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Apresentação
O ano de 2013 foi desafiador para o Centro de Informática. Podemos assim qualificá-lo especial-

mente em decorrência dos grandes temas enfrentados e das importantes transformações vividas. 
Seu início foi marcado pelo trabalho realizado para a consolidação do novo Centro de Tecnologia 
Norte (Cetec Norte). Com o já costumeiro apoio do Departamento Técnico, conseguimos avançar as 
instalações físicas necessárias à sua plena operação; e, agora, estamos aptos a tornar o Cetec Norte 
o verdadeiro alicerce da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Câmara.

Além do lançamento de novos e relevantes produtos, o ano também se destacou por importantes 
aprimoramentos em diversos serviços e soluções de TIC. O Sistema de Habitação ganhou mais mó-
dulos; o portal e-Democracia, outras funcionalidades; a ferramenta para elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) foi aperfeiçoada. Criamos o Portal da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) e a solução para cobrança pelo uso de espaços físicos da 
Casa. Vale lembrar que nosso portal CamaraNet destacou-se como o melhor do País em sua categoria 
e recebeu o Grand Prix para organizações não privadas na 5ª Edição do Prêmio Intranet Portal!

As Comissões da Casa também receberam soluções relevantes: sistemas próprios para registro de 
presença e de votação e painéis digitais. Mais: levou-se o Infoleg às Lideranças; aprimorou-se o Sitaq; 
e desenvolveu-se novo mecanismo de busca de Questões de Ordem no portal institucional.

A gestão dos recursos de TIC da Câmara dos Deputados igualmente evoluiu. Incorporando as 
boas práticas de gestão, foi instituído o novo modelo de Governança de TIC pela Portaria DG nº 406, 
de 2013, ato que criou o Comitê Estratégico de TIC (Ceti) e o Comitê Diretivo TIC (CDTI). O novo mo-
delo de gestão já determinou, inclusive, as diretrizes de TIC para o quadriênio 2014-2017.

Em 2013, a estrutura do Centro de Informática se transformou.  Um novo arranjo, concebido com 
foco no atendimento aos nossos clientes, foi implantado. Agora, a maior parte das equipes do Cenin 
ocupar-se-á em prover soluções completas às necessidades da Casa. A reestruturação permitiu iniciar 
estudos com vistas na descentralização das ações de TIC e, assim, futuramente aproximar ainda mais 
nossos recursos, inclusive os humanos, das demais unidades da Câmara.  

Enfim, ao contabilizar as realizações de Tecnologia da Informação no ano de 2013, verificamos 
que, além de prover novos produtos e aprimorar serviços já consagrados e cotidianamente utilizados 
pela Casa, o Cenin igualmente buscou preparar-se para os desafios futuros, que certamente nos serão 
apresentados.

Luiz Antonio Souza da Eira
Diretor do Centro de Informática
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Modelo de governança de                                       
Tecnologia da Informação e Comunicação

Para alinhar as ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Câmara dos Deputados 
à estratégia geral da Casa, a Diretoria-Geral publicou portaria (nº 406/13) que estabeleceu o modelo 
de governança de TIC da instituição. A medida também teve por objetivo criar fóruns específicos para 
diretrizes, discussão e priorização de projetos e ações nessa área. O modelo adotado é complementar 
ao de governança corporativa, já estabelecido em 2009, pela Portaria nº 233. A governança de TIC da 
Casa está alinhada, também, com orientações e recomendações efetuadas pelo Controle Interno e 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Com a publicação da portaria, foram criados dois novos comitês: o Comitê Estratégico de TIC 
(Ceti) e o Comitê Diretivo de TIC (CDTI). O primeiro define as diretrizes de TIC e é responsável pelo 
alinhamento das ações nessa área à estratégia geral da Casa. O segundo define as ações necessárias 
para o cumprimento das diretrizes e é responsável pela priorização de projetos de TIC não corpora-
tivos. A Secretaria-Executiva do CDTI está a cargo do Cenin.

O modelo de governança prevê, ainda, utilização de dois instrumentos: o Plano Estratégico de 
TIC (Peti) e o Plano Diretor de TIC (PDTI). O primeiro será elaborado para quatro anos e servirá para 
comunicar as diretrizes estratégicas e acompanhar o cumprimento. O segundo será composto, basi-
camente, pelos portfólios corporativo e setorial de projetos de TIC, conforme definido nas Reuniões 
de Avaliação Estratégica (RAEs).

O novo modelo de relacionamento do Cenin, definido em 2013, vem ao encontro da Governança 
de TIC estabelecida pela Portaria nº 406 de 27/9/2013. Com o novo modelo, o relacionamento do 
Cenin com toda a Casa foi segmentado em áreas, cada qual com o seu gerente de relacionamento: 
legislativa (SGM e Dileg); administrativa e política (Mesa, lideranças, gabinetes, DG, Dirad e Secin); 
de recursos humanos (DRH); e de relacionamento com a sociedade e comunicação social (Secom, 
Ouvidoria e comitês temáticos).

O objetivo do novo modelo é aproximar as equipes técnicas do Cenin das demais unidades admi-
nistrativas da Casa por meio de gerentes de relacionamento responsáveis pelas diversas áreas. Esses 
gerentes têm importante papel dentro da Governança de TIC, apoiando o levantamento, a concepção 
e a descrição de demandas de TIC, bem como auxiliando na definição de prioridades e no encami-
nhamento dessas ao Comitê Diretivo de TIC, responsável por apreciar essas demandas. 
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 A figura abaixo ilustra a atuação dos gerentes de relacionamento dentro do fluxo de elaboração 
do Plano Diretivo de TIC, que representa todo o conjunto de demandas de TIC a serem atendidas 
pelo Cenin:

Esse modelo está embasado nos seguintes instrumentos:
• Portaria nº 406, de 27/09/2013 – Estabelece o modelo de governança de tecnologia da infor-

mação e comunicação da Câmara dos Deputados;
• Decisão nº 1, de 19/11/2013 – Dispõe sobre as diretrizes de tecnologia da informação e comu-

nicação da Câmara dos Deputados para o quadriênio de 2014 a 2017;
• Processo de Gestão de Demandas de TIC – Tem por objetivo padronizar as demandas de clien-

tes (produto ou serviço de TIC) recebidas pelo Cenin e orientar o fluxo da demanda, desde seu 
recebimento pelo Centro até sua plena entrega à área demandante.

Define estratégia 
corporativa

CGE

Define diretrizes
de TIC

Ceti

Executa o PDTI

Cenin
Alinha as demandas 
de TIC com as 
diretrizes e prioriza
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Cenin/Gerentes de 
relacionamentos

Consolida demandas 
de TIC

Secretaria-
Executiva do 
CDTI

Consolidam e 
priorizam demandas 
de TIC nas suas áreas

ESGEs e comitês 
temáticos

Levantam demandas 
de TIC nas suas áreas

Unidades 
Administrativas

PDTIPETI
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Comitê Gestor de Segurança da Informação
Criado pelo Ato da Mesa nº 47, de 16/07/2012, que instituiu a Política de Segurança da Informa-

ção da Câmara dos Deputados, o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) começou a se 
reunir em outubro de 2013. Por meio de articulação com outras instâncias de governança da Casa, 
como o Comitê Assessor da LAI (Lei de Acesso à Informação), o Comitê Estratégico de TIC e o Comitê 
Diretivo de TIC, o CGSI visa a promover o surgimento de uma cultura de segurança da informação. 

Composto por representantes de diversos órgãos da Casa, designados pela Diretoria-Geral, o Co-
mitê tem a atribuição de promover ações institucionais e setoriais voltadas à segurança da informação 
na Câmara dos Deputados, por meio de propostas de normatização, de recomendações de adoção 
de boas práticas e da implantação de um sistema de gestão que permita o acompanhamento de 
indicadores relativos à segurança da informação.

O Comitê será responsável, também, por selecionar e promover a adoção de metodologia de 
análise de riscos em segurança da informação. A coordenação desse colegiado caberá aos represen-
tantes do Centro de Documentação e Informação (Cedi) e do Centro de Informática (Cenin), de forma 
alternada, a cada dois anos. No primeiro biênio, os trabalhos serão coordenados pelo Cenin. 

http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-46-16-julho-2012-773824-publicacaooriginal-137093-cd.html
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Reestruturação administrativa do                         
Centro de Informática

Para aprimorar o atendimento aos clientes de serviços informatizados da Casa, o Centro de Infor-
mática (Cenin) foi reestruturado no segundo semestre de 2013. A mudança agrupou as coordenações 
responsáveis pelo provimento dos serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) em 
duas grandes áreas: 

• Coordenação de Administração de Infraestrutura de TIC e Suporte ao Usuário: responsável pe-
los equipamentos, software e serviços básicos de informática.

• Coordenação de Relacionament o e Soluções de TIC: responsável pela atenção às demandas 
das diversas áreas da Casa e pelo provimento de soluções tecnológicas, para atender a essas 
demandas, seja com recursos tecnológicos próprios ou providos por terceiros.

Adicionalmente, foi criada a Assessoria de TIC, para apoiar a diretoria do órgão na condução e 
controle de ações estratégicas. Já a Coordenação de Planejamento e Gestão de TIC, além do planeja-
mento e gestão, passou a ser responsável, também, pelo aperfeiçoamento da Governança de TIC. Por 
isso, ganhou novo nome: Coordenação de Apoio a Governança e a Gestão de TIC.

Benefícios
•  Maior proximidade com as áreas clientes, com melhor compreensão das demandas e da 

capacidade de atendimento a elas;

•  Maior integração entre as áreas provedoras de soluções de TIC, aumentando a sinergia entre 
elas e a eficiência do todo;

•  Maior integração entre as áreas provedoras de infraestrutura centralizada (centros tecnológicos 
– data centers) e descentralizada (micros e periféricos).
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Área
Legislativa

foto: Gustavo Magalhães
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Aplicativo de autoatendimento do Cedi
Pesquisas no acervo bibliográfico no Centro de Documentação e Informação (Cedi) agora podem 

ser realizadas diretamente pelos usuários, por meio de quiosques eletrônicos, localizados no saguão 
de entrada da biblioteca. 

Os totens foram desenvolvidos pelo Centro de Informática em parceria com o Cedi, com objetivo 
de indicar ao público a possibilidade de realizar autoatendimento no Cedi. 

Benefícios
•  Facilidade para obtenção de informação;

•  Novo leiaute, com identificação visual do Cedi;

•  Praticidade na manutenção.

Tela inicial do aplicativo de autoatendimento do Cedi
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e-Democracia 2.1
O portal e-Democracia (http://edemocracia.camara.leg.br/) recebeu diversas melhorias, em 2013. 

Além de leiaute mais limpo, o sítio também ganhou novo wikilegis, espaço colaborativo para sugerir 
alterações em projetos de lei em discussão; nova ferramenta de votação, por meio da qual é possível  
pontuar as ideias eleitas como prioritárias; e outras novidades. As inovações foram implementadas pelo 
Centro de Informática (Cenin), em parceria com o Departamento de Comissões (Decom).

Nas páginas a seguir, confira outras mudanças no portal.

Benefícios
• Um único clique para acesso às comunidades;

• Maior facilidade para os usuários para localização de informações relevantes.

http://edemocracia.camara.leg.br/
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Novo leiaute da página inicial do portal e-Democracia
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1. Nova versão da ferramenta para contribuições ao PLOA 2014
A fim de facilitar o envio de sugestões de emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária 

Anual (PLOA) para 2014, foi desenvolvida nova versão da página de contribuições ao PLOA, incluindo 
o glossário e modificações no modo de pesquisa, além de ícones para compartilhamento em redes 
sociais.

Benefícios
•  Maior facilidade para os usuários compreenderem a “linguagem” orçamentária;

•  Permitir a divulgação das sugestões de emendas em redes sociais.
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Nova versão do espaço de contribuições ao Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2014
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2. Nova versão do Bate-Papo
A ferramenta de bate-papo, utilizada tanto no e-Democracia como pelos videochats, no portal ins-

titucional da Câmara dos Deputados, recebeu grande conjunto de melhorias. O objetivo foi aprimorar 
a exibição de informações, o desempenho e capacidade, além de diversas outras características, para 
facilitar a administração e gestão das salas. 

Entre as novidades, destaca-se a página de Eventos Interativos, utilizado na comunidade para 
mostrar todas as salas abertas e agendadas no sítio. Assim, as próprias comissões poderão gerenciar 
as salas de bate-papo relacionadas a seus temas, não sendo mais necessário concentrá-las em uma 
única comunidade.

A nova versão foi testada, de forma automatizada, com salas para até 150 usuários postando si-
multaneamente. Com esse novo patamar, a ferramenta tornou-se mais estável e disponível para que 
um público maior possa acompanhar os grandes eventos de discussão ocorridos na plataforma.

Também foram adicionados indicadores em tempo real sobre o uso da sala, para que os adminis-
tradores possam acompanhar o fluxo de participantes.

Benefícios
• Maior capacidade das salas de bate-papo;

• Possibilidade de gerenciamento da capacidade delas;

• Exportação de lista de usuários (montagem de mailing list);

• Fácil disponibilização da lista de salas abertas para os usuários finais.
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Nova página de Eventos Interativos
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Novo sistema para cadastro e pesquisa de            
publicações da Câmara dos Deputados – Sisdia

Em parceria com o Centro de Documentação e Informação (Cedi), o Centro de Informática de-
senvolveu nova versão de sistema para cadastrar, na internet, diários, anais e outras publicações da 
Câmara dos Deputados. 

Com a atualização tecnológica, o sistema pode ser acessado pela intranet, não sendo mais ne-
cessário instalá-lo nos computadores da Casa. Outra novidade da ferramenta atualizada é a maior 
facilidade para manutenção corretiva e futuras evoluções.

No portal da Câmara, é possível consultar diários e anais da Casa, do Congresso Nacional e das 
Assembleias Constituintes. Os diários e anais da Câmara estão disponíveis desde os anos de 1890 e 
de 1826, respectivamente.

Benefícios
•  Acesso pela intranet;

•  Maior facilidade para manutenção corretiva e futuras evoluções;

•  Ganho de produtividade. 

http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D) e anais (http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=A) da Casa, do Congresso Nacional (http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=J) e das Assembleias Constituintes (http://imagem.camara.gov.br/constituinte_principal.asp
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Tela do novo sistema de cadastro - Sisdia
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Sistema de controle de aquisições de periódicos
O Sistema de Controle de Aquisições de Periódicos cadastra todos os jornais e revistas da Câmara 

dos Deputados. Por meio dessa ferramenta, é possível consultar a localização de cada periódico da 
Casa, gerar relatório do processo de aquisição, verificar o número de exemplares disponíveis na bi-
blioteca, entre outras funcionalidades.

Benefícios
•  Agilidade no processo de aquisição dos periódicos;

• Maior utilização do sistema para consulta;

•  Facilita acesso à ferramenta, pois não é preciso instalar software;

•  Maior confiabilidade nos dados do sistema, pois o acesso é liberado pelo Centro de 
Documentação e Informação (Cedi). 
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Tela do sistema de controle de aquisições de periódicos



30

Ár
ea

 L
eg

is
la

tiv
a

Sistema para registro eletrônico de                       
presença nas comissões 

O sistema para registro eletrônico de presença nas comissões inaugurou o começo de uma nova 
etapa na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Desde agosto de 2013, os deputa-
dos daquele colegiado passaram a registrar presença nas reuniões por meio do sistema desenvolvido 
pelo Centro de Informática para o Departamento de Comissões (Decom).

Com a inovação, em vez de assinarem o livro de presença, os deputados fazem o registro no sis-
tema, em terminal instalado à entrada do plenário. Após a identificação por meio da digital (autenti-
cação biométrica), o nome do parlamentar aparece em painel eletrônico semelhante ao utilizado no 
Plenário Ulysses Guimarães.

Além de ser conferido pelo painel eletrônico em plenário, o registro das presenças pode ser acom-
panhado pelo Sistema Pauta Eletrônica, em tempo real, e pela internet, após o encerramento da reu-
nião, como já acontece nas sessões realizadas no Plenário Ulysses Guimarães. 

Benefícios
• Proporcionar maior transparência e segurança das informações de registros de presença;

• Agilizar o processo de registro de presença nas comissões;

• Tornar automática a verificação de quórum, para a realização das reuniões;

• Reduzir a utilização de formulários em papel para suporte aos processos de registro de presença;

• Permitir verificar, automaticamente, durante o registro de presença, se o parlamentar (deputado 
ou senador) é membro da comissão, o que será viável graças à integração com o sistema de 
Movimentação Parlamentar da Secretaria-Geral da Mesa (SGM);

• Integrar, no Sistema de Informação Legislativa (Sileg), as informações de frequência.

http://pauta.camara.leg.br/PautaEletronica/pauta.seam


Ár
ea

 L
eg

is
la

tiv
a

31

Painel eletrônico registrando presença dos deputados em reunião de comissão

foto: Lucio Bernardo Jr.
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Sistema eletrônico de votação nas comissões 
O processo de votação nas reuniões das comissões da Câmara dos Deputados ficou mais ágil com 

a implantação do sistema eletrônico de votação. A primeira a receber a novidade foi a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Agora, os parlamentares daquele colegiado podem votar 
eletronicamente, por meio de leitores biométricos instalados nos terminais do sistema de pauta ele-
trônica, no qual é possível acompanhar o resultado do pleito, em tempo real.

A iniciativa está alinhada à Gestão Estratégica, nas questões da transparência das atividades e eco-
nomia de papel, e faz parte do projeto “Sistema de eleição, presença e votação nas comissões”. Esse é 
o segundo módulo instalado, depois do registro eletrônico de presença. O terceiro – e último –, para 
eleição da Mesa das Comissões, tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2014. 

A inovação foi desenvolvida pela equipe do Centro de Informática (Cenin), em parceria com o 
Departamento de Comissões (Decom), Diretoria Legislativa (Dileg) e Departamento Técnico (Detec).

Benefícios
•  Acesso imediato ao resultado das votações;

•  Mais rapidez e controle do processo de votação;

• Transparência e apoio a ações sustentáveis da Câmara dos Deputados.
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Painel eletrônico registrando votos em reunião de comissão

foto: Lucio Bernardo Jr.
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Infoleg - Lideranças
Acessar, em tempo real, notas técnicas produzidas pelas lideranças. Essa é mais uma facilidade 

disponível aos parlamentares na Câmara dos Deputados, trazida pelo Infoleg-Lideranças, sistema 
desenvolvido pelo Centro de Informática.

O Infoleg-Lideranças facilita deliberações dos deputados na Casa, além de possibilitar subsídios 
para argumentação sobre matérias em discussão, nas reuniões de comissões.

 Com o sistema, informações são cadastradas e alteradas on-line e podem ser consultadas no 
Pauta Eletrônica. Não é mais necessário imprimir e distribuí-las durante as reuniões.

Benefícios
•  Oferece agilidade nas reuniões de comissões;

•  Facilita atividades legislativas dos deputados na Casa;

•  Contribui para sustentabilidade e economia de papel.

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/3099763
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Tela do sistema Infoleg - Lideranças
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Sitaq 2.5
Em 2013, em parceria com o Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (Detaq), o Centro 

de Informática aprimorou algumas operações do Sitaq, sistema utilizado há 13 anos para transcri-
ção do discurso parlamentar, na Câmara dos Deputados. 

As mudanças permitiram maior rapidez na realização de atividades cotidianas do departamento, 
que devem ser executadas no menor tempo possível.  A possibilidade de controlar a velocidade do 
áudio é um exemplo de melhoria do Sitaq. Outro avanço foi a integração ao SisAudio, que eliminou 
problemas com gravação de áudio nos plenários.

Benefícios
• Controla fluxo de discursos dos parlamentares;

• Registra tudo o que se diz nas comissões e no Plenário Ulysses Guimarães, permitindo, assim, 
que discursos sejam transcritos para arquivo e consulta na internet;

• Facilita disseminação de informações úteis ao processo legislativo;

• Controla velocidade da reprodução do áudio;

• Integração com o SisAudio.
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Papel de parede informativo do Sitaq 2.5
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Biblioteca Digital 
A Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (http://bd.camara.leg.br) ganhou novo leiaute, in-

tegrado à identidade visual do portal institucional da Casa. 
A novidade possibilita compartilhar informações pelas redes sociais e oferece mais facilidade na 

busca de conteúdo, pois o modelo, agora, está mais bem organizado. 
As inovações tecnológicas também permitem compartilhamento de coleções e itens com outras 

bibliotecas digitais. Além disso, é possível se cadastrar para receber notificações de coleções. Outra 
vantagem é que servidores da Câmara dos Deputados não precisam fazer cadastro para acessar o 
sítio. Basta digitar o ponto e a senha da Rede Câmara. 

O lançamento é resultado de projeto que envolveu o Centro de Informática (Cenin), o Centro de 
Documentação e Informação (Cedi) e a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Lançada em outubro de 2009, a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados registra, em média, 
cerca de 200 mil acessos por mês. O sítio disponibiliza publicações da Edições Câmara; trabalhos de 
órgãos técnicos da Casa; produção acadêmica de servidores; obras raras e valiosas; e estudos e notas 
técnicas das consultorias Legislativa e de Orçamento. Em sua maioria, os documentos da Biblioteca 
Digital são de uso aberto.

Benefícios
• Praticidade para pesquisar na Biblioteca Digital;

• Organização das coleções;

• Integração com redes sociais; 

• Compartilhamento dos dados com outras bibliotecas.

http://bd.camara.leg.br
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Tela da página inicial da Biblioteca Digital
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Autenticador para proposições do                        
Congresso Nacional

Utilizado pelos gabinetes dos deputados para apresentar, em formato digital, propostas legisla-
tivas que tramitam na Câmara dos Deputados, o sistema Autenticador está disponível, agora, para 
deliberações do Congresso Nacional. Estas, antes, eram apresentadas somente em papel.

O uso do Autenticador para apresentação dos documentos do Congresso Nacional oferece diver-
sos benefícios para a Casa, entre eles a diminuição no tempo de publicação de documentos legislati-
vos nos portais da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

O Autenticador recebe documentos em meio digital e autentica-os para registro no sistema de 
tramitação de proposições – Sileg. O documento autenticado passa a fazer parte do Sileg, para con-
sulta ao texto original, e se entrega uma cópia à Secretaria-Geral da Mesa (SGM). A autenticação 
garante que o texto é igual ao documento entregue em papel. 

Benefícios
•  Melhoria na gestão da informação legislativa;

•  Integração dos sistemas legislativos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

•  Diminuição no tempo de publicação de documentos legislativos. 
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Tela do sistema Autenticador CN-Sileg
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Questões de Ordem: nova busca no Portal
O Centro de Informática desenvolveu nova versão do mecanismo de busca de Questões de Ordem 

no Portal. A ferramenta conta com várias novidades, como a implantação de novo recurso para que a 
pesquisa seja feita com mais rapidez. Além disso, as buscas podem ser filtradas por autor e por ano.

As inovações facilitam o acesso a todas as questões de ordem já solicitadas por senadores, depu-
tados e vereadores. 

Benefícios
•  Pesquisa realizada com mais rapidez;

•  Maior facilidade na utilização do sistema;

•  Acréscimo de filtros (autor e ano);

•  Nova plataforma oferece mais estabilidade aos usuários.

http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
http://www2.camara.leg.br/buscaQordem/
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Tela da página da nova busca de Questões de Ordem no Portal
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Sileg – Preparação de Reuniões das comissões
O acompanhamento das reuniões nas Comissões Permanentes e Temporárias ganhou nova ferra-

menta que facilita as atividades legislativas. Trata-se do módulo do Sistema de Informação Legislati-
va (Sileg), denominado Preparação de Reuniões (Sileg-PR), desenvolvido pelo Centro de Informática, 
em parceria com o Departamento de Comissões (Decom). 

A novidade agiliza a elaboração de documentos para preparação, controle e registro das reuni-
ões deliberativas, audiências públicas, seminários realizados pelas comissões. Além disso, permite 
cadastro dos participantes nos eventos das comissões e acesso on-line aos dados da Secretaria-
-Geral da Mesa, de forma eficiente.

Com esse módulo, atividades das comissões podem ser integradas ao Sistema Legislativo de 
Tramitação de Proposições (Sileg-Tramitação), evitando replicação de informações nos bancos de 
dados da Câmara. 

Benefícios
•  Agilidade ao processo legislativo;

•  Facilidade na elaboração e registro das reuniões nas comissões;

•  Cadastro dos participantes de audiências públicas e outros eventos das Comissões Permanentes 
e Temporárias.
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Tela interna do sistema Sileg - PR
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Orçamento Brasil – modernização dos relatórios 
Os relatórios disponíveis no portal da Câmara dos Deputados para acompanhar as transferên-

cias orçamentárias da União e, assim, facilitar a fiscalização, foram modernizados. Com a evolução 
da plataforma tecnológica utilizada, eliminou-se o risco de interrupção do fornecimento dos rela-
tórios devido à tecnologia obsoleta.

A modernização da ferramenta resultou em maior produtividade e qualidade dos serviços ne-
cessários para fornecimento de informações gerenciais, que têm por fonte dados do Sistema Inte-
grado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 

A migração para a nova plataforma contou com a parceria da Consultoria de Orçamento e Fis-
calização Financeira (Conof). Os relatórios podem ser obtidos por meio do link Fiscalize, na página 
do Orçamento Brasil do portal da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.leg.br/atividade-
-legislativa/orcamentobrasil/fiscalize).

Benefícios
•  Possibilidade de disponibilizar novas informações orçamentárias;

•  Maior agilidade no fornecimento das informações;

•  Melhor qualidade dos serviços;

•  Ampliação da capacidade de manutenção corretiva e evolutiva do sistema.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/fiscalize
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/fiscalize
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Página inicial do Orçamento Brasil
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Evolução dos Dados Abertos Câmara
Em 2013, a Câmara dos Deputados aprimorou o serviço de Dados Abertos e passou a disponibili-

zar mais informações neste formato, entre as quais se destacam:

• Deputados - informações de legislaturas anteriores;

• Proposições - votadas em plenário ou que sofreram movimentação em determinado período;

• Partidos - orientações das bancadas.

As novas informações atendem a demandas da sociedade e do Hackathon (concurso de aplicati-
vos voltados à utilização de dados legislativos e parlamentares, realizado na Câmara dos Deputados). 

Além dessas, no endereço http://www.camara.leg.br/dados, há mais informações disponíveis so-
bre proposições, sessões, deputados e órgãos da Câmara dos Deputados. 

Os dados abertos são informações do processo legislativo da Câmara dos Deputados em formato 
aberto (não proprietário), estruturadas e legíveis por computadores, possibilitando processamento 
automático por sistemas externos desenvolvidos por cidadãos.

Benefícios
• Fiscalização da atuação dos deputados e das propostas (proposições) de leis;

• Fortalecimento das instituições, da cidadania, do controle social e político e do combate à 
corrupção;

• Possibilidade de desenvolvimento de sistemas, inovações e ideias dos próprios cidadãos.

http://www.camara.leg.br/dados


Ár
ea

 L
eg

is
la

tiv
a

49

Tela de página com acesso a dados abertos
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Nova rede corporativa
A modernização da rede corporativa de dados da Câmara dos Deputados promoveu aumento 

significativo da velocidade de comunicação disponível na rede, assim como maior estabilidade e con-
fiabilidade, viabilizando a implantação de serviços que exijam maior banda e velocidade, tais como 
tráfego de imagens, virtualização de servidores, tráfego de voz etc.

A solução implementada em 2013 provê os recursos de rede necessários aos diversos serviços de 
TI da Casa, incluindo o novo data center Cetec Norte. Alinhada à estratégia da Casa, como um dos 
produtos do Programa de Infraestrutura e Serviços de TIC (Pistic), a nova rede corporativa contempla 
a implantação de nova rede óptica e abrange a rede de usuários, de backbone e dos data centers, in-
cluindo infraestrutura, equipamentos e software de gerenciamento e administração da rede. 

Benefícios
•  Aumento significativo da velocidade de comunicação disponível na rede;

• Maior estabilidade e confiabilidade;

• Implantação de serviços que exijam maior banda e velocidade, tais como tráfego de imagens 
e voz.
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Cadastro de terceirizados
O sistema foi desenvolvido para cadastrar de forma automatizada, no Portal da Câmara dos 

Deputados, informações de todos os terceirizados que prestam serviços à Casa. A criação da nova 
ferramenta veio atender à Lei de Acesso à Informação e à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Agora, as próprias empresas contratadas atualizarão os dados de todos os prestadores de servi-
ços terceirizados, devendo detalhar o contrato, a vigência e a empresa à qual cada funcionário está 
vinculado. Por meio da ferramenta, a Casa será notificada de maneira mais ágil sobre faltas, licenças 
e substituições, o que facilitará a fiscalização dos contratos. 

Outra vantagem trazida pelo sistema é maior segurança à instituição, já que será possível identifi-
car colaboradores desligados das empresas prestadoras de serviços. Assim, evita-se acesso indevido 
dessas pessoas à Rede Câmara, por exemplo, ou às próprias dependências físicas da Casa.

Benefícios
• Cumprimento de preceitos legais;

• Disponibilização de informações sobre os terceirizados de forma mais ágil e confiável;

• Maior efetividade no controle de acesso à Casa. 

http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/relacao-de-terceirizados
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Tela da página com dados atualizados via sistema de cadastro de terceirizados



Ár
ea

 A
dm

in
is

tr
at

iv
a

55

Sistema para Estágio Acadêmico
O recrutamento dos estagiários da Casa pode ser feito de maneira mais simples com a utilização 

do Sistema de Estágio Acadêmico, que automatizou o processo de contratação de estagiários da 
Câmara dos Deputados. 

O sistema foi criado pelo Centro de Informática e deve ser atualizado pelo Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) com informações de cada estagiário da Casa. Por meio da 
ferramenta, é possível encontrar quais instituições de ensino possuem convênio com a Câmara dos 
Deputados; quantidade de vagas disponíveis para determinados cursos; e unidades administrativas 
que precisam de estagiários.

Benefícios
•  Organização do processo de seleção;

•  Padronização no momento do recrutamento;

•  Confiabilidade dos dados;

•  Agilidade ao fornecer informações sobre estagiários.
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Tela do sistema de cadastro de estagiários
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Sistema de Habitação (Habit) mais completo
O Sistema de Habitação da Câmara dos Deputados (Habit) ganhou dois novos módulos:

• Gerenciamento de ocupações de imóveis: controla a visita do deputado à residência; a reserva 
do imóvel; e a ocupação efetiva. 

• Auxílio-moradia: destina-se aos deputados que optaram por não residir nos apartamentos fun-
cionais, permitindo o lançamento dos dados dos contratos, recibos e notas fiscais de locação 
residencial e elaboração de ofício para pagamento de despesas com moradia. 

Em 2014, um terceiro módulo será desenvolvido para gerenciar reparos e reformas nos apartamen-
tos funcionais. A novidade permitirá controlar e consultar levantamentos de gastos e orçamentos de 
serviços em imóveis funcionais, tais como consertos e manutenção de eletrodomésticos, entre outros. 

Desenvolvido em parceria com a Coordenação de Habitação (Cohab/DG), o terceiro módulo do 
Habit visa, ainda, a unificar informações do sistema; simplificar processos administrativos relativos à 
atualização do Habit; facilitar compartilhamento de dados; e rastrear solicitações de serviços. 

Benefícios
•  Unificação de informações do sistema; 

•  Simplificação de processos administrativos relativos à atualização do Habit; 

•  Facilidade de compartilhamento de dados.
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Tela do Sistema Habit
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Sigmas – acompanhamento de licitações
Acompanhar processos de licitações da Câmara dos Deputados tornou-se mais fácil com o novo 

módulo do Sistema de Gestão de Material e Serviço (Sigmas). 
O módulo permite à Comissão Permanente de Licitação (CPL) centralizar informações sobre proces-

sos de licitação, recuperar dados com mais rapidez e visualizar agenda com datas de reunião e pregões. 
O sistema também facilitou a rotina de trabalho na CPL. Agora, é possível atualizar planilhas na web e 

ordenar processos por urgência, vencimento, processo, elaborador e operação. Antes, planilhas de con-
trole de processos eram impressas e atualizadas manualmente, durante o dia, e modificadas somente 
ao final do expediente. O sistema incentiva a economia de papel, pois não é mais necessário imprimir 
planilhas para depois atualizá-las.

Benefícios
• Agilidade nos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados;

• Disponibiliza edital final diretamente no sistema, para acesso por órgãos interessados;

• Incentiva ações sustentáveis.
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Tela do sistema Sigmas - acompanhamento de licitações
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Portal da Enccla – Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Em conjunto com o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/DRCI/SNJ), o 
Centro de Informática (Cenin) participou da criação do portal da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla): http://enccla.camara.leg.br/enccla. O Cenin, em parceria 
com a Assessoria Técnica (Atec) da Diretoria-Geral, implantou a ação 13 do planejamento da Enccla 
para 2013. A iniciativa atende à previsão de existência de um sítio para gerenciamento das ações da 
Estratégia e interação com a sociedade. Além da participação técnica no projeto, o Cenin elaborou 
guia para provedores de conteúdo do portal.

Criada em julho de 2003, a Enccla consiste na articulação de diversos órgãos que atuam, direta 
ou indiretamente, na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com objetivo de 
identificar e propor ajustes aos pontos falhos do sistema antilavagem e anticorrupção.

O LAB-LD do DRCI/SNJ foi instalado, em maio de 2006, por meio de convênio firmado entre o 
Ministério da Justiça e o Banco do Brasil, dentro da estrutura do Departamento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ). A instalação 
do Laboratório concretiza uma das metas da Enccla, que previa a necessidade de “implantar laborató-
rio modelo para a aplicação de soluções de análise tecnológica em grandes volumes de informações 
e para a difusão de estudos sobre as melhores práticas em hardware, software e a adequação de 
perfis profissionais”.

Benefícios
•  Disponibilizar à Enccla ferramenta para gerenciar ações, visando à otimização dos trabalhos;

•  Proporcionar à sociedade meios eficazes de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro;

•  Promover interação entre órgãos da Estratégia com cidadãos, resultando em maior            
acesso à informação;

•  Divulgar trabalhos e atividades da Enccla.

http://enccla.camara.leg.br/enccla
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Tela do portal da Enccla
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Aprimoramento das páginas da                               
Secretaria da Mulher

A área sobre a Secretaria da Mulher, no portal institucional (http://www2.camara.leg.br/a-camara/
secretaria-da-mulher), foi reformulada. Novos recursos para edição de conteúdo facilitaram a divul-
gação de notícias e informações relacionadas à atuação do órgão na Câmara dos Deputados. Além 
disso, aperfeiçoou-se o banco de dados sobre proposições referentes a questões de gênero e direitos 
da mulher. 

Por meio de novo sistema de busca desenvolvido pelo Centro de Informática (Cenin), é possível 
fazer novas consultas, como a relação de proposições mais acessadas sobre a mulher. Novos filtros 
oferecem opção de apresentar resultados por projetos de lei; projetos de lei complementar; medida 
provisória; projeto de emenda à Constituição; projeto de decreto legislativo; e projeto de resolução, 
entre outros.

A pesquisa pode ser realizada, também, por comissões permanentes, o que permite ao usuário 
saber qual delas tem discutido o tema com mais frequência. Com o sistema, a pesquisa ficou mais 
simples e organizada. Além disso, contribui para o aumento da transparência das informações e faci-
lita o acesso à população sobre a atuação da bancada feminina na Câmara dos Deputados.

Benefícios
•  Mais facilidade no acompanhamento das proposições de gênero;

•  Mais transparência na obtenção de informações;

•  Pesquisas mais detalhadas, feitas com mais simplicidade e organização;

•  Mais confiabilidade e eficiência no fornecimento de dados.

http://www2.camara.leg.br/a-camara/secretaria-da-mulher
http://www2.camara.leg.br/a-camara/secretaria-da-mulher
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Mudança de computadores servidores                      
para o Cetec Norte

Em outubro de 2013, o novo Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados – Cetec Norte – 
recebeu computadores servidores que estavam no data center situado no Anexo IV. Localizado no 
Complexo Avançado, o prédio foi projetado e construído especificamente para a função de data 
center (centro de processamento de dados) da Casa. 

Em parceria com o Departamento Técnico (Detec), a migração dos equipamentos aconteceu de 
forma coordenada, segura, econômica e com o menor impacto possível na percepção dos usuários 
acerca da disponibilidade e do desempenho dos serviços de TI providos pelo Cenin. 

Benefícios
•  Maior qualidade na prestação de serviços para a Câmara dos Deputados e para a sociedade;

•  Mais segurança;

•  Expansão dos serviços do Cenin.
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Computadores servidores no Cetec Norte
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Sistema de cobrança de uso dos espaços físicos da 
Câmara dos Deputados

O Centro de Informática (Cenin) desenvolveu sistema para automatizar o processo de cobrança de 
uso dos espaços físicos da Casa. Antes dessa ferramenta, o gerenciamento das informações era feito 
em planilhas. Com a utilização do novo sistema, é possível resgatar informações com mais agilidade 
e confiabilidade. 

O sistema traz informações sobre metragem do espaço ocupado; uso da rede de telefonia; e va-
lores de algumas taxas – como água e esgoto, limpeza, energia elétrica – que devem ser cobradas de 
empresas prestadoras de serviços dentro da Câmara dos Deputados. 

O sistema só pode ser acessado pelos colaboradores da Coordenação de Planejamento e Gestão 
(Cplan) - setor que realiza o controle das cobranças de uso dos espaços físicos da Casa. 

A nova ferramenta veio facilitar o trabalho dos funcionários responsáveis pela atualização do 
sistema, como Secretaria-Geral da Mesa (SGM) e Departamento Técnico (Detec). Agora, as informa-
ções podem ser encontradas com facilidade, e o risco de falhas no controle das cobranças também 
é minimizado.

Benefícios
•  Redução do tempo gasto na administração das cobranças;

• Diminuição dos riscos de eventuais falhas nas cobranças;

• Maior transparência na gestão de cobranças de uso dos espaços físicos da Casa.  
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Tela do sistema de cobrança de  uso de espaços físicos



69 foto: Gustavo Magalhães

Área de 
Recursos Humanos
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Sistema para simulação de aposentadoria
Servidores efetivos da Câmara dos Deputados podem simular a data provável da aposentadoria, 

graças ao sistema desenvolvido pelo Centro de Informática. 
O simulador de aposentadoria, demanda do Departamento de Pessoal (Depes), permite visualizar 

dados pessoais e funcionais do servidor, que interferem na aposentadoria, tais como sexo, data de 
nascimento, início da contribuição, data do ingresso no serviço público, no cargo e na Câmara dos 
Deputados. O sistema também disponibiliza, durante a simulação, tempo de exercício no serviço pú-
blico, na carreira e no cargo atual.

Benefícios
•  Facilita a busca de informações sobre aposentadoria;

•  Ajuda no planejamento profissional e pessoal do servidor.

Tela da página de acesso ao sistema de simulação de aposentadoria

https://camaranet.camara.gov.br/gestao-pessoas/informacoes-funcionais/simulacao-aposentadoria-servidor-efetivo
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Migração de grupos funcionais do Sigesp - CD 
Dados e funcionalidades de servidores CNEs (cargo de natureza especial), secretários parlamen-

tares e secretários parlamentares requisitados, existentes no Sistema Integrado de Gestão de Pessoal 
da Câmara dos Deputados (Sigesp-CD), foram migrados para uma plataforma tecnológica mais mo-
derna e padronizada. 

Realizada pela área de Soluções de TIC para Recursos Humanos do Cenin, a migração desses gru-
pos facilitou o trabalho de unidades administrativas da Casa, entre elas, o Departamento de Pessoal 
(Depes), o Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa) e todos os Serads.

Devido a essa mudança, o novo sistema permite melhor registro e controle dos históricos da vida 
funcional dos servidores, que antes eram perdidos ou precisavam ser armazenados em meios para-
lelos (documentos de texto, planilhas etc.), além de absorver e substituir sistemas departamentais 
desenvolvidos e usados pelo Departamento de Pessoal. 

O novo sistema também traz maior flexibilidade para áreas da Casa – como a Copag – que pas-
sam a contar com mecanismos para alterar as regras de pagamento, sem necessidade de interven-
ção pelo Cenin. Tudo isso foi feito com a segurança de auditorias nas mudanças e até mesmo a ma-
nutenção de históricos de regras de negócio, o que permite cálculos retroativos automáticos. 

Além desses benefícios, o maior ganho com a migração é a possibilidade de evolução e imple-
mentação de novas funcionalidades. 

Benefícios
•  Maior autonomia para unidades administrativas que utilizam o Sigesp-CD;

•  Automatização de tarefas que eram feitas manualmente;

•  Mais facilidade para manutenções evolutivas e correções no sistema.
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Tela inicial do Sigesp - CD
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Soluções de TIC para Recursos Humanos
Em 2013, além de produtos resultantes de projetos, o Centro de Informática também entregou à 

Casa novas versões de sistemas e serviços informatizados já existentes. Foram evoluções resultantes 
de atividades desenvolvidas pela coordenação do Cenin responsável por soluções de TIC para a área 
de recursos humanos da instituição, em resposta a demandas de usuários.

Entre as principais, destacam-se:

• Módulo de aposentadoria complementar no Sistema Integrado de Gestão de Pessoal (Sigesp-CD);

• Disponibilização de simulação de aposentadoria, no CamaraNet, para os servidores da Casa;

• Adequação do Sigesp-CD para atender à reestruturação das carreiras de Secretários Parlamenta-
res, servidores efetivos e CNEs;

• Novas funcionalidades para o sistema do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da 
Câmara dos Deputados (Pró-Saúde), permitindo, por exemplo, a inclusão de dependente com 
dispensa de carência;

• Serviços de consulta para pensionistas, via extranet, a contracheque, margem consignável e de-
monstrativo de Imposto de Renda;

• Solicitação e aprovação de férias e recesso assegurado, por meio da extranet;

• Reformulação e migração dos serviços de dados cadastrais (informações funcionais);

• Consulta nominal de salários e disponibilização de arquivos mensais, na intranet ou internet, com 
informações de remuneração individual; 

• Verificação, pelos servidores, de consultas nominais de salários. 
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Tela da página para consulta de salários
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Informações Gerenciais – Gestão de Pessoal
A Diretoria de Recursos Humanos (DRH) e gestores da alta e média gerência da Casa contam, ago-

ra, com mais um importante instrumento de apoio para tomada de decisões: o sistema de Informações 
Gerenciais – Gestão de Pessoal.

A aplicação dá acesso a uma base de dados estruturada que permite fazer análises históricas e esta-
tísticas. Esses dados podem ser trabalhados dinamicamente, gerando informações úteis para definições 
de alocação de pessoas e planejamento de concursos públicos, entre outras finalidades.

Com base em parâmetros de interesse do usuário, os dados podem ser cruzados, resultando em 
relatórios que contenham as informações pesquisadas – em alguns minutos ou segundos – de forma 
consolidada. Assim, é possível buscar, por exemplo, a quantidade de cargos efetivos e funções comis-
sionadas em cada unidade administrativa da Casa. Ou, ainda, o número de servidores afastados. Futu-
ramente, o sistema fornecerá, também, informações sobre benefícios, pagamentos e movimentação. 

Esse sistema é um dos produtos resultantes do projeto Informações Gerenciais, em desenvolvimen-
to na instituição. Em 2011 e 2012, foram entregues os sistemas de Informações Gerenciais – Aquisi-
ções; Informações Gerenciais – Proposições; e Informações Gerenciais – Sidoc. 

Benefícios
• Informação tempestiva, de qualidade e de fácil manuseio, apoiadora da tomada de decisão: 

gestores de alta ou média gerência têm acesso a informações trabalhadas dinamicamente, 
segundo cenários necessários para as decisões de negócio;

• Acesso consolidado a informações disponíveis em diversas bases de dados;

• Geração de relatórios gerenciais com dados pesquisados pelo usuário.



Exemplo de relatório gerado pelo sistema



foto: Gustavo Magalhães

Área de
Comunicação
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Aplicativo Câmara Notícias para dispositivos móveis
Em 2013, conteúdo jornalístico produzido pela Câmara dos Deputados passou a ser mais facil-

mente acessado via smartphones e tablets, por meio do aplicativo Câmara Notícias. Com o recurso, os 
textos ficaram mais legíveis, pois o conteúdo é especialmente formatado para espaços menores, e a 
navegação foi adaptada para telas sensíveis ao toque. 

Além das notícias, estão disponíveis para acesso programas culturais, áudios, documentários e 
entrevistas. O aplicativo permite que últimas informações sobre debates e votações da Casa sejam 
conferidas gratuitamente, e o usuário possa escolher temas nos quais tenha mais interesse e, assim, 
receber informações direcionadas sobre o assunto. 

A novidade tornou-se possível devido à tecnologia webservice que o Centro de Informática (Cenin) 
utilizou para desenvolver o produto, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Benefícios
•  Facilita o acesso à informação; 

•  Integra conteúdo jornalístico da Casa a 
novas tecnologias; 

•  Oferece transparência a temas discutidos na 
Câmara dos Deputados.
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Videochat 
Interação, em tempo real, entre parlamentares e cidadãos. Na Câmara dos Deputados, isso se 

tornou possível por meio do videochat.
O público pode conversar, pelo computador, com parlamentares e relatores de projetos de lei. Os 

internautas perguntam pelo bate-papo e os deputados respondem no vídeo, que é exibido ao lado 
do chat. Em 2013, foram discutidos temas como redução da maioridade penal, direitos domésticos e 
venda de inibidores de apetite. 

As conversas ficam disponíveis para acesso posterior. Assim, é possível consultar o histórico.  Os 
debates também são transmitidos pela TV Câmara.  

Benefícios
• Interação entre parlamentares e sociedade;

• Incentiva participação popular nas decisões da Casa;

• Facilita o acesso à informação.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/batepapo.html
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Tela da página com histórico de bate-papos realizados com o Videochat
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Aplicações para TV Digital
A Câmara dos Deputados pretende levar a Rede Legislativa de TV Digital a todas as cidades do 

país, pois muitas delas já têm acesso à cobertura digital. Nesse contexto, a Secretaria de Comunicação 
(Secom) demandou ao Centro de Informática (Cenin) a criação de um aplicativo de TV Digital, que per-
mite ao telespectador acessar informações sobre deputados, projetos de lei e sessões em andamento.

A ferramenta foi desenvolvida para dar apoio à transmissão da sessão plenária e oferece diversos 
benefícios à sociedade, tais como: mais transparência na atuação dos parlamentares, maior quantida-
de de serviços interativos, entre outros.

Benefícios
•  Maior acesso à informação;

•  Transparência na gestão dos parlamentares;

•  Fácil acesso às informações oferecidas pelo aplicativo;

•  Maior confiabilidade das informações. 
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Tela de menu do aplicativo para tv digital
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Portal do Congresso Nacional
Unificar informações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esse é um dos objetivos do 

Portal do Congresso Nacional (www.congressonacional.leg.br/portal), lançado em 2013. O trabalho 
foi realizado em parceria pelas equipes da Secretaria-Geral da Mesa, Informática e Comunicação das 
duas Casas legislativas. 

O Centro de Informática (Cenin) participou da iniciativa disponibilizando dados do sistema de 
notícia (SisNews) e sobre parlamentares. Além disso, fez adaptações no sistema de publicação de 
reuniões das comissões e do plenário, que permite acessar informações para a agenda legislativa 
publicada no portal do Congresso Nacional. 

No portal, ainda, é possível consultar notícias, atividades realizadas no Congresso, informações da 
Comissão Mista de Orçamento, Siga Brasil (sistema de informações sobre o Orçamento da União) e 
pesquisar sobre os 513 deputados e 81 senadores.

Benefícios
•  Integra tramitações das matérias entre Câmara e Senado;

•  Facilita o acesso do cidadão às informações do Congresso Nacional;

•  Unifica e propicia troca de informação entre as Casas.

http://www.congressonacional.leg.br/portal
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Portal do Congresso Nacional
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Evolução do CamaraNet

1. Prêmio de melhor intranet pública do Brasil
Em 2013, o portal CamaraNet (https://camaranet.camara.leg.br/) recebeu o prêmio máximo de 

intranets do Brasil para organizações não privadas.
O concurso é promovido pelo Instituto Intranet Portal, entidade sem fins lucrativos, que tem como 

objetivo fomentar e profissionalizar o mercado de intranets e portais corporativos no país. Trata-se 
de um reconhecimento externo do excelente trabalho realizado pela equipe multidisciplinar que de-
senvolveu o portal.

Benefícios
•  Colaboração, conteúdo e integração em TIC.

https://camaranet.camara.leg.br/
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Parte da equipe multidisciplinar do projeto “Portal CamaraNet”

(Reprodução do Notícias CamaraNet)
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2. Migração do portal CamaraNet para versão corporativa
O CamaraNet foi originalmente desenvolvido usando a versão livre do software Liferay, líder do 

mercado de portais corporativos de código aberto. Posteriormente, o Centro de Informática (Cenin) 
migrou o CamaraNet para a versão corporativa (Enterprise) desse software, mais apropriada para 
ambientes complexos e críticos como a intranet da Câmara. Com isso, o portal passou a ter suporte 
técnico externo e infraestrutura mais moderna e estável.

Benefícios
•  Suporte técnico em caso de falhas e defeitos no software;

•  Portal mais seguro, estável, confiável e com melhor desempenho.
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3. Rede de Amigos
A “Rede de Amigos” é uma nova ferramenta de interação no CamaraNet. A ideia foi estimular a 

colaboração e a comunicação interna, por meio de um canal informal de contato com os colegas. 
 Inspirado no sucesso das redes sociais, o novo serviço permite que servidores e colaboradores 

da Câmara criem relações de amizade virtuais no portal.  No futuro, outras funcionalidades poderão 
ser incorporadas usando a “Rede de Amigos” como, por exemplo, a integração com a ferramenta de 
mensagens instantâneas, a criação de eventos, o compartilhamento de conteúdos e a carona solidária.

Benefícios
•  Estreitar relações entre os colaboradores da Casa;

•  Tornar o clima organizacional mais cooperativo e integrado.
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4. Aprimoramento da busca de pessoas
Buscando melhorar a experiência dos usuários, o CamaraNet passou por diversas evoluções na 

localização de pessoas:

• Facilidades na busca de pessoas: permite combinar diferentes campos na pesquisa, tais como: 
nome, função, grupo funcional e cargo. Pode-se, por exemplo, buscar pelo nome da pessoa e 
o setor em que ela trabalha. 

• Adoção do nome do crachá: passou a ser exibido o nome que está no crachá em lugar do pri-
meiro nome. Por exemplo, na tela de detalhe da pessoa, o destaque é o nome do crachá.

• Fotos dos colaboradores terceirizados: os terceirizados com acesso à Rede Câmara tiveram suas 
fotos incluídas no CamaraNet.

• Padrão funcional: passou a ser possível visualizar o padrão funcional da carreira no “Meu Espaço” 
e na página de detalhes do servidor.

Benefícios
•  Mais informações sobre pessoas no portal;

•  Facilitar a localização de servidores e colaboradores.
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Tela de busca de pessoas



Ár
ea

 d
e 

Co
m

un
ic

aç
ão

93

5. Novas comunidades
Para ampliar a possibilidade de colaboração e integração interna, novas comunidades foram cria-

das no CamaraNet:

• Saúde e Bem-Estar: a nova área apresenta informações úteis sobre saúde e qualidade de vida 
dos servidores, antes dispersas no portal. Além disso, novos serviços foram acrescidos, como 
as páginas “Emergência”, com orientações sobre o acionamento do atendimento médico de 
emergência; e “Acidentes ou Riscos”, com formulário para comunicação de acidente ou de risco;

• Comunidades ligadas ao Programa de Valorização do Servidor (Pró-Ser): preparação para apo-
sentadoria; educação financeira; e prevenção e orientação em dependência química;

• Serviços gráficos: comunidade que orienta e fornece informações úteis sobre os produtos grá-
ficos oferecidos pela Casa;

• Publicações da Casa: concentra informações sobre manuais, estudos, catálogos e publicações 
editadas pela Câmara dos Deputados. Adicionalmente, houve uma reestruturação da antiga 
área de documentação e informação, que passou a ser chamada de Serviços de Informação.

Benefícios
•  Facilidades para localizar informações e orientações sobre saúde e bem-estar dos servidores e 

colaboradores da Casa;

•  Facilidades para encontrar e se informar sobre serviços gráficos, manuais, publicações e estudos 
elaborados pelas unidades da Casa.
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6. Apoio de TIC à mobilidade sustentável na Câmara
Várias funcionalidades foram desenvolvidas no CamaraNet para apoiar o Programa de Mobilidade 

Sustentável na Câmara. Entre elas, podem-se citar formulários para credenciamento de usuários do 
bicicletário e de “ecocamaradas”; e nova aplicação para apoiar a ação denominada “Carona Solidária”, 
a ser implantada em 2014.

Benefícios
•  Facilitar acesso, às dependências da Câmara dos Deputados, de servidores que utilizam bicicleta 

como meio de transporte para ir ao trabalho.

https://camaranet.camara.gov.br/administracao-casa/gestao-socioambiental/mob-bicicletas-cadastro
https://camaranet.camara.gov.br/administracao-casa/gestao-socioambiental/mob-bicicletas-cadastro
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Formulário para credenciamento de usuários do bicicletário
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7. Informações sobre gestores do portal e de sistemas
O portal CamaraNet passou a publicar a relação de gestores e provedores de conteúdo das diver-

sas comunidades e organizações. Também estão sendo publicados nomes dos gestores de sistemas 
de informação da Câmara desenvolvidos pelo Centro de Informática (Cenin).

Benefícios
•  Aumentar a segurança e facilitar o gerenciamento e controle dos acessos às comunidades do 

portal e dos sistemas de informação da Câmara.



Ár
ea

 d
e 

Co
m

un
ic

aç
ão

98

Informações sobre gestores do portal e de sistemas
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8. Inscrições em cursos do Cefor
O aplicativo usado para apoiar o processo de inscrição em cursos do Cefor foi modernizado e 

ampliado. Agora, inclusive pela extranet, os usuários podem consultar os cursos e vagas existentes; 
realizar e cancelar inscrições; imprimir comprovantes; e entrar em filas de espera dos cursos mais 
disputados. Além disso, os dados do usuário são preenchidos automaticamente, tornando o trabalho 
mais ágil e evitando erros.

Benefícios
•  Facilidades para o servidor se inscrever em cursos;

• Maior agilidade e controle na organização dos cursos pelo Cefor.
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Mais facilidades para inscrição em cursos do Cefor 
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Evolução do portal institucional

1. Aprimoramentos das páginas das Comissões
As páginas das Comissões no portal institucional (http://www2.camara.leg.br/atividade-legislati-

va/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc) receberam diversos aperfeiçoamentos. 
O tempo de atualização das informações sobre as reuniões foi reduzido. Logo, os dados registrados 

nos sistemas legislativos Sileg e SisAudio são rapidamente publicados no portal. Além disso, outras 
informações estão sendo divulgadas de forma automatizada e integrada a esses sistemas legislativos: 
proposições aguardando relatoria; proposições com aviso de prazo para emendas; termo da reunião 
de comissão; presença e votação dos parlamentares nas reuniões.

Benefícios
•  Aumentar a transparência, melhorar a qualidade e facilitar o acesso sobre informações legislativas 

à população;

•  Reduzir demanda de trabalho operacional nas Comissões, por meio da integração do portal com 
sistemas legislativos.

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc
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Informações integradas com sistemas legislativos
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2. Compartilhamento de páginas do portal em redes sociais
Internautas que acessam o portal da Câmara dos Deputados podem compartilhar publicações em 

redes sociais com mais facilidade. Graças a uma nova ferramenta, ao clicar no ícone da rede desejada 
(Facebok, Twitter ou e-mail), o conteúdo é automaticamente compartilhado.

Desenvolvido pelo Centro de Informática, em parceria com o Comitê Gestor do Portal e outras 
unidades da Casa, o recurso tem contribuído para aumentar a quantidade de acessos ao portal.   

Benefícios
•  Facilita interação com cidadãos;

•  Estimula o controle social;

• Colabora na divulgação de notícias e eventos da Câmara dos Deputados;

•  Contribui para ampliar a transparência dos acontecimentos e decisões da Casa.
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3. Modernização do portal institucional
A ferramenta de suporte ao portal institucional da Câmara foi atualizada. A partir de 2014, o por-

tal usará a versão mais recente do software livre de gestão de conteúdo Plone, um dos melhores do 
mercado. Além disso, evoluiu-se a infraestrutura de TIC do portal, com equipamentos e software mais 
robustos e eficientes.

Benefícios
•  Tornar o ambiente do portal institucional mais seguro, estável, confiável e com melhor desempenho;

•  Facilidades e maior produtividade na gestão de conteúdo do portal.
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4. Acesso facilitado a Notas Descritivas de Medidas Provisórias
A Consultoria Legislativa elabora Notas Descritivas sobre todas as medidas provisórias (MP) en-

caminhadas à Câmara. O acesso a esses documentos, essenciais para a compreensão e análise das 
MPs pelos parlamentares, foi facilitado. Em 2013, por meio de integração entre o portal da Câmara 
e o sistema legislativo Sileg, as notas passaram a ser exibidas na página da respectiva MP, podendo, 
assim, ser facilmente localizadas.

Benefícios
•  Aumentar a transparência e facilitar o acesso às informações legislativas da Câmara dos 

Deputados.

Acesso facilitado a Nota Descritiva sobre Medida Provisória correspondente

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias


Infraestrutura e
Processos de Trabalho

foto: Gabriela Korossy
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Nova forma de acesso à rede sem fio (wi-fi)
A nova tela de login na rede wi-fi da Câmara dos Deputados foi atualizada para atender melhor 

os usuários da ferramenta. Agora, a página conta com novo visual. A tela inicial disponibiliza menor 
quantidade de informações e possui contraste com melhor qualidade.

O objetivo da mudança é que a página de acesso se ajuste a diversos tamanhos de telas de dis-
positivos móveis. A mudança trouxe melhor experiência para o usuário. 

Benefícios
• Menor número de informações na tela;

• Contém texto mais direto;

• Contraste de alta qualidade;

• Página mais fácil de usar.
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Gestão de identidade e autorização de acesso 
Gerenciar e controlar o acesso para uso dos recursos computacionais da Câmara dos Deputados 

ficou mais rápido depois do sistema de Gestão de Identidade e Autorização de Acesso. 
Desenvolvido pelo Centro de Informática (Cenin), o mecanismo está disponível, pela intranet da 

Casa, para ser utilizado por desenvolvedores e gestores técnicos que validam permissão de serviços 
e sistemas. A novidade agiliza a concessão de permissões aos usuários.

Benefícios
•  Agilidade na concessão e alteração de privilégios aos usuários;

•  Recursos para garantir a segurança no acesso a serviços e sistemas;

•  Melhor gerenciamento do Diretório Central de Identidades; 

•  Novos sistemas utilizando mesmas bases de autenticação e autorização.
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Tela da página Gestão de Identidade Acesso
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Desenvolvimento do serviço DNE dos Correios
O serviço de acesso ao Diretório Nacional de Endereços (DNE) foi desenvolvido para disponibilizar 

os dados da base do Código de Endereçamento Postal (CEP) dos Correios para a Casa. Ele facilita o 
registro de dados de endereço para qualquer sistema ou serviço que necessite dessas informações, 
tornando o cadastro mais ágil e livre de erros.

A ferramenta pode ser utilizada pelos desenvolvedores de sistemas para ser integrada a serviços 
que necessitem consultar a base de endereços dos Correios, mantida na Câmara dos Deputados, por 
meio de convênio com aquela instituição.

Benefícios
•  Organização das informações da base de dados da Câmara dos Deputados;

•  Agilidade no cadastramento de pessoas;

•  Maior confiabilidade nas informações. 



Indicadores dos
Recursos de TI

foto: André Caixeta
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Pesquisa de satisfação dos usuários do Cenin
A importância da informática para o desempenho das atividades no dia a dia de trabalho da Casa é 

considerada como “Indispensável” para 90% dos participantes de pesquisa de satisfação dos usuários 
de serviços informatizados, e como “Importante” para os demais respondentes. A pesquisa foi realiza-
da em novembro de 2013, por meio de enquete publicada na comunidade Informática do CamaraNet.

Em escala de zero a 10, na qual zero significava “Muito insatisfeito” e 10, “Muito satisfeito”, o Cen-
tro de Informática obteve média de 7,39 para o nível geral de satisfação com os serviços prestados 
pelo órgão. Responderam ao questionário eletrônico 618 pessoas (técnicos e analistas legislativos, 
consultores, secretários parlamentares, CNEs, terceirizados e estagiários).

A pesquisa permitiu identificar pontos fortes do Cenin e oportunidades de melhorias. O item “Cor-
tesia no atendimento”, por exemplo, foi avaliado como “Bom” por 85% dos entrevistados. Em seguida, 
estão a Central de Atendimento (6-3636), com 77,69% de aprovação, e o portal institucional (www.
camara.leg.br), com 70,73%. Já os acessos às redes Câmara e sem fio foram classificados como “Bom” 
por apenas 49,06% e 29,84%, respectivamente.

No quesito funcionamento geral dos sistemas mais utilizados, aparecem como os mais bem ava-
liados o Gerenciamento de Eventos, com 81,82% de aprovação; o Sidoc (68,18%) e o Sitaq (66,67%). 
O CamaraNet, portal corporativo da Casa, recebeu o conceito “Bom” de 45,95% dos participantes.

A última pergunta da pesquisa (“Em sua percepção, em que o Cenin precisa melhorar?”), respon-
dida em texto livre por 296 pessoas, trouxe sugestões, críticas e elogios. Entre as sugestões, figuram 
a utilização de novas tecnologias (cloud computing, dispositivos móveis) e a criação de canal para 
comunicação com o usuário (“Ouvidoria”).

http://www.camara.leg.br
http://www.camara.leg.br


In
di

ca
do

re
s 

do
s 

Re
cu

rs
os

 d
e 

TI
117

Pesquisa de Satisfação dos Usuários de TI - 2013 - Avaliação geral
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