeto Assembléia "On-
Une" e as características dos seus bancos de dados.

Estamos abertos a quaisquer críticas ou sugestões que
nos possam ser encaminhadas no sentido de contribuir para o
aperfeiçoamento deste manual.

Quaisquer dúvidas ou sugestões podem ser encaminha-
das por carta, fax, telefone ou telex para as pessoas de contato no
endereço abaixo especificado.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Gerência-Geral de Documentação e Informação
Rua: Rodrigues Caldas, 30- Sala 15-Andar SE
Bairro: Santo Agostinho
CEP: 30190-921
Belo Horizonte - Minas Gerais
Telefone: (031) 296-1114
Fax: (031) 275-1122
Pessoas de contato: Maria Aparecida V. de Miranda

Maria Helena B. Carvalho

3	 Maria de Lourdes M. Ribeiro
Lourdes Maria de C. Teixeira



2 INTRODUÇÃO A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
por intermédio de sua Mesa Diretora, tem pautado suas ações por
uma busca constante de maior proximidade do Legislativo com
a comunidade mineira.

Em sintonia com essa premissa, aprovou-se um amplo
programa de informatização que tem na abertura dos bancos de
dados institucionais um de seus objetivos básicos, de fo'm' a
oferecer meio fácil e rápido de contato com a Assembléi:

Atualmente a Assembléia oferece o acesso
computador através de dois meios usuais de teleprocessamento:
linha telefônica comum e RENPAC (rede nacional de comunica-
ção de dados por comutação de pacotes) da EMBRATEL.

Inicialmente, os sistemas de informática oferecidos
permitirão: acompanhar a agenda das Comissões e a tramitação
de projetos; obter o texto integral das normas jurídicas do Estado;
enviar sugestões diversas, incluindo-se minuta de emenda;
levantar dúvidas; fazer denúncias e trocar mensagens com os
Deputados.

O Legislativo mineiro, ciente de suas responsabilidades
e voltado para os anseios da comunidade, dá mais esse passo no
sentido de cumprir a sua missão, ligando-se ainda mais ao povo
que tem a honra de representar.

Com essa iniciativa, a Assembléia espera também que
as instituições que se conectarem ao sistema promovam a mais
ampla divulgação possível do trabalho parlamentar, atendendo
às demandas de informações legislativas manifestadas por todos

4	os segmentos da comunidade a que prestam serviços.



3. PERGUNTAS E	 3.1 - O que é o Projeto Assembléia "On-Line"?
É um sistema informatizado destinado a permitir o acesso aos

RESPOSTAS	bancos de dados institucionais da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

3.2 - A quem o projeto se destina?
O projeto se destina às Câmaras Municipais, às Prefeituras, aos

órgãos do Estado, aos sindicatos, às associações e a todos os que
tenham necessidade ou interesse em comunicar-se com o
Legislativo mineiro.

3.3 - Quantos bancos de dados são oferecidos?
Atualmente sete bancos de dados já estão disponíveis. À

medida que novos forem desenvolvidos, serão também integra-
dos ao projeto.

3.4 - Quais são eles?

São os seguintes:

3.4.1 -Matérias em Tramitação (MATE)
Destina-se a fornecer informações sobre matérias em

tramitação na Assembléia, tais como projetos de lei ordinária,
propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complemen-
tar, etc.

3.4.2 - Agenda da Assembléia
Destina-se a fornecer informações sobre as reuniões e

outros eventos da Assembléia. Atualmente está disponível a
agenda das Comissões e sua composição. Brevemente serão
implantados os módulos de agenda do Plenário e demais
eventos.5



3.4.3-LEX

Destina-se a fornecer o texto integral das normas
jurídicas do Estado de Minas Gerais, a partir de janeiro de 1990.

3.4.4 - SUGESTÕES

Destina-se a armazenar sugestões encaminhadas à
Assembléia através do Projeto Assembléia On-Line, podendo ser:

a) minuta de projeto
b) minuta de emenda para as matérias em curso
c) assuntos a serem apreciados pela Assembléia

A sugestão pode ser encaminhada a um Deputado
específico.

3.4.5 - DENÚNCIAS EM GERAL

Destina-se a armazenar denúncias, para exame da
Assembléia, de quaisquer atos nocivos ou irregularidades que
estejam ocorrendo, no âmbito da administração pública, nos
municípios e regiões de Minas.

A denúncia pode ser encaminhada a um Deputado
específico.

3.4.6-MENSAGENS

Destina-se à troca de mensagens entre a comunidade
usuária do sistema e os Deputados.

A mensagem é encaminhada a um Deputado especí-
fico.

3.4.7- EMENDAS AO ORÇAMENTO

Destina-se a informar sobre as emendas apre-
sentadas ao Orçamento do Estado em vigor.



3.5 - Todos os que quiserem ter acesso direto a tais
bancos de dados podem fazê-lo?

O objetivo da Assembléia é esse. Evidentemente, a
infra-estrutura para tal não se constrói da noite para o dia.

Assim, embora ainda não seja possível tal situação,
Assembléia, dentro dos limites que os recursos técnicos peri
tem, vem ampliando gradativarncntu o iiúíaci
instituições ligadas ao õ

3.6 - Quais os critérios utilizados paia ticit
prioridade de oferecimento desses serviços aos municípios

Os critérios são técnicos e baseados na densidade
populacional dos municípios, segundo dados do IBGE, .
também numa distribuição homogênea de pontos de ligação ao
projeto, no Estado.

Obtendo-se os municípios pelos critérios acima, a
Câmara Municipal é contactada e pode, se o quiser, assinar o
convênio para acesso.

Caso a Câmara não se interesse ou não tenha condi-
ções técnicas para tal, o convênio é oferecido à Prefeitura.

Com relação às instituições públicas e às instituições
privadas, o pedido de acesso aos bancos de dados oferecidos
deverá ser encaminhado à Mesa da Assembléia, rI!n

sobre a solicitação.
Quaisquer dessas instituições deverio:	)lV' .flo

com o melhor e o mais amplo uso possível do sistema,
compromisso esse que se consignará em cláusula do convênio,
mencionando qualificação, treinamento e reciclagem do pessoa
que irá operar o "Assembléia ON Line" em cada instituição

3.7 - Como proceder para ter acesso ao Proje.

7	 Os municípios serão contactados gradativamente pela



Assembléia, segundo Critérios definidos de prioridade.
Pedidos de antecipação de acesso ao projeto serão

analisados, e sua aprovação estará condicionada à disponibilida-
de técnica da Assembléia.

3.8 - Quanto custa o acesso aos bancos de dados?

Primeiramente devem-se adquirir os equipamentos
citados (veja parte 4).

Mensalmente, a instituição pagará a conta do seu
telefone ou dos serviços da EMBRATEL, conforme sua opção de
ligação, e uma ajuda de custo à Assembléia.

O valor dessa ajuda representa uma parcela pequena
das despesas que o projeto implica, uma vez que a maior parte
dos custos é absorvida pela Assembléia.

3.9 - Quanto tempo é necessário para efetivamen-
te ter-se acesso ao projeto, após a assinatura do convênio?

O tempo é variável, dependendo de a instituição já
possuir ou não os recursos e a infra-estrutura necessária.

Estimamos que seja de 15 dias a 3 meses, em média.

M
o
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Para acesso ao computador, poderão ser utilizados um
microcomputador ou um terminal de vídeo, segundo as opções
abaixo.

Em face da possibilidade de uso do microcomputad()r
também para outras tarefas, além da ligação à Assembléia,
sugerimos as opções 1 ou 2. Caso, porém, a opção seja feita pelo
terminal de vídeo, este poderá ser adquirido através da empresa
ABC BULL Telematic.

4.1 - Recursos necessários

4.1.1- Opção 1

Microcomputador e serviço RENPAC 2000 da
EMBRATEL

1. Microcomputador PC-XT ou compatível.
2. Serviço RENPAC 2000 da EMBRATEL (faça contato

direto coma EMBRATEL para maiores detalhes de como solicitar
o serviço, pelo fone: (031)238-1118, Sr. Adaílton Caldeira).

3. Modem V-22 ou V-22 bis padrão HAYES para
ligação à RENPAC, assíncrono, fuil dupiex a 2 fios, velocidade
1200 bps (pode-se adquirir modem de mesa (recomendado) ou
placa para microcomputador). Consultem-se os fornecedores de
equipamentos de informática para maiores informações.

Fornecedores principais, sem embargo de outros:
Plansis, fone (031) 441-1195, Sr. Geraldo;
Tropical, fone (031) 441-1255, Sr. Jarbas;
Digitel, fone 223-1676, Sr. Paulo;
FCO, fone (031) 222-5950, Srta. Liliane.
Custo-base do modem: U$320.00 (dólar comercial).

4. PARTE DE
EQUIPAMENTOS



4. Programa de comunicação e emulador de terminal
de vídeo assíncrono BULL, ZAPT com filtro Z7800 da Humana
Informática, fornecido pela Plansis, fone (031) 295-1195, Sr.
Geraldo.

Custo base do programa: U$420.00 (dólar comercial).
5. Impressora matricial Emília-PC ou Rima ou Epson ou

similar.

4.1.2- Opção 2

Microcomputador e linha telefônica comum
1. Microcomputador PC-XT ou compatível.
2. Telefone comum com chave manual ou automática

para permitir o uso pelo "modem" (pode ser o mesmo telefone
usado para o aparelho de fax, se houver).

3. Modem V-22 ou V-22 bis padrão HAYES, assíncrono,
full dupiex a 2 fios, velocidade 1200 bps (pode-se adquirir
"modem" de mesa (recomendado) ou placa para microcompu-
tador.) Consultem-se os fornecedores de equipamentos de infor-
mática para maiores informações.

Fornecedores principais, sem embargo de outros:
Plansis, fone (031) 441-1195, Sr. Geraldo;
Tropical, fone (031) 441-1255, Sr. Jarbas;
Digitel, fone 223-1676, Sr. Paulo;
FCO, fone (031) 222-5950, Srta. Liliane-
Custo-base do modem: U$320.00 (dólar comercial).
4. Programa de comunicação e emulador de terminal

de vídeo assíncrono BULL, ZAPT com filtro Z7800 da Humana
Inforn -
Gerak

5. Impressora matricial Emília-PC ou Rima ou Epson ou

10	similar.  Obs.: Esta opção tem como restrição o fato de que a



impressora não é reconhecida na linha, só se permitindo seu uso
como "hardcopy".

4.1.3-Opção 3
Terminal de vídeo e linha telefônica comum.
1.Terminal de vídeo modelo DKU-7016,  modo síncrono,

interface de comunicação EIA RS-232C.
Fornecedor: ABC BULL Telematic,
fone: (031) 261-4047, Belo Horizonte.
2. Telefone comum com chave manual ou automática

para permitir o uso pelo m.odem (pode ser o mesmo telefone
usado para o aparelho de fax, se houver).

3. Modem V-22 ou V-22 bis síncrono, fuli duplex a 2
fios, velocidade 2400 bps (pode-se adquirir modem de mesa
(recomendado) ou placa para o microcomputador). Consultem-
se os fornecedores de equipamentos de informática para maiores
informações)

Fornecedores principais, sem embargo de outros:
Plansis, fone (031) 441-1195, Sr. Geraldo;
Tropical, fone (031) 441-1255, Sr. Jarbas;
Digitel, fone 223-1676, Sr. Paulo;
FCO, fone (031) 222-5950, Srta. Liliane.
4. Impressora matricial Emília-PC ou Rima ou Epson ou

similar.

4.1.4 - Qual a melhor opção?

Das três opções, a mais indicada, em geral, é a
primeira.

No entanto, para locais dentro da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte ou até 100 km da Capital (em linha reta),
a opção 2 é mais barata que a opção 1 no que concerne aos custos

1 1 de comunicação (pagos à TELEMIG ou a outra concessionária
desses serviços), mas, como já foi dito, apresenta o inconveniente



de não reconhecer a impressora na linha, permitindo somente a
impressão tela a tela ("hardcopy").

A opção 3 é indicada para quem já possui terminal de
vídeo Buli.

4.2 - Espaço físico

Área útil necessária para instalação de aproximada-
mente 6,25 m2, com dimensão de 2,5m x 2,5m.

Instalação elétrica dos equipamentos

- 3 tomadas de 3 pinos 110V (dois chatos e um
redondo), sendo necessário um terra eficiente, modelo 2P+T,
marca PIAL referência 543 14;

- 1 mesa para microcomputador ou para terminal de
vídeo/teclado, conforme opção.

- 1 mesa para impressora.

4.3 - Outros esclarecimentos

Outros esclarecimentos sobre equipamentos poderão
ser solicitados à Gerência de Produção do Departamento de
Informática da Assembléia, Sr. Sérgio, fone (031)349-7396.

12



5. BANCOS DE
DADOS,

Os bancos de dados deste convênio, já citados, sem
exclusão de outros que venham a ser implantados pela
Assembléia, são os seguintes:

5.1 - Matérias Legislativas em tramitação (MATE)

Este banco permite as seguintes consultas:

5.1.1 - Por autor (dado um autor, serão informados
todos os projetos desse autor).

5.1.2 -Por cidade (dada uma cidade, serão informa-
dos todos os documentos em que conste o nome dessa cidade).

5.1.3 - Por assunto (dada uma palavra ou uma
expressão, serão informados todos os documentos em que
conste aquela palavra ou expressão).

Nessa opção, é possível levantar, por exemplo, em
quais documentos aparece determinado Deputado como
Relator ou como autor de emendas ou de propostas de
emenda.

5.1.4 - Por código do projeto (dado o código de
um projeto (tipo, número e ano), serão informados os
dados desse projeto, incluindo-se a situação deste na Assem-
bléia).

13



5.2. Agenda da Assembléia

Tipos de consulta:

	

1	(	 (	R'.i	(kI

	

2 2	ii .t	,icudjLs. Lss consu,
poderá ser:

5.2.2.1 - Por Comissão.

5.2.2.2 - Por data: - ano
- ano e mês
- ano, mês e dia.

5.2.2.3 - Por Comissão e data.

5.2.3 - Pauta de uma reunião (dado um evento, será
mostrada a pauta da reunião).

5.3-LEX

Este banco contém o texto integral das normas
jurídicas da legislação estadual (a partir de 1990), até o nível de
decreto, excetuando-se as leis de declaração de utilidade pública
e as de denominação de próprios públicos.

Permite as seguintes consultas:

5.3.1 - Por código (dado o código e o número da
norma, será informado o texto integral desta).

Obs.: Esse código e número poderão ser conseguidos através14	de consulta ao Banco Matérias em Tramitação (MATE).



5.3.2 - Por data (dada uma data, informam-se as
normas publicadas naquela data).

5.4 - Banco de Sugestões

Tipos de sugestões:
- Projetos
- Emendas a projeto

Permite as seguintes funções:

5.4.1 - Alimentação de sugestão.

As sugestões poderão ser:
- genéricas, para a Assembléia;
- para um Deputado específico.

5.4.2 - Consulta ao Banco de Sugestões (cada cidade
consulta o seu Banco de Sugestões).

5.4.3 - Manutenção de Sugestão/Emissão de
Relatório para conferência. Esta manutenção/emissão de
relatório para conferência poderá ser feita somente no dia
do cadastramento. Após o dia do cadastramento o usuário terá
as seguintes opções:

- consulta à sugestão;
- pedido de retirada da sugestão (através da

Gerência de Informações Institucionais).

5.5 - Banco de Denuncias em geral

Permite as seguintes opções:

-,

15
5.5.1 - Alimentação de denúncias. As denúncias

poderão ser:
- genéricas, para a Assembléia;
- para um Deputado específico.



5.5.2 - Manutenção e Emissão de Relatório para confe-
rência do Banco de Denúncias. Alterações só poderão ser feitas
no dia de implantação da denúncia.

5.5.3 - Opções de consulta:
- consulta à denúncia;
- pedido de retirada da denúncia (através

do DDI).

5.6 - Banco de Mensagens

Este Banco permite troca de mensagens entre a Assem-
bléia e as cidades ou as instituições ligadas ao sistema.

As mensagens poderão ser:
- da Assembléia para cidade ou instituição;
- de Deputado para cidade ou instituição;
- de cidade ou instituição para a Assem-

bléia;
- de cidade ou instituição para Deputado

especifico.

5.7 - Banco de Emendas ao Orçamento

Este banco permite as seguintes consultas:

5.7.1 - Consulta por autor (dado um autor, serão
informadas todas as emendas apresentadas ao Orçamento por
esse autor - emendas aprovadas ou não).

5.7.2 - Consulta por número (dado o número da
emenda, serão mostrados o texto dessa emenda e a sua situação).

16



6 TREINAMENTO Treinamento inicial (esse treinamento será oferecido
para duas pessoas de cada cidade antes de implantado o
sistema).

Órgão responsável pelo treinamento: Gerência-Geral
de Documentação e Informação da Assembléia - Fone: (031)
296-1114 / 349-7461.

7. PERFIL DO	 7.1 - Função: operar o terminal de vídeo do equipa-

	

OPERADOR A
	mento BULL ou o microcomputador, conforme o caso.

	

SER TREINADO	7.2 - Escolaridade mínima: lo. grau completo.

7.3 - Aspectos desejáveis:
- possuir boa capacidade de concentra-

ção e discernimento;
- apresentar bom nível de organização;
- conhecer o processo legislativo.
- pelo menos um dos operadores deve ter

situação funcional estável.

OBS: 1) sugere-se que urna pessoa tenha nível de

1 7 atuação mais amplo na instituição: Diretor, Secretário-Geral,
Secretário de Gabinete, Assessor, etc.



2) não é necessário nenhum conhecimen-
to prévio de informática.

7.4 - Atribuições:

- ligar e desligar os equipamentos, manten-
do-os em boas condições de funcionamento e utilização.

- utilizar corretamente os programas dispo-
níveis.

- zelar pela conservação dos equipamen-
tos, tomando as providências necessárias em caso de qualquer
defeito ou irregularidade constatada.

- repassar os conhecimentos adquiridos no
curso a outros operadores.

1t]
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