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APRESENTAÇiO:

A Deliberação, da Mesa- de- nQ 259, -de 27/10/1982, denomi-

nou de-.Centro de Microfilmagem (CM) a área específica da Divisão

de Documentação e Arquivo (DOA) encarregada dos trabalhos micro-

gráficos da Assembléia.-Legislativa do Estado de Minas Gerais

(ALMG). - -

Os serviços do CM foram instalados em julho de 1983, no

Anexo da Assembléia, à Rua Araguari, 1.541 - 5° andar. A configu-

ração de seus- equipamentos já estava definida a partir de estudos

feitos pela Comissão de Reestruturação do Sistema de Arquivo

criada pela Assembléia em 1979.

O objetivo do projeto de microfilmagem é equacionar, de

vidamente, os problemas de segurança do acervo documental da

ALMG, visando à economia de espaço no seu armazenamento e à faci-

lidade de recuperação desses documentos, através da utilização de

micro formas.

Além da rapidez na recuperação de dados, o uso da micro

grafia permite também a higienização do trabalho arquivístico, con

sistindo num avanço tecnológico imprescindível a qualquer insti-

tuição cujo crescimento documental seja significativo. Ao lado da

computação, a microfilmagem ocupa hoje um espaço considerável na

agilização do processo informacional.

O planejamento da microfilmagem do Módulo Documental 1

foi elaborado no período de janeiro a julho de 1983. Nesta fase

fizeram-se estudos, visitas e reuniões objetivando definir os pra

cedimentos técnicos e administrativos mais apropriados à realida-

de da instituição e à natureza dos documentos que integram esse

módulo.

Nesse manual pretende-se registrar os procedimentos ada

tados pelo Centro de Microfilmagem da ALMG na execução do seu pri

melro módulo documental - os Processos de Proposições Legislati-

vas.

Em função de seu valor histórico, definido através da

Deliberação da Mesa n Q 259, esses documentos foram considerados

prioritários para a microfilmagem. Os processos de proposições

objeto desse módulo, são constituídos de documentos resultantes

do processo legislativo da Assembléia, no que se refere às Leis e
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Resoluções, desde a proposição inicial, até a publicação da: nor-

ma no "Minas Gerais", incluindo os pareceres, emendas e anexos,

entre outros documentos.

Em função da necessidade de atualização da microfilma -

gem dos documentos do Módulo 1, leis e resoluções posteriores às

de n Q s 8430 e 3179, respectivamente, bem como da conveniência de

informar aos usuários sobre o armazenamento e recuperação de - '-'da-

dos através do suporte micrográfico, tornou-se imperativa a elabo

ração-,do presente Manual. -

Neste trabalho contou-se, com a colaboração da Técnica de

Pesquisa Meiri Lemos Cintra edaestagiáriaCarla Apgaua, 'às quais

expressam-se agradecimentos.
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1. Procedimentos para a Implantação

A implantação do Módulo 1 da microfilmagem obedeceu a

critérios cuja formulação implicou em cuidadoso planejamento.

Assim foi que se decidiu sobre o pessoal, o espaço físi

co e o material a ser empregado no Projeto. Foram também desenha-

dos todos os formulários para os microfilmes, assim como os de

controle administrativo.

Neste Manual serão explicadas detalhadamente todas asro

tinas do trabalho,corn o objetivo de preservar sua memória e em

função de sua continuidade.

Para que se tenha uma visão geral dessas rotinas, é

aconselhável-observar-se o fluxograma de implantação (Anexo 1).

1.1. Pessoal e Recursos

O Centro deMicrofilmagem da ALMG coordena todo o pro-

cesso de transposição para microforma de sua documentação. Atual-

mente só parte do serviço é desenvolvido na própria Casa - a orga

nização, a preparação-,, a operação e a indexação de microfilmes.

Para as etapas de revelação-e duplicação, aALMG usa os serviços

da Companhia de P rocessamento de Dados de: Minas Gerais (PRODEMGE),

uma vez que este é o procedimento mais econômico.

As atividades do Centro de Microfilmagem estão a cargo

de um Técnicode: Pesquisa, um Assistente Técnico-, seis estagiários

e um operador de microfilmadora. A equipe trabalha em três salas,

a saber: sala de controle, sala de preparação e sala de microfil-

magem. Em termos de equipamentos, conta-se com 2 microfilmadoras,

RV-3 (KODAK), 5 feitoras de microfichas F-320 (KODAK), 1 leitor-

copiador 400 BBB e 1 leitor-copiador 500 ABZ (3M).

1.2. Recepção do Material

A DDA envia ao Centro de Microfilmagem os processos em

caixas-arquivo, ordenados na ordem crescente das leis e/ou Resolu

ções, acompanhados de listagem do conteúdo de cada caixa. O pes-

soal de controle confere as listagens fornecidas pela DDA, dá o

recibo e guarda, em pasta suspensa, as listagens. As caixas vêm
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numeradas e acondicionadas na sala dos estagiários.

1.3. Preparação

São, basicamente, sete as etapas da preparação de docu-

mentos para a microfilmagem.

1 - RETIRADA DAS CAIXAS - cada caixa tem uma quantidade

variável de pastas que são retiradas da mesma. A partir daí, o

trabalho deve ser.realizado em cada pasta, separadamente, para

evitar que os seus conteúdos se misturem, facilitando o trabalho.

II - DESENCADERNAÇO - os grampos das pastas são levanta

dos e o material retirado; os grampos são novamente abertos sem

os documentos, para que não se percam.

-3-

n) -sub-emendas

o) substitutivo

p) requerimento

q) parecer de redação final

OBSERVAÇOES

* No caso .de não 'haver veto, os itens "d", "e" e "f"

não aparecem e o item "c" vem depois do "q". Pode acontecer tam-

bém de haver dois ofícios ao Senhor Governador. Neste caso, o

que tiver data anterior, ficaria como item "c" e o de data poste-

rior, como último documento do processo;

III - ORDENAÇO - os dbcumentos, geralmente, • são arquiva-

dos nas pastas na ordem em que vão aparecendo durante a tramita-

ção da proposição. Isso facilita o trabalho de ordenação, pois as

datas aparecem em ordem decrescente.

A ordem da documentação exigida para a microfilmagem

não é propriamente a cronológica. Existem critérios lógicos, ba-

seados no' volume, de solicitações feitas pelos usuários, os quais

geraram a seguinte ordenação:

a) recorte da publicaçãoda lei ou resolução no. "Minas

Gerais" " =

b) proposição

c) ofício ao Senhor Governador

d). mensagem do veto

e) razões do veto

f) documentos de discussão do veto

g) mensagem

h) projeto

i) documentação comprobatória'

j) parecer' de 1 2 discussão

k)parecer de 2 L3 discussão

1) parecerde3 a discussão

m)emendas

* As emendas são colocadas após os pareceres das discus

soes a que se referem. Isso pode ser verificado pelas datas ou pe

los termos do parecer;

* A sub-emenda é colocada após a respectiva emenda. Por

exemplo, a sub-emenda n 2 1 à emenda nQ 2 deve vir depois da emen-

da nQ 2 e antes da emenda n Q 3, caso a emenda n 0 2 não tenha ou-

tras sub-emendas;

* Os requerimentos não vêm forçosamente antes do pare-

cer de Redação Final, já que obedecem à ordem cronológica;

* Determinado documento pode encaminhar outro de data

4 anterior. Por exemplo, um expediente de novembro de 1975 pode es-

tar encaminhando um requerimento de março do mesmo ano. Neste ca-

so, a data do documento encaminhado não será observada;
.4-

* As duplicatas são eliminadas de acordo com os seguin-

tes critérios:

- se houver- alguma assinatura, , privilegia-se o documen-

to original;

- privilegiam-se os documentos mais legíveis.
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IV - PRIMEIRA REVISO - após a ordenação, deve haver

uma revisão da mesma, feita por outra pessoa, - para evitar possí

veis erros ocasionados por distração ou cansaço.

V - RESTAURAÇiO - a restauração é basicamente a recom-

posição física do documento danificado. procede-se da seguinte

forma:

* tiram-se os grampos, cuidadosamente, evitando-se dani

ficar o documento;

* colam-se as partes que estão rasgadas com durex invi-

sível para não deixar marcas ou amarelar o papel;

* recorta-se onde estiver muito danificado e'cola-se um

outro papel branco como suporte,' num esforço-de recompor o--docu-

mento;. . ..-

* a folha com informação nó verso-é assinalada com um

"I V" para que o operador da planetária lembre-se de microfilmar o

verso da mesma. •Este sinal deve -ser feito no anverso do documento,

em seu .canto superior direito,. respeitado •o espaço necessário- à

paginação; -

* nos casos em que no verso de um documento existe ape-

nas um carimbo e este carimbo' se repete em -todas as páginas do

mesmo, só é necessário assinalar o verso uma vez;

* quando se comete algum erro carimbando ou paginando

documentos, usa-se corretivo líquido (errox-ex);

* quando o documento estiver dilacerado, manchado ou

ilegível, bate-se o-carimbo indicativo no mesmo. Isto, se esses

problemas ocorrerem sobre a parte escrita do -documento,-- impossibi

litando realmente a boa leitura do mesmo (Vide anexo II).

VI - PAGINAÇO - todo documento deve ser paginado no

canto superior direito do papel. E necessário observar os docu-'

mentos assinalados com "V" e paginar o seu verso.

- Quando houver folhas dobradas ou estatutos pequenos, de

ve-se indicar na capa - a sua existência, com os respectivos nume-'

ros da paginação, bem como o número total de fotograas ' contido's'

no processo. Deve-se tomar cuidado especial para não deixar ne-

nhum documento sem paginação.

Os papéismaiores', qúe 11 44 11 ,' que 'não-'couber&n 'no campo

-5-

fotográficoda máquina,.devem ser paginados tantas vezes quantas

forem necessárias.

VII - SEGUNDA REVISO - apos a.preparação, faz-se uma

revisão geral para observar se não ficaram documentos sem pagina-

ção, ou para corrigir eventuai problemas que possam surgir.

- Finda esta etapa, acondicionam-se os processos em suas

rectivas cixas, observando-se a nunei'açãà das leis e/ou reso-

luçes e assinalando o término da preparação para qué o pessoal

do Controle continue o procssamento.

1.4. Montagem de Lotes

O pessoal de controle pega as caixas já preparadas e se

para os documentos em lotes de 2.500'fotogramas (cada página tama

nho 11 A4" corresponde a 1 fotograma), aí computados os forulários

de flashes e Imagens de Abertura e Encerramento (Vide anexos III,

IV e V). E importante observar que não se dividem processos, ou

seja, no caso do último processo ultrapassar o número de fotogra-

mas cabíveis num rolo de filme, deixa-se este processo para o ro-

lo seguinte, mesmo que isto implique em perda eventual de parte'

do filme.

O número médio de processos em cada filme do Módulo 1

foi de 80. Cada processo foi separado do próximo por um flash

precedido e sucedido de um "ZAP" (Vide anexo VII). Os flashes são

numerados sequencialmente em cada filme. Em baixo do número do

flash, coloca-se o número da lei e/ou resolução a que se refere o

processo. - -

Além dos flashes e zaps, a montagem dos lotes implica a

inserção das Imagens de Abertura e Encerramento; devidamente pre-

enchidas e assinadas, bem como a inserção do formulário que con-

tém o número de microfilme (Vide anexo VIII).

Cada lote é fechado com cintas-de papel-pardo, onde se

inscrevem o número do filme e os números da lei inicial e final

nele contidas. .- - -

- Anota-se em rascunho o conteúdo de cada lote (n Q de

flashes, .n Q de -fotogramas, lei inicial e final), incluindo-se as

omissões, poisasrleis não -encontradaspor ocasião -da microfilma-

gem são-indicadas por flashes,com nota explicativa de-sua exclu-

são. Guardam-se os lotes onde se 1processa a microfilmagem.
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As contra-capas dos processos são descartadás; presér.

vando-se a capa em função do reaproveitamento dos dados contidos

nas etiquetas. Tais capas, devidamente cintadas e marcadas, são

enviadas à DOA, onde serão descartadas após a transcrição dos da-

dos para as novas etiquetas que serão apostas em novas capas para

a reencadernação dos processos. -

As caixas-arquivo desocupadas são desmontadas em razão

do pequeno espaço para armazenamento existente. -

- Existem imagens que se repetem em todos os microfilmes'

do Módulo, tais como o Xadrez, a Carta de Resolução, o Logotipo

da Assembléia e o Nome do Arquivo (Vide anexosde IX a XII). Tais

documentos ficam numa pasta cornos operadores para utilização

constante A ordem de colocação - dos documentos nos filmes do modu

lo e a seguinte

a) Xadrez

b) Carta deResolução

c)Logotipoda ALMG

d)Nome do Arquivo

e) NQ do filme

f) Imagem de-Abertura

g) ZAP -

h) Flash

1) ZAP

j) ....,documentos

k) Imagem de-Encerramento

1) Carta de Resolução

•m) Logotipoda ALMG

n) -Xadrez -

1.5. Microfilmagem e Indexação

A partir da montagem dos lotes, os documentos são micro

filmados na própria Assembléia; Os negativos são enviados à PRO-'

DEMGE para processamentos, testes e revisão. Emitido o relatório

de revisão pela PRODEMGE, este é enviado .à Gerência--de-Microfilma

gem da ALMG. Apósa análise:decide .. sesobre--a duplicação do mi-

crofilme e/ou a eventual remicrofilmagem de fotogramas com defeito,

-7- - -

que serão retirados:dos -lotes. Autorizada a duplicação, os lotes

de documentos já microfilmados. são encaminhados para -a reencader-

nação.

Após a duplicação, a PRODEMGE envia o filme original e

a cópia ao Centro de- Microfilmagem. A gerência do projeto indexa

os dois-filmes e faz a Folha de Controle (Vide anexos XIII eXV ).

Devolve o filme original à PRODEMCE para guarda em Arquivo de Se-

gurança. Envia o microfilme-cópia (diazo), a Folha de Controle e

os processos reencadernados à DOA. A DOA dá recibo de devolução dos

processos e da recepção dos microfilmes.

O intercâmbio de microformas com a PRODEMGE é registra

do em formulários daquela instituição, sendo as cópias arquivadas

no Centro de Microfilmagem. Além desse controle, faz-se também ano

tação em livro de carga de todos os envios de materiais e docu-

mentos à PRODEMGE, à DOA e/ou aos usuários da ALMG.

Após a recepção do microfilme, faz-se a sua indexação

por hodômetro. Esta tarefa consiste na anotação em formulário pró

prio (Vide anexo XIV) dos seguintes dados: n Q do filme, nQ da co-

luna, nQ do documento, n 0 do flash e n Q do hodômetro. Este formu-

lário, após revisão e datilografia, é microfilmado sob a forma de

micro ficha.

No período compreendido entre julho de 1983 a abril de

1984, o Centro de Microfilmagem da ALMG produziu 111 (cento e on-

ze) microfilmes, num total de 259.181 fotogramas (Vide Tab. de

Desempenho - Anexo XVI).

2. Procedimentos para a recuperação.

Os usuários do sistema deverão dirigir-se à DOA para

consulta local ou, por telefone, através do ramal 254. No recinto

terão acesso aos microfilmes mediante a solicitação por número de

lei ou resolução.

O atendente localizará o documento através da microfi-

cha de indexação que identifica o número do filme, sua gaveta e

coluna, bem como o número de "flash" e de hodômetro. Eventuais ir

regularidades técnicas serão esclarecidas no "Relatório de Ocor-

rências", onde se registram as correções feitas ao sistema, con-

forme procedimento usual.
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O manuseio da máquina é simples e será ensinado ao usu

ário que o solicitar. Em caso de necessidade, poderão ser repro-

duzidas cópias em papel da documentação requerida.

0 acesso às informações da DOA é regulamentado no Capí



ANEXO II

DOCUMENTO

DILACERADO

DOCUMENTO

MANCHADO

DOCUMENTO

ILEGÍVEL



ANEXO III

IMAGEM DE ABERTURA
J, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inicio do MICROFILMAGEM em ------ / ------ /

RESUMO DO FILME

FILME N2
REDUÇÃO -.
CODIFICAÇÃO ----------------------

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -
DO ESTADO DE MINAS GERAIS-
Isen-to de registro no Depto. Federal de -
Justiço(Arf. 20, Decreto Federal 64398,
de 24/04/69).

TERMO

A documentocão constante deste
filme foisubmetida 'a prévia preparação
e organizado sob orientação do detentor
do mesma, sendo o MICROFILMAGEM
realizada com observância das normas
tícnicas exigidas paro fiel reprodução
em todos os detalhes.

(osxinotura do responsável direto pelo documentação)

nome por extenso

assinatura do responsável pelo microfUmaem	 -
A DOCUMENTAÇAO CONSTANTE DESTE

FILME E CONTINUAÇÃO DA MICROFILMA.
nome por extenso	 GEM NO DE N5----------------------



ANEXO IV

IMAGEM DE ENCERRAMENTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Término da MICROFILMAGEM em ------- / ------ /-------

Total de Fotogramas ....................................................

Ordem de colocação dos	 Termo de Encerramento edocumentos contidos neste filme.	 Autenticação

Atesto que a microfilmagem da
documentacão constante deste filme foi
executada obedecidas as normas tçni.
cas exigidas pelo Dec.n64.398 de24de
abril de 1969, que asseguram a fiel re.
produção daqueles documentos na sua
integridade, inclusive poro efeito de pro-
va em juizo ou foro dele.

assinatura do responsável pelo setor de microfilmagem

nome por extenso

Fim
A sequência da documentação

contida neste filme tem continuidade no



ANEXO V
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ANEXO VI

TERMO DE CORREÇÃO





ANEXO VIII

MICROFILME

NIQ





	
ANEXO X CARTÃO PARA TESTE DE RESOLUÇÃO - PLANETÁRIA
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ANEXO XI

ASSEMBLEIA
ESTADO DE

LEGISLATIVA
MINAS GERAIS

LIMPE
CONSELHO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA

CENTRO DE MICROFILMAGEM



ANEXO XII

M ó`dulo- I

Processos de

Proposições

Legislativas

Arq.	PL



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CENTRO DE MICROFILMAGEN

Folha de Controle da Docts1entaço Microfilmada - Modulo 1 - Processos de Proposiço:Legislativa - Leis 	ANEXO XIII

ROLO	LEI	LEI	N2 DE	NA DE

NA	 INICIAL	FINAL	FLASHS	F(FCGRAMAS	
Descrição de Ocorrncias	
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ---- CENTRO DE MICROFILMAGEM
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ANEXO XV

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DPDL - CENTRO DE MICROFILMAGEM

Órgão:	 Filme

Conteúdo:

Resolução:

Descrição:



ANEXO XVI

DESEI4'EMO DO CENTRO DE MICROFILMACEN - MÚDILO 1 (*)

PERÍODO

FASES

PREPARAÇÃO

OFERAÇAO
PROcEsslv€NrO

FLICAÇO

REUCA AÇAO

TOTAL

julho	 outubro Inoveirro 1 dezembro
	

março f abril 1 TOTAL

83
	

84

22.3001 41.1801 45.201 1 38.000 1 41.000 I 24.000 I 36.450 1 11.050
	

259.181

9.600 1 71.900 1 50.400 1 14.400 1 29.345 1 47.625 1 35.911 1 259.181

31.480 1 43.860 1 52.131 1 33.540 I 33.600 1 194.611

22.3001 41.1801 45.201 I 47.600 1112.900 1105.880 I 94.710 I 92.526 I 81.165 I 69.511 1 712.973

Fonte: Dados originais

(*) em número de fotogramas
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