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Este Manual de Redação de E-maUs Institucionais da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais tem como objetivo principal tornar-se uma
fonte de orientação e consulta para os servidores das áreas envolvidas
com as demandas apresentadas à Casa por meio de mensagens eletrônicas
(e-maus).

Resultado da constatação de que o volume de mensagens encaminhadas à
Assembleia por cidadãos e outras instituições cresce a cada dia, o Manual
padroniza procedimentos e define regras básicas para uma comunicação
objetiva e sem ambiguidades, de modo a evitar a adoção de condutas
distintas ou conflitantes nas respostas.

É reconhecida peta Assembleia, há muito tempo, a importância que os
meios digitais adquiriram no seu processo de interlocução com a sociedade.
Com esta publicação, o Legislativo reafirma o seu compromisso de
aprofundar esse contato e busca alinhar-se às peculiaridades e à agilidade
intrínsecas à tecnologia, sem, contudo, comprometer a qualidade da
comunicação.

Espera-se que as orientações aqui contidas, baseadas na experiência do
Parlamento mineiro, possam ser úteis também a outras instituições que
têm no correio eletrônico uma importante e indispensável ferramenta de
comunicação com seus públicos.



Por meio da internet, o cidadão encaminha, tanto aos gabinetes
parlamentares quanto à administração da Assembleia Legislativa,
mensagens contendo opiniões, sugestões, solicitações, comentários e
denúncias. No âmbito da Secretaria da Assembleia, o atendimento a essas
demandas é realizado por vários setores.

Até meados de 2008, cada setor cuidava do processamento das mensagens
com base em procedimentos próprios. A entrada descentralizada dos e-
maus, aliada à ausência de processos de integração entre as interfaces de
atendimento, acabava gerando perda de informação para a instituição,
que não dispunha, dessa forma, de dados consolidados sobre o número de
demandas processadas pela ALMG, os assuntos sobre os quais versavam,
o prazo em que foram respondidas e o grau de satisfação com o serviço
prestado. Essas informações ficavam restritas aos setores administrativos,
sendo que nem todos utilizavam metodologias de controle estatístico e
qualitativo desses dados. Além disso, a falta de uma clara definição de
atribuições quanto a esse tipo de serviço e a inexistência de um padrão
institucional para as respostas geravam situações indesejáveis, tais como
demora no atendimento ao cidadão e fornecimento de informações
incompletas ou contendo incorreção.

A revisão dos processos de resposta às mensagens encaminhadas à ALMG
faz parte de um projeto mais amplo de reestruturação do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC), iniciado em 2006, no âmbito da
Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial (CRPC), com a elaboração
de um diagnóstico em profundidade desta área de relacionamento da "G.
O desafio de encontrar mecanismos mais eficientes de processamento
dos e-mails institucionais foi assumido, em 2008, pela Câmara de Gestão
Integrada (CGI), que solicitou às áreas administrativas que possuem
interface de atendimento ao público, sob a coordenação do CAC, o
desenvolvimento de um sistema integrado de respostas às mensagens
encaminhadas pelos cidadãos.



Surgiu, assim, o Sistema Fale com a Assembleia, formado pelas seguintes
áreas:

• Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC);

• Centro de Apoio às Câmaras (Ceac);

• Escola do Legislativo;

• Gerência-Geral de Documentação e Informação (Biblioteca;
Legislação /Tramitação de Projetos);

• Gerência de Jornalismo (Assessoria de Imprensa);

• Ouvidoria;

• Procon Assembleia;

• Diretoria de Rádio e Televisão (Rádio Assembleia, TV Assembleia).

Um dos primeiros resultados do trabalho integrado do Sistema Fale com a
Assembleia é a edição deste Manual. Outra inovação com forte impacto
na qualidade do serviço prestado à sociedade é o Sistema de Interação
com o Cidadão (SIC). Desenvolvido pela Gerência-Geral de Sistemas de
Informação, o programa otimiza o gerenciamento dos fluxos de
atendimento entre as áreas, com a definição de critérios de
armazenamento, catalogação e recuperação das solicitações dos cidadãos
e entidades e das respostas fornecidas pela ALMG. Além de maior eficiência
no resgate de informações, o sistema permite um melhor controle do tempo
de resposta e facilita a produção de relatórios quantitativos e qualitativos.

O desenho proposto para o Sistema Fale com a Assembleia mantém a
entrada descentralizada das mensagens, mas o processamento das
demandas passa a ser compartilhado entre as áreas e a gestão integrada
do processo é assumida pelo CAC. Tal estrutura busca valorizar, sedimentar
e disseminar o conhecimento já acumulado pelos setores envolvidos no
serviço de atendimento ao cidadão e a instituições por meio de canais
eletrônicos, além de dar visibilidade a essa importante atividade de
interlocução com a sociedade e gerar subsídios para o trabalho parlamentar
e para as ações administrativas da Casa.
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2 - Procedimentos do Sistema Fale .: "., a Assembleia

• 2.1 - Premissa

As demandas recebidas pela ALMG por meio de canais eletrônicos devem
ser respondidas preferencialmente no prazo de 24 horas. Nenhuma
mensagem deve ficar sem resposta, a menos que se configure claramente
como spam ou que possua conteúdo suspeito (anexos não solicitados, links
para sites não confiáveis, cartões virtuais, etc.).

Quando não for possível atender à demanda em 24 horas, deve-se, nesse
mesmo prazo, enviar uma mensagem ao cidadão ou instituição informando-
Lhe que sua solicitação foi recebida, está sendo analisada pela área
competente e será respondida em breve. Sempre que possível, é
recomendável mencionar a previsão de prazo para a resposta.

Para subsidiar a geração de relatórios estatísticos e gerenciais, os setores
que compõem o Sistema Fale com a Assembleia deverão adotar
procedimentos de classificação das mensagens eletrônicas recebidas.

• 2.2 - Classificação de Demandas

É o ato de categorizar as demandas recebidas pelo Sistema Fale com a
Assembleia, de acordo com a sua natureza. Para tanto, devem ser utilizadas
as seguintes categorias:

Consulta/Solicitação de Informação - Comunicação por meio da qual o
cidadão solicita orientação, instrução ou informação a respeito de
determinado tema. Distingue-se do pedido, pois trata somente de demanda
por informação. Ex.: consulta sobre legislação e projetos em tramitação,
solicitação de informação sobre a ALMG e os deputados, de orientação
sobre o processo legisLativo, etc.
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Denúncia - Comunicação por meio da qual o cidadão aponta irregularidade
ou indício de irregularidade na administração ou no atendimento prestado
por instituições públicas ou privadas.

Elogio/Agradecimento - Comunicação por meio da qual o cidadão demonstra
satisfação ou agradece por serviço ou atendimento prestado.

Reclamação/Crítica - Comunicação por meio da qual o cidadão relata
insatisfação ou manifesta opinião desfavorável ou depreciativa em relação
às ações, às atividades ou aos serviços, tanto da ALMG quanto de outros
órgãos e instituições.

Pedido - Comunicação por meio da qual o cidadão apresenta um pedido de
bens, serviços, auxílios e ações de interveniência. Distingue-se da
consulta/solicitação de informação, pois envolve um requerimento de
atendimento ou de providências. Exemplos: pedidos de auxílios diversos,
pedidos de emprego e estágio, pedidos de caráter assistencial (cadeiras
de rodas, consultas médicas, doação de livros, alimentos e outros), pedidos
de manutenção do sinal da TV, etc.

Sugestão - Comunicação por meio da qual o cidadão propõe uma ação que
considera útil à melhoria das atividades desenvolvidas, dos serviços ou do
atendimento prestados pela ALMG.

• 2.3 - Classificação de Tipos de Assuntos

Após a categorização da demanda, o passo seguinte consiste em classificá-
la por tipo. Como qualquer classificação envolve critérios subjetivos que
poderiam comprometer a consistência dos relatórios gerados, no âmbito do
Sistema Fale com a Assembleia optou-se pela adoção de uma lista fechada
de assuntos, os quais correspondem a grandes grupos de processos
desenvolvidos ou de serviços prestados pela ALMG no atendimento às
solicitações. Assim, cada demanda recebida deverá ser classificada em um
dos assuntos relacionados a seguir, de acordo com o conteúdo da solicitação:



Tramitação de Projetos/Processo Legislativo

Legislação e Jurisprudência

Biblioteca e Arquivo

Assessoria de Imprensa

Apoio às Câmaras Municipais

Defesa do Consumidor

Escola do Legislativo

Ouvidoria Parlamentar

TV Assembleia

Agência de Rádio

Outras Demandas (CAC)

Na hipótese de recebimento de mensagem que não se enquadre em nenhum
dos assuntos ou tipos previstos no SIC, a situação deve ser submetida à
análise do CAC, gestor do Sistema Fale com a Assembleia.

No caso de recebimento de uma mensagem de competência de outra
área, esta deverá ser encaminhada ao setor responsável pela
resposta.

rifl! í:I £

• 3.1 - Cabeçalho

3. 1.1 - OCompo"De"

Este campo deve ser preenchido utilizando-se o "usuário genérico" do
setor. O objetivo desse procedimento é ajudar o destinatário a identificar
a origem da mensagem.



3.1.2 - O Campo "Para"

Este campo conterá apenas o e-mail do destinatário (ver observação sobre
Spam na pág. 18 deste manual). Caso seja conveniente encaminhar
internamente a resposta, sobretudo no caso de demandas processadas
em outros setores da ÂLMG, deve-se usar sempre a cópia oculta (BCC ou
CCO), e nunca a cópia carbono (CC).

3.1.3 - O Campo "Assunto"

Este campo ajudará o destinatário a selecionar as mensagens, assim como
permitirá que alguns programas de correio eletrônico filtrem ou direcionem
a mensagem para caixas postais previamente definidas. Deverá ser
preenchido de forma sucinta, objetiva e clara, para facilitar a identificação
do conteúdo da mensagem.

Expressões genéricas, como "dúvida", "pedido de esclarecimento",
"solicitação de informação", não ajudam o destinatário a identificar o e-

mail como resposta à demanda apresentada. Nesses casos, recomenda-se
substituir essas expressões por outras mais precisas, que permitam melhor
identificação do assunto tratado no e-mail.

Mesmo nos casos em que a resposta inicial da ALMG for apenas pedido de
esclarecimentos ou informações adicionais para o processamento da
demanda, o assunto deverá ser identificado como Resposta (Re:).

Esse campo não pode ser preenchido apenas com maiúsculas.

3.2 - Corpo da Mensagem

3.2.1 - Vocativo e Tratamento

O vocativo determina o grau de proximidade entre o remetente e o
destinatário de uma mensagem e, portanto, sua escolha relaciona-se com
a forma de tratamento a ser adotada.
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A fórmula mais comumente utilizada no correio eletrônico, na Assembleia
Legislativa, é "Prezado Senhor", "Prezada Senhora" ou "Prezado"/
"Prezada" seguido do nome do destinatário. Devem-se evitar saudações
de caráter pessoal, como "Oi", "Olá", "Tudo bem?" e similares.

Quando a mensagem vier assinada por empresa, entidade ou instituição
pública, usa-se a expressão "Prezados Senhores".

A fórmula "Prezado(a) Sr(a)." somente será utilizada na impossibilidade de
identificar pelo nome o sexo do destinatário.

Convém, todavia, observar que, em correspondência recebida diretamente
de autoridades que se identifiquem como tal, deve-se adotar o padrão de
tratamento da correspondência oficial da Assembleia (ver Manual de
Redação Parlamentar).

3.2.2 - Texto

As mensagens enviadas pela Assembleia LegisLativa são textos
institucionais e recebem o tratamento de correspondência oficial. No rol
dos textos parlamentares, a mensagem equivale à carta, menos rígida em
sua formulação que o oficio, por exemplo, mas igualmente sujeita aos
princípios da administração pública.

A redação de uma mensagem, pelo caráter de texto institucional, será pautada
pela impessoalidade, evitando-se a manifestação de opiniões e impressões
pessoais sobre o assunto e o uso de linguagem excessivamente informal.

O redator deve buscar a clareza, a concisão e a simplicidade, com o uso de
linguagem coloquial, evitando sempre que possível a terminologia técnica
ou jurídica.

O uso de figuras de linguagem como a metáfora e a ironia, bem como de
expressões ambíguas, dificulta a Leitura e confunde o leitor. A sintaxe
direta facilita a expressão das ideias e a leitura.
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Atenção especial deve ser dispensada às mudanças decorrentes do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa. Os textos institucionais enviados por
e-mail deverão obedecer às novas regras ortográficas.

3.2.3 - Formatação
Recomenda-se o uso de espaço duplo na separação de parágrafos, o que
evita o risco de a mensagem perder a divisão em parágrafos.

Na redação, usa-se a fonte anal 12 preta, sem recuo à direita.

Convém evitar o uso de itálico ou negrito ou fonte de cor diferente como
formas de ressaltar trechos da resposta, pois podem ser modificados
durante a transmissão ou na recepção da mensagem.

Dependendo do programa de correio eletrônico, a mensagem pode chegar
desformatada na caixa postal do destinatário, dificultando ou mesmo
impedindo a sua leitura (acentuação, til, cedilha e aspas são transformados
em "sujeira"). Para evitar esse problema, a resposta pode ser enviada
com versão sem formatação. Para fazer isso, clicar em "Ferramentas",
"Opções", "Geral", "Formato de envio" e escolher "Enviar junto uma
versão sem formatação".

ra permitir
3.3 - Links e Anexos

Os links devem'érão enviados quando não for possível incluir o link
crnta do documento na internet. É necessário compactar os anexos

muito extensos, pois há caixas de correio com limite de capacidade para
armazenamento de mensagens. Convém fazer breve referência no texto
da mensagem ao conteúdo do anexo.
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3.4 - Uso de Siglas

Na primeira referência, a sigla vem entre parênteses, após o nome completo
da instituição, da entidade ou do órgão. As siglas de amplo conhecimento
público, como Petrobras, INSS, etc. dispensam a explicitação do nome.

São grafadas:

• com maiúsculas as siglas com até três letras (ex.: SUS, IAB);

• com maiúsculas as siglas com mais de três letras que sejam pronunciadas,
no todo ou em parte, letra por letra (ex.: ALMG, UFMG);

• com apenas a inicial maiúscula as siglas com mais de três letras que
sejam pronunciadas como palavras (ex.: Ipsemg, Septag, Cemig).

Deve-se respeitar a grafia da sigla em que apareça letra minúscula, como
em CNPq, Sind-UTE e BHTrans.

• 3.5 - Datas

Podem ser escritas abreviadamente (30/6/2008 ou 30/6/08) ou por extenso
(13 de julho de 2008). O primeiro dia do mês será sempre indicado por
número ordinal (1°), seja na forma abreviada ou por extenso.

Não usar o algarismo zero antes do dia ou do mês, como em 02/09/2008.
Nesse exemplo, o correto é 2/9/2008.

- Os ntn.

• de zero a nove (ex:. Sua

• do primeiro ao nono (ex.: Foi o primeiro a

• no início de frases e em títulos e subtítulos (ex.: Doze serv1ci,._
candidatos a representante.);



• em títulos de obras literárias, expressões e nomes de fatos históricos
(ex.: Dois irmãos, de Milton Hatoum; oQuinze de Novembro; a Proclamação
da República);

• em nome de logradouros públicos (ex.: Praça Sete de Setembro);

• na representação de frações (ex.: Dois terços; meia passagem);

• nos substantivos criados a partir de números (ex.: Regra-três; o jogo
vinte e um).

- Usam-se os algarismos cardinais (1, 2, 3, ...):

• a partir de 10 (ex.: Eram 12 alunos);

• nas porcentagens (ex.: A abstenção foi de 18%);

• nos documentos numerados (ex.: Projeto de Lei n° 2.30012006);

• em tabelas e gráficos;

• na indicação de valores monetários (R$ 1.234,00);

• no resultado de votações (ex.: A matéria foi aprovada por 42 votos).

- Usam-se algarismos ordinais (1° '° °
• a partir do 10° (ex.: Ficou em 20° Lugar);

• na numeração de andares de prédios, unidades militares, zonas eleitorais,
varas da Justiça, cartórios, competições, séries escolares, graus de escolaridade;

• na numeração de reuniões e suas subdivisões, turnos de discussão,
sessões legislativas e legislaturas;

• na indicação de colocação estatística;

• junto a nomes de cargos (ex.: 10-Secretário).

- Medidas

Escrevem-se com algarismos, abreviando-se as unidades, sem espaço entre
o algarismo e a abreviatura e sem ponto após a abreviatura. A exceção é
a palavra "litros", escrita por extenso, para evitar confusão com o
algarismo 1 (ex.: 1km, 10Cm, 2 litros).
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Para a medida de tempo e horário, adotam-se os seguintes procedimentos:

Escrevem-se por extenso as palavras "horas", "minutos" e "segundos"
quando o número for inteiro (ex.: A reunião começa às 10 horas. A chuva
durou 30 minutos.);

Nos outros casos, adotam-se as abreviaturas "h", "mm" e "s" (ex.: A
partida terminou às 12h20min. Avencedora fez o percurso em 2h12min34s).

• 3.7 - Abreviaturas
A abreviação de palavras é muito frequente na comunicação interpessoal.
Na correspondência institucional, no entanto, é vedado o uso de abreviações
como "vc" por "você", "q" por "que", "Abs" por "abraço".

Mesmo abreviaturas comuns na linguagem escrita devem ser evitadas
para não confundir o leitor.

• 3.8 - Uso de Maiúsculas
A mensagem não deve ser grafada, no todo ou em parte, apenas com
Letras maiúsculas, em nenhuma hipótese. No jargão da internet, o uso de
palavras com todas as Letras maiúsculas significa que a pessoa está
gritando.
Após o vocativo, inicia-se o texto com maiúscula.

Grafam-se com maiúscula:

• documentos numerados ou datados (ex.: Resolução n° 5.315/2008);

• cargos, títulos e dignidades religiosas, em sentido genérico ou não (ex.:
Presidente da República, Governador do Estado);

• unidades político-administrativas (ex.: Município de Belo Horizonte,
Estado de Santa Catarina):
• órgãos públicos e seus órgãos técnicos, divisões e departamentos (ex.:
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, Departamento de Estradas
de Rodagem);



• empresas, estabelecimentos particulares e entidades;

• substantivos comuns quando ligados a nomes próprios (ex.: Barragem
da Pampulha);

• próprios públicos (ex.: Escola Estadual Barão de Macaúbas, Avenida Afonso
Pena);

• acidentes geográficos determinados (ex.: Rio Jaiba, Serra da Boa
Esperança);

• pontos cardeais e colaterais quando designam regiões (ex.: Norte de
Minas, Região Nordeste);

• eras e fatos históricos e festas religiosas e civis (ex.: Idade Média,
Revolta da Chibata, Semana Santa);

• curso ou disciplina, quando o nome é oficial (ex.: Formou-se em Relações
Públicas.). Quando se trata de conteúdo, usa-se inicial minúscula para
disciplinas. (ex.: Nada sabe de geografia, mas adora alemão e francês.).

Grafam-se também com maiúscula as abreviaturas que acompanham nomes
próprios, as formas de tratamento e suas abreviaturas, as patentes
militares e o nome dos três Poderes.

3.9 - Fecho e Assinatura
Adota-se como fecho da mensagem a expressão "Atenciosamente,".

Após o fecho, sugere-se a adoção do seguinte formato para assinatura e
identificação do remetente, podendo, em caso de conveniência, ser omitido
o nome do servidor:

Atenciosamente.

José da Silva (facultativo)
(Nome do setor) da ALMG
Telefone:
E-mail:
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R3. 10 - Envio da Mensagem

A mensagem somente deve ser enviada após revisão cuidadosa, verificando-
se a correção das informações e da linguagem adotada.

O trabalho com algumas mensagens não termina com o envio. Alguns
provedores possuem mecanismos antispam, que exigirão, por meio de
mensagem automática, que o remetente entre no site e digite um código
(exibido na tela) para liberar o envio da mensagem. Sem esse
procedimento, a mensagem será considerada spam e não chegará ao
destinatário.

[4Spam
O spam é qualquer mensagem eletrônica não solicitada, enviada
geralmente em massa e com fins publicitários. Assim, mesmo que o
tema tratado em e-mail enviado ao Fale com a Assembleia seja de
interesse de outras pessoas ou entidades, a resposta não deve ser enviada
para outros destinatários. A intenção pode ser boa, mas o resultado nem
sempre.

O spam traz prejuízos para quem o recebe e para quem o envia. Além de
fazer quem o recebe perder tempo, ele pode congestionar a caixa de
correio, impedindo que novos e-maus sejam enviados e recebidos. Quem
está do outro lado também acaba trabalhando contra si mesmo. Isso porque
o spammer (pessoa, empresa ou entidade que envia spam) ganha a
antipatia dos outros e pode ter seus e-maus bloqueados por serviços
antispam.

O que são as "listas sujas"?

As "listas sujas" são um serviço oferecido pela internet que combate a
disseminação de spams. O usuário incluído nessa Lista, seja pessoa física,
instituição ou empresa, tem suas mensagens bloqueadas automaticamente
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e elas não chegam ao destino. Para não ser tratado como um spammer, o
usuário deve certificar-se do interesse de quem vai receber o e-mail,
além da procedência e da utilidade da mensagem.

Assembleia tem norma para spam

Ouso do correio eletrônico é regulamentado pela Portaria n 17, de 2003,
da Presidência da Assembleia, que proíbe a emissão de mensagem
endereçada em bloco, enviada, indiscriminadamente, a um grande número
de destinatários, sem verificar a utilidade de seu conteúdo, o interesse
que eles têm em recebê-la ou a existência de lista apropriada para a
discussão do assunto.

Quem desrespeitar a regra será alertado pelo administrador do Correio e,
se persistir, terá suas mensagens encaminhadas à Diretoria de Recursos
Humanos e à Diretoria-Geral, para apuração da falta e aplicação das
penalidades previstas.

E quando o Fale com a Assembleia receber um spam?

Mensagem com características de spam não deve ser respondida. Muitos
spammers enviam mensagens a Listas de discussão para se certificar de
que o endereço eletrônico contido na relação é correto. Responder à
mensagem significa confirmar o e-mail. A mesma observação vale para
spam que ofereça links para descadastramento.

Thread é o encadeamento de mensagens em resposta a uma mensagem
original. Para fazer isso, basta usar o comando "Responder". O
procedimento pode facilitar a organização de mensagens, mas, se repetido
várias vezes, pode dificultar a identificação do assunto.

Evita-se a ocorrência do thread apagando-se mensagens intermediárias
relativas ao processamento da demanda e conservando apenas, abaixo da
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resposta da ALMG, a mensagem original. Assim, basta colar, abaixo da
resposta, a mensagem original que apresenta a demanda, inclusive com
cabeçalho (exceto no caso de mensagens muito longas, em que se pode
reproduzir apenas a parte essencial para identificação do conteúdo).

Não se deve repetir, no campo "Assunto" (ver item 3.1.3) as indicações "Re:

Re: Re: ", ou "Fwd: Re: ". O melhor é apagá-las e escrever "Re: ", seguida do
assunto (mesmo no caso de troca sucessiva de mensagens com o demandante).

Exemplos de mensagens e respectivas respostas (casos reais de 2008,
adaptados para este manual):

Destinatário: assessoria. imprensa®almg. gov . br
Nome: ..............
E-mail ...............
Sou estudante de jornalismo e, para responder às questões de um trabalho
de escola, gostaria de saber o que a ÂLMG está fazendo para estar mais
próxima da população e afinada com seus anseios.

Resposta

De: ALMG Assessoria de Imprensa
Para- .............................

Prezada ..............
A ALMG desenvolve uma série de atividades de aproximação com a
população, como a interiorização de audiências das comissões. Os
deputados vão a todas as regiões do Estado para conhecer as demandas
dos cidadãos, evitando que eles tenham que se deslocar até Belo Horizonte.
Outras iniciativas são a criação da Comissão de Participação Popular e da
Ouvidoria Parlamentar. Há também a preocupação com a formação política
e conscientização dos jovens, tratada em projetos como Educação para a
Cidadania e Expresso Cidadania, esse em sua primeira versão neste ano.
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Sugerimos que você visite nossa página ria internet (www.almg.gov.br ) para
conhecer as iniciativas mencionadas. O próprio site é outro exemplo, pois mantém
canais que podem ser usados pela população para contato com os deputados ou
com a administração da ALMG e para acompanhamento dos nossos trabalhos.

Atenciosamente,
Assessoria de Imprensa da ÂLMG
Telefone: (31) 2108-7715

U2
Destinatário: cac@aLmg.gov.br
Nome: ..............
E-mail- ..............

Solicito inscrição para participar das audiências de revisão do PPAG-2009.

Resposta
De: ALMG Centro de Atendimento ao Cidadão
Para- .............................

Prezada ..............
As inscrições para a "Audiência Pública para Revisão do Plano PLurianual
de Ação Governamental - PPAG 2008/2011" podem ser feitas na página da
ALMG (www.almg.gov.br ), no menu vertical à esquerda (comunicação!
eventos - clicar no evento) ou no endereço http:.i/ww2,almg.gov,brI
hotsites/ppag/BeLQHorizontehtmleYefltOS/ e deverão ser efetuadas até
o dia 3 de novembro, observando-se que as vagas são limitadas.

Atenciosamente,
Equipe do CÂC - Centro de Atendimento ao Cidadão da ALMG
Telefone: (31) 2108-7498
E-mail: cac@almg.gov.br



Destinatário:ceac@almg.gov. br
Nome ...............
E-mai[ ...............

Gostaria de receber um modelo de projeto de lei que regulamenta o arquivo,
incluindo cláusulas de eliminação de documentos que não servem para
pesquisa por terem sido destruídos por traças ou pela ação do tempo. O
pedido é urgente, pois necessitamos de instituir uma lei de conservação,
eliminação e organização de documentos do arquivo do Legislativo.
Atenciosamente,

Resposta

De:ALMG Centro de Apoio as Câmaras - CEAC
Para ..............................

Prezada.........

Em atendimento à sua solicitação, relativa aos prazos de guarda dos
documentos produzidos por câmaras municipais, temos as seguintes
considerações a fazer:

1) Em nosso entendimento, uma câmara municipal, em decorrência da
natureza de suas atividades, deve ser considerada como instituição
arquivística, cabendo-lhe elaborar e adotar uma tabela de temporalidade
para disciplinar a guarda e o expurgo dos documentos que produz, Levando-
se em conta o valor probatório e/ou histórico dessa documentação:

2) a fixação dos prazos de guarda e a eventual eliminação de documentos
não deve ocorrer de forma arbitrária; ao contrário, deve, sempre que
possível, ser definida com base na legislação aplicável a cada espécie
documental:

3) entretanto, não existe uma norma única que defina os prazos de guarda
de todos os tipos de documentos. Em certos casos, há mesmo um
vazio LegaL, ou seja, ausência de normas sobre o assunto. Assim, tal
definição muitas vezes é feita com base em preceitos gerais dos ramos
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do Direito a que se vinculam os documentos (Direito Administrativo,
Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, etc.);

4) vê-se, portanto, que a elaboração de uma tabela de temporalidade é
tarefa complexa, que requer pesquisa e análise da legislação aplicável a
cada tipo de documento que esteja sob a custódia da instituição. Como
ponto de partida, recomenda-se a análise de tabelas de temporalidade de
instituições congêneres, método que ajuda a demonstrar como outros
órgãos e entidades trataram a questão;

5) no âmbito da Assembleia Legislativa, a Deliberação n° 2.350, de
2004, estabelece os prazos de guarda, a destinação final e os
procedimentos relativos à eliminação de documentos. Trata-se de
norma interna, de aplicação restrita a esta Casa, mas que pode servir
como subsídio à câmara municipal interessada no assunto. Seu texto
pode ser consultado em nosso site, por meio do seguinte endereço:
http: LI hera. alrng .gov.bi/ cgi biriLnpb
brs?d=NJMGf=&1=20n=ap=1 &r=1&u=http; / /www,ajmg,gov,br/njmgí

17tJNKONSE.&SECt=TQDODOC&c01 =E&ço2=E&&51=Deibera%
E7%E3oas2 = 2350&s3 = &s4 =

Em caso de dúvidas ou novas solicitações, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
Equipe do Ceac
Centro de Apoio às Câmaras da ALMG
Telefone: (31 )2108. 7303
E-mail: ceac@almgSgov.br
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Destinatário: gdi@almg.gov.br
Nome: ..............
E-mail: ..............
Gostaria de obter informações a respeito do projeto que altera a Lei de
Organização Judiciária de Minas Gerais. O que falta para a alteração entrar
em vigor?

Obrigada pela atenção.

Resposta

De: ALMG Documentação e Informação - Atendimento ao Usuário
Para ..............................

Prezada ..............
O assunto é objeto do Projeto de Lei Complementar n° 26, de 2007. No
momento, essa proposição aguarda parecer da Comissão de Administração
Pública desta Casa. Antes de ser apreciado pelo Plenário, em 1 1 turno, o
projeto deverá receber parecer também da Comissão de Fiscalização
Financeira. Depois disso, ainda precisará ser aprovado em 20 turno. Assim,
não há como prever um prazo para que a nova lei seja aprovada e
sancionada. Sugerimos que acompanhe o andamento da matéria por
meio de nosso site (opção "Tramitação de Projetos"), pois esta é a
melhor maneira de se manter informada sobre o assunto. Se desejar,
pelo Link abaixo você poderá se cadastrar para receber uma mensagem
a cada vez que a tramitação avançar: httpJJa1rnggobrJ

p.rQpçoquiopewsprstro
Em caso de dúvidas ou novas solicitações, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
Gerência-Geral de Documentação e Informação da ALMG
Telefone: (31) 2108-7666
E-mail: gdí@almg.gov.br
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Es
Destinatário: escota@atmg.gov.br
Nome...............
E-mait...............

Boa-tarde. Gostaria de saber como participar de eventos na Escota do
Legislativo.

Resposta

De: Escota do Legislativo
Para..............................

Prezada ...............
A Escola do Legislativo oferece uma programação especial aberta ao público.
sem custos de inscrição e sem exigência de pré-requisitos. A condição
para essa participação é apenas a de se efetuar a matricula, conforme
orientações previamente divulgadas.

Para acompanhar nosso calendário de atividades, consulte a nossa página
na internet (wwwatmg.gov. br /escola), no tink Calendário de Atividades.

Caso você não seja assinante do Boletim da Escola do Legislativo e tenha
interesse em acompanhar o calendário de atividades, recebendo
informações atualizadas em seu correio eletrônico, assine-o por meio do
Formulário de Cadastramento, disponível na página mencionada, no link
Boletim Eletrônico /Cadastro.

Atenciosamente.
Gerência de Planejamento Pedagógico
Escola do Legislativo da ALMG
Telefone: (31) 3348-5400
E-mail: escola@almg.gov.br
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Destinatário: ouvidoria@almg.gov.br
Nome...............
E-mail:..............

Trabalho como professora no sistema prisional e estou em efetivo exercício
da função. Nós, servidores da Secretária de Educação, que atuamos dentro
de penitenciárias, não recebemos o adicional de pericutosidade que nos é
de direito, de acordo com artigo 7°, inciso XXIII, da Constituição de 88.
Existe uma lei específica sobre esse direito dos servidores em exercício
em Penitenciárias de Minas (Lei n° 11.717, de 1994). No entanto, do meu
ponto de vista, esse direito nos é negado. Peço a atenção dos senhores no
que diz respeito a tal relato. Grata.

Resposta

De: ALMG Ouvidoria
Para: .............................

Estamos encaminhando seu pedido à Secretaria de Estado de Planejamento
e também à Secretaria de Estado de Educação, órgãos que poderão
responder à questão levantada por V.Sa.

Atenciosamente,
Deputado Inácio Franco Ouvidor Parlamentar
Ouvidoria Parlamentar da ALMG
Telefone: (31) 2108-7828 ou 08000310888
E-mail: ouvidoria@atmg.gov.br
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Destinatário: procon®a(mg.gov.br
Nome' ..............
E-mail' ..............

Boa tarde, comprei um ar condicionado que nunca funcionou e não consigo
fazer nem a troca e nem receber meu dinheiro de volta. Consigo resolver
isso no Procon Assembleia? Obrigada. Luciana.

Resposta
De: ALMG Procon
Para' .............................

Prezada ...............
Sugerimos que venha ao Procon e que apresente seus documentos pessoais,
a nota fiscal de aquisição do produto e o Termo de Garantia para que
possamos analisar esses documentos, analisar também seu relato e orientá-
la sobre seus direitos e sobre como proceder em defesa dos mesmos. O
Procon Assembleia funciona de 7h30min às 18h30min, de segunda à sexta-
feira, na Rua Curitiba, 2.002, bairro Lourdes - BH-MG, quase esquina de
Av. Álvares Cabral, telefone 3253-5500 ou, também de segunda à sexta-
feira, de 7h30min às 17h30min, no Psiu da Praça Sete, no centro de Belo
Horizonte, telefone 3207-9400.

Atenciosamente,
Assessoria Jurídica do Procon Assembleia
Telefone: (31)32535500
E-mail: procon@almg.gov.br
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Destinatário: tvassembteia@almg.gov.br
Nome ...............
E-mail	..............

Como assistir novamente a uma reunião ou programa exibido na TV
Assembleia?

Resposta
De: ALMG GTV TV Assembleia
Para ..............................

Prezada ...............

Agrade de programação da TV Assembléia está disponível na Internet, no
endereço www.almg.gov.br/tvalmg,  onde é possível consultar os horários
de exibição e reapresentação de todos os programas e reuniões. O
telespectador também pode assistir pelo site às entrevistas exibidas nos
programas Mundo Político e Memória e Poder. Dentro de alguns meses, os
arquivos de vídeo dos demais produtos da TV Assembleia também serão
disponibilizados na internet. Atualmente, a TV Assembleia não fornece
cópia de seus programas.

Atenciosamente,

TV Assembleia
Telefone: (31) 2108-7812
E-mail: tvassembleia®a[mg.gov.br
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