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DOCUMENTO BÁSICO PARA
A GESTÃO ADMINISTRATIVA

A

Assembléia Legislativa constitui, no
modelo da organização nacional, um
dos poderes públicos e como tal en-

contra sua razão de ser na coletividade, de
onde nasce sua missão pública, que nada
mais é que atender ao público, dentro das
atribuições que a sociedade lhe delega.



1. AO REMETENTE E DESTINATÁRIO: O POVO

Este documento busca consolidar vários momentos de uma
ação modernizadora em pleno curso na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Ao definir claramente papéis, compromissos
e deveres da função legislativa e do quadro de servidores, particulari-
zando responsabilidades e obrigações nos vários níveis da Instituição,
ele é o único do gênero no cenário legislativo do País, abrindo perspec-
tivas para um contínuo repensar do nosso processo político-institucional.

Moderno e ousado, torna-se um instrumento permanente de
reflexão, trazendo para a instituição legislativa conceitos e práticas já
incorporados aos setores de ponta da administração pública e da área
privada.

Ao caracterizar e detalhar o sistema institucional da Assem-
bléia Legislativa, ele evidencia a filosofia de trabalho da Casa; estabe-
lece bases de ações; define os resultados desejados e reitera princípios
constitucionais que dão origem ao Poder - que emana da vontade
popular através do regime democrático representativo.

Não se trata, porém, de um documento pronto e acabado:
sua própria elaboração, por autores que integram vários níveis da
Instituição, pressupõe o seu enriquecimento através de contribuições e
sugestões que deverão ser apresentadas pelos membros do Poder.

E com este objetivo que a Mesa da Assembléia submete-o ao
crivo dos Senhores Deputados, aos quais solicita sua valiosa colabora-
ção para que, no decorrer dos próximos 30 dias, prazo adequado para
dar continuidade a este trabalho, apresentem idéias ou proposições
consolidadoras do presente documento, que poderá representar um	7
marco histórico no aprimoramento institucional deste Poder.

PALÁCIO DA INCONFIDÊNCIA, 15 DE DEZEMBRO DE 1992.



2- DEFINIÇÃO DO PAPEL INSTITUCIONAL

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais existe para asse-
gurar:

"SOLUÇÕES QUE VIABILIZEM A ORGANIZAÇÃO SOCI-
AL E A REPRESENTAÇÃO DEMOCRÁTICA ATIVA DO POVO MINEI-
RO E DE SEUS INTERESSES SOCIOCULTURAIS, POLÍTICOS E
ECONÔMICOS."



3- FILOSOFIA INSTITUCIONAL

11 CRENÇAS E VALORES INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

O exercício da atividade parlamentar, e de todas as ações a
ela inerentes na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, deve balizar-
se nas seguintes CRENÇAS ESSENCIAIS:

'NA SOBERANIA DA VONTADE POPULAR;
'NA POSSIBILIDADE DA CONVIVÊNCIA DE CONTRÁRIOS;
'NA NECESSIDADE DAS LEIS, COMO INSTRUMENTOS IM-

PRESCINDÍVEIS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE;
NO DIREITO DO POVO DE SER INFORMADO E DE SE MANIFES-

TAR COM LIBERDADE.

Como consequência, constituem VALORES BÁSICOS,
referenciais do comportamento de cada colaborador na instituição:

• O PLURALISMO DEMOCRÁTICO;
'A AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO;
'A PROMOÇÃO DA IGUALDADE E DO BEM COMUM;
'A INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE;
'A TRANSPARÊNCIA.



4-os DESTINATÁRIOS (CLIENTES) E SUAS
NECESSIDADES

O conceito de modernidade institucional e organizacional
encontra-se intimamente relacionado com a compreensão clara do
papel do 'cliente" nesse contexto.

Como cliente, entende-se aquele que se constitui na razão de
ser de qualquer organização pública ou privada, sendo o beneficiário
direto dos produtos e serviços gerados por ela.

Por isso, estamos adotando esse conceito, mesmo porque
não conhecemos outro que possa substituí-lo, fazendo-o acompanhar.
inicialmente, do conceito de "destinatários" para dirimir possíveis
dúvidas.

4.1 DESTINATÁRIOS (CLIENTES) EXTERNOS

O CIDADÃO E AS ENTIDADES E SEGMENTOS SOCIAIS QUE O
REPRESENTAM

> Necessidades:
- Garantia de sua participação na defesa de seus interesses,

enquanto membro da sociedade, na aprovação das normas político-
sociais, na definição e priorização dos recursos e investimentos públi-
cos, e na fiscalização dos atos governamentais;

- Representação democrática que assegure essa participa-
ção;

- Probidade e parcimônia na gestão dos recursos públicos.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SUA EQUIPE
DE GOVERNO

Necessidades:
- Reconhecimento pela população de sua competência para

o exercício do mandato que lhe foi outorgado tendo em vista a efetiva
promoção do desenvolvimento sócio-político-econômico do Estado;

- Cooperação do Poder Legislativo que garanta eficácia,
agilidade e qualidade na ação parlamentar e na legitimação dos seus
atos, assegurando-lhes ressonância social, a partir de uma relação
democrática baseada em saudável parceria, que priorize o exercício do
direito à cidadania;

MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO

> Necessidades:

- Legitimidade, clareza e exeqüibilidade das leis do Estado
de Minas Gerais, que assegurem condições concretas de eficácia e
eficiência no exercício da função judiciária;

- Relaçaõ democrática com o Poder Legislativo, baseada em
saudável parceria, que priorize o exercício do direito à cidadania.

MEMBROS DOS GOVERNOS DOS MUNICÍPIOS DE MINAS
GERAIS (EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS)

) Necessidades:
- Representação democrática junto ao Poder Legislativo que

também garanta intermediação eficaz nas relações com os órgãos
governamentais e justa participação na distribuição de recursos e
investimentos do Estado;

- Relação democrática com o Poder Legislativo, baseada em
saudável parceria, que priorize o exercício do direito à cidadania.



PARTIDOS POLÍTICOS

> Necessidades:
- Garantia de espaço democrático para a expressão de suas

idéias junto ao Poder Legislativo e à Sociedade.

4.2 DESTINATÁRIOS (CLIENTES) INTERNOS

PARLAMENTARES

) Necessidades:

- Reconhecimento pela população, em especial pelo seg-
mento que representam, de sua competência como Deputados Estadu-
ais atuantes e interessados na promoção do desenvolvimento do
Estado e de sua sua população;

- Suporte especializado, eficaz e eficiente, nas dimensões
temática, processual e logística, indispensável ao exercício competente
e seguro da atividade parlamentar.

AMESA

) Necessidades:

- Imagem positiva de competência, no tocante à gestão
executiva da ALMG, nas dimensões institucional e estratégica;

- Garantia de suporte técnico e logístico no planejamento
das ações organizacionais e operacionais da Secretaria da Assembléia.

12	que privilegie o alcance dos objetivos institucionais da Casa.



OSSERVIDORES

Necessidades:

- Perspectivas concretas de valorização e crescimento, pes-
soal e profissional, através da ALMG;

- Reconhecimento pela população de sua competência e
disposição para se integrar no esforço conjunto de promoção do Estado
e de seu povo;

- Valorização e reconhecimento da ALMG pela população.
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S-RESULTADOS DESEJADOS

• POVO MINEIRO ATENDIDO E SATISFEITO EM SUAS NECESSIDADES
DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR LEGISLATIVA, EM RAZÃO DA
QUALIDADE, SERIEDADE E AGILIDADE DAS AÇÕES E REALIZAÇÕES
DAALMG.

• HARMONIA GARANTIDA COM OS DEMAIS PODERES ATRAVES
DA RELAÇÃO DE PARCERIA POR ELES ASSEGURADA, GERANDO
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL, POLÍTI-
CO E ECONÔMICO DO ESTADO.

-PARTIDOS  POLÍTICOS E SEGMENTOS REPRESENTATIVOS DA SO-
CIEDADE MANI FESTANDO LIVREMENTE SUAS OPINIÕES, SENDO
OUVIDOS E INFORMADOS COM TRANSPARÊNCIA, NOS ESPAÇOS
VIABILIZADOS PELA ALMG.

• RECURSOS PÚBLICOS APLICADOS E GERIDOS COM COMPE-
TÊNCIA E PROBIDADE.
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6- OPAPELDA SECRETARIA NO SISTEMA INSTITUCIONAL
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

A Secretaria da Assembléia existe para assegurar:

"SOLUÇÕES QUE GARANTAM A COMPETENTE GES-
TÃO DO SUPORTE PROCESSUAL, TEMÁTICO E LOGÍSTICOÀATIVI-
DADE PARLAMENTAR".

7- VALORESDO QUADRO FUNCIONAL

Adicionalmente, ao comprometimento com uma postura coe-
rente com a Filosofia Institucional, deve ser observada pelos servidores
da Secretaria da Assembléia a congruência de comportamento com os
seguintes VALORES DO QUADRO FUNCIONAL:

• PROFISSIONALIZAÇÃO;
*IMPESSOALIDADE;
*MORALIDADE;
• ABERTURA AO AMBIENTE;
• INOVAÇÃO. 15



8-RESULTADOS DESEJADOS DA SECRETARIA
DA ASSEMBLÉIA

Além da estreita relação de co- responsabilidade dos servidores da
Secretaria na viabilização dos resultados institucionais, constituem
resultados específicos desejados do quadro funcional:

• DEPUTADOS ATENDIDOS COM QUALIDADE E AGILIDADE PELO
APOIO PROCESSUAL, TEMÁTICO E LOGÍSTICO AO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PARLAMENTAR;

• SECRETARIA ATUANDO DE FORMA INTEGRADA COM A MESA,
GARANTINDO EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NAS AÇÕES E SENDO, ASSIM,
PERCEBIDA;

• SERVIDORES CAPACITADOS PARAO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES, INTEGRADOS E COMPROMETIDOS, EM SEU COMPORTA-
MENTO, COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL E OS VALORES DO
QUADRO FUNCIONAL E MOTIVADOS PARASUPERAR RESULTADOS
E EMPREENDER INOVAÇÕES.
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9 -BASESPARAA CONDUÇÃODASAÇÕES

• Todas as ações institucionais, organizacionais e operacionais devem
estar direcionadas para a satisfação das necessidades de seus clientes;

• constitui responsabilidade pessoal, intransferível, garantir que as
demandas de seu cliente imediato não fiquem sem resposta ágil, cortês
e competente;

• o incentivo à ampla participação da sociedade, e a sua promoção
através de ações eficazes e eficientes de comunicação, devem ser
priorizados no planejamento institucional da Casa;

• a organização e o seu modelo estrutural devem ser definidos em função
do entendimento do sistema institucional: os clientes e suas necessida-
des; a filosofia; a definição do papel institucional e os resultados finais
desejados;

• em razão disso, a estrutura organizacional precisa ser flexível para
permitir alterações ágeis, visando a sua compatibilização com as
exigências dinâmicas do sistema institucional;

• o processo de profissionalização dos recursos humanos da ALMG
deve assegurar, além da capacitação técnica:

-comportamento coerente com a filosofia institucional e os valores
do quadro funcional;

- oportunidade de crescimento;
- remuneração justa, respeitados os princípios isonômicos, e

condições adequadas de vida e trabalho;



• constitui compromisso de todo servidor o trabalho desenvolvido com
base nos conceitos fundamentais da qualidade total;

• a gestão dos recursos financeiros colocados à disposição da ALMG
deve-se pautar, em todos os níveis organizacionais e institucionais, pela
probidade e pela transparência;

• racionalização, economicidade e comprometimento com a preserva-
ção constituem pontos básicos de referência da gestão dos recursos
materiais da Instituição;

• a imagem institucional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
precisa ser entendida como consequência da satisfação dos seus
clientes com os produtos e os serviços que lhes são oferecidos o que
depende da ação pessoal de cada um e da imagem por ele divulgada;

• a profissionalização e a inovação, valores do quadro funcional, devem
ser buscadas de forma sistemática, através de programas formais
intensivos de atualização tecnológica das pessoas, e dos sistemas
operacionais e de informação da Instituição.
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