
PESQUISA 'QUALIDADE DOS SERVIÇOS"

ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS DETECTADOS



DIVULGAÇÃO/INTEGRAÇÃO	3.

Visando sanar a deficiência constatada na divulgação dos
serviços prestados, através de reuniões com servidores dos
gabinetes parlamentares, buscaremos incrementar a integração,
discutir os serviços e a dinâmica dos setores que lhes sejam
mais afetos, disseminar informações sobre subvenções, cotas,
detalhar os programas integrantes do PPAG - Plano Plurianual de
Ação Governamental, em especial o PROREP - Programa de
Representação Política, além de receber e avaliar sugestões
para o aprimoramento dos serviços da Casa.

O cronograma dessas reuniões está sendo ajustado pelo
DPE/RH, em atuação conjunta com os demais setores da Casa.

MANUAIS

A par dessas atividades, o DPC está incrementando, em
conjunto com os demais órgãos da Secretaria da Assembléia, a
atualização e o aprimoramento do Manual de Informações Basicas,
bem como a elaboração de um Manual do Servidor - Direitos e
Deveres (em conjunto com o Departamento de Pessoal), e o Manual
de Organização Interna. A automatização do "Informações
Básicas', para consulta via terminais, também já está sendo
objeto de análise e discussão, junto ao pessoal do Comitê de
Informática.

GABINETES/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Encontra-se em estudo e discussão o método mais
adequado para implantação de avaliação de desempenho nos
gabinetes parlamentares.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A sugestão de se extinguir o controle de frequência
dos servidores que integram a estrutura dos gabinetes
parlamentares conflita com o propósito de se dar a todos
tratamento equânime, quando se desenvolvem estudos visando
garantir a extensão da avaliação de desempenho, subordinando
todos aos mesmos critérios e controles, dentro de um programa
de valorização e estímulo ao servidor.



POSSE - ATENDIMENTO EM DOIS TURNOS	4.

Visando melhor atendimento, esse serviço já está funcionando
em dois turnos.

DINAMI ZAÇÃO/DESBUROCRITI ZAÇÃO

Quanto à morosidade nas respostas às solicitações e à
necessidade de desburocratização e de estabelecimento de prazos
para andamento dos processos, é importante registrar, em
novembro último, o início de um "Programa de Racionalização de
Procedimentos Operacionais e Administrativos da Assembléia',
com a maximização dos recursos materiais e humanos, aumento de
produtividade e qualidade dos serviços e redução de custos.

CONSULTORIA - MOROSIDADE E BUROCRATIZAÇÃO

Instalando novo fluxo dos trabalhos e dividindo tarefas por
áreas temáticas, acreditamos estarem sendo enfrentadas a
morosidade e a burocratização apontadas na pesquisa.

Por outro lado, está previsto para este ano o processo de
informatização do setor.

GERÊNCIA DE CONSULTORES

Foram nomeados, recentemente, novos consultores, que já
estão integrados às respectivas áreas temáticas.

DADOS SÓCIO-ECONÕMICOS - INFORMATIZAÇÃO

Estamos atuando com o objetivo de assegurar a informatização
do Departamento de Consultoria e Pesquisa, para o que já ela-
boramos um projeto, que será submetido à consideração superior.



XEROX - DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA ADMINISTRATIVA	5.
E POLÍTICO-PARTIDÁRIA

Esclarecemos que tal distinção obedece a dispositivos da Lei
Orgânica dos Partidos - Lei no. 5.082/71 e do Código Eleitoral
- Lei no. 4.737/65, que proíbem os partidos políticos de
receberem qualquer tipo de ajuda oriunda de órgãos públicos.

XEROX - FALTA DE POLIDEZ NO ATENDIMENTO

Os funcionários já estão recebendo treinamento.

MOTORISTAS - PLANTÃO NOTURNO

Não foi detectada, até o presente momento, a necessidade de
ampliação do número de motoristas de plantão, uma vez que as
solicitações de atendimento noturno são raras e, quando
ocorrem, são devidamente atendidas.

MOTORISTAS - FALTA DE POLIDEZ

Solicitamos ao setor de Seleção, Treinamento e
Desenvolvimento a promoção de curso de relações humanas, de
acordo com cronograma a ser fixado.

ANBULÃNCIAS - INDISPONIBILIDADE
E ATENDIMENTO PRIVILEGIADO

Esclarecemos que a agenda de atendimentos a emergências na
Capital é de competência do Departamento de Saúde e Assistência
e que os demais, fora do perímetro urbano, são atendidos, por
ordem de chegada, conforme autorização expressa do Sr.
Primeiro-Secretário.

Existem dois carros vinculados ao DSA: uma ambulância
equipada para atendimento cardiológico de urgência e um veículo
para atendimento clínico e de enfermagem. A ambulância fica
retida sempre que há reunião em p lenário, para atendimento a
eventuais emergências. A esses dois carros o acesso é
igualitário, tanto para o Deputado quanto para o funcionário.
Existem ainda três outras ambulâncias cujo controle está
vinculado ao Sr. Primeiro-Secretário.



VENDEDORES - PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO	6.
NO RECINTO DA ASSEMBLÉIA

Considerando-se a necessidade de se conciliar o entendimento
das carências que geram e estimulam a chamada economia informal
com a manutenção de um ambiente de trabalho ameno e adequado, a
Administração sugeriu à ASLEMG a criação de um espaço para
exposição e comercialização de produtos, cuja concepção e
regulamentação se encontram em fase de estudos, sem prejuízo do
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores.

GARAGEM - SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS

Visando tornar mais eficaz a tarefa de zelar pelo patrimônio
daqueles que estacionam na Garagem do Palácio da Inconfidência,
sugerimos a mudança da localização do Posto de Identificação da
SSP/MG, conforme estudos já encaminhados à Diretoria-Geral, uma
vez que se considerou problemático o trânsito no local, de uni
grande número de pessoas estranhas à Casa.

Esclarecemos ainda que estão em fase final os estudos
objetivando a adoção de um controle, por meio de credenciais,
dos veículos autorizados a estacionar na garagem do Palácio da
Inconfidência. A partir de fevereiro de 92, o sistema está
sendo implantado em caráter provisório e seus resultados serão
analisados e enviados à Diretoria-Geral. Além disso, será
desenvolvida uma campanha educativa, através do Boletim da
Secretaria e do Sistema de Som da Casa, para que os usuários
da garagem deixem seus veículos trancados e com os vidros
fechados. Para complementar a Campanha Educativa, será
solicitada aos usuários do local uma relação contendo o nome
daqueles autorizados a estacionar ou retirar os veículos da
respectiva vaga.

SEGURANÇA - ATUAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DA ALEMG

Por força regimental, a ação dos seguranças se limita
às dependências da ALEMG e tal realidade se conjuga com a
dificuldade de se operacionalizarem plantões que garantam maior
número de efetivo até as 20:00hs, conforme sugerido na Pesquisa
Qualidade dos Serviços. Diante disso, com o objetivo de
aumentar a segurança das autoridades e dos funcionários até as
20:00hs, efetuamos contato com o Comando da Polícia Militar,
solicitando policiamento nas imediações da Casa.



TELEFONES - MANUTENÇÃO/REPAROS	7.

Sugerimos a modernização do sistema de telefonia da Casa com
a substituição gradativa dos aparelhos eletromecânicos por ele-
trônicos. Atualmente encontra-se em tramitação no Departamento
de Material e Patrimônio processo licitatório para manutenção
preventiva e corretiva com a obrigatoriedade da presença de
técnico da contratada no máximo até 3 horas após a chamada pela
Casa, o que certamente garantirá maior agilidade no
atendimento. Encontra-se em estudos a ampliação dos troncos
para resolver o problema de congestionamento.

FAX - MOROSIDADE NO SERVIÇOS

Já se encontra em funcionamento o segundo equipamento de
"fac-simile". Número dos fax: (031)337.5105 (emissão) e
(031)275.1122 (recepção).

CORRESPONDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO

Esclarecemos que as correspondências são distribuídas nos
escaninhos assim que são recebidas através do malote do
Correio, entre 12:00 e 14:30hs. Correspondências registradas e
telegramas são encaminhados aos destinatários imediatamente
após o recebimento, mediante protocolo.

CORRESPONDÊNCIA - EXPEDIÇÃO

As correspondências são franqueadas e entregues aos
trabalhadores-mirins para expedição, assim que chegam ao setor.

O horário de atendimento do setor é de 8:00 às 18;00hs.
Esclarecemos que até às 15:00hs procede-se ao franquea-

mento das cartas para expedição no mesmo dia, já que os
Correios buscam os malotes às 16:00hs. Após as 15:00hs, o
franqueamento das correspondências recebe a data do dia
subsequente. O recebimento de telegramas para expedição
prossegue normalmente até as 18:00hs. No entanto, somente os
recebidos até as 16:30hs são expedidos no mesmo dia, uma vez
que o horário dos Correios vai até as 17:00hs.



ELEVADORES - MANUTENÇÃO	8.

Firmamos um acordo com a empresa responsável pela manutenção
e assistência técnica e, a partir de agora, a manutenção
preventiva passará a ser feita nos fins de semana evitando-se
maiores transtornos para o usuário do Palácio da Inconfidência.

Com relação ao Ed. Tiradentes, pelas especificidades do
contrato firmado com a empresa de manutenção, tal acerto deverá
ser objeto de aditivo contratual, a ser negociado.

Providenciamos uma avaliação técnica do estado dos
elevadores e encaminhamos ao Departamento de Material e
Patrimônio, para adoção dos procedimentos licitatórios
necessários, estudos visando ao aumento da capacidade e do
número dos mesmos.

ELEVADORES - ASCENSORISTAS

Encaminhamos ao DPE-Seleção, Treinamento e Desenvol-vimento
a relação de ascensoristas, para a programação de cursos de
aperfeiçoamento, visando a melhoria da qualidade de
atendimento.

LIMPEZA - BANHEIROS

Quanto aos serviços de limpeza, já foram tomadas as devidas
providências, deslocando-se maior efetivo de faxineiras para o
turno da noite.

Com relação aos banheiros, foram designadas faxineiras
exclusivamente para atender a essas unidades, ao longo do dia.
Encontra-se ainda em andamento estudo para completa reforma dos
banheiros, que apresentam acentuado desgaste. Prazo previsto
para entrega do estudo: 31.03.92.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA - DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS

A par da atualização dos dados constantes no manual
"Informações Básicas", está em fase avançada um estudo
consolidando a legislação que regulamenta os serviços do
Departamento de Saúde e Assistência, após o que será editado um
"Manual do Usuário". Provisoriamente, o Boletim da Secretaria
tem veiculado instruções sobre diversos procedimentos atinentes
ao DSA.



RECRUTAMENTO AMPLO	9.
FIANÇA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

Considerando os constrangimentos impostos a ambas as partes
envolvidas na fiança e, ao mesmo tempo, a necessidade de se
garantir o ressarcimento dos custos do tratamento odontológico
realizado em servidores de recrutamento amplo (passiveiS de
exoneração a qualquer tempo), estamos pesquisando junto a
seguradoras uma modalidade de seguro que possa resolver essa
situação, ficando a fiança como alternativa.

Ressaltamos que a necessidade de garantia de pagamento
decorre de uma imposição legal e os procedimentos adotados
quanto ao pessoal de recrutamento amplo decorrem da natureza do
cargo.

REEMBOLSO - LIMITES PRECÁRIOS

O Departamento de Saúde e Assistência, reconhecendo a
precariedade do reembolso praticado e as dificuldades de se
acompanharem os valores praticados pelos profissionais de bom
nível, na atual conjuntura econômica, desenvolveu, em conjunto
com o Departamento de Planejamento e Controle e o Departamento
de Finanças e Contabilidade, estudos que resultaram em
Deliberação da Mesa autorizando o limite de até 2,5 vezes a
Tabela da AME para pagamento de consultas.

PSICOLOGIA - ATENDIMENTO/REEMBOLSO

O setor tem sido orientado no sentido de desenvolver
terapias breves, para que maior número de usuários possa be-
neficiar-se do atendimento. Há também uma proposição do setor
para desenvolver programas em grupo. Para 1992 está previsto o
"Programa de Combate e Prevenção do Stress".

A possibilidade de cobertura para tratamento psicológico, na
forma de reembolso, já foi avaliada pelo Conselho
Administrativo da Casa. Diante da grande demanda e dos altos
custos que isso representaria, optou-se por garantir a
cobertura de outros serviços essenciais do Departamento
(médico-hospitalar, odontológico, etc.)



CONVÊNIOS - AMPLIAÇÃO	10

Esclarecemos que a limitação do número de conveniados
permite melhor controle da qualidade do serviço e um
atendimento preferencial ao usuário.

Ao invés de ampliar os convênios, optamos por permitir a
livre escolha, através do sistema de reembolso, pagando o mesmo
valor atribuído aos conveniados.

COMISSÕES
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSIÇÕES AOS GABINETES

Atendendo à sugestão, as comissões técnicas encaminharão
cópia dos projetos aos relatores, concomitantemente com o envio
da matéria ao consultor (DCP).

Quanto aos demais deputados, o acompanhamento poderá ser
feito através do "Diário do Legislativo - Minas Gerais, das
pautas enviadas aos gabinetes e dos boletins "Assembléia
Informa' e "Avulsos".

O Boletim "Avulsos", elaborado pelo DDI, reproduz diaria-
mente os projetos publicados no 'MG", com a respectiva
legislação neles citada. Os Avulsos são remetidos ao SGM-
Plenário para que os parlamentares possam utilizá-los, por
ocasião das reuniões de Plenário ou Comissões.

ELEVADO NÚMERO DE MATÉRIAS PARA APRECIAÇÃO

Fatores regimentais, tais como prazo, regime de urgência,
etc., ocasionam sobrecarga em determinadas pautas, o que é
inevitável e independe do Departamento.

Por sua vez, o escesso de requerimentos apresentados vem
elevando o número das proposições a serem apreciadas. Essa
matéria foi objeto de estudo por parte de uma comissão composta
por Deputados, o que já se refletiu na minimização do problema.

Encontra-se ainda, em discussão, a proposta de uma refor-
mulação do Regimento Interno, adequando-o à necessidade de
dinamização do processo legislativo.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO

Este assunto constitui objeto do Projeto de Lei no._ 579/91,
em apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e é
preocupação também do DCP.



COMISSÕES - ESPAÇO FÍSICO	11.

A inadequação do espaço físico destinado não só às salas de
reuniões das comissões, como também a todo o Departamento de
Comissões está sendo objeto de estudo a ser encaminhado a
decisão superior.

APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO - TEXTO INCOMPLETO

À observação de que nem sempre o pronunciamento é anotado em
sua totalidade e de que a sua cornplementação extemporânea
prejudica o texto, temos a esclarecer que o apanhamento é
secundado por gravação. No decorrer de outubro houve uma pane
no sistema elétrico e alguns discursos não puderam ser
gravados, o que deu origem ao problema, já solucionado.

APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO - LIMITAÇÕES NO ATENDIMENTO

Como o atendimento a todas as reuniões de Comissões
demandaria significativo aumento do quadro de taquígrafos que,
em outras oportunidades ficariam ociosos, por Deliberação da
Mesa (DLB no. 596/91), limitou-se o atendimento a 6 (seis)
reuniões por semana.

PUBLICAÇÃO DE DISCURSOS E DOCUMENTOS LEGISLATIVOS

Visando sanar a causa de atraso na publicação de pronun-
ciamentos, frequentemente associada à demora na revisão dos
textos, estamos desenvolvendo uma campanha junto aos Deputados,
anexando lembretes às notas taquigráficas.

COMITÊ DE INFORMÁTICA - ATENDIMENTO AOS GABINETES

O ramal 7397 foi colocado exclusivamente à disposição
dos gabinetes para pronto atendimento de suas solicitações, ao
mesmo tempo que se procedeu ao treinamento das recepcionistas,
visando ao aperfeiçoamento e à agilização dos serviços.



EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MANUTENÇÃO CORRETIVA	12.

Formalizamos junto à COBRA - COMPUTADORES o pedido de um
técnico exclusivo para atendimento à Assembléia a partir de
março/92.

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Foi ajustado, juntamente com os gabinetes, calendário para
manutenção preventiva durante o recesso parlamentar.

O Centro de Informações do CIN passará a realizar, bimes-
tralmente, manutenção dos discos rígidos, de forma a prevenir
perda de arquivos.

IMPRESSORAS - MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO

Providenciaremos a instalação de impressora reserva, quando
o serviço de manutenção do equipamento do gabinete demandar
mais tempo.

WINCHESTER - SUBSTITUIÇÃO

A Mesa Diretora decidiu autorizar a troca dos discos rígidos
de 20 Mb por outros de 40 Mb, quando for ultrapassado o limite
de 70% de operação, cabendo ao Centro de Informações do CIN a
orientação quanto aos procedimentos. A substituição do
winchester teve seu início em 17 de fevereiro.

SISAP - NOVA VERSÃO

O Centro de Informações procederá levantamento junto
aos Gabinetes para desenvolvimento de nova versão do SISAP, a
ser implantada até outubro de 92.

Acertaram-se, ainda, algumas alterações no SISAP, conforme
sugestões colhidas junto aos Gabinetes Parlamentares, para
implantação em abril/92.



USO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS - TREINAMENTO	13.

O Centro de Informações, a partir de março/92, fará acom-
panhamento periódico dos gabinetes, para orientar o uso e a
operação dos sistemas.

Será divulgado, a partir de abril/92, calendário bimestral
de treinamento.

INFORMATIZAÇÃO - REDE INTERNA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

O plano de informatização aprovado pela Mesa da Assembléia
prevê a criação de uma rede interna de comunicação de dados, de
maneira que os bancos de dados da Casa (matérias em tramitação,
legislação mineira) estejam disponíveis para acesso direto, via
terminais instalados nos gabinetes. Programamos, para o próximo
semestre, um seminário para detalhamento e divulgação desse
plano.

COTAS - REVISÃO

No que diz respeito às cotas de materiais e serviços, cumpre
registrar que a Mesa da Assembléia optou por nova dinâmica,
dentro da mesma diretriz de pontuação prevista na estrutura de
gabinetes, o que será objeto de esclarecimento em reunião a ser
marcada com servidores dos gabinetes parlamentares e
representantes dos Departamentos envolvidos.

Em abril, será distribuído aos gabinetes parlamentares
o novo catálogo de codificação de material de consumo,
relacionando todos os itens disponíveis no Almoxarifado.

A extensão do sistema de pontuação a todos os itens
disponíveis e aos serviços de telex e fax, bem como o
estabelecimento de um número máximo de pontos/mês permitirão
que o próprio gabinete dimensione seu consumo.

Observamos que, no início, isso poderá acarretar
pequenos transtornos no atendimento, já que o Almoxarifado não
terá ainda uma previsão de gastos, mas, aos poucos, o setor irá
se adequando para formar seu estoque de acordo com a demanda
real.



SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS - RESPOSTAS	14.

Entendemos que todas as solicitações encaminhadas ao De-
partamento de Material e Patrimônio devem ter retorno imediato,
quanto à possibilidade ou não de atendimento, procedimento esse
que será rigorosamente observado, doravante.

MOBILIÁRIO - TROCA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Quanto a reparos e manutenção do mobiliário, faz-se
necessário ressaltar que tais atribuições não eram do
Departamento de Material e Patrimônio, de acordo com a
Resolução no. 5086/90. Somente em meados de 91 o Departamento
assumiu, a título precário e de colaboração, o serviço, donde
as constantes reclamações.

Como esse serviço deverá ficar definitivamente a cargo
do DMP, estamos viabilizando a contratação de uma firma,
através de processo licitatório, que já está em andamento,
objetivando agilizar os reparos.

FITAS PARA IMPRESSORA
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - QUALIDADE

A licitação para aquisição de material é aberta a
todos os interessados, dela participando dezenas de firmas,
oferecendo grande diversidade de marcas. Muitas vezes o setor
solicitante não tem, por falta de dados técnicos, condição de
rejeitar um produto, mesmo testando as amostras. Somente após
sua utilização é que se verifica que o produto não atende à
expectativa desejada, o que provoca as reclamações dos
usuários. No caso das fitas, por exemplo, as amostras são
testadas e, às vezes, os demais lotes apresentam má qualidade.

Por sugestão do Comitê de Informática, recomendamos a
exclusão de concorrência de determinadas marcas e passaremos a
exigir, nos editais, a garantia de que o produto será
substituído, em qualquer ocasião, se apresentar defeito. O
usuário pode solicitar ao Almoxarifado a substituição da fita
que apresentar problema e o DMP, por sua vez, exigirá do
fornecedor a reposição do material.



IMPLANTAÇÃO DA TV A CABO	15.

O DCS está encaminhando à Diretoria-Geral, para
posterior apreciação da Mesa, estudo visando a concretização de
um projeto que venha a contemplar tanto o acesso a canais de TV
a cabo quanto a transmissão de informativos que possibilitem à
comunidade o acompanhamento das atividades do Poder
Legislativo.

CIRCUITO INTEGRADO DE TV

Já está prevista sua expansão, a curto prazo,
dependendo apenas do levantamento da demanda junto a gabinetes
e setores da Casa e aquisição de novos equipamentos.

ACESSO AOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO

O DCS, em conjunto com o DPC, promoverá estudos
visando à elaboração de minuta de deliberação a ser submetida à
apreciação da Mesa para regulamentação da matéria.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Com o objetivo de agilizar a confecção da arte final,
estamos aprimorando o quadro de prioridades já em uso,
esclarecendo os Deputados quanto à situação dos pedidos já
formulados.

ENTREVISTAS COLETIVAS

A Sala de Imprensa do andar térreo continuará a ser
utilizada de acordo com critérios do CEPO - Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais. As solicitações de
realização de entrevistas coletivas que versarem sobre temas
não atinentes às editorias políticas serão analisadas caso a
caso e viabilizadas à medida que houver disponibilidade de
espaço na Casa.



DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES	16.

Já está no ar, desde outubro de 91, o programa
televisivo "Voto de Fato', transmitido por todas as emissoras
da Capital e o programa radiofônico 'Assembléia Informa",
veiculado por 16 emissoras. O DCS deverá estar informatizado
ainda no primeiro semestre de 1992, o que possibilitará a
criação de um banco de dados e facilitará a redação de matérias
informativas, bem como sua reprodução. Maior número de jornais
e emissoras de rádio e TV do interior do Estado está recebendo
material informativo produzido pelo DCS. Já foi adquirido FAX,
a ser utilizado exclusivamente para transmissão de informações
para os órgãos de comunicação. Para aprimorar o trabalho
fotográfico, o DCS está pleiteando novas instalações para o
laboratório, assim como a aquisição de equipamentos mais
modernos. O setor de jornalismo está se preparando para remeter
matérias de alcance nacional aos principais órgãos de Imprensa
das capitais brasileiras.

ACERVO DA BIBLIOTECA - AMPLIAÇÃO

Trata-se de providência que depende da disponibilidade
de mais espaço físico.

A curto prazo, com a concretização da aquisição de uma
leitora-copiadora de microfilmes e consequente substituição das
coleções do Minas Gerais, deverá o setor ganhar algum espaço.

LOCALIZAÇÃO INADEQUADA DO DDI/FALTA DE CONFORTO

Conforme detectado pela pequisa, realmente a localização do
setor é inadequada e suas instalações oferecem pouco conforto.
Estão sendo realizados estudos para a solução desse problema.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONGRESSO NACIONAL

O DDI providenciará estudo objetivando caracterizar mais
detalhadamente a demanda e avaliar a viabilidade da oferta do
serviço.



DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	17.

O DDI realizará levantamento a fim de detalhar a real de-
manda. Já se encontra em fase de desenvolvimento um novo
sistema MATE que irá agilizar a divulgação dessas informações.

Quanto à divulgação antecipada dos textos dos projetos em
tramitação na Casa, foi implementado o projeto "Avulsos".

PRODASEN - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE TERMINAIS

Encontra-se em estudo a instalação de um terminal no Ed.
Tiradentes.

PESQUISA EM TERMINAIS DO PRODASEN

Efetivamente, o DDI não possui muitos documentos cuja re-
ferência apareça nos bancos de dados. Entretanto, o setor tem
mecanismos para buscar estes documentos, onde estiverem.

Está em fase de elaboração o Manual de Serviços
Prestados pelo Departamento, que conterá explicações sobre a
possibilidade de busca de documentos/informações em fontes
externas.

RECRUTAMENTO AMPLO - EMPRÉSTIMO DE LIVROS

Atualmente não há mais restrições nesse sentido.

PESSOAL - ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Foi elaborado o Manual do Usuário", contendo
informações gerenciais atinentes à área de pessoal.

O atendimento telefônico e os serviços de recepção
estão sendo objeto de estudo visando ao seu aprimoramento.



PESSOAL - MOROSIDADE E BUROCRACIA
	

18.

A informatização, já implantada, dos dados referentes a
férias, declarações, licença médica, frequência, dentre outros,
bem como a contagem de tempo e o protocolo, em fase de
implantação, contribuirão para maior agilidade na prestação dos
serviços.

RECRUTAMENTO AMPLO - DIREITOS E DEVERES

Em estudo a confecção de um manual dos direitos e
deveres do servidor de recrutamento amplo.


