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1 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: O CASO DO LEGISLATIVO MINEIRO

Marcelo Jacques Martins da Cunha Marinho

Maria Ignêz Bouere Abijaudi

1.1 Introdução

: O Poder Legislativo sempre foi alvo de estudos. A extensa bibliografia,

praticamente em sua totalidade, enfoca o Poder sob o aspecto institucional,

detendo-se na discussão do processo legislativo, das relações do Poder com

a sociedade e com os outros Poderes, de suas prerrogativas. São raras as

análises que fazem menção à sua dimensão organizacional, à natureza e
finalidade de seu quadro administrativo.

Este trabalho pretende, sob o prisma sociológico, enfocar

organizacionalmente o Poder Legislativo, através de estudo de caso da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALEMG).

Especificamente, nos propomos a, de um lado, descrever sua estrutura

orgânica e a forma de funcionamento de sua Secretaria; de outro, explorar as

relações de poder presentes no âmbito administrativo, através da

recuperação, em linhas gerais, do processo que culminou com a definição da

atual estrutura, identificando os principais atores institucionais, seus

recursos de poder, bem como o seu relacionamento e interação com o
elemento político, constitutivo da Casa.

O trabalho inicia-se procurando situar o que é modernização,

modernidade e modernização administrativa. Isto porque o processo que

tentamos resgatar tem como discurso, objetivos e ações a questão,

atualíssima, da modernização administrativa. Em seguida, faz-se a descrição

da Resolução 5086, de 31 de agosto de 1990, que definiu a atual estrutura

orgânica da ALEMG e implantou seu plano de carreira. O passo seguinte

constitui-se numa tentativa de interpretação sociológica da mudança,

resgatando, ainda que sumariamente, suas "etapas", seus atores, seu "jogo



de poder". Nas considerações finais, colocamos nossa avaliação do

processo de modernização administrativa por que passa a ALEMG e

sugerimos algumas linhas de pesquisa que, a nosso ver, podem ser

exploradas em outros estudos'

Para a consecução de nossos objetivos, consultamos as seguintes

fontes: Constituição Federal, Constituição Estadual, Regimento Interno da

ALEMG, normas internas referentes à organização da Casa (Resoluções,

Deliberações, Decisões, Portarias), outros documentos internos, como a

Pesquisa de Opinião sobre o Poder Legislativo encomendada pela Mesa

Diretora. Além disso, realizamos entrevistas com pessoas-chave da

administração, especialmente aquelas que integraram o grupo de trabalho

que propôs as mais recentes mudanças, com o intuito de recuperar a história

da implantação da atual estrutura e explorar a interação entre os atores

institucionais principais - Mesa Diretora, Diretoria-Geral e Secretaria-Geral

da Mesa - no processo de tomada de decisões administrativas.

Trata-se, portanto, de um estudo de caso sobre o Poder Legislativo,

que tem como base o Legislativo mineiro. Não se constitui preocupação

deste ensaio ocupar-se de temas como a procedência ou a adequação do

dimensionamento da estrutura administrativa da ALEMG ou, ainda, o

levantamento das percepções de seus diferentes segmentos funcionais

acerca da Instituição. Obviamente, a opção foi feita não necessariamente em

função da maior relevância do enfoque por nós escolhido e, sim, por uma

questão de oportunidade de definição do tema de pesquisa.

A propósito, merece comentário o fato de sermos servidores da Casa

há mais de oito anos. De um lado, como integrantes da Instituição, como

parte do problema alguns aspectos, de tão familiares, certamente nos

escaparam, enquanto outros, com certeza, para o observador externo,
-	seriam relevantes. De outro, tendo em vista o tipo de trabalho a que nos

propusemos, nossa condição nos favoreceu, pois o acesso às fontes de

Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos a todos os colegas que nos ajudaram na
recuperação de fontes e contribuíram com suas sugestões e críticas. Especialmente à Fádua
Hamdan de Matos Bayão, pelo incentivo, apoio e constante discussão do tema, que
contribuiu decisivamente para uma visão mais rica e profunda do trabalho. Evidentemente, a
responsabilidade final é nossa.
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dados e informação provavelmente seria mais dificultoso para elementos
estranhos. Nossa vivência na Casa e o relacionamento com os colegas
permitiram-nos, no curto espaço de tempo de que dispusemos, localizar
aquilo que nos seria de imprescindível valia.

A idéia do trabalho surgiu da vontade de refletir sobre nosso local de
trabalho e da convivência com os colegas do V Programa de Especialização
em Administração Pública (PEAP), quando, ao tomarmos conhecimento das
experiências profissionais nas várias instituições, percebemos quão singular
era a situação da ALEMG. Sem querermos antecipar questões que
trataremos mais à frente, a ALEMG possui uma série de especificidades
interessantes: dos três Poderes, é o único concentrado espacialmente; o
acesso a seus titulares é bem mais fácil; a organização de sua Secretaria é
mais profissional; sua ação é de significativa autonomia; há continuidade
adminstrativa numa casa eminentemente política.

Assim, num crescendo, foi-se formando a idéia de investigar o
processo de mudanças administrativas que, no discurso, objetivos e ações,
tem como elemento constitutivo a "modernização administrativa" no sentido
amplo da busca da efetividade da instituição.

1.2 O que é modernização administrativa

Modernidade, modernização, modernização administrativa são temas
atuais que preocupam governos e segmentos sociais não só no Brasil mas
também em outros países. A "modenização" está presente no discurso do
governo brasileiro, ou no das lideranças de países do Leste europeu, por
exemplo.

Mas, afinal, o que é ser moderno? O que é modernização?
Em sentido amplo, entende-se por modernização aquele conjunto de

mudanças operadas nas esferas política, econômica e social que têm

caracterizado os dois últimos séculos. 2 Historicamente, está associada com a

2 BOBBO, N. Dicionário de política. Brasília: UNB, 1986. Modernização, p. 768-772.
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Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, que provocaram uma
série de mudanças de grande alcance político, econômico, social e
administrativo.

Estas transformações profundas repercutiram em todo o mundo e
: foram exportadas pelos europeus e, posteriormente, pelos norte-americanos

para todas as partes, mesmo que só vingassem lenta e parcialmente. Por
causa disso, alguns denominaram este processo de "europeização",

-,	"ocidentalização" ou, enfim, usando o termo mais abrangente, modernização.
Com o passar do tempo, a modernização deixou de ser vista como um

processo de difusão de instituições, valores e temas europeus/norte-
americanos e foi identificada como um processo aberto e contínuo de
interação entre as várias instituições, culturas e técnicas. Este processo
envolve todas as esferas do sistema social, relacionando-se com o
surgimento de formas políticas, econômicas e sociais distintas e
diferenciadas. Neste sentido, podemos falar em modernização política,
econômica, social e administrativa.

A modernização política, em linhas gerais, envolve três dimensões: a)
relativamente à população de uma comunidade, quando se verifica a
transição de uma condição generalizada de súditos para um número
crescente de cidadãos, que mantêm vínculos de cooperação, possuem
direito de voto, de participação política, são sensíveis aos princípios de
igualdade e têm como valor a Lei Erga Omnes; b) quanto ao governo, há

modernização quando se verifica um aumento da capacidade das
autoridades em dirigir os negócios públicos, em controlar por meios
institucionais as tensões sociais e em enfrentar as exigências dos membros
do sistema político, c) quanto à organização da esfera política, uma
comunidade moderna se caracteriza por ser diferenciada estruturalmente,
por possuir especificidades funcionais, institucionais e organizacionais.

Modernização econômica refere-se ao processo pelo qual a
organização da esfera econômica de um determinado sistema se torna mais
racional e mais eficiente. A racionalidade é medida, em termos weberianos,
com base na adequação dos meios usados aos fins que se pretende atingir.
De uma forma geral, são considerados indicadores de eficiência econômica
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o valor do Produto Nacional Bruto, a renda per capita, o índice de

crescimento da produção per capita, dentre outros.

Com maior ou menor senso crítico, existe consenso de que a
modernização econômica é um processo composto por fases. A formulação
de Rostow3 sobre a teoria dos estágios de desenvolvimento, apesar de muito
criticada, sintetiza de forma fácil o processo de modernização econômica: o
ponto de partida é a sociedade tradicional com economia de subsistência.
Através da acumulação primitiva de capital, cria-se o primeiro requisito para
a arrancada rumo à modernização. Busca-se, de fato, um salto qualitativo
centrado na industrialização. Segue-se a passagem à maturidade, onde se
consolidam as mudanças estruturais decorrentes da industrialização e se
provê a eliminação dos desequilíbrios setoriais. O terceiro estágio

corresponde à idade do consumo de massa em que o setor econômico, antes
orientado somente para a expansão do setor produtivo, especialmente dos

- bens instrumentais, é ajustado à produção crescente de bens de consumo.
Reparos à parte, a modernização econômica está associada a uma
sociedade altamente industrializada.

A par das transformações nas esferas econômica e política, ocorrem
também profundas transformações na esfera social. A economia, visando

-	organizar melhor as capacidades e potencialidades produtivas da sociedade,
induz, por exemplo, a um êxodo mais ou menos maciço de mão-de-obra

-	excedente dos campos, expulsa em parte pela mecanização da agricultura e
- em parte atraída pelas nascentes indústrias urbanas. As novas condições de

trabalho requerem o incremento do conhecimento, sendo necessário o
aumento da alfabetização. O processo de alfabetização é acompanhado e
favorecido pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa.

Além disso, a modernização sócio-econômica exige e provoca a
passagem de uma estratificação rígida, baseada em vínculos de casta, para

2	modelos tais como 'classes sociais" ou "grupos de status".
Em resumo, uma sociedade moderna corresponde a uma sociedade

Ocidental do Primeiro Mundo, capitalista, cujos valores e variáveis

BOSBIO, N., op. cit. nota 2.
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estruturais estão bastante próximos daquelas dimensões que Max Weber
definiu como próprios da dominação ou autoridade racional-legal (mais à
frente citaremos resumidamente seus atributos básicos).

A modernização administrativa, entendida amplamente como um
processo dinâmico de mudança, com adequação dos meios para alcançar
eficiência e eficácia na consecução dos objetivos da organização, está
intimamente ligada às definições anteriores, pois é condicionada por
variáveis políticas, econômicas e sócio-culturais.

Também na modernização administrativa, tal como na econômica, um
dos objetivos é otimizar resultados. Para ser eficiente e eficaz, uma
organização tem que buscar a racionalidade, no mesmo sentido já referido, o
que implica a adequação de meios a fins.

Tal como a modernização em seu sentido amplo, como nas definições
adjetivadas, o padrão europeu/norte-americano é o balisador da
modernização administrativa. Em vários trabalhos que tratam do assunto, é
feito o contraponto entre o moderno (europeu/norte-americano) e o
tradicional (Brasil, Terceiro Mundo, dentre outros), como em Paulo Roberto
Motta:

1. Premissa Moderna
A Organização é um instrumento racional de produção de bens e

serviços que exige, para alcançar eficiência e eficácia, um alto grau de
subordinação dos seus membros aos objetivos e normas da produção
econômica. A lealdade à organização é naturalmente concedida ou
conquistada por meios gerenciais.

1. Premissa Tradicional
A organização na produção de bens de serviços constitui não só um

instrumento racional como também um instrumento de preservação e de
reforço de lealdades grupais que se faz a qualquer custo, inclusive dos
padrões de eficiência. A lealdade, assim, deixa de ser concedida à
organização.

r
(
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2. Premissa Moderna
A organização, através de ações gerenciais, deve crescer,

- desenvolver-se, sobreviver e propagar as idéias de racionalidade e
organização econômica para que esses valores prevaleçam na sociedade,
garantindo o desenvolvimento. A racionalidade da organização deve ser

-	mantida através de ações gerenciais e de decisões dos gerentes.

2. Premissa Tradicional
A idéia de crescimento é menos importante que a de sobrevivência

segundo padrões tradicionais. Crescimento e eficiência subordinam-se a
valores de estabilidade e preservação de valores tradicionais. A ação dos
dirigentes é voltada primordialmente para a manutenção de laços pessoais
de coalização de poder.

3. Premissa Moderna
Problemas organizacionais de gerência devem ser tratados e

resolvidos segundo princípios de racionalidade moderna e em função do
desempenho e contribuição à organização.

3. Premissa Tradicional
Problemas organizacionais são tratados e resolvidos como problemas

de relacionamento pessoal. Como é baixa a percepção do indivíduo como
fator de produção, as avaliações individuais são feitas não em função do
desempenho, mas de lealdades e atributos sociais imutáveis, como nível
educacional, origem familiar etc..

4. Premissa Moderna
Grande parte das teorias gerenciais modernas pressupõe que os

dirigentes e demais membros da organização sejam capazes de fazer
escolhas racionais, independentes, que naturalmente levem ao alcance dos
objetivos e ao desenvolvimento das organizações que dirigem.
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4. Premissa Tradicional
Os dirigentes e demais membros da organziação estão dependentes

de um contexto político e social onde interferências de interesses políticos
preferenciais prevalecem sobre fatores de racionalidade organizacional em
grande parte das decisões.

5. Premissa Moderna
As técnicas gerenciais modernas, como especialização, estrutura

funcional, orçamento, sistema de mérito na seleção e carreira de pessoal,
são praticadas com perspectivas de aumento de produtividade na área
pública.

5. Premissa Tradicional
-

	

	 A introdução de técnicas gerenciais serve pouco aos propósitos de
produtividade, reforçando laços tradicionais, ocorrendo, por exemplo,

-	crescente especialização funcional sem a correspondente diferenciação
-

	

	estrutural ou orçamentação dissociada de atividade de planejamento e
implementação limitada de sistema de mérito".4

1.2.1 Modernização administrativa no contexto brasileiro

Conforme observamos anteriormente, modernização administrativa é
condicionada pela ambiência política, econômica e sócio-cultural. A
sociedade brasileira está distante do modelo de uma sociedade moderna sob
os aspectos político, econômico e social. Caracteriza-se por ser de
"transição", onde coexistem dimensões modernas e tradicionais. Sofremos o
impacto da modernização, adquirimos novos valores, mantendo, contudo,
grande parte do sistema de valores tradicionais, e isto causa uma série de
contradições. Conforme Paulo Roberto Motta:

MOTTA, P. R. Modernização administrativa: propostas alternativas para o Estado Latino-
Americano. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 31-61, out./dez.
1987.
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"( ... ) a introdução da racionalidade administrativa moderna em um
contexto tradicional cria também problemas de má integração, pois essa
racionalidade é desenvolvida segundo premissas valorativas existentes nas
sociedades mais avançadas. No entanto, a racionalidade administrativa, em
termos de eficiência e eficácia, é meta explícita da moderna organização do
trabalho, sendo praticamente inconcebível a organização que a rejeite
explicitamente, mesmo na ambiência transicional. Assim, o choque entre a
racionalidade moderna e a tradicional gera comportamentos administrativos
típicos da era de transição, os quais não se conformam totalmente nem com
a tradição social existente nem com a forma prescrita pela racionalidade
moderna".5

Na verdade, para a discussão dos problemas e perspectivas da

modernização administrativa no Brasil, temos que compreender como a

burocracia, em termos weberianos, se realiza e se reproduz em nossa

ambiência. Temos que levar em conta, de acordo com Vieira, Costa e
Barbosa6, a tradição patrimoníalista de nossa burocracia, o esforço de

racionalização do sistema e a própria singularidade cultural brasileira.

Segundo Weber, resumidamente, a burocracia corresponde ao tipo

mais puro da dominação racional-legal. O fundamento de sua legitimidade

está na existência de normas, de um estatuto ou regulamento. A autoridade

se distribui de forma estável e hierárquica, sendo rigorosamente delimitada

por normas escritas e definidas abstratamente. O quadro administrativo é

recrutado de acordo com a qualificação técnica, e o cargo é sua principal

atividade. A ocupação do cargo é sua profissão para o qual o funcionário é

nomeado e remunerado com salário fixo. Há completa separação entre a

propriedade privada do funcionário e da organização.

A ambiência brasileira não se caracteriza fundamentalmente pelos

padrões típicos da autoridade racional-legal. Aqui, como bem enfatiza a

ampla literatura, prevalece o"jeitinho", os "elos personalizados", o

MOTTA, P.R. Variáveis que condicionam o comportamento da administração pública
brasileira. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 30-40, out./dez.
1977. Citação: p. 35.
6 

VIERA, c. v. et ai. O 'jeitinho' brasileiro como um recurso de poder. Revista de
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 5-31, abr./jun. 1982. informação: p.2.
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predomínio da pessoa sobre o indivíduo, o formalismo, isto é, a

diferenciação entre normas prescritas legalmente e as atitudes concretas.7

No nível organizacional, prevalecem o legalismo processual, a

inconsistência no sistema de valores da cultura organizacional, a fraca

integração na estrutura de poder, autoridade e responsabilidade, a

burocratização e ociosidade em função da expansão, a ambigüidade e

imprecisão na definição de objetivos e identificação de clientes e a

repressão da incerteza.8

Como podemos ver, buscar a eficiência e a eficácia na consecução

dos objetivos da organização, principalmente a pública, é algo

extremamente complexo e que não se reduz simplesmente a propostas de

racionalização de atividades, de reforma administrativa ou de

desenvolvimento institucional.

1.3 Modernização administrativa na ALEMG: a Resolução 5086

-

	

	 Como veremos a seguir, o esforço de modernização administrativa

empreendido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

-

	

	(ALEMG) está sintonizado com as idéias mencionadas anteriormente. O

objetivo maior é dotar o Legislativo Mineiro de uma estrutura administrativa
--

	

	moderna, ou seja, que se organize e funcione segundo as premissas de
uma moderna administração.

- Uma das referências básicas deste esforço encontra-se na

Resolução n° 5086, de 31 de agosto de 1990, que dispões sobre o sistema

de carreira dos servidores e a estrutura orgânica da ALEMG, resultado de

estudos realizados por um grupo de servidores da própria Casa, designado
pela Diretoria-Geral.

Conforme consta da apresentação da norma, a criação e implantação

do sistema, além de obedecer à norma constitucional, objetiva enfrentar o

desafio de acompanhar a modernização da sociedade e os reclamos

-	7ibid.,p.10.
8 

MOTTA, P. R., op. cit. nota 5, p. 38.
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ditados por esta modernização. A entidade obriga-se a utilizar como
parâmetros a eficiência, a produtividade e a racionalidade, critérios
modernos de gestão administrativa.

O sistema de carreira, além da estrutura orgânica implantada pela

Resolução n° 5086, objetiva à profissionalização do servidor e à
modernização administrativa da Casa: extingue-se grande parte de cargos
em comissão, O Plano institui a administração em dois níveis - comando e
execução -, visando desburocratizar e racionalizar os serviços.

Foram extintas instâncias decisórias intermediárias, como Conselho,
Divisões, Comissões. Privilegiou-se o critério do mérito e o controle seletivo
na ascensão funcional. O crescimento profissional é regulado pelo
desempenho, capacitação e preparação para o exercício de novas funções
pelo servidor, através de sistema seletivo a médio e longo prazos.9

A Secretaria da ALEMG, com quadro próprio de pessoal, tem como
atividade o apoio à elaboração legislativa, à fiscalização externa, à
representação político parlamentar e às atividades administrativas da Casa.

O Quadro de Pessoal é composto de cargos efetivos integrantes de
carreira, de cargos de provimento em comissão e de funções públicas
distribuídos numericamente por áreas de atividade ou de especialização
profissional.

Em seu Anexo VII, a Resolução 5086 de 31 de dezembro de 1990
define as "Especificações das Áreas e Especialidades".

a) ESPECIFICAÇÕES DAS ÁREAS E ESPECIALIDADES

Área de Apoio ao Processo Legislativo

Prestar apoio administrativo e assessoramento e consultoria técnica
às reuniões das Comissões, assim como acompanhar o respectivo processo
legislativo.

Deliberação n°491 de 23 de janeiro de 1991.
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Área de Consultoria e Pesquisa

Prestar assessoramento e consultoria ao Deputado no processo

legislativo e nos procedimentos político-parlamentares; desenvolver

programas de pesquisa, de forma a fornecer elementos de esclarecimento

ao processo legislativo, às manifestações político-parlamentares; realizar

estudos técnico-científicos necessários à elaboração legislativa; elaborar

instruções e minutas de proposições e outros documentos parlamentares.

Área de Apoio ao Orçamento e Fiscalização Externa

Prestar suporte técnico e administrativo ao acompanhamento dos

planos, programas, diretrizes orçamentárias, orçamento e contas públicas,

das obras e fiscalização de investimentos. Elaborar, registrar, acompanhar a

tramitação e instruir proposições ou documentos relacionados com o

controle externo, com a distribuição de subvenções e com matéria financeira

e tributária. Prestar assessoramento nessas matérias às Comissões,

especialmente à de Fiscalização Financeira e Orçamentária, além de apoio
administrativo a esta última.

Área de Documentação e Informação

Planejar, coordenar e manter o sistema de informação e

documentação e os serviços que o integram; selecionar, providenciar a

aquisição, processar e armazenar materiais bibliográficos e documentos

não convencionais; operar e manter o arquivo, a biblioteca e o serviço de

microfilmagem; planejar, alimentar e manter bancos de dados contendo

informações vinculadas substancialmente à atividade legislativa e recuperar

a informação neles armazenada, analisar e indexar documentos;

desenvolver e aplicar métodos de tratamento informacional de documentos

e prestar assessoria nesta área; centralizar a prestação de informações
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sobre as atividades institucionais e normalizar os documentos gerados na
instituição.

Área de Registros Taquigráficos, Redação, Publicação e Anais

Registrar, através de métodos adequados, incluído o taquigráfico,
pronunciamentos e debates ocorridos nas reuniões de Plenário, Comissões
e eventos de interesse da instituição. Manter arquivo de fitas e notas
taquigráficas relativo à legislatura.

Redigir, revisar e publicar documentos legislativos e político-
parlamentares, e compor anais e atividades afins.

Área de Administração de Pessoal

Exercer as atividades de recrutamento, administração, treinamento,
desenvolvimento e avaliação de pessoal. Manter os registros funcionais de
servidores e de Deputados: expedir certidões e apostilas. Controlar o
processamento e a expedição de folhas de pagamento e de guias de
recolhimento de descontos efetuados. Responsabilizar-se pelo Programa
Permanente de Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação e dar suporte à
aplicação do sistema de carreira; sugerir políticas de pessoal.

Área de Administração de Material e Patrimônio

Processar a aquisição e alienação de bens e a contratação de obras
e serviços, sem prejuízo das atribuições cometidas à Comissão de Licitação;
responsabilizar-se pela aceitação, guarda, distribuição, padronização e
tombamento de bens; prestar apoio administrativo e de secretaria à
Comissão de Licitação.



Área de Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa

Prestar assistência jurídica, em matéria administrativa e institucional,

ao Presidente e à Mesa da Assembléia, à Diretoria-Geral e à Secretaria-

Geral da Mesa; representar o Estado em processo judicial que versar sobre

ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração; elaborar e

manter o controle jurídico formal de contratos.

Área de Comunicação Social

Prestar assistência à Mesa da Assembléia, à Diretoria-Geral e à

Secretaria-Geral da Mesa, na forma de esclarecimento da opinião pública

sobre as atividades do Poder Legislativo, utilizando, para isso, os veículos

de divulgação e as técnicas de jornalismo e de relações públicas, incluídas

as de suporte de cerimonial.

Área de Saúde e Assistência

Prestar assistência médica, odontológica, de enfermagem,

psicológica e de serviço social a Deputados, servidores e respectivos

dependentes. Controlar e acompanhar os contratos de credenciamento de

profissionais e os convênios com instituições especializadas.

Área de Administração Financeira, Orçamentária e Contábil

Elaborar a proposta orçamentária da Assembléia Legislativa,

responsabilizar-se pela execução orçamentária e financeira e promover o

seu controle; contabilizar e registrar os fatos da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial; elaborar balanços, balancetes e demonstrativos;

efetuar pagamentos, recebimentos, guarda e movimentação de valores.
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Área de Auditoria Interna

Realizar inspeções preventivas nas áreas administrativa, financeira,

contábil, patrimonial, de pessoal e de custos nos órgãos da Assembléia.

Realizar auditorias especiais por determinação da Mesa da Assembléia e/ou

do Diretor-Geral.

Área de Informática

Executar as atividades de processamento automático de dados; dar

suporte técnico ao planejamento, implantação e manutenção dos sistemas

automatizados de informações; executar as atividades de organização e

métodos voltados para os sistemas de informação computadorizadas;

elaborar manuais técnicos; operar os recursos centralizados de informática;

subsidiar a elaboração de planos diretores de informática, planos de

sistemas, convênios de cooperação técnica e de acesso a bancos de dados

e planos de assimilação, desenvolvimento e utilização de tecnologias de
informação.

Área de Manutenção, Segurança e Serviços Gerais

Prestar serviços gerais de reprografia e artes gráficas, de segurança

e policiamento, de transportes e comunicações; de manutenção e

conservação do prédio-sede da Assembléia Legislativa e anexos; vigilância

e guarda de bens e imóveis. Fiscalizar a prestação de serviços de terceiros;

providenciar a abertura e fechamento das dependências da Assembléia

Legislativa; articular com repartições oficiais de trânsito, segurança e com o
Corpo de Bombeiros.
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- Subárea de Segurança e Policiamento Interno

- Vigilância interna do prédio da Assembléia e anexos, com controle

de entrada e saída de mercadorias, materiais e veículos;

- orientação do público sobre localização dos órgãos e sobre

medidas de segurança.

O texto normativo dispõe, ainda, que a organização administrativa da

Secretaria da Assembléia obedeça e corresponda aos objetivos descritos e

que a Deliberação da Mesa disporá sobre a especificação do conjunto de
unidades administrativas criado na Resolução.

1.3.1 Composição da carreira

A Carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria da ALEMG,
fundamentada no art. 3010 da Constituição do Estado, objetiva criar um

sistema permanente de treinamento e capacitação do servidor,

desenvolvido dentro do sistema, com base em oportunidades iguais, mérito

funcional, qualificação profissional e esforço pessoal. Tudo isto no sentido

de atendimento eficaz ao exercício da competência específica do Poder
Legislativo.

A Carreira é composta dos seguintes cargos de provimento efetivo:

Agente de Apoio às Atividades da Secretaria, Oficial de Apoio às atividades

da Secretaria, respectivamente de graus básico e médio de escolaridade, e

de Técnico de Apoio às atividades da Secretaria e de Procurador, estes de

grau superior (além destes cargos, criaram-se as "Funções Gratificadas", de

que trataremos mais à frente). A distribuição dos cargos e funções

gratificadas pelas áreas de atividade ou de especialização profissional, sua

lO 
constituição do Estado de Minas Gerais. Art. 30 - O Estado instituirá regime jurídico único

e planos de carreira para os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias e
das fundações públicas."



lotação, especificação e denominação complementar serão feitas através de
Deliberação da Mesa.

O ingresso na Carreira é feito no nível e padrão iniciais do cargo,

mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e

títulos, observada a ordem de classificação. Após o ingresso na Carreira, o

servidor tem assegurada sua participação em programas de treinamento,

capacitação e desenvolvimento profissional.

No Anexo 1 da Resolução 5086 de 31 de agosto de 1990 constam os

cargos da carreira, seus quantitativos, denominações, níveis e padrões
(quadro 1).



QUADRO 1
CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DA

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA
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AL-GS

AL-GM

AL-GS

III

Especial

Especial

II

III

Especial

III

Especial

510 Oficial de Apoio às

Atividades da Secretaria

(Grau Médio)

400	Técnico de Apoio às

Atividades da Secretaria

(Grau Superior)

15	Procurador

PADRÃO

AL-1 aAL-11

AL-4 aAL-11

AL-8 aAL-11

AL-12 a AL-18

AL-15 a AL-26

AL-19 a AL-26

AL-23 a AL-26

AL-27 a AL-35

AL-28 a AL-37

AL-31 a AL-37

AL-34 a AL-37

AL-38 a AL-45

AL-28 a AL-37

AL-31 a AL-37

AL-34 a AL-37

AL-38 a AL-45

QUANTIDADE	CARGO
DENOMINAÇÃO

AL-GB 95 Agente de Apoio às

Atividades da Secretaria

(Grau Básico)

Fonte: Anexo 1 da Resolução 5086 de 31 agosto de 1990.
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1.3.2 Desenvolvimento na Carreira

O desenvolvimento na carreira pode ser feito através de progressão,
promoção e ascensão.

A progressão é feita dentro do mesmo nível, com a passagem para o

padrão seguinte, dependendo de avaliação de desempenho funcional e pré-

requisito de dois anos à última. O servidor, quando de sua aposentadoria,

tem assegurada uma progressão, independente do prazo de interstício.

A promoção é outra forma de desenvolvimento na carreira e significa a

passagem ao nível subseqüente no mesmo cargo, a cada três anos. Tem

como requisito: comprovação de escolaridade, bom desempenho funcional,

obtenção de créditos obtidos em Programas de Treinamento e Afins,

participação, com bom desempenho funcional, em trabalhos eventuais e

específicos do setor. Para o nível especial, o servidor deverá ter prazo

mínimo de exercício na Secretaria da ALEMG, posicionamento

imediatamente anterior ao pretendido, conclusão de cursos de 2 1 e 31 graus
ou pós-graduação, conforme o cargo.

A ascensão, terceira forma de desenvolvimento, é a passagem do

último nível de cada grau de escolaridade para o primeiro subseqüente na

carreira, através de seleção competitiva interna. Tem como requisitos: vaga

na área de atividade e na especialidade, prazo mínimo de quatro anos de

exercício na Secretaria e classificação em seleção competitiva interna.

Reservou-se à ascensão funcional um percentual de até 50% das vagas

existentes nos níveis iniciais dos cargos de graus médio e superior da

carreira, de acordo com as respectivas áreas de atividade ou com a

especialidade e a natureza do cargo ou a sua categoria profissional.11

Cabe observar que, embora previsto, o mecanismo da ascensão encontra-se "subjudice",
visto que o dispositivo existente na Constituição Estadual, reproduzindo a Federal, teve
argüida sua inconstitucionalidade junto ao STF.
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1.3.3 Avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho, pressuposto para o desenvolvimento na

Carreira, terá em vista os seguintes pontos da vida funcional do servidor:

assiduidade, pontualidade, cooperação, currículo, aperfeiçoamento,

potencial (aferido em cursos), qualidade e eficiência do trabalho e iniciativa.

A avaliação, realizada semestralmente, será feita em conjunto, servidor e
chefia.

1.3.4 Qualificação profissional

A qualificação profissional, outro pressuposto para o desenvolvimento

na carreira, far-se-á através de treinamento, cursos de capacitação e

desenvolvimento, cursos de treinamento gerencial, assistência,

assessoramento etc. Os titulares de cada órgão poderão responsabilizar-se

por programas de treinamento, conforme necessidades e avaliação dos
resultados.

1.3.5 Cargos de Provimento em Comissão

Os cargos de provimento em comissão de recrutamento limitado são

de Diretor-Geral, Secretário-Geral da Mesa, Diretores de Departamento,

Procurador-Geral, Chefe de Gabinete, Assessores (quadro 2).

A investidura é privativa de servidor efetivo dos quadros da Casa,

ocupantes de cargo de grau superior de escolaridade. Nos casos de Diretor-

Geral e Secretário-Geral da Mesa, exige-se o posicionamento em Nível

Especial da carreira, como também período mínimo de doze anos de efetivo

exercício na Secretaria da Assembléia.

O requisito do prazo para Diretores de Departamento, Procurador-

Geral e Chefe de Gabinete é de cinco anos; para Assessor e Procurador-
Geral Adjunto, é três anos.
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A Mesa e o Presidente da Assembléia, respectivamente, são

competentes para determinar o provimento de cargos em comissão e a

designação para exercício de funções gratificadas. Os cargos de Diretor~

Geral e Secretário-Geral da Mesa são de livre escolha. Os demais, por

indicação do Diretor-Geral, ouvido o Secretário-Geral da Mesa na sua área

de atuação.
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QUADRO 2

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

RECRUTAMENTO LIMITADO

GRUPO DE DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO (AL-

DAS)

DIGO	1	DENOMI	 SÍMBOLO DE

VENCIMENTO
AL-DAS-3-01	Diretor-Geral	 S-01
AL-DAS-3-02	Secretário-Geral da Mesa	S-01
AL-DAS-2-01	Diretor de Departamento	S-02
AL-DAS-2-02	Procurador-Geral	 S-02
AL-DAS-2-03	Auditor	 S-02
AL-DAS-2-04	Chefe de Gabinete	S-02
Al--DAS-1-01	Assessor	 S-03
AL-DAS-1 -02	Procurador-Geral Adjunto	S-03

Fonte: Anexo 2 da Resolução 5086 de 31 de agosto de 1990

NUMERO DE

CARGOS

1

1

12

1

1

2

22

1
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Os Assessores, lotados na área administrativa, serão indicados pelo

Diretor-Geral, ouvidos os titulares dos órgãos. Os titulares dos cargos em

comissão sofrerão avaliação de desempenho trimestralmente, objetivando o

desempenho conjunto de diversos órgãos, especialmente os de atividades

inter-relacionadas e estabelecimento de planos de ação comuns.

1.3.6 Funções gratificadas

O servidor efetivo tem acesso privativo às funções gratificadas, que se
denominam e se dirigem, respectivamente:

a) função gratificada de encarregado - FG-1- para ocupante de cargo de

Agente de Apoio às atividades da Secretaria - nível de 1 0 Grau de
escolaridade;

b) função gratificada de Assistência - FG-2-para Oficial de Apoio às

atividades da Secretaria - nível de 20 Grau de escolaridade;
c) função gratificada - FG-3-para ocupante de cargo de nível superior de

escolaridade.

As designações para as funções gratificadas obedecem aos seguintes

critérios: 50% por indicação e 50% por classificação em processo seletivo

interno. Para ambos, é necessário preenchimento de requisitos de bom

desempenho, experiência específica na área. No primeiro caso, exige-se que

os servidores estejam há pelo menos oito anos ininterruptos em exercício na

Secretaria da Assembléia. No segundo, este prazo mínimo é de dois anos.

O servidor designado para substituição deverá preencher os mesmos
requisitos do titular.

No órgão onde houver número ímpar de funções, aplica-se o referido
critério de designação, após a reserva de uma função para servidor
classificado no processo seletivo interno.

Com a Resolução, foram criadas 40 Funções Gratificadas de

Gerenciamento (FG3); 45 Funções Gratificadas de Assistência (FG2) e uma
Função Gratificada de Encarregado (FG1).
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Na Resolução, no capítulo das "Disposições finais e transitórias",

encontram-se, dentre outras, as normas destinadas a compatibilizar a

implantação da nova estrutura orgânica e do plano de carreira com normas

até então vigentes como, por exemplo, as que tratam das correlações de

cargos (quadro 3, 4).



QUADRO 3
CORRELAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA

ESTRUTURA ATUAL COM OS CARGOS QUE
COMPÕEM A CARREIRA
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SITUAÇAO ANTERIOR
Agente de Administração

Agente Legislativo

Agente de Segurança

Auxiliar Legislativo

Oficial Administrativo

Programador

Secretário de Comissões

Técnico em Contabilidade

Analista de Sistemas

Assistente Social

Bibliotecário

Cirurgião-Dentista

Consultor

Contador

Enfermeiro

Engenheiro

Fisioterapeuta

Médico

Psicólogo

Redator de Documentos Parlamentares

Taquígrafo Parlamentar

Técnico em Comunicação Social

Técnico Legislativo

Assistente Legislativo

SITUAÇÃO ATUAL

Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria

Técnico de Apoio às Atividades da Secretaria

Procurador	 Procurador

Assistente Legislativo-Procurador

Fonte: Anexo 4 da Resolução 5086 de 31 de agosto de 1990.



QUADRO 4
CORRELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO ANTERIOR	1 DENOMINACÃO NOVA
Diretor-Geral
	

Diretor-Geral
Secretário-Geral da Mesa	Secretário-Geral da Mesa
Diretor de Departamento	 Diretor de Departamento
Consultor Chefe

Procurador-Geral	 Procurador-Geral
Auditor	 Auditor
Chefe de Gabinete	 Chefe de Gabinete
Procurador Adjunto	 Procurador-Geral Adjunto
Assessor do Processo Legislativo e de Assessor

Procedimentos Administrativos,

Coordenador, Supervisor de Gabinete

de Apoio de Departamento

Chefe de Divisão, Supervisor de	Supervisor Administrativo
Gabinete de Apoio Administrativo, de

Coordenação e de Gabinete

Parlamentar

Assistente Administrativo	 Assistente Administrativo
Fonte: Anexo 6 da Resolução 5086 de 31 de agosto de 1990
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1.3.7 Informações Complementares

Conforme mencionado anteriormente, a Deliberação da Mesa disporia

sobre o sistema de organização da Secretaria da Assembléia Legislativa.

Assim foi feito, através da Deliberação da Mesa 458, de 31 de agosto de

1990. Esta norma estabeleceu a Administração em três graus, a saber:

a) 1 1 Grau: Mesa da Assembléia (órgão máximo);

b) 21 Grau: Secretaria-Geral da Mesa e Diretoria-Geral;

c) 31 Grau: Departamentos, Procuradoria Geral, Auditoria Interna,

Gabinetes de Membros da Mesa, de Líder, Secretário-Geral da

Mesa e de Diretor-Geral.

A estrutura da Secretaria é composta dos órgãos de 20 e 31 Graus,
denominados Unidades Administrativas, conforme Organograma definido
pela Resolução (fig. 1).

As atribuições dos órgãos coincide com os objetivos das áreas de

atividade (ver 2.3.1). À cada área corresponde um departamento.

O Conselho Administrativo é órgão de assessoramento da Diretoria-

Geral, composto do Diretor-Geral, do Secretário-Geral da Mesa, dos titulares

de Departamentos e do Procurador-Geral. Integra ainda o Conselho um

representante dos servidores, escolhido por processo eletivo para mandato
de um ano. 12

A Comissão de Licitação é vinculada à Diretoria-Geral e desempenha

as funções previstas na legislação pertinente.

A competência dos órgãos de segundo grau é assim definida:

À Secretaria-Geral da Mesa compete assessorar a Mesa, o Plenário e

as Comissões da Assembléia no processo legislativo quanto a este e às

atividades político-parlamentares; coordenar e orientar o trabalho técnico
das unidades administrativas indicadas nos incisos 1 a V do art. 3 1 desta
Deliberação, que lhe são tecnicamente subordinadas.

12 
Resolução 5086 de 31 de agosto de 1990.
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À Diretoria-Geral compete planejar, coordenar, orientar, dirigir e

controlar todas as atividades administrativas da Secretaria da Assembléia.

À Mesa da Assembléia compete, entre outras atividades, orientar os

serviços administrativos da Assembléia e se constitui na instância decisória

maior. Mais à frente voltaremos a tratar deste assunto.

1.3.8 As modificações

Da sua publicação até o presente momento, a Resolução em estudo

sofreu alterações por motivos diversos. Para fins deste trabalho, as mais

importantes foram:

a) a resolução 5090, de 24 de dezembro de 1990, extingue a Auditoria

e cria o Departamento de Planejamento, Coordenação e Controle Interno

(DPCCI).

b) a deliberação 492, de 29 de janeiro de 1991, dá novas

denominações às Unidades Administrativas da Assembléia.

c) a deliberação 574, de 6 de março de 1991, extingue o

Departamento de Orçamento e Fiscalização, e a área passa, inicialmente, a

integrar o Departamento de Comissões e, posteriormente, pela Deliberação

606, de 5 de junho de 1991, ao Departamento de Consultoria e Pesquisa.
d) a deliberação 626, de 15 de julho de 1991, extingue o

Departamento de Informática e cria o Comitê de Informática e

Processamento de Dados. Este Comitê, composto pelo Diretor-Geral,

Secretário-Geral da Mesa, Diretor do Departamento de Planejamento e

Controle e dois servidores indicados pelo Diretor-Geral, tem como atribuição

coordenar as atividades de informática, secretariar e viabilizar a operação de
programas e projetos aprovados.

Essas alterações provocaram modificações no Organograma

resultante da Resolução 5086, 31 de agosto de 1990, que apresenta-se,
atualmente, conforme figura 2.
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Com relação ao organograma (fig. 2), é interessante notar que órgãos

de "staffi, típicos de assessoramento, como os Departamentos de

Comunicação Social, Planejamento e Controle e a Procuradoria, estão

colocados em linha. Segundo apuramos, tratou-se de decisão estratégicas,

pois a colocação destes órgãos com denominação de Assessoria poderia

gerar demandas internas, já que estes seriam associados a outros já
extintos.

A descrição até agora efetuada restringiu-se ao Sistema de Carreira

dos servidores efetivos e ao sistema de organização da Secretaria da

ALEMG através das Resoluções e Deliberações que a implantaram e

modificaram.

Entretanto, a Instituição possui, ainda, 77 Gabinetes Parlamentares,

que não se encontram no Organograma da Secretaria, onde são exercidas

as atividades de Representação político-parlamentar.

Para fins analíticos, pode-se dizer que a ALEMG é integrada por duas
áreas: a Administrativa e a Parlamentar.

A área de apoio à atividade político-parlamentar tem sua atual

organização advinda do disposto na Resolução n° 5100, de 4 de julho de

1991. Entretanto, duas normas anteriores são de considerável importância:

a) a Deliberação da Mesa n° 342, de 18 de setembro de 1987, que

determinou que a lotação de funcionário efetivo nos Gabinetes de Membros

da Mesa, das Lideranças e dos Deputados é exclusiva para o exercício de

cargos em comissão, resguardando-se apenas as situações dos funcionários

lotados, enquanto perdurar a lotação vigente; e b) a Lei n° 9767, de 11 de

maio de 1989, que dispôs sobre a estrutura de pessoal de Gabinete de

Deputado, determinando que os cargos seriam em comissão, de

recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração. Segundo a Lei,

ficaram definidos os seguintes cargos: Assistente Técnico, Assistente de

Gabinete, Secretário de Gabinete, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Serviços

e Atendente de Gabinete. A cada um corresponderia um número de pontos:
33, 21, 16, 12, 10 e 7,5, respectivamente.

Esta configuração visava dar ao Deputado autonomia para compor

seu Gabinete com pessoas de sua confiança. Ao mesmo tempo, para a
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ALEMG, todos os Gabinetes teriam igual custo, pois o conjunto de cargos em

cada um não poderia ultrapassar a soma de 168 pontos e a lotação

numérica ficaria limitada ao mínimo de quatro e ao máximo de doze

servidores.

A Resolução n° 5100, de 4 de julho de 1991, trata da nova

composição dos Gabinetes definidos como Apoio às Atividades de

Representação Político-Parlamentar, ou AL-GARPP. Preserva os mesmos

objetivos, mudando, contudo, o total de pontos e número de cargos,

definidos em três níveis: técnico, de assistência e de execução. Corresponde

ao primeiro o cargo de Técnico Executivo de Gabinete; ao segundo, os

cargos de Auxiliar Técnico Executivo, Assistente Técnico de Gabinete,

Supervisor de Gabinete, Assistente de Gabinete e Secretário de Gabinete; e,

ao último, os de Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Serviços de Gabinete,

Motorista e Atendente de Gabinete (na Resolução são fixadas outras normas

e definidas a qualificação desejável e atribuições do cargo). Atribui-se a cada

um determinada pontuação, conforme quadros 5 e 6.
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QUADROS

GRUPO ESPECÍFICO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR

N	 MBOLO
	

CARGO
AL-GARPP 1 - Técnio	AL-39	Técnico Executivo de Gabinete

AL-34	Auxiliar Técnico Executivo

AL-29	Assistente Técnico de Gabinete
AL-GARPP- II -Assitência	AL-25	Supervisor de Gabinete

AL-23	Assistente de Gabinete

AL-1 8	Secretário de Gabinete
AL-1 3	Auxiliar de Gabinete

AL-lO	Auxiliar de Serviços de Gabinete
AL-GARPP - III - Execução	AL-lO	Motorista

AL-05	Atendente de Gabinete
Fonte: Anexo 1 da resolução 5100 de 14 de jullho de 1991

QUADRO 6

PONTUAÇÃO DOS CARGOS

MBOLO

AL-39

AL-34

AL-29

AL-25

AL-23

AL-18

AL-13

AL-10

AL-05

Fonte: Anexo 2 da resolução 5100 de 14 dejuilho de 1991

P0

44

36

28

22
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O quantitativo de cargos por Gabinete Parlamentar é aprovado em

Deliberação da Mesa da Assembléia no início de legislatura, podendo,

entretanto, ocorrer modificações posteriores.

Os níveis de escolaridade para lotação dos cargos é,
preferencialmente, superior, 2 0 e 1 0 graus, para o exercício dos cargos de

nível técnico, de assistência e de execução, com atribuições e qualificações
definidas.

1.3.9 Quadros Funcionais

Além da caracterização, para fins analíticos, da estrutura

organizacional da ALEMG, em Administrativa e Parlamentar, outro aspecto

relevante a ser considerado diz respeito aos seus segmentos funcionais,

pois o plano de carreira anteriormente descrito aplica-se tão-somente ao

pessoal efetivo da Secretaria. A Casa, além deste, possui ainda um quadro

de servidores detentores de Função Pública, os que integram o Quadro

Suplementar e os de Recrutamento Amplo (tratados na Resolução 5100) e

ainda os chamados "prestantes", que atuam na área de limpeza e
conservação.

Feita a descrição do que dispõe, fundamentalmente, a Resolução

5086 e outras normas acerca do plano de carreira e da estrutura orgânica da

ALEMG, bem como prestadas as informações complementares, passaremos

a tratar de forma mais analítica a questão, procurando destacar alguns

aspectos que percebemos como interessantes e que conferem à ALEMG

muita singularidade institucional.

1.4 Modernização na ALEMG: uma tentativa de interpretação

Nesta tentativa de interpretação do processo de modernização

administrativa da ALEMG, teremos uma preocupação muito mais sociológica

do que técnica. Interessa-nos a compreensão do processo, mediante a
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identificação dos agentes envolvidos, do jogo do poder, dos valores

defendidos; enfim, dos seus condicionantes contextuais.

Entretanto, alguns comentários se impõem, tendo em vista a

singularidade do plano de carreira implantado, em face da realidade da

administração pública.

Se compararmos a organização da Secretaria da Assembléia com a

dos outros Poderes, salta às vistas a existência, na instituição, de estrutura,

políticas e normas que são reclamadas naquelas esferas.

A organização da Secretaria da Assembléia é mais profissional. Há

um plano de carreira onde estão definidos mecanismos explícitos de

progressão, promoção e ascensão. Todos os cargos comissionados e

funções gratificadas são de recrutamento limitado, privativos dos

funcionários efetivos. Só há o chamado recrutamento amplo na área

parlamentar. Isto confere maior estabilidade e continuidade administrativa, a

despeito do fato de os integrantes da Mesa Diretora, esfera decisória

máxima, se renovarem a cada dois anos, e a Casa ser, por natureza,
eminentemente política.

Encontramos também clara delimitação de uma carreira, onde o

servidor pode desenvolver-se sem o recurso exclusivo da ocupação de
cargos em comissão.

Há a interessante vinculação de cargos comissionados e de funções

gratificadas a determinados cargos da carreira. Isto é, os cargos e as

funções de gerenciamento são reservados aos Técnicos de Apoio às

Atividades da Secretaria (nível superior); as funções de assistência, aos

Oficiais de Apoio às Atividades da Secretaria (2 0 grau); e as funções de

encarregado, reservadas aos Agentes de Apoio às Atividades da Secretaria

(1° grau). Com Isto, ao associar-se o provimento de cargos comissionados

aos cargos de carreira, procurou-se evitar as "carreiras meteóricas",

sustentadas por motivações políticas, já que o mecanismo de passagem de

um nível ao outro é a ascensão, via concurso interno.

Estes aspectos, dentre outros, contrastam-se com o quadro geral da
administração pública. Via de regra, nas análises efetuadas por diversos

segmentos, são identificados vários fatores negativos, tais como: falta de
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compromisso dos dirigentes com os resultados da instituição; incapacidade

do gerente em assumir sua condição de membro da equipe dirigente; falta de

capacidade das chefias para o exercício da função gerencial; incoerências

no trato de assuntos de pessoal. Observamos, ainda, o "ciclo da

incompetência mal remunerada": por exigência legal, todo o quadro de

pessoal tem idêntica remuneração, independentemente da qualidade do

serviço. Em virtude dessa exigência, a remuneração não é compatível com a

prestação de serviços de melhor nível e, pelos baixos salários, não se

consegue contratar profissionais de alta qualificação, reforçando-se a

acomodação do funcionário ineficaz. 13

A superação destas mazelas passa pela adoção de uma série de

providências que tornem a administração pública mais eficiente e eficaz.

Uma delas, sem dúvida, é o plano de carreira dos servidores. Neste
particular, o caso da ALEMG é exemplar.

A Resolução 5086 implicou a adoção de estrutura, política e normas,

onde se encontram presentes muitas das respostas às mais recorrentes

demandas em relação ao Serviço Público. Mais importante ainda é quando

se constata que a Resolução "saiu do papel", posto que, por exemplo,

concursos para as funções gratificadas foram realizados, a avaliação de

desempenho está em curso, a Administração da Casa vem investigando

significativamente em cursos de capacitação e treinamento de funcionários,

especialmente diretores, gerentes, assessores e assistentes.

Além dos aspectos que destacamos, muitos outros poderiam ser

levantados. Contudo, dentro do espírito deste trabalho, uma questão que nos

preocupou foi a seguinte: como foi possível o estabelecimento de critérios

racionais modernos na administração de pessoal, justamente numa casa

política? Como foi possível, em uma instituição como a ALEMG, a existência

de uma administração onde as dimensões próprias da "modernidade
administrativa" estão presentes?

13 
Uma interessante discussão está em:

COUTO, H. A. Por quê o funcionalismo público não funciona retrato de uma (des) política de
pessoal. Tendências do Trabalho, Rio de Janeiro, p. 24-26, maio 1987.
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1.4.1 O esforço de modernização é processual

As informações que levantamos, mediante a pesquisa de normas
internas 14 , documentos e entrevistas com pessoas-chave da administração

da Assembléia, especialmente aquelas que participaram da elaboração da

Resolução 5086, nos revelaram que, na verdade, ocorre na ALEMG um

processo de modernização administrativa e que a referida Resolução

corresponde à sua manifestação mais recente. Por razões, sobretudo de

tempo, nos ateremos mais à Resolução 5086. Entretanto, apresentaremos,

em linhas gerais, os momentos mais significativos do processo. Os

argumentos que desenvolveremos são baseados, principalmente, nas
entrevistas realizadas.

A ALEMG vem passando por uma série de transformações,

catalisadas principalmente por mudanças ambientais, tais como o fim do

bipartidarismo, a abertura política, a eleição de deputados com maior espírito

crítico e a reassunção pelo Poder Legislativo de suas prerrogativas.

De fato, na fase do bipartidarismo, como influência direta da

ambiência sócio-política, prevalecia na Casa a centralização de decisões e a

restrita disseminação da informação. Isto é, um pequeno grupo de

funcionários de carreira, ocupantes ou ex-ocupantes dos mais altos cargos

administrativos e com longo tempo de Casa é que detinham o comando. Em

suas mãos estavam as rédeas do processo decisório.

A Casa vivia um processo de autofagia: a administração pela

administração. Este período foi caracterizado pela expansão física do Poder,

cujo exemplo maior está na construção do Palácio da Inconfidência. Foi um

período de artificialismo", superíicialismo', onde tudo parecia funcionar às

mil maravilhas". Administrativamente, a tônica era a preocupação com a

"satisfação do gabinete parlamentar", através do suprimento de recursos

materiais e humanos. A Diretoria de Pessoal era o órgão estratégico.15

14 
Leis, Resoluções, Decisões da Mesa, Deliberações da Mesa, Portarias (do 1 0 Secretário,

do Diretor-Geral ou de ambos).
15 

Entrevista realizada em setembro de 1991.



38

"Sem dúvida que este quadro estava associado com o

momento político; o Poder Legislativo era simbólico e a

administração preocupada com ela mesma". 16

O pleito de 1982, já num contexto pluripartidário, trouxe à ALEMG

partidos novos, deputados com novo perfil, ou seja, mais críticos e

sintonizados com demandas sociais também novas. Ao lado daqueles

deputados acadêmicos, que se caracterizavam, sobretudo, pelo domínio da

oratória, polidez e conservadorismo, são eleitos outros, de perfil mais

aguerrido, que passam a questionar e exigir novas ações e posturas por

parte da administração.

"A revitalização política da sociedade questiona, abala a autofagia

administrativa". 17 Neste contexto é que se deve situar a Resolução 3800, de 30 de

novembro de 1985, que definia a estrutura orgânica da Secretaria da ALEMG.18

O discurso proferido pelo Presidente a ALEMG, à época, Deputado

Dalton Canabrava, em 30 de novembro de 1985, por ocasião da

promulgação da Norma, revela-nos o espírito que prevalecia:

"(...) É que ele [o momento] se reveste de um grande

significado, pois que marca, decisivamente, o início de uma nova

fase mais dinâmica e mais atualizada da estrutura desta Casa, o que

promete reflexos positivos na própria atuação do Poder Legislativo,

chamado hoje a desempenhar um papel mais efetivo na Nova

República ( ... ) Esta resolução é o resultado de uma nova filosofia do

Poder Legislativo e dá moderna estrutura à Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais ( ... ) Em face de novas e relevantes

missões que o Poder Legislativo é chamado hoje a cumprir, inclusive

com perspectiva de retomada de suas prerrogativas, entendeu a

16 Entrevista realizada em setembro de 1990.
17 Entrevista realizada em setembro de 1990.
18 

Normas que prevaleciam até então são, principalmente, a Resolução 800, de 5 de janeiro
de 1967, que estabeleceu o Regulamento Geral da Secretaria da ALEMG, e a Deliberação
da Mesa 162. Estas normas, como a própria Resolução 3800, ainda prevalecem no tocante
a alguns aspectos administrativos. Porém, esta investigação foge totalmente aos objetivos
deste trabalho.
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Mesa da Assembléia que a Secretaria da Casa, em sua estrutura, já
se achava totalmente defasada, inadequada mesmo ao seu papel de
apoio à atividade palamentar".19

Conforme entrevistados, "o discurso da Resolução 3800 era Institucional".

Uma de suas principais inovações foi a criação da Secretaria Geral da Mesa.

Suas atribuições foram definidas pelo art. 60:

'atividades de assessoramento à Mesa e às Comissões da
Assembléia no processo legislativo; quanto a este e às atividades
político-parlamentares, assistência administrativa e contatos com
órgãos de outros Poderes; execução de tarefas afins".20

Dando continuidade a este processo, em 18 de dezembro de 1986, foi

editada a Lei 9384, que dispôs sobre o plano de cargos do Quadro

Permanente da Secretaria da ALEMG, para adequá-lo à estrutura orgânica

estabelecida pela Resolução 3800.

Outras referências importantes neste identificado "processo de

modernização» na ALEMG são as já citadas Deliberação da Mesa 342, de 18

de setembro de 1987, que limitou a lotação de funcionário efetivo nos

Gabinetes Parlamentares, inclusive Membros da Mesa e Lideranças,

exclusivamente para o exercício de cargos em comissão; e a Lei 9767, de

11 de maio de 1989, que dispôs sobre a estrutura do pessoal de Gabinete de

Deputado. Atualmente, a estrutura de pessoal de Gabinete de Deputado é

determinada pela também já mencionada Resolução 5100, de 4 de julho de
1991.

Deste breve relato histórico, é pertinente observar que a estrutura

orgânica que tem, hoje, a ALEMG é tributária de todo o processo. O fato -

da maior importância e singularidade, a nosso ver - de existir, de um lado,

uma estrutura administrativa estável (integrada por funcionários efetivos,

detentores de função pública e componentes do Quadro Suplementar) e, de

outro, gabinetes parlamentares organizados exclusivamente pelos

19 Resolução 3800 de 30 de novembro de 1985.
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parlamentares, já que os cargos são de recrutamento amplo, de livre

nomeação e exoneração, foi resultando, podemos com segurança afirmar, de

um processo evolutivo e de um esforço de adequação às demandas de cada

época.

Não queremos dizer com isto que se tratou de um "processo racional",

antecipadamente pensando, formulado e executado. As decisões que foram

tomadas não se enquadram no modelo decisório clássico, onde o decisor

parte do problema, estuda alternativas, pondera conseqüências, avalia e

então decide; diferentemente, o processo caracterizou-se por ser a

resultante, como colocam MARCH e OLSEN 21 , da interpenetração de

diversos fluxos relativamente independentes uns dos outros: fluxos de

problemas, soluções, participantes e oportunidades.

As decisões, na verdade, são condicionadas histórica e

contextua lmente. objetivos, pontos de atenção que preocupam os indivíduos,

variam em diferentes ocasiões decisórias.22

Nesta perspectiva é que se deve entender a Resolução 5086 como a

manifestação mais recente dos esforços modernizantes da administração da

ALEMG.

1.4.2 Resolução 5086 e o discurso da modernização administrativa

Passaremos, agora, a explorar o processo relativo à formulação da

Resolução 5086. Afinal, o que motivou este recente processo de

reestruturação na ALEMG? O que, efetivamente, se pretendia? Qual era o

diagnóstico que se tinha da ALEMG? Como se deu o processo de

elaboração da proposta da nova estrutura orgânica e do plano de carreira?

Houve resistências no decorrer do processo? Quais? Por parte de quem?

Quem conduziu este processo? Como se posicionaram as instâncias

decisórias da Instituição?

20 Resolução 3800 de 30 de novembro de 1985.
21 

BRAGA, N. O processo decisório em organizações brasileiras. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro, n. 21, n. 3, p. 35-57, jul/set. 1987.
=i
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Mais uma vez, ressaltamos que os argumentos desenvolvidos são

baseados, preponderantemente, nas entrevistas realizadas.

Pudemos aferir que o processo de revisão da estrutura orgânica da

ALEMG e de seu plano de carreira partiu de uma decisão da Diretoria Geral

da Casa, estimulada pelo preceito constitucional (Federal e Estadual) que

determinou a elaboração de planos de carreira no serviço público e por um

sentimento, algo nebuloso, da "necessidade de se dar uma mexida na Casa",

visando, na medida do possível, equacionar problemas funcionais através da

implantação de uma carreira mais nítida, com ênfase na profissionalização

do servidor, mediante seu aperfeiçoamento e ascensão na carreira; a

valorização do mérito, o aproveitamento da experiência, do desempenho; o

incentivo ao aperfeiçoamento e à produtividade; a criação de uma estrutura

de carreira que possibilitasse o crescimento profissional do funcionário, com

remuneração compatível, sem o recurso ao exercício de cargo comissionado,

e, ainda, a adoção de mecanismos que "recuperassem" o funcionário

apostilado, no sentido de estimulá-lo ao trabalho, oferecendo-lhe

perspectivas e colaborando para reverter a chamada situação de

"aposentadoria precoce", ou "aposentadoria na ativa".

Estes objetivos, colhidos nas entrevistas, são, exceto a menção

explícita ao funcionário apostilado, os citados no anteprojeto da Resolução,

distribuído na Casa para debate com os funcionários. Constou dele um

formulário de sugestões no qual os servidores deveriam encaminhar suas

propostas ao Conselho Administrativo até o dia 8 de agosto de 1990, após o

que seriam classificadas e organizadas por assunto. O grupo de trabalho as

examinaria e daria ciência da decisão.

Este aspecto, o da participação, foi assinalado pelos entrevistados:
"Foi a primeira vez que num projeto desta monta houve a preocupação em ouvir e
criar mecanismos de participação para o servidor".23

O trabalho desenvolvido, que culminou com a edição da Resolução

em análise, foi realizado por um grupo de oito servidores designados pelo

Diretor-Geral. O grupo teve o seguinte perfil: um técnico em administração

de empresas; um jurista; dois funcionários experientes, com longo tempo de
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casa, oriundos da área de pessoal; três servidores que ocuparam ou
ocupavam, à época, altos cargos de direção; um servidor representante dos
funcionários; e o próprio Diretor-Geral.

Este grupo, na realidade, foi-se constituindo aos poucos. O núcleo
inicial foi formado pelo elemento técnico e pelos oriundos da área de
pessoal. Depois, agregaram-se o jurista e o servidor representante dos
funcionários, um nome que surgiu em uma das várias reuniões que se
fizeram para discussão e esclarecimento do trabalho. Estes elementos
formularam o esboço, a primeira versão do projeto. Este esboço foi então
apresentando ao grupo de três servidores que já haviam ocupado ou
ocupavam altos cargos de direção e ao próprio Diretor-Geral. Daí surgiu o
anteprojeto, que foi divulgado entre os funcionários da Casa, aberto a
sugestões.

De acordo com um dos entrevistados, foram muitas as sugestões
apresentadas. Pela sua avaliação, 30% delas foram aproveitadas, posto que
visavam ao efetivo aperfeiçoamento do anteprojeto. A maioria das sugestões,
entretanto, tinham cunho fisiológico e objetivavam equacionar problemas
pessoais ou de segmentos funcionais.

A propósito, outra singularidade apontada pelos entrevistados foi a de
que a ocasião serviu pouco para equacionar pendências individuais ou
grupais ou acomodar interesses, como é próprio destes momentos. De fato,
um dos focos de resistência à Resolução adveio de grupos que, de uma
forma ou de outra, não encontraram eco para seus pleitos, como, por
exemplo, funcionários que não contavam tempo para apostilamento, já que
segundo o art. 42 da Resolução, observadas outras condições legais, exigiu-
se que o funcionário contasse com pelo menos três anos de efetivo exercício
no cargo. O prazo de três anos justificou-se tendo em vista que os titulares
dos cargos em comissão haviam sido nomeados, incialmente, em sua grande
maioria, em janeiro de 1986, como fruto da Lei 9384. Assim, à época da
promulgação da Resolução, contavam com 3 anos e 8 meses de exercício e,
para eles, o período mínimo que lhes dava o direito à apostila era de 4 anos,

23 Entrevista realizada em setembro de 1991.
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conforme a legislação vigente. Ocorreu, ainda, que algumas categorias

funcionais, classificadas como "Oficiais de Apoio" (2 1 Grau), desejavam ser

incluídas na classe de "Técnicos de Apoio"(3 1 Grau), dentre outras

reivindicações.

Constatamos que houve a preocupação de fazer constar do grupo

"elementos técnicos", representante dos funcionários e "elementos

experientes". Esta composição provocou alguns atritos e dificuldades de

comunicação, principalmente entre o "segmento técnico" e o 'segmento

experiente". Dois exemplos : houve resistência, por parte do segundo, em

aceitar a proposta de extinção do "Quadro Especial" previsto na Lei 9384,

que acolhia os servidores apostilados e a proposta da volta deste, sem

prejuízo remuneratório, para o padrão correspondente na carreira. Era

proposta, ainda, do "segmento técnico" que a totalidade das Funções

Gratificadas fosse preenchida por concurso.

A par destas e outras divergências internas, cujo inventário escapa

aos nossos objetivos, o importante a assinalar é que o texto da Resolução

5086 foi fruto do processo que envolveu a constituição informal, já que não

houve nenhum ato normativo, do grupo de trabalho, da elaboração do

esboço do anteprojeto, da sua divulgação, da apreciação de sugestões, da

pressão de pessoas e grupos funcionais e dos acordos internos da própria

equipe (o trabalho iniciou-se no 4 0 trimestre de 1989, e a Resolução foi

promulgada em setembro de 1990).

Assim, da combinação de diversos fluxos: vontade política da

Diretoria-Geral, determinação constitucional, sentimento da "necessidade de

mexida" e constatação de que a Lei 9384 não contemplava realmente um

plano de carreira é que surgiu a motivação para a necessidade da mudança.

1.4.3 As questões de poder: instâncias decisórias em interação

Outra questão que nos preocupou diz respeito a como as instâncias

decisórias da ALEMG se comportaram no processo. Já vimos que foi
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determinante a existência de vontade política da Diretoria-Geral, ou seja, o

processo de mudança foi (é) um projeto da administração da Casa.

Agora, por que da Diretoria-Geral? Por que, quando tratamos de

'projeto da administração da Casa", estamos associando com a Diretoria-

Geral?

Porque, de fato, ela se constitui na instância decisória administrativa

mais importante da ALEMG.

Sabemos que, formalmente, além do Plenário, a Mesa da Assembléia

é a principal instância. Conforme previsto no Regimento Interno da Casa, art.

80, compete, privativamente à Mesa, dentre outras atribuições: dirigir os

trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias à sua

regularidade; autorizar despesas dentro da previsão orçamentária; orientar

os serviços administrativos da Assembléia; interpretar o regulamento e

decidir, em grau de recurso, as matérias relativas aos direitos e deveres dos

servidores; nomear, promover, comissionar, conceder gratificações e fixar

seus percentuais, salvo quando expressos em lei ou resolução; conceder

licença, pôr em disponibilidade, demitir e aposentar os servidores da

Secretaria da Assembléia, assinando o Presidente os respectivos atos;

apresentar projeto de resolução que vise (dentre outras coisas) a: dispor

sobre o regulamento geral da Secretaria da Assembléia, sua organização,

funcionamento e polícia, bem como suas alterações; dispor sobre criação,

transformação ou extinção de cargo, emprego ou função, planos de carreira,

regime jurídico dos servidores da Secretaria da Assembléia e a fixação da

respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e dispositivos constitucionais.

Ainda segundo o Regimento interno, art. 83, inciso XXVIII, alínea a, ao

Presidente da Assembléia cabe promulgar a resolução legislativa, sendo-lhe

facultado, conforme art. 205, impugnar motivadamente a resolução ou parte

dela, hipótese em que a matéria será devolvida a reexame do Plenário.

Finalmente, prevê o Regimento Interno, art. 87, que compete ao l-

Secretário inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembléia e fiscalizar-

lhe as despesas.
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Vemos, deste modo, que, consoante o Regimento Interno, a Mesa, o

Presidente e o 1°-Secretário detêm atribuições administrativas e formalmente

correspondem às instâncias decisórias máximas, que têm a responsabilidade

sobre a administração da Casa. Não é por outro motivo que os atos

decisórios mais importantes são: Resolução Legislativa (promulgada pelo

Presidente), Decisão da Mesa e Deliberação da Mesa. Além destes, há as

Portarias, expedidas pelo Primeiro-Secretário ou por este e pelo Diretor-

Geral, conjuntamente, ou mesmo somente pelo Diretor-Geral.

Contudo, a partir de nossas próprias experiências enquanto

servidores e também pela exploração do tema nas entrevistas, percebemos

que a Diretoria-Geral, no exercício do planejamento, coordenação,

orientação, direção e controle de todas as atividades administrativas da

Secretaria da Assmbléia24 , constituiu-se na esfera decisória administrativa

mais importante.

O próprio relato do processo de elaboração e formatação da

Resolução 5086, de 31 de agosto de 1990, é exemplar no que diz respeito à

significativa autonomia administrativa da Diretoria-Geral. Todo o processo se

iniciou motivado por ela, desenvolveu-se sob sua orientação e, após

concluído, foi apresentado à Mesa. Seguindo as regras do Processo

Legislativo, foi encaminhado na Casa como projeto de resolução e tramitou

normalmente, sob essa égide.

Evidentemente, como nos colocaram os entrevistados, esta

autonomia, embora significativa, não deixa de ser relativa: há sempre

interação entre a Diretoria e a Mesa, com negociação. E sempre há a

possibilidade de mudanças políticas.

Na prática, o processo decisório na ALEMG ocorre da seguinte forma:

pelo menos uma vez por semana a Mesa se reúne, com a participação da

Diretoria-Geral e da Secretaria-Geral da Mesa. Nessa reunião, são tratados

os assuntos de interesse da Casa e são apreciados, se for o caso, os atos

decisórios necessários. Via de regra, são levadas minutas dos atos

(Resoluções Legislativas, Decisões da Mesa, Deliberações da Mesa) de

24 Deliberação n° 458 de 31 de agosto de 1980.
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natureza administrativa e expostas aos membros da Mesa que, conforme
previsto no Regimento Interno, por eles são responsáveis.

Segundo entrevistados, pode-se dizer que o índice de rejeição das
propostas de atos decisórios é praticamente nulo. O mais comum de
acontecer é a proposição, pela Mesa, de alterações pouco substantivas.

De fato, o que ocorre é, usando expressão colhida em entrevista, uma
"delegação tácita" por parte da Mesa em relação à área administrativa da
Casa. Efetivamente quem decide sobre todos os assuntos que formalmente
são da competência dos titulares do Poder é a Diretoria-Geral.

Procuramos saber se esta 'delegação tácita" é algo de novo, que
estaria, por exemplo, associado à atual direção da Casa, uma vez que é a
mesma desde 1983, ou se seria um dado histórico.

Pelo que pudemos levantar, trata-se de algo histórico. Os graus de
autonomia realmente já variavam e houve até momentos críticos, mas a
"delegação tácita" sempre prevaleceu. Para os entrevistados, a "área
administrativa" sempre foi muito forte. "Sempre se impôs pela excelência",
por seu "espírito de corpo", "pela responsabilidade, desempenho e
participação". Alguns entrevistados chegaram a afirmar que o "funcionário
legisla".25

Este aspecto nos pareceu muito importante e nos remeteu para alguns
temas recorrentes quando se pensa em administração pública, a saber:
racionalidade técnica versus racionalidade política, continuidade
administrativa e profissionalismo do servidor.

O dilema técnico versus político está presente em quase todas as
discussões sobre a administração pública. Freqüentemente, por exemplo,
coloca-se como óbice à continuidade administrativa e ao profissionalismo do
servidor, a "ingerência política".26

Interessante tratamento à questão dispensou a cientista social Elisa
Pereira Reis, ao tratar de política e políticas públicas na transição
democrática. Seguindo inspiração weberiana, a autora discute a relação a
partir da consideração de dois atores típicos: administradores e políticos.

25 Entrevista realizada em setembro de 1991.
26 COUTO, H. A., op. cit. nota 14.
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"Nos termos estereotipados do tipo ideal afirmava então
Weber: 'Segundo sua vocação, o funcionário autêntico ( ... ) não se
dedicará à política. Deve dedicar-se, de preferência, à administração
imparcial (...) Sine ira et studio', 'sem ressentimento nem
preconceito'. Daí não fazer precisamente o que o político, o líder bem
como seu séquito, tem sempre e necessariamente de fazer, ou seja
lutar (...) E constatava logo a seguir: 'tomar uma posição, ser
apaixonado - ira et studium.

Conforme a cientista, transparece com clareza, em Weber, o

reconhecimento de uma tensão constante entre administração e vontade

política, tendo esta, inclusive, um "papel libertário", no sentido de conter a

tirania das estruturas burocráticas.

Uma das mensagens que fica é que a interação entre burocracia e

política é de equilíbrio precário, estando sob permanente ameaça de

perturbação em uma ou outra direção.28

Fizemos esta digressão, recorrendo ao artigo da cientista política,

para afirmarmos nossa visão de que a tensão entre as duas racionalidades é

constitutiva da vida política e das organizações, sejam elas privadas ou

públicas. Aliás, o próprio Weber afirmava que necessariamente, no ápice da

organização burocrática, o tipo mais puro da dominação racional legal,

haveria no mínimo um elemento puramente não burocrático.29

No caso da ALEMG, a tensão também está presente, só que ela

ocorre em níveis que não comprometem a continuidade administrativa nem o

profissionalismo do quadro administrativo, que possui, como já vimos,

significativa autonomia.

Se alguém detém poder - pessoas, grupos - é porque domina

recursos de poder. A considerável autonomia da esfera administrativa no

Legislativo Mineiro parece-nos estar associada aos próprios fundamentos de

autoridade burocrática.

27 REIS, E. P. Política e políticas públicas na transição democrática. Revista Brasileira de
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 3, n. 9, p. 15-23, fev. 1989, Citação: p. 16.
28 ibid.
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A "delegação tácita" é explicável, segundo entrevistados, pela força

que detém o corpo administrativo da Casa, que se "impõe pela excelência de

seus serviços", por seu 'espírito de corpo", por sua "responsabilidade,

desempenho e participação". E onde, segundo os estudiosos do fenômeno

burocrático, reside a fonte principal de força da administração burocrática?

Reside no papel do conhecimento técnico. Em termos weberianos:

A fonte principal da superioridade da administração
burocrática reside no papel do conhecimento técnico que, através do
desenvolvimento da moderna tecnologia e dos métodos econômicos
da produção de bens, tornou-se totalmente indispensável ( ... )

A administração burocrática significa, fundamentalmente, o
exercício da dominação baseado no saber. Esse é o traço que a
torna especificamente racional. Consiste, de um lado, em
conhecimento técnico que, por si só, é suficiente para garantir uma
posição de extraordinário poder para a burocracia ( ... )

E mais: "as organizações burocráticas, ou os detentores do
poder que dela se servem, tendem a tornar-se mais poderosos ainda
pelo conhecimento proveniente da prática que adquirem no serviço.
Através da atividade no cargo ganham um conhecimento especial
dos fatos e dispõem de uma bagagem de material documentário,
exclusiva deles. Embora não exista apenas nas organizações
burocráticas, o conceito de 'segredo profissional' é típico delas. Está
para o conhecimento técnico assim como o segredo comercial está
para o preparo tecnológico. Ele é um produto da luta pelo poder"
(grifo nosso) .30

Nos permitimos esta longa citação do conhecido cientista social

alemão porque ela se ajusta perfeitamente ao caso em estudo, a despeito de

a ALEMG não ser uma organização burocrática típica. A "autonomia relativa"

da área administrativa, manifestada exemplarmente pela ação da Diretoria

Geral, a "delegação tácita" de poder de decisão encontram seu fundamento,

--	29 WEBER, M. O fundamentos da organização burocrática: uma construção do tipo ideal. In:
CAMPOS, E. Sociolo g ia da burocracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 15-28, Citação: p.
22.
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em nosso entender, precisamente no poder que a área detém, oriundo do

conhecimento técnico, do conhecimento prático, do "conhecimento especial

dos fatos" e da "bagagem de material documentário" que os detentores do

poder administrativo têm com exclusividade.

Mais interessante ainda é o caso da ALEMG quando consideramos

algumas de suas peculiaridades. Por exemplo, como sugerido nas

entrevistas, dos três poderes, o Legislativo é o único concentrado

espacialmente. Este fato corrobora para a "ação integrada" de sua liderança

administrativa. Os objetivos do poder, embora formalmente prescritos -

produção de leis, fiscalização externa e representação política - são algo

intangíveis, de precária quantificação, às vezes ambíguos e de difícil

conciliação. Seus titulares parecem estar muito mais preocupados com a

atividade de representação política. Não há, como no Executivo, obras

concretas a realizar mediante a mobilização de recursos e da atividade-meio.
"O que o Legislativo produz são idéias"31

De qualquer forma, não se deve perder de vista o "equilíbrio precário"

e a tensão entre as racionalidades técnica e política...

Outra dimensão a se considerar refere-se à própria ambiência

econômica, cultural, social e política em que vivemos, onde ainda

prevalecem o "clientelismo político" e a falta de estrutura partidária. Estes

fatores fazem com que os mandatos populares sejam sustentados,

basicamente, com recursos institucionais estimulando, assim, o

aparelhamento do Poder Legislativo, já que os partidos não oferecem

suporte suficiente à ação de seus deputados. As demandas clientelistas por

parte da sociedade condicionam a atividade de representação, fazendo com

que o parlamentar atue, muitas vezes, como um "despachante de luxo". Este

estilo político também influencia na administração do Legislativo, na medida
em que os cargos existentes na estrutura básica dos gabinetes

freqüentemente são preenchidos segundo orientações clientelísticas, e não

por pessoal que tenha como finalidade o assessoramento técnico-
profissional do parlamentar. Com isto, muito do trabalho especializado que

-30 WEBER, M., op. cit. nota 30, p. 25,27.
31 

Entrevista realizada em setembro de 1991.
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poderia ou deveria ser executado pelo próprio gabinete parlamentar acaba

sendo, de fato, realizado pelos órgãos de assessoramento e consultaria da

Instituição (o que, inclusive, tem provocado sobrecarga de trabalho na Casa

como um todo) .32

Uma questão surgida nas entrevistas associa-se com este problema.

A Lei 9767 e, mais recentemente, a Resolução 5100, têm como idéia básica

que a organização do gabinete parlamentar é de exclusiva responsabilidade

do mandatário popular, observados certos parâmetros. Alguns entrevistados

levantaram que a norma (referindo-se à recente Resolução 5100) tem

aspectos positivos e negativos. Estes últimos dizem respeito ao fato de os

gabinetes, principalmente daqueles parlamentares em primeiro mandato,

ficarem um tanto perdidos em relação ao funcionamento

administrativo/institucional do Poder. Pela legislação vigente antes da

Resolução 5086, havia a figura do Supervisor de Apoio Administrativo de

Gabinete, cargo de recrutamento limitado, cuja criação objetivava justamente

criar um elo entre os gabinetes e a Administração. Este cargo também foi

transformado em recrutamento amplo. Outro ponto negativo apontado refere-

se à questão da integração gabinetes-administração, que é reconhecida

como um problema a ser enfrentado.

Positivamente, são apontados, principalmente, dois argumentos: a

liberdade do parlamentar em organizar seu "apoio legislativo" com elementos

de sua confiança, afinados politicamente; e também o fato de se

neutralizarem pressões políticas, no sentido de preenchimento de cargos, na

área administrativa, posto que esta demanda é suprida no âmbito do próprio

gabinete.33

Antes de finalizarmos esta parte, um outro aspecto relativo à posição

estratégica da Diretoria-Geral merece menção. A Resolução 3800 de 1985,

inspirando-se na organização da Câmara Federal, criou a Secretaria-Geral

da Mesa, instância de mesmo nível hierárquico que a Diretoria-Geral. Isto

gerou uma situação de atrito, já que a Casa passou a ter "duas cabeças" que

idealmente deveriam ser integradas por uma outra esfera superior, no caso,

32 Entrevista realizada em setembro de 1991.
Entrevista realizada em setembro de 1991.
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-, a Mesa. Esta integração efetivamente não ocorreu, dado o caráter político do

idealizado "órgão integrador". A resultante deste processo foi a afirmação da

Diretoria-Geral como instância decisória privilegiada e a perda de atribuições

por parte da Secretaria-Geral da Mesa, sobretudo com a Resolução 5086 de
3 de agosto de 1990.

1.5 Considerações finais

O processo que vive a ALEMG, e que tentamos analisar, nos pareceu,

a despeito dos limites deste trabalho, bastante rico, nossa esperança é ter,

humildemente, contribuído para enriquecer o conhecimento sobre o Poder
Legislativo Mineiro, especialmente sob o ângulo organizacional.

Na literatura das Ciências Sociais, existem inúmeros estudos sobre o

Poder Legislativo. Fundamentalmente, estes trabalhos são de natureza

jurídico-institucional: preocupam-se com as relações entre o Legislativo e os

demais Poderes, com seu papel no regime democrático, sua atuação

histórica, sua composição, suas prerrogativas, com as características e o

funcionamento do processo legislativo etc. São pelo menos raras as análises
que têm enfoque organizacional. 34 É como se houvesse "administração",

"atividade meio" ou "burocracia" apenas no Judiciário ou, e precipuamente,
no Executivo.

Como vimos, a ALEMG possui uma estrutura orgânica onde estão

presentes aquelas características apontadas pela Sociologia como próprias

de uma burocracia ou organização: estrutura estável, quadro administrativo

especializado, hierarquicamente distribuídos em cargos, delimitados por

normas, com esferas específicas de competência, dentre outras.

É claro, como deve ter ficado evidenciado, que a ALEMG não é uma

organização burocrática típica. Em realidade, nos parece tratar-se de uma

"organização híbrida" onde convivem, por exemplo, estrutural e

Em levantamento realizado pelo Grupo de Trabalho de Estudos sobre o Legislativo da
ANPOcS, onde constam inúmeros trabalhos catalogados, não há menção a nenhum com
preocupação organizacional, como sugerimos.
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politicamente, dois tipos de autoridade: uma moderna (mais própria da área
administrativa) e outra "tradicional" (na área parlamentar). Na primeira, o
fundamento da autoridade encontra-se na existência de normas; na segunda,
no arbítrio do deputado, ainda que condicionado por algumas regras.

Obviamente, esta é uma caracterização arquétipa. A interação entre
duas esferas é contínua e complexa.

Um dos exemplos desta complexidade pode ser detectado na própria

cultura da Casa. Percebe-se que, ainda hoje, apesar dos evidentes esforços
de modernização e, sobretudo, de ações concretas no sentido da efetiva
implementação de uma política administrativa baseada no mérito, na
eficiência e na produtividade, a cultura do clientelismo, do favoritismo, do
privilégio, da falta de critérios coerentes na área de pessoal ainda tem
significativa presença na Casa, o que gera uma série de pressões e
contrapressões. Entre os próprios servidores efetivos ainda persiste algum
sentimento de desconfiança.

A propósito, em junho e julho de 1990, a Casa contratou empresas de
consultoria para realizarem pesquisa de opinião sobre a imagem da
Assembléia junto à população de Belo horizonte e também junto a seus
próprios servidores, de todos os níveis, os resultados desta pesquisa foram
tornados públicos, através da reprodução e distribuição de seu relatório.35

O relatório da pesquisa constata a existência de uma avaliação muito
negativa do Poder, tanto por parte da população como dos servidores. Aqui,
interessam-nos mais as opiniões formuladas pelos servidores.

Geralmente, em suas avaliações, os servidores fazem uma distinção
entre o significado institucional do Legislativo e a forma como é exercido,
entre a Instituição e a "Instituição Encarnada".

Internamente, atribui-se um conceito positivo, de forma generalizada,
ao papel, à missão do Poder Legislativo, pela sua importância na democracia
como Poder de representação da sociedade e por ser, dos três Poderes, o

MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa. Opinião pública sobre a imagem da Assembléia
Leg islativa do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1990.
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mais passível de fiscalização. Porém são grandes os reparos feitos ao modo
como ele é exercido.

É interessante observar que, em nossas entrevistas, percebemos
haver dentre as lideranças administrativas uma preocupação em refletir
sobre o papel e a importância do Poder. Talvez até por uma questão prática,

consciente ou inconsciente, de preocupação com o próprio habitat. De
qualquer forma, nota-se que a Administração, através de suas lideranças,
constitui-se em locus privilegiado de pensamento institucional, que se
expressa através da definição de verdadeiras "estratégias de ação
organizacionais", no sentido p01 ítico-admin istritativo do termo.

Voltando à pesquisa de opinião, constatou-se, dentre os servidores, a
percepção de que a estrutura da Casa é extremamente complicada, por
trabalhar a Assembléia com o componente político. Um dos principais pontos
de conflito existente é o que diz respeito aos diferentes quadros funcionais
- efetivos, função pública, quadro suplementar e recrutamento amplo. Tais
conflitos surgem associados a questionamentos sobre a diferentes formas de
ingresso de cada um deles, sobre as diferentes normas legais a que estão
sujeitos; sobre a legitimidade ou não de suas demandas próprias etc.37

Neste contexto, os esforços modernizantes da ALEMG enfrentam
sérios desafios, esbarrando, por exemplo, em limites legais, pois há
legislações que garantem direitos a alguns segmentos ou que impedem o
adequado equacionamento de problemas dos diferentes quadros. Há limites
culturais, porque uma cultura organizacional não se muda da noite para o
dia, e também conceituais, uma vez que esses esforços expressam um
determinado projeto de lideranças administrativas.

Na realidade, a modernização deve ser vista, conforme Ruy de
Alencar Matos, como

"processo educacional permanente, abrangendo todos os
níveis e segmentos organizacionais e integrando as dimensões
técnica, política e comportamental. Simplificação de estruturas e

ibid., p. 37.
MINAS GERAIS..., op. cit. nota 36, p. 22-23.
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procedimentos; racionalização de tempo e espaço; critérios e valores
de comportamento bem como a melhoria de qualidade e de
relevância social dos serviços e bens da organização, como objetivos
a serem alcançados a partir de esforço consistente e engajado dos
atores organizacionais, ocupantes ou não de funções gerenciais.
Necessidade de reciclar as práticas e relações de poder e substituir o
autoritarismo-Paternalismo burocrático por um regime administrativo
pautado em valores e mecanismos que garantem o respeito mútuo
nas relações de trabalho e nas relações dos agentes organizacionais
com o ambiente extemo".

Consoante esta definição, o conceito de modernização deixa de ser
estritamente administrativo e passa a ser mais correto e frutífero falar-se em
"modernização organizacional".

Modernização administrativa associa-se, em realidade, com análises
de estruturas, normas e procedimentos, tendo em vista a elaboração de
manuais, a simplificação de rotinas e formulários, respondendo à
necessidade de tornar os procedimentos organizacionais mais ágeis e
precisos, de modo que as demandas internas e ambientais se processem de
forma eficiente e eficaz.39

Modernização organizacional constitui "um processo
político-educacional permanente aplicado às organizações sociais no
sentido da transformação de suas condições e relações de trabalho,
com vistas à redução de custos, à maximizaç.ào de resultado e à
democratização das relações de poder entre os participantes
organizacionais e entre estes e seus interlocutores externos" .40

Pelo que pudemos perceber, através da consulta a normas e
documentos internos e das entrevistas, o esforço modernizante empreendido
na ALEMG até aqui foi eminentemente administrativo. As ações ocorreram

MATOS, R. de A. Para que modernizar a organização pública? Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n.3, p.22-26, jul./set. 1988.

MATOS, R. de A., op. cit. nota 39, p. 23.
40 ibid., p. 23.
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no sentido de dotar a Casa de um plano de carreira, bem como da adoção de

uma série de providências concretas no sentido da profissionalização do

servidor, através de cursos de capacitação e treinamento. A criação do

Departamento de Planejamento e Controle objetivou a afirmação de um

espaço dedicado a reflexões e proposições na área de O&M (análise de

estrutura, de normas e procedimentos, manualização, simplificação de

rotinas e formulários etc.)

Tímidas são ainda as ações que privilegiam, por exemplo, a reflexão e

proposições sobre os objetivos da instituição, no sentido sugerido pelo

conceito de "modernização organizacional". Principalmente no caso do Poder

Legislativo, há também de se considerar a dimensão política, visando à

transformação da qualidade das relações de poder mantidas com outros

atores institucionais (especialmente os outros Poderes) e com a sociedade.

A chamada "área institucional"(departamentos subordinados

tecnicamente à Secretaria-Geral da Mesa) da ALEMG não se constituiu a

prioridade do processo. Cremos que isto fica bastante claro na exposição

que fizemos. Inclusive, detecta-se intensamente nesta área um certo

'sentimento de abandono" e mesmo de 'desprestígio".

Percebemos que, como resultante do processo de modernização e do

jogo de poder interno, a Diretoria-Geral consolidou-se como instância

decisória administrativa mais importante. A ela estão subordinadas todas as

unidades da Secretaria da ALEMG, que é composta de departamentos de

natureza administrativa (Pessoal, Material e Patrimônio, Finanças, Saúde e

Assistência e Serviços Gerais), órgãos de estafe (Planejamento e Controle,

Comunicação Social, Procuradoria e Informática) e as intitucionais ou "área

fim' (Comissões, Consultoria, Documentação e Informação, Taquigrafia). À

Secretaria-Geral cabe o trabalho de orientação técnica e de assessoramento

à Mesa.

Contudo, conforme afirmado nas entrevistas, estruturalmente, a

interação entre as duas áreas é conflitiva. Trata-se ainda de "uma questão
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que precisa ser trabalhada", por exemplo, a da definição do status
organizacional da Secretaria-Geral da Mesa41

O discurso da administração é no sentido de enfatizar a necessidade
de "visão sistêmica", "holística", 'sem privilégio de áreas ou setores uns
sobre os outros". Em nosso modo de ver, porém, o processo de
modernização da ALEMG, singular e elogiável sob vários aspectos, carece
de evoluir na direção conceitual da "modernização organizacional". Ações
como as que visem a propiciar uma comunicação efetiva do Poder e seus
membros com a sociedade organizada, além de outras voltadas para o
aprimoramento das atividades de apoio à elaboração legislativa, à
representação político-parlamentar e às de fiscalização externa precisam ser
incrementadas pois, certamente, cada vez maior será a cobrança da
sociedade por resultados, numa ambiência social como a nossa, tais ações
são de fundamental importância e desafiadoras para o Legislativo, uma vez
que, entre nós, é árdua a tarefa de consolidação das instituições
democráticas.

Antes de finalizar, gostaríamos de salientar que, talvez, se acaso
houver, o maior mérito deste ensaio terá sido o de permitir o vislumbramento
de uma gama muito rica de estudos que podem ser realizados e que, quanto
ao enfoque, diferem daqueles tradicionalmente feitos sobre o Poder
Legislativo e, particularmente, sobre a Assembléia Mineira:

a) estudo histórico enfocando a evolução administrativa de sua
Secretaria, levantando as variáveis políticas, ambientais, culturais
e organizacionais que a condicionaram;

b) reflexão mais aprofundada acerca do processo decisório,
buscando melhor qualificação dos agentes, identificação dos
recursos materiais e simbólicos de poder;

c) análise que explore a relação entre a instituição e seu ambiente,
identificando as principais dimensões e os atores institucionais que

Entrevista realizada em setembro de 1991.
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a influenciam pois, como deve ter ficado patente, a ALEMG, no

caso, é bastante suscetível às pressões externas;

d) investigação que reflita sobre o papel do Poder na Democracia.

Tendo em vista seu dimensionamento estrutural, qual deve ser a

participação da ALEMG, dos partidos e da sociedade organizada na

sustentação dos mandatos populares? Até que ponto deve ir o suporte da

Secretaria da ALEMG e onde deve começar o da assessoria de confiança

dos deputados, dos Partidos e dos eleitores?

Estes e certamente muitos outros estudos podem ser desenvolvidos.

Se tivermos contribuído para sugeri-los, ficaremos muito gratificados.
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