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1 INTRODUÇÃO

Ao Setor de Arquivo da ALMG compete:

"Recolher, avaliar, descrever, arranjar, custodiar e conservar
documentos de caráter administrativo e legislativo, de valor histórico
e legal comprovados; orientar a avaliação, a destinação de
documentos para guarda permanente, temporária ou eliminação;
registrar e controlar a entrada e saída de documentos recolhidos;
atender a consultas e pesquisas e promover a microfilmagem dos
documentos para fins de preservação (MINAS GERAIS..., 1983, p.
20)."

2 CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

De acordo com o Art. 20 da Deliberação n° 25911982 os documentos do
Arquivo se classificam em:

a) Documentação Legislativa: produto do processo legislativo, na forma de
proposições definidas no Regimento Interno : Leis Ordinárias, Emendas à
Constituição, Leis Complementares, Requerimentos sem Número e
Requerimentos Numerados, etc.;

b) Documentação Político-Parlamentar: registro de eventos e atuação política
do deputado junto à sociedade ( Comissões Temporárias de Inquérito, Especiais e
de Representação, Audiências Públicas, etc.);

c) Documentação de Correspondência: comunicação escrita trocada entre o
Poder Legislativo e instituições públicas ou privadas e terceiros ( cartas, ofícios de
respostas aos requerimentos, cartões, etc.);

d) Documentação Administrativa (atividade meio): processos ou procedimentos
documentados sobre assuntos de patrimônio e material, convênios, serviços, etc.;

2.1 Outras classes documentais

Além das classes de documentos citados pela Deliberação n.° 259182, o
Arquivo possui em seu acervo outros grupos documentais importantes, como:
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- processos de emancipação de distritos (a partir de 1959);

- documentos da IV Assembléia Constituinte Mineira (1987189);

- atas manuscritas do Congresso Mineiro e Câmara dos Deputados (1891 a
1931);

- atas sucintas das Reuniões de Plenário (a partir de 1959);

- documentos secretos (licença para processar deputados/cassação);

- mensagens do Governador do Estado (indicação de titulares/órgãos e
conselhos, etc.;

- ofícios do Tribunal de Contas;

- pareceres/ recursos da ALMG;

- processos contra deputados;

- decisões da Presidência.

3 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

a) Documentos legislativos: Os documentos legislativos são encaminhados ao
Arquivo, geralmente ao final da tramitação ou ao final da legislatura (4 anos), pelos
setores do Processo Legislativo nos quais os mesmos tramitam.
Quando os documentos formam processos com várias pastas e anexos (ex.: CPI'
s) são enviados em caixas—arquivo e relacionados através de uma guia de
transferência (Anexo A) com assinaturas dos responsáveis pelo envio e pelo
recebimento no Arquivo. No caso de documentos e correspondências que
tramitam diariamente o envio é imediato e feito por rota com recibos ou por
funcionários dos setores de origem, por meio de livros de carga.

b) Documentos administrativos: Os documentos administrativos recebidos pelo
Arquivo são enviados também por guia de transferência (Anexo A). Estão em uma
sala separada do restante do acervo, uma vez que são descartados depois de
obedecidos os prazos de guarda dos mesmos.

3.1 Arquivamento de proposições

Ocorre o arquivamento das proposições legislativas, de acordo com artigos do
Regimento Interno (MINAS GERAIS..., 2001), nas seguintes situações:
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no fim da legislatura (art. 180 § 10);

projeto rejeitado (art. 131);

projeto prejudicado (art. 284, II);

- anexação, arquivamento ou desarquivamento - competência do Presidente
(art. 82, XIII).

3.2 Desarquivamento de proposições

Ocorre o desarquivamento de proposições, de acordo com o Regimento
Interno (MINAS GERAIS..., 2001), nas seguintes situações:

- a pedido do autor (art. 180, § 20);

- apedido de Deputado que tenha requerido o desarquivamento (art.180, § 30);

- havendo requerimento sujeito a despacho do Presidente (art. 232, XXXII).

No Arquivo as proposições só podem ser desarquivadas mediante a
apresentação de cópia do requerimento do Deputado que solicita o
desarq uiva mento.

4 REGISTRO E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS

4.1 Registro

Até janeiro de 2002, os registros eram feitos em livros próprios, separados por
Grupos Documentais. A partir dessa data, o registro dos documentos que formam
os processos das Proposições Legislativas e Normas passou a ser feito em
planilhas do Excel para cada grupo de documentos (Anexo B).

4.2 Processamento

4.2.1 Proposições Legislativas

As proposições legislativas constituem-se de:

- projetos de lei ordinária;

r4
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- projetos de lei complementar;

- proposições de lei vetadas totalmente;

- propostas de emendas à Constituição;

- projetos de resoluções;

- proposições de lei complementar vetadas totalmente.

a) Origem: Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

b) Processamento:

- carimbo da data de arquivamento (Anexo E);

- preenchimento de planilhas do Excel (Anexo B), que se encontram no disco P;

- escrita no canto superior direito da pasta o número da proposição e o ano -
ex.: PI- n°509/2003;

c) Arquivamento:

- pastas suspensas do armário deslizante RUE com etiquetas coladas do lado
de fora das mesmas com os números e ano correspondentes.

4.2.2 Normas

As normas constituem-se de:

- Leis ordinárias;

- Leis complementares;

- Emendas à Constituição;

- Leis Delegadas;

- Resoluções;

- Mensagens do Governador.
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a) Origem: Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

b) Processamento:

- carimbo da data de arquivamento;

- preenchimento de planilhas do Excel, no disco P;

- escrita no canto superior direito da pasta o número da norma e o ano: ex.: Lei
n° 9.55012003.

d) Arquivamento:

- pastas suspensas do armário deslizante RUF com etiquetas coladas do lado
de fora das mesmas com os números correspondentes.

4.2.3 Comissões temporárias e permanentes

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem dois tipos de
Comissões, de acordo com o Regimento Interno: as Permanentes, que subsistem
nas legislaturas, e as Temporárias, que são criadas para tratar de temas
específicos e se extinguem ao término da legislatura ou antes dele, se atingido
seu objetivo ou findo o prazo estipulado para seu funcionamento.

a) Temporárias (art. 110 do Regimento Interno):

- Especiais;

- de inquérito;

- de representação.

Obs.: As Comissões Especiais se dividem em temáticas, de veto e de mensagens.

- Origem: Gerência-Geral de Apoio às Comissões

EI
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- Processamento:

retirada e análise dos documentos das caixas-arquivo;

preenchimento de planilhas da Base de Dados COMIS (Anexo C).

- Arquivamento:

caixas-arquivo no armário deslizante RUE com fichas de identificação
coladas nas caixas, em ordem numérica (Anexo D).

b) Permanentes (art. 101 do Regimento Interno):

- Origem: Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

-	Processamento:

retirada e análise dos documentos das caixas-arquivo;

preenchimento de planilhas da Base de Dados COMIS (Anexo C);

- Arquivamento:

• caixas-arquivo no armário deslizante RUF com fichas de
identificação coladas nas caixas, em ordem numérica.

4.2.3.1 Planilha da Base COMIS

A base de dados COMIS compõe-se de documentos produzidos nas
Comissões Permanentes e Temporárias e enviados ao Setor de Arquivo. A
planilha de entrada de dados tem os seguintes campos:

a) Grupo Documental: considera-se aqui o tipo da Comissão que pode ser
Permanente ou Temporária.
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Ex.:
- Grupo Documental: COMISSÃO PERMANENTE

- Grupo Documental: COMISSÃO TEMPORÁRIA

b) Subgrupo documental: é a subdivisão do grupo documental. As Comissões
Permanentes são as seguintes (art.1O1 do Regimento Interno): de Administração
Pública, de Direitos Humanos, etc.

Ex.:
- Subgrupo Documental: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

c) Ano: é o início dos trabalhos das Comissões. No caso das Comissões
Temporárias, iniciam-se os trabalhos a partir de um Requerimento Sem Número
do Deputado solicitando a constituição ou criação da Comissão;

d) Legislatura (período de quatro anos): período em que ocorre a Comissão. A
Comissão pode durar até um ano ou por mais de uma Legislatura.;

e) Resumo: corresponde a uma breve descrição do conteúdo do documento.
Quando no documento constar a ementa, esta deve ser transcrita na forma como
aparece;

f) Indexação: corresponde ao(s) assuntos(s) do documento. Deve ser feita
adotando - se a mesma metodologia usada para as bases NJMG e MATE, em
forma de sentença e tendo como instrumento de padronização dos descritores, o
Thesaurus da ALMG (MINAS GERAIS..., 2003);

Ex.: CRIAÇÃO, COMPOSIÇÃO, COMISSÃO ESPECIAL, OBJETIVO,
APURAÇÃO, ESPANCAMENTO, CIDADÃO, MUNICÍPIO, BARREIRO GRANDE.

g) Observações: Corresponde às informações relevantes que não se enquadram
nos outros campos.

Ex.: NÃO CONSTA RELATÓRIO FINAL.

LI
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h) Documentos Relacionados: corresponde aos documentos que relacionam-se
com a Comissão e que podem estar nas bases de dados MATE e NJMG.

Ex.:
Documentos Relacionados: REQUERIMENTO SEM NUMERO ANO
DEPUTADO

i) Conteúdo: corresponde à descrição do conteúdo das pastas e caixas.

Ex. : PASTA 1 - NOTAS TAQUIGRÁFICAS; PASTA 2— RELATÓRIO FINAL

j) Número de Pastas: quantidade de pastas de documentos.

Ex.: 2

1) Data de Arquivamento: corresponde a data de entrada dos documentos no
Setor de Arquivo.

Ex.: 1967

m) Localização: corresponde ao número da caixa onde os documentos estão
arquivados.

Ex.: CAIXA(S) 2

4.2.4 Requerimentos (arts. 225 A 228 do Regimento Interno)

4.2.4.1 Numerados

a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio às Comissões;

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

- Gerência de Matérias em Tramitação (MATE);

- Gerência de Correspondência Oficial.

12
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b) Processamento:

- carimbo com a data de arquivamento;

- preenchimento de planilhas do Excel no disco P (Anexo B);

- número do RQN no canto superior direito da pasta;

c ) Arquivamento:

- em pastas suspensas nos armários deslizantes RUF, em ordem numérica e por
legislatura, com etiquetas coladas do lado de fora com os números e anos
correspondentes.

4.2.4.2 Comunicações e requerimentos sem número

a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio às Comissões;

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

- Gerência de Correspondência Oficial;

- Gerência de Matérias em Tramitação (MATE).

b) Processamento:

- carimbo com a data de arquivamento;

- preenchimento de planilhas do Excel no disco P (Anexo B).

c) Arquivamento:

- pasta com o nome do Deputado autor ou da Comissão Permanente autora do
Requerimento e/ ou Comunicação.

II
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4.2.5 Correspondência legislativa

a) Origem:

- Gerência de Correspondência Oficial;

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

- Secretaria-Geral da Mesa.

b) Processamento:

- carimbo com data de arquivamento;

- sinalização do número do Requerimento respondido pelo ofício, quando for o
caso;

- preenchimento de planilhas do Excel, no disco P (Anexo B).

c) Arquivamento:

- ofícios de resposta a Requerimentos junto aos respectivos requerimentos e ou
comunicações;

- ofícios diversos, cartas, cartões, telegramas recebidos pelo Poder Legislativo,
são arquivados por REMETENTE em pastas suspensas nos armários
deslizantes RUF.

4.2.6 Atas sucintas das reuniões em Plenário

São as atas originais resumidas, assinadas pelos Deputados, das Reuniões
Ordinárias e Extraordinárias realizadas em Plenário. São organizadas
internamente em ordem cronológica (data da reunião) em pastas NZ, separadas
por ano dentro de cada legislatura.

Obs.: Estão sendo encadernadas.

14
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a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário.

b) Arquivamento:

- Armários de aço.

4.2.7 Processos de emancipação de distritos

São pastas contendo o Requerimento de emancipação, mapas, fotos, limites,
abaixo-assinados, formados a partir do pedido de emancipação por meio de um
RQN ou RQE (requerimento de emancipação) apresentado por um Deputado e
que acompanham a tramitação dos projetos de lei que dispõem sobre a
emancipação.

a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

b) Processamento:

- retirada dos processos das caixas-arquivo;

- confecção de fichas com o nome do distrito e com o nome do município e o
número da caixa onde foi arquivado o processo (Anexo F);

c) Arquivamento:

- pastas com o nome do distrito e do município escritos na lateral e colocadas
em caixas-arquivo em ordem alfabética e guardados nos armários deslizantes
RUF, com fichas de identificação do lado de fora da caixa, em ordem numérica
(Anexo D).

4.2.8 Audiências públicas

Os documentos resultantes das audiências públicas são relatórios das
reuniões com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis e propostas
apresentadas.

o	 15



a) Origem:

- Gerência Geral de Projetos Institucionais;

b) Processamento:

- retirada e análise dos documentos das caixas-arquivo;

- confecção de fichas com o nome das Regionais e das Cidades-pólo onde
acontecem as Audiências Públicas (Anexo G);

c) Arquivamento:

- caixas-arquivo no armário deslizante RUF, com fichas de identificação coladas
do lado de fora da caixa, em ordem numérica (Anexo D).

4.2.9 Decisões da Presidência

São Decisões da Presidência de não-recebimento de proposições dos
Deputados que são arquivadas na pasta do autor (atualmente o documento é
apenas carimbado pelo Plenário).

a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

b) Processamento:

- o documento é carimbado;

- é confeccionada uma ficha, onde consta o nome do Deputado (Anexo H);

c) Arquivamento:

- são arquivados em caixas-arquivo no armário deslizante RUF, com fichas de
identificação coladas do lado de fora da caixa, em ordem numérica (Anexo D).

16



4.2.10 Ofícios do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça

São Ofícios numerados do Tribunal de Contas sobre contratos firmados entre
Secretarias e Entidades do Estado, e do Tribunal de Justiça para processar
Deputados.

a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

b) Processamento:

- são retirados das caixas para análise, confeccionadas fichas com o número do
ofício, e outras com o assunto dos ofícios (Anexo 1);

c) Arquivamento:

- em caixas-arquivo nos armários deslizantes RUF, com fichas de identificação
coladas do lado de fora das caixas, em ordem numérica (Anexo D).

4.2.11 Pareceres da Assembléia

São pareceres da Procuradoria-Geral, pareceres sobre Recursos contra
Decisão da Presidência, etc.

a) Origem:

- Gerência-Geral de Apoio às Comissões;

b) Processamento:

- confecção de fichas com o conteúdo do Parecer (Anexo J);

c) Arquivamento:

- em caixa-arquivo onde são coladas fichas de identificação em ordem numérica
(Anexo D).

17



4.2.12 Acervo da IV Constituinte Mineira (1987 a 1989)

A IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais realizada no período
de 1987 a 1989, gerou um conjunto de documentos que se encontram
organizados e armazenados no Arquivo da ALMG.

São documentos das diversas fases da Constituinte Mineira, desde os
Seminários preparatórios até o texto final da Constituição, propostas, sugestões,
emendas nas três fases de tramitação : Anteprojeto, Projeto e Vencido.

Dentre as pesquisas a estes documentos destacam-se aquelas que buscam
saber a origem dos artigos e das emendas à Constituição de 1989, nas três fases
pelas quais passou o texto. Estas pesquisas eram feitas utilizando-se o Relatório
Quadro de Apoio à Votação, que inclui as emendas com os respectivos artigos,
organizados também pelas fases já citadas, contendo o Parecer do Relator.

a) Origem:

- Arquivos do Relator, Deputado Bonifácio Mourão;

- Setor de Atendimento da Constituinte (Protocolo);

- Gerência-Geral de Apoio ao Plenário.

b) Processamento:

- Índice de assunto de todas as fases do Processo Constituinte com o número
da respectiva pasta do documento (Pasta n O 1);

- base CONST (ver 4.3.12.1);

c) Arquivamento:

- Pastas suspensas com assunto e número em etiquetas coladas do lado de fora
das pastas e em caixas-arquivo com fichas de identificação coladas do lado de
fora das caixas. Todo o acervo se encontra em um armário deslizante RUF.

1'

4.2.12.1 Base de dados CONST
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4.2.12.1.1 Planilha CONST

Contém os campos:

a) Artigo

Inclui número dos artigos da Constituição de 1989.

b) Texto
Inclui texto original integral, sem alteração, dos 298 artigos da Constituição e
de 90 de seu ADCT (ver Anexo L)

c) Indexação
Inclui a indexação do conteúdo dos artigos da Constituição, utilizando-se como
instrumento de padronização dos descritores Thesaurus da ALMG (MINAS
Gerais..., 2003);

d) Dispositivos originais
Neste campo foi estabelecida a correspondência dos artigos das fases
Anteprojeto, Projeto e Vencido com os artigos do texto final da Constituição.
Os artigos aparecem sob os respectivos subcampos das referidas fases
Anteprojeto, Projeto e Vencido (ver Anexos L e M).

e) Dispositivos relacionados
Inclui os artigos que não eram correspondentes aos originais, mas
relacionados ao assunto dos mesmos, também agrupados nos subcampos
Anteprojeto, Projeto e Vencido (ver Anexos L e M).

f) Emendas
Encontram-se relacionadas as emendas aprovadas, aprovadas parcialmente,
prejudicadas e rejeitadas, agrupadas nos subcampos das fases Anteprojeto,
Projeto e vencido. Constam da descrição das emendas a referência (número),
o autor com o partido, o tipo (modificativa, supressiva, aditiva ou substitutiva),
a situação (aprovada, aprovada parcialmente, rejeitada ou prejudicada) e a
data da apresentação (ver Anexos L e M).
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4.2.12.1.2 Planilha ADIT

Contém os campos:

a) Emenda aditiva: Na planilha CONST (ver 4.2.12.1.1) constam algumas
emendas aditivas, mas a maioria delas mereceu tratamento especial porque
não correspondiam a um artigo específico da Constituição, sendo sempre
correspondentes a artigos relacionados. A descrição das mesmas no campo
emenda aditiva é feita mencionando-se a referência, o autor com o partido, o
tipo, a situação, a data de apresentação e a página do Relatório Quadro de
Apoio à votação (ver Anexo N).

b) Indexação
Inclui a indexação do conteúdo da emenda utilizando-se o Thesaurus da ALMG
(MINAS Gerais..., 2003) (ver Anexo N).

c) Dispositivos relacionados
Neste campo tem-se a correspondência da emenda aditiva com os artigos na
Constituição e/ou ADCT, e nas fases Anteprojeto, Projeto e Vencido (ver
Anexo N).

4.2.13 Documentos secretos e sigilosos

No acervo atual do Arquivo existem apenas 4 (quatro) caixas com documentos
secretos guardados em envelopes lacrados, com o assunto e data do lado de fora
dos mesmos. São relativos a:

- Indicação de prefeitos para estâncias hidrominerais;

Indicação de Conselheiros para o Tribunal de Contas, etc.

Os demais documentos antes considerados secretos, foram abertos ao público
através de uma Decisão da Mesa, publicada no LLMinas Gerais", de 1511112000 e
estão arquivados em caixa-arquivo no armário deslizante RUE, com uma ficha de
identificação (Anexo D).

a) Origem: Gerência-Geral de Apoio ao Plenário;

b) Processamento: apenas listagem dos documentos;
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c) Arquivamento: dos documentos ainda considerados secretos, em caixas-
arquivo, dentro de armários de aço que são mantidos trancados. Dos tornados
públicos, em caixa-arquivo no armário deslizante RUF.

5 CONSULTA E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DO ACERVO DO ARQUIVO

As consultas e pesquisas ao acervo do Arquivo são feitas no recinto do
mesmo, pelos funcionários do Setor, já que os documentos não podem ser
emprestados. Por outro lado, existem setores da Casa que precisam levar os
processos para análise, mudanças ou mesmo questionamento dos mesmos. São
esses setores: a Procuradoria-Geral, o Plenário as Comissões e a Secretaria -
Geral da Mesa. Quando emprestados, são anotados em um livro de Protocolo do
Arquivo a data ( mês e dia) o número do documento, a matrícula do funcionário
que retira o documento e a assinatura do mesmo.

Os documentos podem ser copiados e um funcionário do Arquivo deve
acompanhar o usuário até o setor de xerox e esperar a liberação do documento
para que sua guarda seja imediata.

Recupera-se a informação diretamente do acervo do Arquivo, através de
consulta a registros manuais, em fichas de autor, número, assunto, ou por
pesquisa à Base de Dados MATE, através da página da ALMG na INTERNET.

6 ESPAÇO FÍSICO DO ARQUIVO

O Arquivo pertence à Gerência de Biblioteca e Arquivo da Gerência de
Documentação e Informação - GDI e possui três salas no andar IS (junto à
Biblioteca).

A sala n° i é onde se encontram os funcionários do setor, que recebem e
processam os documentos e é também onde são feitas as pesquisas e consultas
ao acervo pelos usuários.

Sala n ° 1 - Grupos documentais:

- Comissões Temporárias e Permanentes (Armário Ruf) desde 1959;

- Atas Sucintas das reuniões em Plenário encadernadas (desde 1959);

- Atas Manuscritas das reuniões do Congresso Mineiro e Câmara dos Deputados
(1891 a 1931);

ri
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- IV Assembléia Constituinte Mineira (1987 a 1989);

- Leis Ordinárias (desde 1948 - incompleto devido ao incêndio 1959); a partir de
1959— completo;

- Projetos de Resolução (Ruf - desde 1959);

-. Resoluções (Ruf - desde 1959);

- Emendas à Constituição (Ruf - desde 1959);

- Leis Complementares (Ruf - desde 1959);

- Propostas de Emendas à Constituição;	Projetos de Leis Complementares;
Proposições de Lei Vetadas Totalmente (da legislatura corrente);

- Comunicações e Requerimentos Sem Número: pastas com o nome dos
Deputados e das Comissões Permanentes autores das Comunicações e
Requerimentos (legislatura corrente);

- Correspondência Legislativa (legislatura corrente).

Obs.: Os documentos das legislaturas anteriores estão arquivados na sala 2.

Sala n O 2— Grupos documentais

- Processos de Emancipação de Distritos (desde 1959);

- Requerimentos Numerados (desde 1959);

- Projetos de Lei Vetadas Totalmente (desde 1959);

- Comunicações e Requerimentos Sem Número (desde 1959);

- Comissões Permanentes (desde 1959);

- Audiências Públicas (desde 1993).

Sala n ° 3 - Documentos Administrativos da Gerência de Convênios de
Saúde, Gerência-Geral de Administração de Material e Patrimônio - GMP, do
Cerimonial , etc. (funciona apenas como depósito).

e-	 1
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Obs.: O período do acervo do Arquivo, com algumas exceções, é a partir do ano
de 1959 (época em que um incêndio destruiu quase todos os documentos do
Arquivo).

7 ARRANJO DOS GRUPOS DOCUMENTAIS

Geralmente, o arranjo dos grupos documentais segue a ordem cronológica das
legislaturas (período de quatro anos ). Outros têm arranjos que facilitam sua
recuperação, como: ordem alfabética, de assunto e numérica.

8 MICROFILMAGEM

Os documentos do Arquivo são microfilmados visando, principalmente, a
preservação dos mesmos e, portanto, a memória do Poder Legislativo.
Atualmente, os serviços de preparação dos documentos e processamento dos
filmes são terceirizados, ficando sob a responsabilidade dos funcionários do
Arquivo, a orientação e acompanhamento dos trabalhos que são realizados no
recinto do Setor, para evitar o extravio de documentos considerados históricos. O
setor também se responsabiliza pela guarda dos microfilmes - matriz num arquivo
de segurança, fora das dependências da ALMG, atualmente na PRODEMGE, e
mantém uma cópia desses microfilmes para consulta.
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Anexo A - Guia de transferência de documentos

Õ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Área de Documentação e Informação

Transferência de Documentos para o Arquivo

Setor de origem:
Identificação de caixa-arquivo:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
Item	 Descrição	 Período

Responsável pelo envio
Servidor:	 Matrícula:
Assinatura:	 Data :_Ij

Responsável pelo recebimento
Servidor:	 Matrícula:
Assinatura:	 Data :1/
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Anexõ B Planilhas do Excel

ASS~ALWSUI1VAM ESTAM [E W45 ~S,
Le	- Peiíodo .....................
Em~àConsfitLjiçãD

Item DatEidoArqLivwwto	fún&Mo	 AitoriáPEC	 Obsvaçã	 Nde
pklnas

ITOtal
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ASSBBLËIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE IMAS GERAIS
.Legislatura- Período.

RoIuçbes
Item DatadOArqUIVaITfItO	NÚnwoIMo	 Autona/PRE	 Observação	 N°de

Páginas

Tot	 ______
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ASSaÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MNAS GERAIS
.Leglslatura - Período:	 .

Mensagens -MSG
GOVERNADOR DO ESTADO:	 .

Item Data do Aiqulvanento	Núnroí'Mo	 Observação	 W de Páginas

Total
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ASLA LB.A11VA DO ESTPCO LEM4flSG8PJS
............... I_esWIlla- Ftcdo .......... J.

Prqosde Lei -PL
-;;;;. DatadoPsqiÁva1E10 MnMo	 PLtodall.
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ASS8VR.9AL9..A11VADO ESTADO OEIW4SGERAIS
... ..... .. ..... Lgislura-

Projetos de Fução- PRE
Iteli DatedoNquiv10	i,erPno	 PutcdaE	 Sihiaço	 rf de

Nonas
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SBLBALS.A11VA DO ESTADO DE1ASG9AIS
.I_isIiia - Piodo.J.

Piopo	de	àCortitição- PB
Item	adONqUiVaTtO füT/Mo	 AubdaM Wde

Pn
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ASSE7vLaA LEGISLATIVA DO ESTADO DEPJf4ASGERAIS
............... Legislatura -Peiíodo ........... !..........

Projetos de Lei rf e Bnendas rf
Item Data dOPIIqUIVameMO	Autoria	Tipo	Ano	 Situação	 Nade

Páginas

Total	 c
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- Pelodo.J...
Req~~os Sem Núrywo e Cor unkçõ

Item Data dOPrqUiVa1tO	Autoria	 Tipo	Ofido (SGMAn0)	Observação (Resposta)	W de Páginas

hT~
	 o
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ASSLÉA LBSLAT1VA DO ESTADO DE rvTAs GAJS
.Legislatura. Petlodo.J.

Requerinntos Numerados - RQN
Itern Da do ArquIvannto	NÚITErOS/MO	 Autoria	 OIservaçâo (Resposta)	N° de Páginas

o
Total
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Anexo C - Planilha da base de dados Comis

COMIS

Grupo Documental:

Subgrupo Documental:

Ano(s):

Legislatura(s):

Resumo:

Indexação:

Observações:

Documentos Relacionados:

Conteúdo:

Número de Pastas:

Data de Arquivamento:

Localização:
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Anexo D - Ficha de identificação de documentos

IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

SETOR DE ORIGEM:
DESCRIÇÃO:

CAIXA N.°:	 PERÍODO:
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Anexo E - Carimbos com data de arquivamento! desarquivamento

Data em que o documento é arquivado:

EM_!_!_
ARQUIVADO

Data em que o documento é desarquivado

EM_!_!_
DESARQUIVADO
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Anexo F - Ficha de processo de emancipação de distritos

FREI GONZAGA	 TDi

EMANCIPAÇÃO: DISTRITO
MUNICÍPIO: TEÓFILO OTÔNI
PERÍODO: 1995198
13a LEGISLATURA

CAIXA N.°: 78

LO	 (MUNICíPIO)

EMANCIPAÇÃO: DISTRITO
DISTRITO: FREI GONZAGA
PERÍODO: 1995198
13a LEGISLATURA

CAIXA N.°: 78

-.	1
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Anexo G - Ficha de audiências públicas

CENTRO OESTE - LAGOA DA PRATA - PROPOSTAS
ORIGINAIS - AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL

ANO: 1995
13a LEGISLATURA

CAIXAS N° s : 43, 44 e 45
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Anexo H - Ficha de decisões da Presidência

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA - NÃO RECEBIMENTO
DE RQN DO DEP. ROGÉRIO CORREIA

ANO: 2002
13a LEGISLATURA

CAIXA N.°: 333
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Anexo 1 - Fichas de ofícios dos Tribunais de Contas e de Justiça

OFÍCIO N.° 20191 - TRIBUNAL DE CONTAS - RELATÓRIO
DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - 2.0
TRIMESTRE/1 991

ANO: 1991
12a LEGISLATURA

CAIXA N.°: 153

OFÍCIO N.° 30/93 - PROCESSO CRIMINAL - TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - DEP. ELISA ALVES

ANO: 1993
12a LEGISLATURA

CAIXA N.°: 162
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0 4001/2000_ PROCURADORIA GERAL
LÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
DE CRIME DE RESPONSABILIDADE

30V. DO ESTADO ITAMAR FRANCO

ANO: 2000
14a LEGISLATURA

CAIXA N.°: 384
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Anexo L - Base de dados CONST - planilha CONST

IV ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSTITUIÇÃO 1989

DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
ARTIGO

DISPOSITIVOS ORIGINAIS
F	VENCIDO
A
S
E	PROJETO
5

ANTEPROJETO

INDEXAÇÃO

DISPOSITIVOS RELACIONADOS
F	VENCIDO
A
5
E	PROJETO
5

ANTEPROJETO

-	 EMENDAS
REFERÊNCIA AUTOR/PARTIDO TIPO	SITUAÇÃO	DATA

F	VENCIDO
A
5
E	PROJETO
S

ANTEPROJETO
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Anexo M - Base de dados CONST - planilha ADIT

IV ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE DE MINAS GERAIS
BASE CONST

EMENDA ADITIVA

REFERÊNCIA	AUTOR/PARTIDO	TIPO	 SITUAÇÃO	DATA

INDEXAÇÃO:

DISPOSITIVOS RELACIONADOS

CONSTITUIÇÃO
ADCT
VENCIDO
PROJETO
ANTEPROJETO

48



Anexo N - Exemplo de pesquisa na Base CONST

MFN........:00331

DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
Artigo ......23 (ADCT)
Texto ......: O servidor policial civil Bacharel em Direito em

exercício, pelo menos desde a data da instalação da
Assembléia Constituinte do Estado, na função de Delegado
Especial de Polícia, fica inscrito no primeiro concurso
público que se realizar para o provimento do cargo de
Delegado de Polícia I. § 1° - Na prova de títulos do
concurso de que trata este artigo, fará jus, esse
servidor, à pontuação equivalente a até um quinto da
geral, pelo tempo de serviço exercido, na forma do
edital. § 2° - É assegurada ao servidor na condição de
que trata este artigo a percepção de vencimentos e
vantagens da classe inicial da carreira de Delegado de
Polícia, desde que seja titular de cargo de provimento
efetivo do quadro de pessoal da Polícia Civil.

Indexação..: REQUISITOS, CRITÉRIOS, INSCRIÇAO, CONCURSO PUBLICO,
DELEGADO DE POLICIA, POLICIAL CIVIL, BACHAREL, DIREITO,
EXERCICIO EFETIVO, FUNÇAO, DELEGADO ESPECIAL DE POLICIA.
DISPOSITIVOS, VENCIMENTOS, VANTAGENS, DELEGADO ESPECIAL
DE POLÍCIA

DISPOSITIVOS ORIGINAIS
Vencido....: 68 (ADCT)

Nw

DISPOSITIVOS RELACIONADOS
Projeto....: 72 (ADCT)

EMENDAS
Vencido....: VC00116-3, ROBERTO LUIZ SOARES

APROVADA, 19890811
VCO222-4, LUIZ VICENTE (PSDB),
PREJUDICIALIDADE, 19890811

(PDS), MODIFICATIVA,

SUPRESSIVA, P1

VCO245-3, SEBASTIÃO HELVECIO (PMDB), MODIFICATIVA, P1
PREJUDICIALIDADE, 19890811

Projeto....: PR1750-7, ANDERSON ADAUTO (5/PA), SUPRESSIVA, APROVADA,
19890602
PR0489-8, SEBASTIAO HELVÉCIO (PMDB), ADITIVA, APROVADA
PARC., 19890524, p.401
PR1030-8, ROBERTO LUIZ SOARES (PDS), ADITIVA, APROVADA
PARC., 19890601, p.407
PR1415-0, CARLOS PEREIRA (PMDB), SUBSTITUTIVA, P1
REJEIÇÃO, 19890602
PR1583-1, JOÃO PINTO RIBEIRO (PMDB), SUBSTITUTIVA, P1
REJEIÇÃO, 19890602

Anteprojeto: AP0612-2, MARIA ELVIRA (PMDB), ADITIVA, APROVADA PARC.,
19890317, p.329
AP1655-1, JOSE DUARTE (PFL), ADITIIVA, APROVADA PARC..,
19890318, p.339
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Í f:' ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NAL	ÚLTIMA DATA CARIMBADA
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