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PREFÁCIO

A câmara dos deputados é uma instituição dinâmica que se transforma diariamente ao expressar a 
diversidade da sociedade brasileira. do ponto de vista estrutural, uma das questões essenciais para 
seu bom funcionamento é o espaço físico. o entendimento da importância do tema leva a câmara a 
patrocinar projetos e iniciativas que permitam uma melhor compreensão dos edifícios e dos espaços 
construídos, o que favorece a tomada de decisão pelos gestores, evitando empirismos. elaborar um 
plano diretor de usos dos espaços e fornecer dados tecnicamente fundamentados a respeito da ocu-
pação das áreas é um passo robusto para aprimorar as ações em prol de melhores e mais equilibradas 
condições de trabalho o que, em última instância, fortalece o papel do Legislativo.

o conjunto espacial da câmara dos deputados pode ser compreendido como uma cidade: a diversi-
dade de espaços, usos, estruturas, dimensões, fluxos, entre outros, produz um ambiente dinâmico que 
requer ferramentas avançadas de leitura. É essa complexidade que legitima aplicar referências urbanas, 
como um plano diretor, para a câmara, enriquecendo os olhares e o saber sobre a instituição. o cader-
no técnico 01, integrante do projeto estratégico Plano diretor de uso dos espaços, é o primeiro passo 
para qualificar o planejamento dos espaços: a partir de ações derivadas do PDUE, acredita-se que, num 
futuro próximo, esta Casa Legislativa terá uma base de dados espacial progressivamente refinada, o 
que melhor subsidiará seu processo de gestão.

o caderno técnico 01 contempla uma síntese de informações sobre o planejamento dos espaços físi-
cos na câmara dos deputados e revela o histórico das preocupações desta casa Legislativa a respeito 
de seu crescimento e de sua expansão física ao longo dos anos, desde a transferência do congresso 
nacional para Brasília, em 1960. Além de introduzir o conceito de plano diretor e sua associação a 
um complexo arquitetônico, o caderno sintetiza as informações obtidas e consolida eixos de plane-
jamento fundamentais para a interpretação espacial da câmara. A publicação é a primeira de uma 
série de cinco que pretende abordar temas fundamentais para a perspectiva espacial da instituição 
e, acreditamos, se converterá numa importante ferramenta para o planejamento de longo prazo.

Sérgio Sampaio contreiras de Almeida
diretor-Geral da câmara dos deputados

cássia regina ossipe Martins
diretora-Geral Adjunta da câmara dos deputados

rômulo de Sousa Mesquita
diretor Administrativo da câmara dos deputados
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APRESENTAÇÃO

o caderno técnico 01 (ct01), desenvolvido no âmbito das atribuições do departamento técnico 
(detec) da câmara dos deputados, é o primeiro produto vinculado ao projeto Plano diretor de uso dos 
espaços (Pdue), integrante do planejamento estratégico da instituição.

o Pdue tem por escopo a elaboração de diretrizes de uso e ocupação do espaço físico nesta casa Le-
gislativa, consolidadas por meio do instrumento legal denominado “plano diretor”, de modo a promo-
ver (a) o planejamento de longo prazo para o reordenamento dos espaços e (b) a definição de diretrizes 
para a possível expansão do complexo Arquitetônico da câmara dos deputados. As normas serão 
elaboradas segundo uma série de conceitos e discussões associados à dimensão urbana e edificada da 
instituição, tendo por base os parâmetros de reordenamento e expansão dos espaços físicos.

Esse projeto estratégico se justifica pela necessidade de definir uma política de reordenamento e ra-
cionalização dos espaços físicos na câmara, com a incorporação dos conceitos de distribuição espacial, 
acessibilidade, sustentabilidade e patrimônio, entre outros, com vistas a assegurar condições adequa-
das de trabalho, conforto e segurança para todos os usuários.

As ações associadas ao Pdue materializam intenções há décadas pretendidas pelo departamento técni-
co com o intuito de fornecer dados tecnicamente fundamentados para os gestores da instituição e, por 
isso, é com grande expectativa que apresentamos este caderno técnico. estamos certos que ele é ex-
pressão do compromisso do detec para a melhoria das condições espaciais na câmara dos deputados.

Maurício da Silva Matta
diretor do departamento técnico
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INTRODUÇÃO

o caderno técnico 01 do projeto Plano diretor de uso dos espaços consolida as primeiras discussões 
sobre espaço físico no escopo da gestão estratégica, por meio da interpretação do planejamento como 
um atributo essencial para ações futuras sobre o tema, a considerar o cenário presente de uso e ocu-
pação na câmara dos deputados. São explorados aqui: os conceitos adotados; as ações já realizadas a 
respeito do objeto de análise, a contar como data inaugural a transferência da casa para o Palácio do 
congresso nacional, em 1960; e o estabelecimento das diretrizes preliminares que balizarão os produ-
tos sequenciais deste projeto.

Para fins de clareza do caderno, o documento está fracionado em sete partes:

(1)  Premissas – aborda as características de um plano diretor e o panorama da questão de espaços 
na câmara dos deputados;

(2)  Modelo de Gestão – voltado para a exposição do projeto Plano diretor de uso dos espaços como 
parte integrante do planejamento estratégico da instituição, discute o significado do planejamen-
to, a importância do Pdue e o que representa para a casa;

(3)  Definindo Plano Diretor – dedicado à análise do conceito de plano diretor, consolida aquilo que 
será a interpretação adotada;

(4)  Diagnóstico dos Espaços Físicos – apresenta uma radiografia dos espaços físicos na Câmara 
dos deputados, explorando dados já modelados pela coordenação de Projetos do departa-
mento técnico1;

(5)  Ações de Planejamento – expõe um histórico das ações de planejamento espacial na casa, a partir 
de registros documentais e entrevistas aos diretores do departamento técnico ou unidades ad-
ministrativas correspondentes, desde 1960;

(6)  Conclusões e Resultados Parciais – incorpora a síntese das análises, estabelecendo eixos orienta-
dores para os demais cadernos técnicos;

(7)  Lições Aprendidas – contém o relato de experiências associadas à elaboração do caderno.

Ao observar que o caderno técnico 01 é a primeira entrega do projeto, conforme a declaração de escopo 
do Pdue, sucederão a este volume os seguintes produtos:

1 – Banco de dados de informações gerenciais atualizado (georreferenciado)

o banco georreferenciado2 é uma base digital de informações onde serão inseridos os dados 
relativos a espaço físico inventariados e/ou obtidos a partir de diversas fontes na câmara dos 
deputados. É instrumento fundamental para o monitoramento, registro e controle de variáveis 
avaliadas, o que se converterá em ferramenta gerencial para subsidiar as interpretações a serem 
tomadas, permitindo a geração de diretrizes de uso e ocupação do espaço em consonância com 
os objetivos do projeto3.

1 inclui a descrição e a análise de variáveis espaciais, enfatizando a necessidade de planejamento.
2 Banco georreferenciado diz respeito a uma base de dados construída por meio de softwares de georreferenciamento/geoprocessamento. 

Tais aplicativos permitem a vinculação entre informações cartográficas (mapas, plantas, desenhos, etc.) e alfanuméricas (variáveis diversas, 
como número de servidores lotados em uma sala, quantidade de estações de trabalho num ambiente, etc.), o que permite mapear as 
informações, facilitando a visualização do que se analisa.

3 como requisito para a execução do banco de dados, é necessário um software de geoprocessamento. As licenças do aplicativo ArcGiS 9.3®, 
já adquirido e em uso pela câmara dos deputados, resulta de ações prévias ao início do projeto.
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2 – Mapeamento das informações (elaboração de análises, incluindo aquelas espaciais)

Posteriormente ao registro das informações no banco georreferenciado, os dados precisam ser ma-
peados, conforme os procedimentos metodológicos e estatísticos assumidos para o projeto4. o pro-
duto compreende um conjunto de mapas que apresentam correlações e descrições espacializadas5 

dos ambientes da câmara dos deputados, o que permite uma leitura mais precisa da problemática 
dos espaços físicos na instituição. os mapeamentos e sua correspondente divulgação acompanham 
o cronograma dos cadernos técnicos, já que os integram na condição de anexo, ainda que possam 
ser publicados de maneira independente. o requisito para a execução dos mapeamentos é a conso-
lidação do banco de dados da etapa anterior.

3 – Elaboração de cadernos técnicos (definição de eixos temáticos de ação)

Os cadernos técnicos são volumes intermediários sobre os temas afins ao Plano Diretor de Uso dos 
espaços, baseados em uma série de dados oriundos de diversas fontes, incluindo aqueles dos pro-
dutos 01 (banco de dados georreferenciado) e 02 (mapeamentos). da consolidação das discussões 
originadas dos cadernos técnicos resultam as diretrizes a serem efetivadas na lista de procedimentos 
e regulamentações propostas para o Pdue. Preliminarmente está estabelecida a seguinte divisão 
temática para os cadernos, a saber:

caderno técnico 01 – conceitos, ações e diretrizes preliminares6

caderno técnico 02 – comparação entre parlamentos, uso/ocupação, população, mobiliário 
& legislação
caderno técnico 03 – percepção dos usuários
caderno técnico 04 – acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade
Caderno Técnico 05 – patrimônio edificado, documentação e conservação

4 – Proposta do plano diretor (diretrizes e regulamentações)

A despeito do caráter técnico dos dados expostos neste caderno, optou-se por uma linguagem di-
dática a fim de permitir uma compreensão mais precisa sobre o problema de espaços físicos na Câ-
mara. o texto contém expressivo número de ilustrações, exemplos e notas explicativas. Assume-se 
que toda a documentação vinculada ao Pdue requer clareza, conforme recomendação de Kohlsdorf 
e Borges (2004, p. 4): o plano diretor precisa ser legível e facilmente entendido por toda a sociedade.

4 A especificação dos procedimentos e metodologia será apresentada em cada caderno técnico, tendo em vista a natureza temática 
das entregas.

5 Espacialização significa a apresentação em formato de mapas. 
6 o caderno técnico 01 é o presente volume.
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1. PREMISSAS

Quando falamos em planos diretores, é natural associarmos a expressão à ideia de cidades, que são, 
numa definição sintética, aglomerados humanos constituídos por uma série de distinções sociais, eco-
nômicas, políticas e culturais (figuras 1.1 a 1.4).

Figura 1.1 Vista do eixo Monumental, em Brasília – dF.

Possivelmente, a palavra diferença é a que melhor traduz a condição urbana: na cidade coexistem 
pessoas, usos, ocupações, paisagens e modos de vidas próprios que imprimem no espaço construído 
suas marcas. o fenômeno, em última instância, promove cenários heterogêneos, caracterizadores da 
dinâmica vinculada ao próprio ethos humano.
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Figura 1.2 rua da câmara, em tiradentes – MG.
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Figura 1.3 Vista noturna do centro da cidade de São Paulo – SP.

Figura 1.4 Vista geral do rio de Janeiro – rJ.
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entretanto, para que a diferença não converta o lugar num ambiente fragmentário, cujas partes não se 
relacionam entre si nem são consolidadas a partir de premissas que promovam o bem comum, existem leis 
e normas que coordenam os diversos atores a dialogar na cidade. A mais relevante das regras, no âmbito 
físico-espacial (figura 1.5), é aquilo que chamamos de plano diretor.

Figura 1.5 ilustração esquemática da rede de vias de Salvador – BA. A malha viária é exemplo de variável fisico-espacial: o 
sistema de circulação assegura os deslocamentos diários.

Fonte: Medeiros (2006).

conforme a constituição Federal de 1988 (artigo 182), planos diretores são os instrumentos básicos da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana, considerando aspectos físicos, sociais, econômicos 
e administrativos. compreendem um conjunto de diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e 
constante do espaço, respeitados os interesses da comunidade local (MeireLLeS apud FerrAri, 2004), 
por isso a ênfase, nas últimas décadas, na visão participativa, a contemplar a colaboração atuante entre 
todos os envolvidos na sociedade (figuras 1.6 a 1.8). Sua elaboração e efetivação pressupõem uma vi-
são sistêmica/relacional, que considere as articulações entre os elementos componentes de uma deter-
minada cidade, interpretada como sistema, isto é, “um todo integrado cujas relações essenciais surgem 
das relações entre suas partes” (MedeiroS, 2006, p. 96).
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Figura 1.6 Logomarca do Plano diretor Participativo do Município de Araucária – Pr.
Fonte: http://www.atontecnologia.com.br/clientes/araucaria/01_imagens/08_banco_fotos/plano_diretor_logo.g.jpg.

Figura 1.7 croqui representando a participação social e as bandeiras tradicionalmente defendidas durante a elaboração 
de um plano diretor.

Fonte: http://media.photobucket.com/image/Plano%20diretor/bravo1932/plano_diretor.gif.
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Figura 1.8 reprodução de logomarca do plano diretor para a região metropolitana de Belo Horizonte – MG.
Fonte: http://www.conselhos.mg.gov.br/uploads/24/seminario%20plano%20diretor.jpg.

imaginemos agora um núcleo urbano composto por expressiva diversidade de edifícios, totalizando 
mais de 170.000m² de área construída e 210.000m² de espaços verdes em seu centro. nele existem 
palácios, garagens, hospitais, centros de treinamento, salas de trabalho, capela, jardins, praças. e não 
apenas: para o seu funcionamento há agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, bancas de revis-
ta, agências postais, barbearias, áreas de exposição, redes de televisão, museus, etc. Enfim, são usos 
diversos que garantem a própria vitalidade urbana: é um lugar cujas relações espaciais são complexas.

A cidade descrita, por mais inusitado que soe, é a câmara dos deputados (figuras 1.9 e 1.10).
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Figura 1.9 Vista do complexo Arquitetônico Principal da câmara dos deputados, em Brasília – dF.

Figura 1.10 trecho final da esplanada dos Ministérios, com o congresso nacional em destaque.
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circulam diariamente entre 20.000 e 30.000 pessoas7, população superior a mais de 74% dos municí-
pios brasileiros8, nos espaços que compõem o complexo Arquitetônico Principal da casa – edifícios 
Principal, Anexo I, Anexo II, Bloco de Lideranças Partidárias (BLP), Anexo III e Anexo IV (figura 1.11), 
conectados por uma série de corredores, esteiras e rampas de acesso. Sua estrutura física funciona 
como uma espécie de núcleo urbano que abriga serviços extremamente qualificados: é um dos con-
juntos mais emblemáticos de Brasília.

Figura 1.11 indicação dos edifícios que compõem o complexo Arquitetônico Principal da câmara dos deputados, em 
Brasília – dF.

Fonte: cProJ/detec.

Aparte a licença urbana, é de se supor que, assemelhando-se a uma cidade, a câmara dos deputados 
também precisa de um instrumento que estabeleça as diretrizes para a organização de seu espaço 
físico. Isso justifica a necessidade de um plano diretor de uso dos espaços e a existência de um projeto 
estratégico9 afim.

na realidade, ações para a consolidação de diretrizes para a organização do espaço físico sempre foram 
uma preocupação do departamento técnico da casa. entretanto, apesar das iniciativas, até o momento 
não foi possível consolidar tais normas num corpo instrumental robusto que pudesse atuar como fer-
ramenta de gestão.

em 2008, com a implantação do planejamento estratégico da câmara e, especialmente, por meio da 
definição do mapa estratégico da Diretoria Administrativa, a intenção por um plano diretor foi apre-
sentada e validada, conformando o primeiro gesto para a elaboração do instrumento. Posteriormente, 

7 o dado é aproximado. Levantamento realizado em 2007 pela Seção de Administração do Anexo iV, da coordenação de Administração 
de edifício do detec (média para um período de duas semanas, entre 9/4/2007 e 20/4/2007), apontou que num dia típico (quarta-feira), 
entram em média quase 24.000 pessoas no edifício (FLuXo, 2007). 

8 cf. dados de estimativa populacional do iBGe disponíveis em: www.ibge.gov.br.
9 informações sobre o planejamento estratégico da câmara dos deputados estão disponíveis no portal da gestão estratégica da casa 

(www.camara.leg.br) e sucintamente no capítulo 2.
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a considerar a recorrência da problemática do espaço físico nos mapas estratégicos de várias unidades 
administrativas da instituição, o tema foi alçado à categoria “corporativo” ou “estruturante”, resultando 
no projeto “Plano diretor de uso dos espaços (Pdue)“10.

o Pdue objetiva promover o planejamento de longo prazo para o reordenamento dos espaços cons-
truídos e a definição de diretrizes para a possível expansão do Complexo Arquitetônico da Câmara 
dos deputados. o planejamento parte de um conjunto de princípios vinculados não apenas à di-
mensão urbana das edificações da Casa no significativo contexto de Brasília, mas também ao âmbito 
interno destes edifícios.

o gerenciamento e a análise do espaço construído se apresentam em dois níveis11: um macro (de-
nominado macrodimensões), que interpreta aspectos éticos, estéticos e sustentáveis. outro micro 
(denominado dimensões), que atenta para feições funcionais (uso do espaço, inclusive a observação 
de questões de acessibilidade e ergonomia), econômico-financeiras (custo versus benefício, custos 
de produção e manutenção), bioclimáticas (implicações para o conforto físico do usuário, no sentido 
de temperatura, barulho, luminosidade, qualidade do ar), expressivo-simbólicas (relações de agrada-
bilidade visual e simbolismo, ponderando estratégias patrimoniais), topoceptivas (discussões sobre 
aspectos de orientabilidade e identificabilidade no espaço, o que observa a facilidade de orientação) 
e copresenciais (de fluxos, movimento e deslocamento no espaço) (quadro 1.1).

QUADRO 1.1 A abordagem dimensional.

MACRODIMENSõES DIMENSõES

éTICA
ESTéTICA

SUSTENTÁVEL

Aspectos funcionais
Aspectos econômico-financeiros

Aspectos bioclimáticos
Aspectos expressivo-simbólicos

Aspectos topoceptivos

Aspectos copresenciais

Fonte: Holanda e Kohlsdorf (1995); Kohlsdorf e Kohlsdorf (2005); Medeiros (2006); Holanda (2010).

Por que a câmara necessitaria de um plano diretor? ocorre que são recorrentes as reclamações e 
as disputas em relação à distribuição do espaço físico na instituição, o que influi na qualidade dos 
ambientes de trabalho, e, em última instância, afeta diretamente o processo legislativo12. Por isso, é 
preciso definir uma política de reordenamento e racionalização dos espaços na Casa, incorporando 
conceitos como acessibilidade, sustentabilidade e patrimônio, de modo a assegurar condições ade-
quadas de conforto e segurança para os usuários, sejam parlamentares, servidores ou visitantes.

A elaboração do instrumento, numa visão ampliada, demanda: (a) obter dados sobre as necessidades re-
lativas a espaços e condições de ocupação dos diversos órgãos componentes da estrutura organizacional; 
(b) obter da administração posicionamento sobre as possibilidades de crescimento, divisão e/ou agrupa-
mento de unidades administrativas; (c) mapear e modelar a configuração atual e futura da estrutura física 
da câmara dos deputados; (d) obter códigos de posturas, ocupação e manutenção das áreas disponíveis 

10 Para mais informações, ver o capítulo 2.
11 cf. Holanda e Kohlsdorf (1995); Kohlsdorf e Kohlsdorf (2005); Medeiros (2006); Holanda (2010).
12 cf. série de cadernos técnicos elaborados pela coordenação de Projetos do departamento técnico da câmara dos deputados 

(Planejamento..., 2007; cefor..., 2007; cenin..., 2007; Acessibilidade..., 2007; densidade..., 2007).
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dos terrenos em uso pela instituição; e (e) analisar ações semelhantes tomadas previamente, em especial 
aquelas do departamento técnico.

espera-se, a partir do desenvolvimento do Pdue: (a) a construção de um banco de dados gerencial (a 
respeito de todos os espaços da câmara, a incluir uso, população, densidades, equipamentos, condições 
do ambiente, presença de bens de interesse patrimonial, etc.); (b) o mapeamento das informações inven-
tariadas no banco de dados (facilitando a leitura dos registros e, portanto, a utilização do material como 
instrumento de tomada de decisão); (c) a produção de cadernos temáticos (contemplando as análises de 
diversos eixos de discussão, conforme sua incidência em questões espaciais); e, por fim, (d) a elaboração 
e a discussão da proposta do plano diretor, que seja resultante dos produtos anteriores e que possa 
sintetizar as perspectivas de ocupação dos espaços físicos da casa nos prazos curto, médio e longo.

Acredita-se que os produtos vinculados ao projeto contribuirão para a gestão estratégica da câmara 
dos deputados. Ao observar sua dimensão participativa, o Pdue trará a contribuição de toda a casa, 
de modo a produzir uma norma que atue para uma melhor distribuição de áreas na instituição. 

Por fim, conforme se discute em arquitetura e urbanismo, os espaços construídos são simultaneamente 
uma variável dependente e independente. Significa que suas configurações (maneiras de organização 
dos edifícios e recintos) nos afetam, positivamente e negativamente, a independer, muitas vezes, de 
nossas vontades. Por isso a necessidade em se racionalizar a ocupação dos espaços, o que demanda 
claras estratégias que assegurem condições adequadas de trabalho para o exercício das atividades fi-
nalísticas da câmara dos deputados: o Plano diretor de uso dos espaços é uma delas.
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2. MODELO DE GESTÃO

este capítulo trata do surgimento do projeto Plano diretor de uso dos espaços no âmbito do processo 
de implantação do planejamento estratégico na câmara dos deputados. São apresentadas informa-
ções sobre a gestão estratégica, enfatizando o aspecto sistêmico a ser assumido nas ações da institui-
ção, o que pressupõe a compreensão da estrutura da casa Legislativa como um todo integrado, no qual 
as relações entre as partes são fundamentais para a compreensão de sua realidade.

Em termos metodológicos, demonstram-se as justificativas da opção pelos procedimentos do Balanced 
Scorecard (BSc), o que permitiu a materialização dos mapas estratégicos setoriais das unidades admi-
nistrativas da casa. deles resultou o mapa estratégico corporativo, no qual está registrado o objetivo 
de “garantir infraestrutura física adequada”, estreitamente vinculado ao presente projeto.

o capítulo não pretende se sobrepor às discussões conceituais sobre planejamento estratégico condu-
zidas na câmara dos deputados pela Assessoria de Projetos e Gestão (AProGe). deseja-se tão somente 
contextualizar esse projeto em relação às metodologias de gestão que lhe deram origem, enfatizando 
o impulso gerador do Pdue13.

2.1. GESTÃO ESTRATéGICA E VISÃO SISTÊMICA14

Ao examinar a literatura sobre a administração pública brasileira (figura 2.1), interpreta-se que a estru-
tura atual ainda permanece, em certa medida, pesada, burocrática e centralizada. Além disso, ainda que 
diante dos reflexos provocados pelos cenários contemporâneos (globalização, sustentabilidade, etc.) 
e pelas crescentes pressões sociais, a administração não tem conseguido responder adequadamente, 
enquanto organização, às demandas e aos desafios atuais (MATIAS-PEREIRA, 2009).

de modo a reverter o cenário, parece evidente a necessidade por novos modelos de gestão que, de 
uma forma ou de outra, melhorem o desempenho da administração pública – o que implica interpretar 
duas questões inerentes ao seu funcionamento: que modelos seriam esses?; que caminhos seguir?.

insere-se como corrente atraindo progressivo número de adesões a chamada gestão estratégica, que 
pode ser entendida como o processo de gerenciamento que pretende assegurar à organização senso 
de direção e continuidade, a médio e longo prazo, sem prejuízo de sua flexibilidade e agilidade nas 
ações cotidianas. tem como base o planejamento (estratégico) e o acompanhamento sistemático de 
sua implementação (BrASiL, 2010).

Para a administração pública, a gestão estratégica pressupõe a definição de procedimentos claros de: 
análise das situações similares; avaliação dos contextos próprios; e reprogramação de ações para ajus-
tar os contextos verificados, tendo em vista os cenários futuros desejados. São procedimentos que 
levam a um processo contínuo, dinâmico e constante.

13 Mais informações sobre o planejamento estratégico na câmara dos deputados podem ser consultadas no portal da gestão estratégica, 
disponível em https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica.

14 o texto é uma adaptação livre das lâminas de aula do Professor Valério Augusto Soares de Medeiros, para a disciplina de tópicos especiais 
do curso de Gestão Pública Legislativa (ceFor/câmara dos deputados), elaboradas a partir de material disponível no Portal da Gestão 
estratégica da câmara dos deputados. Para maiores informações, consultar MedeiroS (2010a e 2010b).
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Figura 2.1 esplanada dos Ministérios, em Brasília – dF. 

na condição de elementos integrantes da gestão estratégica, emergem os projetos estratégicos, empre-
endimentos desenvolvidos pela organização para criar ou aperfeiçoar serviços, produtos ou resultados, 
a fim de atingir os objetivos estratégicos. Caracterizam-se por apresentar um sequenciamento claro, 
lógico e integrado de ações e pela definição de início e fim, bem como parâmetros de prazo, custos, 
recursos e padrões de qualidade (BrASiL, 2010).

entende-se que a associação entre a gestão estratégica e os projetos estratégicos promove: (a) a racio-
nalização de procedimentos e ações na instituição, permitindo uma melhor ponderação entre custo e 
benefício; (b) o pensamento sistêmico; e (c) a percepção de relações entre os elementos componentes 
da organização.

O que significariam, portanto, esses conceitos? 

A visão sistêmica implica o entendimento de objetos, artefatos, situações ou instituições, entre outros, 
como sistemas, que são unidades compostas por relações de interdependência (MedeiroS, 2006). A 
interpretação é chamada de relacional porque considera as relações entre partes e todo, pois há pro-
priedades do todo que não são encontradas na soma das partes.

Acredita-se que a visão sistêmica, ao permitir entender com mais precisão o funcionamento do objeto 
explorado, promove o alcance de melhores resultados científicos (acadêmicos) e gerenciais (estratégi-
cos), porque concebe uma ampliação do olhar sobre as coisas ou fenômenos.

É possível explicar a visão relacional por meio da alegoria do quebra-cabeça: imaginemos uma caixa 
contendo um novo jogo (figuras 2.2 e 2.3). Saídas da fábrica, todas as peças estão intactas dentro 
de um plástico lacrado. Podemos abrir o saco e começar a separá-las segundo a forma, a cor e o 
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tamanho, e isso resultará em grupos de peças com características distintas. É possível passar horas 
questionando a razão de o azul predominar, e não o vermelho, ou a existência de poucas peças re-
tas e dezenas recortadas em todos os lados. Mas são estas as interpretações que de fato importam, 
considerando o objetivo em se ter a imagem montada? isto ajudará efetivamente na reconstrução 
da imagem?

As peças apenas terão sentido quando estiverem associadas àquelas contíguas, formando uma ima-
gem única. não importa a predominância de azul sobre o verde, mas sim saber que a imagem passará 
de um azul escuro para verde claro e amarelo, em sequência. não importa o predomínio de peças re-
cortadas em oposição às retas. É útil saber que as peças de bordas retas compõem a moldura da cena 
e se dispõem em sequência. essas informações ajudarão a entender a lógica de ordenação do quebra-
-cabeça e, por conseguinte, auxiliarão na construção da imagem. As anteriores não, ou muito pouco.

Podemos fazer analogia idêntica para uma instituição como a câmara dos deputados, em que as peças 
são as unidades e a visão do todo é aquela da organização pensada relacionalmente. 

na casa, de que maneira poderíamos interpretar esta visão sistêmica? uma alternativa possível, obser-
vando as questões espaciais estreitamente vinculadas ao Pdue, é perceber as relações entre:

• a cidade de Brasília (Plano Piloto) e o Palácio do congresso nacional, enxergando a relevância do 
palácio tendo em vista o simbolismo que carrega ao representar a sociedade brasileira, por isso o 
seu destaque na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes (figuras 2.4 e 2.5);

• a câmara dos deputados e outros órgãos, especialmente o Senado Federal, tendo em vista a dis-
posição contígua das duas casas, que compartilham o mesmo edifício (Principal);

• a câmara dos deputados e as suas unidades administrativas, de modo a entender a distribuição 
espacial em relação às atribuições de cada unidade;

• cada unidade administrativa e sua estruturação interna, avaliando a locação no complexo Arquite-
tônico e as implicações resultantes.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 0128

Figura 2.2 Montagem parcial de um quebra-cabeças: ainda há peças faltantes.
Fonte: http://www.imotion.com.br/imagem/details.php?image_id=7980.

Figura 2.3 o paradigma do quebra-cabeça: a compreensão do modo de relacionamento entre as peças é decisiva para a 
finalização do jogo.
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Portanto, no âmbito espacial, um exemplo da interpretação sistêmica requer uma ampliação do escopo 
de análise, de forma que seja possível explorar do todo às partes, necessariamente considerando as 
correspondentes relações de interdependência.

Para que a interpretação ocorra, é necessário preliminarmente uma acurada definição dos parâme-
tros que serão observados, o que relaciona com clareza a abordagem ao aspecto científico que lhe dá 
suporte. Além disso, estabelecidos os parâmetros e desenvolvidas as correspondentes etapas, vê-se 
a possibilidade de uma produção de resultados mais eficientes, o que leva ao caráter pragmático da 
abordagem.

Figura 2.4 Vista do eixo Monumental a partir da torre de tV, em Brasília – dF: o conjunto do congresso nacional se desta-
ca como o centro da perspectiva.

Acredita-se que a opção pela gestão estratégica, associada aos seus conceitos geradores, especial-
mente aquele de natureza sistêmica, seria capaz de (quadro 2.1):

• ampliar o conhecimento sobre a organização;

• estabelecer uma visão refinada e precisa de sua dinâmica;

• traduzir uma opção clara por planejamento.

QUADRO 2.1 O tripé fundamental associado à gestão estratégica.

CONhECIMENTO PRECISÃO PLANEjAMENTO

cr
éd

ito
: V

al
ér

io
 M

ed
ei

ro
s.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 0130

Figura 2.5 o Palácio do congresso nacional, ponto focal da esplanada dos Ministérios e vértice da Praça dos três 
Poderes, em Brasília – dF.

esse tripé fundamental (quadro 2.1) parece particularmente relevante para uma instituição como a câ-
mara, passível de ser entendida como uma espécie de cidade de grande complexidade, a considerar a 
população de usuários (513 deputados, cerca de 19.000 funcionários, circulação entre 20.000 e 30.000 
pessoas diariamente) e a diversidade de uso encontrada em seu complexo arquitetônico.

2.2. PLANEjAMENTO ESTRATéGICO

Planejamento, numa definição simplificada, consiste numa série de ações que permitem o alcance de 
um cenário desejado. O que significa antecipar ou antever situações futuras, confirmando tendências 
históricas (caso sejam interpretadas como favoráveis) ou alterando-as (a fim de torná-las favoráveis).

o termo planejamento geralmente vem acompanhado da palavra estratégia, que pode ser entendida 
como a arte de explorar condições favoráveis com a finalidade de alcançar objetivos específicos, ou, ainda, 
o modo pelo qual uma organização procura alcançar sua missão e sua visão.

A disseminação da visão do planejamento estratégico data da década de 1960, mediante proposições 
de pesquisadores do Stanford research institute e consultores da McKinsey consulting co. de acordo 
com KotLer apud ALdAy (2000, p. 10), a expressão compreende “(...) uma metodologia gerencial que 
permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação com 
o ambiente”.

Segundo Maximiniano apud oliveira e Melhado (2006), o planejamento estratégico é o processo de 
definição de um estado futuro desejado por meio do delineamento dos meios efetivos para sua reali-
zação. Ele antecede a decisão e a ação. A eficácia do planejamento depende da solidez das informações 
disponíveis, da definição precisa dos objetivos, da previsão de alternativas e da predominância da ação 
na organização.

os conceitos anteriores permitem a montagem de um quadro-síntese (quadro 2.2), contendo os aspec-
tos básicos que caracterizam o planejamento estratégico:
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QUADRO 2.2 Os aspectos básicos do planejamento estratégico.

ASPECTOS BÁSICOS DO PLANEjAMENTO ESTRATéGICO:

1 definição de um cenário futuro

2 estabelecimento dos meios para se chegar ao cenário futuro

3 ocorrência antes da decisão e da ação

4 Fundamentação em sólidas informações disponíveis (diagnóstico)

5 Precisão na montagem dos objetivos (por quê? para quê?)

6 Flexibilidade e adaptabilidade

7 Foco na ação 

Fonte: adaptado de Maximiniano apud oliveira e Melhado (2006).

de modo similar, caso este planejamento estratégico seja observado no âmbito do espaço físico é possível 
deduzir o quadro para o contexto abaixo (quadro 2.3):

QUADRO 2.3 Os pressupostos do planejamento estratégico traduzidos 
para o espaço físico.

PRESSUPOSTOS DO PLANEjAMENTO ESTRATéGICO EM RELAÇÃO AO ESPAÇO FÍSICO:

1 definição de um cenário futuro em relação ao espaço físico

2 estabelecimento dos meios para se chegar ao cenário futuro (ampliação e reorganização de áreas)

3
ocorrência antes da decisão e da ação (o planejamento espacial precisa anteceder as ações sobre 
o espaço físico)

4
Fundamentação em sólidas informações disponíveis (é necessário realizar um amplo diagnóstico sobre as 
condições espaciais para, então, compreender o fenômeno e estabelecer o contexto de atuação)

5 Precisão na montagem dos objetivos (por quê? para quê? qual a necessidade de intervir no espaço físico?)

6 Flexibilidade e adaptabilidade (o planejamento espacial, por definição, precisa ser versátil

7 Foco na ação (o planejamento não pode se converter numa peça retórica)

Fonte: adaptado de Maximiniano apud oliveira e Melhado (2006).

Ainda de acordo com os autores, não é possível fazer um bom planejamento se a organização não conse-
gue controlar seus processos eficientemente (quadro 2.4).

QUADRO 2.4 Uma relação-chave para o sucesso do planejamento estratégico.

O PLANEjAMENTO ESTRATéGICO é DEPENDENTE DOS PROCESSOS DE TRABALhO.

no caso dos espaços físicos, o planejamento estratégico dependerá também da interpretação das 
rotinas de trabalho sobre o tema, bem como da verificação das ações a serem tomadas para, em 
tese, melhorar o correspondente desempenho. Portanto, cabe preliminarmente verificar como são as 
ações tomadas sobre o fenômeno ou a realidade sobre a qual se deseja agir (quadro 2.5).
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QUADRO 2.5 Uma relação-chave para o sucesso do planejamento estratégico 
quanto ao espaço.

O PLANEjAMENTO ESTRATéGICO EM RELAÇÃO AO ESPAÇO FÍSICO é 
DEPENDENTE DOS PROCESSOS ASSOCIADOS AO ESPAÇO FÍSICO.

Além disso, cabe acentuar que a informação é a base vital para a estratégia. o planejamento estratégico 
deve conter as expectativas de situações almejadas (cenários futuros); os caminhos – inclusive alterna-
tivos – a serem seguidos pela organização (o que permite flexibilização e adaptabilidade); o quê, como, 
quando, por quem, para quem, por que e onde devem ser realizados os planos de ação (para permitir 
os processos de monitoramento e controle); e como e onde serão alocados os recursos (priorização).

O planejamento estratégico não deve ser entendido apenas como uma afirmação das aspirações da 
organização, pois inclui também ações necessárias para transformar as aspirações em realidade. impli-
ca, portanto, a percepção do que deve ser balizado para produzir um cenário novo (quadro 2.6), pois 
se a ideia é apenas manter a tendência, não haveria necessidade de planejar, e sim assegurar mesmos 
processos de trabalho.

QUADRO 2.6 O balizamento para o planejamento estratégico.

O PLANEjAMENTO ESTRATéGICO SE BALIZA PELA PROPOSIÇÃO DE UM CENÁRIO NOVO.

o planejamento estratégico, por sua vez, pode ser interpretado segundo o ciclo de ações que permitem análi-
se, avaliação e (re)programação e resultam em continuidade, constância e dinamismo (quadros 2.7 e 2.8).

QUADRO 2.7 Ciclo de ações para o planejamento estratégico.

ANÁLISE AVALIAÇÃO (RE) PROGRAMAÇÃO

QUADRO 2.8 Implicações do ciclo de ações para o planejamento estratégico.

CONTINUIDADE CONSTâNCIA DINAMISMO

Como se percebe, a incorporação do saber científico às rotinas de trabalho, que permite acima de tudo 
uma visão metodológica com a intenção de melhorar o desempenho, promove o alcance de resultados 
consistentes.

Além disso, o planejamento estratégico é considerado, também, o processo para atingir uma situação 
desejada, de modo mais eficiente e eficaz (quadro 2.9), otimizando esforços e recursos existentes na 
organização. Planejar, é, portanto, um processo gerencial.
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QUADRO 2.9 Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade.

EFICIÊNCIA
refere-se ao esforço sistêmico da organização no que se refere ao emprego e à otimização 
de recursos, comparando-o com os resultados obtidos.
reLAÇÃo cuSto VERSUS BeneFÍcio

EFICÁCIA
refere-se ao esforço para atender adequadamente às demandas esperadas. importa 
conseguir que os efeitos de uma ação correspondam ao desejado.
ALcAnÇAr oS oBJetiVoS

EFETIVIDADE
É a soma da eficiência com a eficácia.
AVALiAr oS reSuLtAdoS dAS AÇÕeS iMPLAntAdAS, VeriFicAndo oS reAiS BeneFÍcioS 
Que AS AÇÕeS trArÃo

Fonte: adaptado de Matias-Pereira (2009).

o planejamento estratégico, à vista disso, constitui (a) uma ferramenta de gestão estratégica; (b) um 
processo de definições e consensos; e (c) a estruturação que permite ao gestor estabelecer os rumos da 
organização, para otimizar sua relação com o ambiente circundante. Para isso, como primeiro estágio, é 
necessário para a instituição criar uma visão de futuro, estabelecer uma missão e identificar os valores 
em que acredita.

no caso da câmara dos deputados, no que se refere à estrutura de apoio técnico-administrativo e 
legislativo da casa, foram estabelecidos como parâmetros iniciais de seu planejamento estratégico os 
aspectos apresentados no quadro 2.10.

Portanto, todas as ações elaboradas neste âmbito, a incluir a definição de objetivos, metas, indicadores 
e projetos, devem diretamente ser balizadas pelos aspectos de promoção do suporte às atividades 
parlamentares (missão), no intuito de a instituição ser reconhecida enquanto modelo de excelência 
na administração pública (visão de futuro), o que deve ser conduzido, entre outras feições, por ética e 
transparência (valores).

QUADRO 2.10 Missão, visão e valores da Câmara dos Deputados, definidos em 200415.

MISSÃO dar SUPORTE À ATIVIDADE PARLAMENTAR, com qualidade e ética, contribuindo para o 
seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência.

VISÃO DE FUTURO
SER MODELO DE EXCELÊNCIA NA administração pública, contribuindo para que a 

câmara dos deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da 
cidadania, da igualdade e da justiça social.

VALORES comprometimento, profissionalismo e responsabilidade; ética e transparência; 
cooperação, integração e solidariedade; eficiência, eficácia e efetividade.

Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/missao-visao-e-valores.

15 Segundo Botelho e Melo (2009, p. 4), “a razão de existir da câmara dos deputados, uma organização pública, é prevista na constituição 
Federal. os deputados são eleitos para representar o povo, legislar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Para isso, o governo 
provê, na infraestrutura do Poder Legislativo, o apoio administrativo e legislativo, suportados pelas áreas técnicas da instituição que 
contribuem para o cumprimento dessa missão. ciente de que a qualidade dos serviços prestados aos parlamentares e à sociedade pode 
ser potencializada com modernas técnicas de gestão, a administração da câmara dos deputados tem investido fortemente em novos 
modelos de gestão, baseados na gestão estratégica, na gestão de projetos e de processos e na gestão por competências”.
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cabe destacar, por outro lado, que o planejamento deve ser do tipo integrado, a implicar uma gestão que 
considera a realidade em sua complexidade abrangente, concomitantemente de forma sistêmica, num 
processo de vinculação horizontal e vertical da estrutura administrativa, conforme aponta Ferrari (2004). 
Sendo integrado, o planejamento deve considerar os aspectos: físico-territoriais (espaço), sociais (indi-
víduos envolvidos) e administrativos (processos).

Ferrari (2004) ainda destaca que o planejamento é uma ciência, enquanto se abstém de emitir juízos 
de valores, isto é, quando formula suposições a partir de fatos observados. Por outro lado, o planeja-
mento é arte e política, quando estabelece preceitos e modos de ação para atingir metas. Portanto, 
sua dinâmica está no meio termo entre ciência, arte e política, a implicar a incorporação de nuances 
próprias às três dimensões.

A despeito das premissas, o problema basilar que dificulta a adoção de planejamento, ao que parece, está 
na permanência da prática das impressões ou “mitos institucionais” (figura 2.6), quando os gestores se 
baseiam predominantemente em suposições para a elaboração de cenários, sem lastro em diagnósticos 
consistentes. Há o risco de as impressões estarem equivocadas, o que compromete o alcance dos pano-
ramas futuros.

Portanto, no planejamento é evidente a necessidade de estabelecer:

(a) procedimentos claros de interpretação do fenômeno, o que, trazido para o contexto deste projeto es-
tratégico, diz respeito ao entendimento da instituição câmara dos deputados no seu aspecto espacial;

(b) metodologias que permitam investigar com clareza os atributos selecionados, inclusive para possi-
bilitar a verificação das ações como modo de validar as iniciativas;

(c) sistematização das informações que serão coletadas, para fins de inventário, registro e elaboração 
de banco que subsidie decisões fundamentadas.

Figura 2.6 imagens contendo ilusões de ótica: emblema para os equívocos das impressões.
Fontes: http://www.barrycotechnologies.com/BcSoftware/optical_illusion.jpg>;<http://conversasdebuteco.files.wordpress.com/2009/03/ilusao-de-otica-13. 

jpg>;<http://www.kalinkababuska.com.br/imagens/testes/ilusao/0.jpg.
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À vista disso, numa organização, assumir o planejamento estratégico requer em alinhar pensamentos 
e objetivos. Para a câmara dos deputados, o modelo proposto compreende (quadro 2.11):

• o rompimento de estruturas tradicionais;

• a institucionalização de novos valores culturais;

• a definição de um novo modelo de gestão.

QUADRO 2.11 O significado do alinhamento estratégico.

ALINhAMENTO ESTRATéGICO
[...] significa desenvolver ações de 
forma organizada e orientada para 

resultados, de forma a obter [...]
PROPÓSITOS CLAROS

na casa, alguns conceitos elementares para a implementação da gestão estratégica (quadro 2.12) de-
vem permear todas as ações associadas ao planejamento:

QUADRO 2.12 Os conceitos fundamentais da gestão estratégica na Câmara dos 
Deputados.

GESTÃO AMBIENTAL Meio AMBiente

GESTÃO DE MUDANÇAS trAnSForMAÇÕeS

VISÃO SISTÊMICA reLAÇÕeS

EDUCAÇÃO CONTINUADA conHeciMento

esses aspectos são as premissas que (1) balizam o novo modelo de gestão e (2) permeiam o desen-
volvimento dos programas e projetos estratégicos, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento das 
funções (a) legislativa, (b) fiscalizatória e (c) representativa da instituição. 

Para o alcance desse patamar, é necessário o alinhamento das ações de todas as diretorias e unidades 
administrativas aos objetivos do mapa estratégico, a partir da implementação dos programas/projetos; 
do aperfeiçoamento dos processos de trabalho; e da implementação de sistema de acompanhamento 
e avaliação (indicadores16, variáveis e metas, números de referência).

Os desafios são (quadro 2.13):

QUADRO 2.13 Os principais desafios da gestão estratégica.

AÇõES QUE GARANTAM O SALTO QUALITATIVO DE GESTÃO
EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

PERCEPÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

16 São indicadores setoriais associados ao espaço físico o iMQ (indicador de Metragem Quadrada) e o iQe (indicador de Qualidade espacial). 
Para mais informações, consultar o Planejamento Setorial da dirad, no portal da gestão estratégica, disponível em https://camaranet.
camara.leg.br/web/gestao-estrategica.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 0136

2.3. A IMPLANTAÇÃO DO PLANEjAMENTO ESTRATéGICO 
NA CâMARA DOS DEPUTADOS

o planejamento estratégico na câmara dos deputados foi iniciado no ano de 2004, quando um grupo 
de gestores da instituição se reuniu para estabelecer a missão, a visão e os valores da área de apoio 
técnico administrativo e legislativo (cf. quadro 2.10). Conforme afirmam Botelho e Melo (2009), nesta 
ocasião foram formulados três macro-objetivos seguidos de linhas de ação e programas de trabalho: 1) 
aperfeiçoar os meios de prestação de contas, disseminação de informações e comunicação da câmara 
dos deputados com os cidadãos, de modo a contribuir para a consolidação da imagem institucional 
perante a sociedade; 2) difundir o pensamento estratégico e aperfeiçoar os instrumentos de gestão, 
assegurando continuidade e efetividade às ações de suporte técnico-administrativo à atividade parla-
mentar; e 3) promover o desenvolvimento de pessoas e a aprendizagem organizacional, incentivar a 
colaboração e o compartilhamento de experiências, estimular processos contínuos de inovação e aper-
feiçoamento, especialmente por meio da gestão do conhecimento.

As autoras asseguram que, “delineada a estratégia, várias iniciativas foram empreendidas ao longo 
dos últimos anos no sentido estabelecido pelos programas de trabalho. Fortes investimentos em ca-
pacitação de servidores, tecnologia da informação e comunicação institucional dotaram a câmara dos 
deputados de um corpo técnico altamente qualificado, sistemas informatizados e diversos meios de 
comunicação com a sociedade” (BoteLHo; MeLo, 2009, p. 5).

no ano de 2006, em relação aos macro-objetivos, iniciou-se um processo de desdobramento nas uni-
dades administrativas, a começar pela diretoria de recursos Humanos. Posteriormente, entre os anos 
de 2007 e 2008, adotaram-se os mesmos procedimentos nas Secretarias de comunicação Social e de 
controle interno, nas diretorias Administrativa e Legislativa, bem como em alguns departamentos ou 
centros subordinados às unidades administrativas citadas.

desse modo, entre 2006 e 2008 cada unidade da estrutura da casa realizou seus correspondentes pla-
nejamentos setoriais por meio da abordagem Balanced ScoreCard17(BSc).

o BSc, em português “Painel Balanceado de indicadores”, consiste em uma metodologia de planeja-
mento e gestão que apresenta fácil leitura, expõe de maneira clara e objetiva fatores que são decisivos 
para a organização, o que assegura a comparação a um painel de controle. cabe reforçar que ao assu-
mir a referência a um painel de controle, enfatizam-se os aspectos de monitoramento e sistematização 
dos processos, o que acentua o caráter científico da abordagem.

São componentes do BSc: o mapa estratégico (contendo os objetivos estratégicos da instituição), os 
indicadores (variáveis que permitirão o acompanhamento da trajetória do planejamento estratégico), 
as metas (valores que se espera alcançar) e os projetos.

A abordagem, além disso, incorpora o princípio de aprendizagem (o que fortalece o processo de aná-
lise, avaliação e reprogramação – quadro 2.7), permite um enfoque global e local (contribuindo para a 
visão sistêmica) e é adaptável (o que significa flexibilidade no processo de implantação).

17 Para mais informações, consultar o portal da gestão estratégica, disponível em https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica. 
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Ao aplicar a metodologia ao caso da câmara dos deputados, vê-se que cada unidade administrativa:

(a) construiu um mapa estratégico setorial18;

(b) definiu seus objetivos setoriais;

(c) estabeleceu metas setoriais; e

(d) apontou cenários setoriais.

O esforço, em todos os casos, concentrou-se na obtenção de resultados, do qual resultou a definição 
de uma série de projetos setoriais tendo por meta o alcance dos objetivos elaborados em cada um dos 
mapas (figuras de 2.7 a 2.11).

Figura 2.7 o mapa estratégico da Secretaria de comunicação Social da câmara dos deputados (Secom).
Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica.

18 O mapa estratégico é uma representação gráfica que sintetiza a leitura estratégica da instituição ou da unidade administrativa, ao expor 
os objetivos estratégicos segundo as perspectivas de ação. 
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Figura 2.8 o mapa estratégico da diretoria de recursos Humanos da câmara dos deputados (drH).
Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01 39

Figura 2.9 o mapa estratégico da diretoria Legislativa da câmara dos deputados (dileg).
Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica
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Figura 2.10 o mapa estratégico da Secretaria de controle interno da câmara dos deputados (Secin).
Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica.

cumprida a primeira etapa, a câmara dos deputados alcançou a fase do alinhamento estratégico, o que sig-
nificou que os objetivos dos mapas estratégicos setoriais foram analisados, comparados e alinhados à missão, 
visão e valores da instituição (quadro 2.10).

o resultado foi a convergência para o mapa estratégico corporativo, isto é, o mapa estratégico da câmara 
como um todo, deduzido a partir dos mapas setoriais, ao qual se vincula um plano estratégico19 de modo a 
alcançar os resultados esperados (quadro 2.14 e figura 2.12).

Sobre o produto da dedução do mapa corporativo, Botelho e Melo (2009, p. 9) esclarecem que: 

Mapa corporativo, portanto, representa a estratégia da área de apoio técnico administrativo e legisla-
tivo da câmara dos deputados que é a de contribuir para o aperfeiçoamento das funções legislativa, 
fiscalizatória e representativa da instituição, oferecendo aos parlamentares, aos órgãos deliberativos e 
representativos e à sociedade brasileira produtos e serviços com padrão de excelência na administra-
ção e no trato dos recursos públicos.

19 de acordo com Botelho e Melo (2009, p. 6), o plano estratégico “é um documento que organiza os objetivos estratégicos e suas respectivas 
metas, assim como os projetos considerados estratégicos para o alcance desses objetivos. Mas não basta um documento formal que 
expresse o plano estratégico. Para que o alcance dos objetivos se torne uma realidade, é preciso acompanhar periodicamente o andamento 
dos projetos e o atingimento das metas estabelecidas”. no dizer das autoras, “esse acompanhamento é denominado gestão estratégica”.
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Figura 2.11 o mapa estratégico da diretoria Administrativa da câmara dos deputados (dirad).
Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica.

QUADRO 2.14 A relação teoria e prática para o planejamento estratégico.

O PLANO ESTRATéGICO é A IDEIA teoriA
A EXECUÇÃO é O DESAFIO PráticA

Botelho e Melo (2009, p. 6) também observam que:

A gestão estratégica permite a visão integral da organização, o seu alinhamento e a priorização de 
projetos. um dos questionamentos decorrentes desse processo é, por exemplo: quais processos inter-
nos devem ser otimizados até o nível de excelência para melhorar a eficiência organizacional? De que 
forma isso irá refletir em produtos e serviços que atendam com excelência ao cidadão?
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Figura 2.12 o mapa estratégico corporativo da câmara dos deputados.
Fonte: https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica.

É importante observar que o mapa corporativo agrega prioritariamente as recorrências identificadas 
nos mapas setoriais. Quando analisamos o mapa específico da Dirad, elaborado em 2008 (figura 2.11), 
está explícito na perspectiva “processos internos” o objetivo de “prover espaços físicos adequados e 
otimizados”, diretamente associada ao “papel institucional” da diretoria de “prover os meios necessá-
rios para a câmara cumprir seu papel institucional”.

Acontece que é órgão submetido à dirad o departamento técnico, cujas atribuições incluem: (a) 
planejar, projetar e executar as obras, reparos, renovação ou ampliação dos espaços arquitetônicos; 
(b) elaborar projetos e especificações e operar os equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, ele-
tromecânicos e audiovisuais; e (c) manter, conservar e fiscalizar as instalações prediais, equipamentos e 
áreas verdes20. Faz parte do perfil institucional da Diretoria Administrativa atuar sobre o uso e a ocupa-
ção dos espaços na casa, o que resultou no estabelecimento do projeto setorial Plano diretor de uso 
dos espaços.

entretanto, os objetivos vinculados ao espaço (infraestrutura física) não apareceram apenas no mapa 
setorial da dirad, o que revelou a questão como estrutural para toda a casa.

naturalmente, nas demais diretorias e secretarias, os objetivos vinculados a espaços físicos não es-
tavam dispostos na perspectiva “papel institucional”, já que o tema não é atribuição precípua de tais 
unidades administrativas. Por outro lado, estiveram associados às perspectivas “pessoas e tecnologia” 
e “processos internos”, a considerar o impacto das condições do construído sobre as atividades realiza-
das pelos indivíduos (quadro 2.15).

20 cf. portal do detec, disponível em http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/detec.
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QUADRO 2.15 Objetivos estratégicos associados às questões de espaço físico.

MAPA PERSPECTIVA OBjETIVO

dirad (setorial) Processos internos Prover espaços físicos adequados e otimizados

dirad (setorial) Papel institucional Prover os meios necessários para a câmara cumprir seu papel 
institucional

dileg (setorial) Processos internos otimizar o uso dos espaços para as atividades político-administrativas

dileg (setorial) Pessoas e tecnologia Assegurar a infraestrutura física e tecnológica

drH (setorial) Pessoas e tecnologia Garantir infraestrutura física, tecnológica e logística adequadas

Secin (setorial) Pessoas e tecnologia Assegurar infraestrutura adequada

Secom (setorial) Processos internos desenvolver ambiente de trabalho favorável à  
cooperação e à atuação integrada

câmara (corporativo) Pessoas e tecnologia Garantir infraestrutura física adequada
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3. DEFININDO PLANO DIRETOR

3.1. UMA TRADUÇÃO NECESSÁRIA

de acordo com o artigo 182 da constituição Federal de 1988, “o plano diretor é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana, tendo por objetivo ordenar o desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.

Com base na definição da Carta Magna, este capítulo procura interpretar o significado da expressão 
“plano diretor”, explorando sua relevância enquanto mecanismo para o ordenamento do espaço ur-
bano, a considerar seus inerentes aspectos de discussão integrada (participação), desenvolvimento 
de diretrizes (consolidação) e aplicação (obtenção de resultados). É intenção vincular tais premissas 
ao processo de elaboração de norma própria para a câmara dos deputados, no que se refere aos 
aspectos de uso e ocupação do espaço.

Por isso, deve-se traduzir os conceitos essencialmente urbanos para a escala de um complexo edi-
ficado, procurando associar suas diretrizes e princípios ao espaço construído da Casa Legislativa21. 
Assume-se que o fundamento básico para a elaboração do Pdue é o alinhamento da norma à mis-
são da área de apoio técnico-administrativo e legislativo da câmara dos deputados, no sentido de 
oferecer suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu contínuo 
fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência (quadro 3.1).

QUADRO 3.1 O fundamento básico do PDUE.

PDUE (FUNDAMENTO 
BÁSICO)

Alinhar-se, no ÂMBito FÍSico-eSPAciAL, à missão de oferecer suporte à 
atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu contínuo 

fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência. 

 3.2. ENTENDENDO O PLANO DIRETOR

o conceito de plano diretor desenvolveu-se no Brasil a partir dos anos 1950, embora uma primeira 
menção já aparecesse no Plano Agache, elaborado para o rio de Janeiro na década de 193022. Ao lon-
go dos anos, a expressão assumiu variações, tendo em vista as demandas de época e o entendimento 
de como deveriam ser as diretrizes para a organização do espaço urbano em cidades brasileiras.

o século XX, no país, foi caracterizado por um acelerado processo de urbanização, associado à trans-
formação de uma sociedade predominantemente agrária para urbana, de modo que em 2000 cerca 

21 É opção tratar, nesse caderno, as semelhanças entre o âmbito urbano e aquele da câmara dos deputados, de modo a fornecer paralelos 
para a discussão de um plano diretor. não é intenção explorar as diferenças entre os contextos, por serem explícitas. 

22 “os planos urbanos de Pereira Passos, do início do século XX, e Agache, produzido entre 1926 e 1930, estabeleceram a ruptura em certos 
bairros centrais e a disposição de grandes eixos sobre a malha predominantemente irregular do rio de Janeiro: o discurso do saneamento 
e beleza cristalizava-se em ambos. o primeiro foi encampado como uma questão nacional, pois a capital demandava reestruturações 
imediatas para o pleno desempenho das funções cívicas, administrativas e econômicas; a ideia sustentou-se no tripé saneamento, abertura 
de ruas e embelezamento, expressando nítidos princípios higienistas para arejar, ventilar e iluminar melhor as edificações. O segundo, 
encomendado em 1926 ao arquiteto francês Alfred Agache, propôs reformas profundas: destituía-se a malha urbana colonial submetida 
a uma expansão rápida e desordenada pela imposição de perspectivas majestosas e o estabelecimento de diversos eixos monumentais 
que tomavam partido dos panoramas emergentes” (MedeiroS, 2006, p. 188).



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 0146

de 81% da população brasileira vivia em cidades23. naturalmente a velocidade nas migrações e a atra-
ção urbana, não sendo acompanhadas por uma correspondente política urbana de resultados efetivos, 
promoveram um contexto contemporâneo peculiar (MedeiroS, 2006).

Atualmente as cidades brasileiras apresentam desempenhos negativos quanto à acessibilidade, quali-
dade de vida, mobilidade urbana, condições de habitação, entre outros, a legitimar, em última instância, 
a comparação destas estruturas “labirínticas” a uma espécie de “colcha de retalhos”, tendo em vista o 
nítido “espaço de fragmentação”. As expressões, cunhadas por Medeiros (2006), têm como parâmetro o 
estudo de aspectos sistêmicos em cidades brasileiras, e revelam a ausência de políticas integradas que 
entendam a cidade por meio das relações e da visão do todo24.

traçando paralelos, ao lidarmos com questões espaciais, quais destas características poderiam ser as-
sociadas às condições presentes da câmara dos deputados? Labirinto? colcha de retalhos? espaços de 
fragmentação? (quadro 3.2 e figuras de 3.1 a 3.3)

QUADRO 3.2 Os problemas urbanos e a Câmara dos Deputados.

CIDADES BRASILEIRAS CâMARA DOS DEPUTADOS
LABirinto

?coLcHA de retALHoS
eSPAÇo de FrAGMentAÇÃo 

Seria possível associar os problemas correntes nas cidades brasileiras àqueles encontrados na câmara dos 
deputados, no que diz respeito ao uso e à ocupação dos espaços? É possível avaliar os espaços da casa como um 

labirinto, a contar a fragmentação espacial que permite a alegoria de uma colcha de retalhos?

23 os centros urbanos brasileiros são caracterizados por um forte processo de periferização associado à proliferação da ocupação informal. 
Dados do IBGE apontam um déficit habitacional de 5,6 milhões de unidades residenciais, ou 13 milhões, caso se observe a questão 
qualitativa (habitações insalubres e sem infraestrutura). Em síntese, é possível afirmar que o veloz aumento da população urbana gerou 
crescimento desordenado, demandas sociais urgentes, disparidades inter-regionais e disparidades interpessoais. Se em 1940 a população 
urbana alcançava 31,2% da população brasileira, em 2000 representava 81,2% (MedeiroS, 2009). 

24 O autor, sobre o tema, afirma: “o padrão em colcha de retalho de nosso tecido urbano é o elemento que mais decisivamente colabora para 
a construção de um espaço de fragmentação, que progressivamente compromete as qualidades de percepção e apreensão, ao se tornar 
continuamente menos acessível e permeável. São agravados, portanto, os estados de segregação espacial e derivados – distanciamento 
entre ricos e pobres, dificuldade de locomoção, concentração de renda, baixa produtividade, etc. As cidades brasileiras são um tipo 
preciso de configuração [...] urbana, produzido por um processo histórico peculiar de urbanização que legou à cidade contemporânea 
uma fragmentação espacial sem precedentes. As feições configuracionais examinadas apontam para um labirinto derivado da colcha de 
retalhos. temos um espaço de fragmentação que se opõe ao oásis no labirinto – o centro antigo que, ainda que modorrento, há de ser 
insurgente” (MedeiroS, 2006, p. 484). 
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Figura 3.1 A colcha de retalhos: em que medida seria possível fazer a associação da  
imagem com o espaço urbano (a cidade) ou de um edifício complexo  
(a câmara dos deputados)?

Fonte: http://www.bordadosdalea.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/colcha_retalho.jpg.

Figura 3.2 o labirinto: a cidade (?); o edifício complexo (?).
Fonte: http://www.bistr-o-mathik.org/images/wallpapers/image/labyrinth.jpg.

embora tais associações sejam alegóricas, sabe-se que a estrutura de uso e ocupação do conjunto edi-
ficado da Câmara dos deputados apresenta características que comprometem a qualidade espacial25. 
São reconhecidos os problemas de adensamento de certos espaços, bem como de conversão de áreas 
inadequadas em ambientes de trabalho26.

Além disso, existem locais privilegiados, o que legitima a alegoria urbana devido ao caráter heterogê-
neo da instituição. Pode-se acrescentar ainda um evidente problema de continuidade nos edifícios e 

25 Ver capítulo 4: diagnóstico dos espaços Físicos.
26 Para mais informações, consultar a série de cadernos técnicos da Seção de Gerenciamento e Planejamento do espaço Físico da cProJ/

detec: ct01 (Planejamento dos espaços físicos); ct02 (cefor: avaliação dos espaços físicos); ct03 (cenin: avaliação dos espaços físicos); 
ct04 (Acessibilidade viária e estacionamentos). e ct05 (densidade e grau de saturação espacial: estabelecimento de parâmetros para a 
câmara dos deputados).
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nas circulações, o que impede uma leitura fácil dos ambientes, a comprometer a orientação, a identifi-
cação e o movimento ao longo dos espaços27.

não seria a existência de um espaço heterogêneo – passível de associação à colcha de retalhos, frag-
mentado em suas descontinuidades –, o que acaba por promover uma interpretação labiríntica? 
A própria demanda por um plano diretor aponta a urgência por alguns ajustes, tendo em vista a inten-
ção em melhorar o cenário futuro de uso e ocupação dos espaços da casa.

ocorre que as situações labirínticas, fragmentárias, de difícil percepção, estão bem mais próximas do 
cotidiano do espaço construído do que imaginamos. o efeito, quando não desejado28, é especialmente 
a perda de tempo para a elaboração das atividades rotineiras, o que traz uma série de implicações so-
ciais (qualidade de vida), econômicas (custo do tempo), psicológicas (simbolismo), entre outras, a revelar 
a necessidade por instrumentos que revertam os cenários. É, como se percebe, um desafio de gestão.

Figura 3.3 A estrutura física da câmara dos deputados pode ser vinculada à alegoria do labirinto? na imagem, as plantas 
baixas de todos os edifícios do complexo Arquitetônico Principal no nível térreo.

Fonte: Planejamento... (2007).

Para a cidade, é possível depreender pelo contexto descrito a demanda por planos diretores que se 
convertam em instrumentos a garantir a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, segundo ações 
sobre o espaço urbano, considerando a sociedade e suas expectativas.

Por esta razão, plano diretor implica, necessariamente, pensar na escala maior de planejamento. no Brasil, 
de acordo com rezende (1992) e Villaça (1999), pode-se compreender os planos em três fases, de propó-
sitos e entendimentos distintos (quadro 3.3):

27 Em arquitetura e urbanismo, esta dimensão do desempenho do espaço construído é denominada topocepção, que significa percepção 
dos lugares, segundo Kohlsdorf (1996).

28 Há situações em que o labirintismo faz parte das intenções do projeto para o espaço.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01 49

QUADRO 3.3 Fases do planejamento urbano no Brasil.

FASE 1 1875 a 1930 desenvolvimento de planos de melhoramentos e embelezamento.

FASE 2 1930 a 1990 Período caracterizado por investimentos em obras de infraestrutura e, também, pelo 
predomínio dos planos diretores e pelo discurso de planejamento.

FASE 3 1990 até hoje Período representado pelo surgimento dos planos que conciliam as obras de 
infraestrutura com as de embelezamento.

Fonte: rezende (1992) e Villaça (1999).

os períodos podem ainda ser detalhados conforme a natureza dos modelos (quadro 3.4), contemplan-
do o entendimento social, político e econômico que existia no trato do espaço urbano, inclusive no 
sentido de conversão do solo em mercadoria. Há, analisando o quadro, um processo de transformação 
na leitura da cidade, tendo em vista a consolidação da ideia de planejamento urbano e a progressiva 
mudança do que deveria ser o eixo orientador das ações. Ao longo do tempo, às visões já consolidadas 
de embelezamento (agradabilidade visual e estética)29 e saneamento, são acrescentados os aspectos de 
participação social, base científica, produção do capital e relações globais e locais, o que induz a uma 
interpretação sistêmica do fenômeno urbano.

Se a interpretação revela uma complexidade crescente para a apreensão da realidade urbana, é de se 
supor que os instrumentos que a regulamentam tornem-se, progressivamente, também mais complexos, 
sob risco de distanciamento entre as políticas públicas e a cidade. Logo, este é um desafio claro para os 
instrumentos de ordenamento do espaço.

Além do aspecto cronológico e da complexificação, Saboya (2010) afirma que “não é tarefa fácil cons-
truir uma definição do que seja um plano diretor, uma vez que estes têm sido alvo de diversas defini-
ções e conceituações, e suas características têm variado de município para município”. citando Villaça 
(1999), o autor acentua a falta de consenso entre os atores envolvidos na delimitação do que seria 
exatamente o instrumento.

29 Para mais detalhes sobre a abordagem, ver técnica de Análise dimensional para a investigação da arquitetura, desenvolvida pelos 
professores Frederico de Holanda, Maria elaine Kohlsdorf e Günter Kolsdorf, da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da universidade 
de Brasília (cf. HoLAndA e KoHLSdorF, 1995; KoHLSdorF et. al, 2001; KoHLSdorF e KoHLSdorF, 2005; MedeiroS, 2006; HoLAndA, 
2007; MedeiroS et al. 2009; HoLAndA, 2010).
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QUADRO 3.4 Detalhamento das fases do planejamento urbano no Brasil.

FASE 1 
(1875 – 1930)

Belle Époque 
capitalismo  
Monopolista  

Mundo europeizado

urbanismo 
Sanitarista

Predomínio do  
planejamento  

urbano lato-sensu* 

• Planos de melhoramentos e embelezamento.
• urbanismo: não existia o termo planejamento urbano – (P.u.).
• destacava a beleza monumental (cidade bela), para consumo 

e reprodução ampliada do capital.
• Surge o urbanismo sanitarista (discurso).
• Participação de engenheiros e médicos.
• A elite urbana discutia mais abertamente suas 

propostas urbanas.
• Pouca participação das classes sociais menos favorecidas.
• Ausência de organizações sociais.
• 1875-1906: ascensão dos planos de melhoramento e 

embelezamento.
• 1906-1930: declínio dos planos de melhoramento e 

embelezamento.
• Surgem, nos anos 20, os estudos da escola de Sociologia e 

ecologia urbana de chicago (escola de chicago).

FASE 2
(1930-1990)

Fordismo 
Mundo Americanizado 

Pós-fordismo  
(a partir dos anos 70)

ocorre a transição e 
depois o predomínio 

do planejamento 
urbano stricto-sensu 

(a maioria não foi 
implantada)

• P.U. como técnica de base científica para solução dos problemas 
urbanos (ideologia) da cidade bela para a cidade eficiente.

• da cidade do consumo para a cidade da produção.
• As grandes obras são de infraestrutura e consomem 

milhões de dólares.
• Surgimento da mobilização popular. 
• A elite urbana passa a discutir suas propostas urbanas a partir 

do discurso de planejamento, ou seja, como forma de mostrar 
para as demais classes sociais que será benéfico, adotando 
meios jurídicos para legitimar suas ações. Portanto, não podia 
mais discutir abertamente suas propostas urbanas. 

• Até a década de 1940: urbanismo. 
• década de 1950: surgem os termos P.u. e “plano diretor”.
• 1930-1965: planejamento-discurso**.
• Anos 1960: plano doxiadis.
• 1965-1971: superplanos.
• Anos 1970: planejamento integrado.
• 1971-1992: planos sem mapas.

FASE 3
(1990 ATé hOjE)

Globalização

emergência do  
planejamento 

estratégico

• P.u. conciliando reforma urbanística com reforma urbana de 
caráter mais popular. 

• Participação de diversos atores*** urbanos, incluindo as 
representatividades populares. 

• Predomínio do P.u. stricto-sensu. 
• Politização sobre os planos urbanos, visando reeleição 

ou a indicação de sucessor político para a continuação 
dos projetos. 

• Surgimento da questão local. 
• A cidade-mercadoria (local vs. global).

Fontes: rezende (1982); Villaça (1999).

* Segundo Villaça (1999), planejamento urbano stricto-sensu é aquele que se manifesta por meio dos planos diretores ou dos planos físico-territoriais; por outro 
lado, planejamento urbano lato-sensu considera, além dos dois planos citados, aqueles referentes ao planejamento de cidades novas, ao controle do uso e ocu-
pação do solo (códigos e posturas) e ao planejamento setorial (de transportes, saneamento, etc.).

** Para informações detalhadas sobre os planos listados na fase 2, consultar rezende (1982) e Villaça (1999).

*** Segundo Kohlsdorf e Borges (2004, p. 33), “atores são as pessoas que representam os diversos segmentos da sociedade: prefeito, secretários, técnicos, associação 
de moradores, entidades de classe e profissionais, ONGs, sindicatos, empresas contratadas, etc. Garantir a participação dos diferentes segmentos da sociedade 
no planejamento e na gestão da política territorial é um grande desafio. Os ‘atores’ têm, também, a função de ‘multiplicadores’, possibilitando que o plano diretor 
seja construído com a colaboração do maior número possível de pessoas”.
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Para subsidiar, Saboya (2010) apresenta uma síntese de conceituações, o que permite uma leitura dos 
vários princípios que fundamentam a expressão:

[Plano diretor é o] instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implan-
tação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados 
(ABnt, 1992, p. 1).

Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, polí-
tica e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propos-
tas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo 
urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade 
e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei 
municipal (ViLLAÇA, 1999, p. 238).

É plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem ser alcança-
dos [...], as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. É diretor, porque fixa as diretrizes 
do desenvolvimento urbano do município (SiLVA, 1995, p. 124, grifo nosso).

O plano diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação 
dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano (BrASiL, 2005, p. 40).

Saboya (2007, p. 39) consolida estabelecendo sua definição: “plano diretor é um documento que sin-
tetiza e torna explícitos os objetivos consensuados para o município e estabelece princípios, diretrizes 
e normas a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de 
desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos”.

Ferrari (2004), por sua vez, acrescenta que o plano diretor é o complexo de normas legais e diretrizes 
técnicas para o desenvolvimento global e constante do município, sob os aspectos físico, social, eco-
nômico e administrativo, desejados pela comunidade local, devendo suas normas legais e diretrizes 
técnicas se vincularem aos objetivos dos diversos escalões do governo em que se insere o município.

Portanto, é possível interpretar que o plano diretor:

(a) é o instrumento básico da política de ordenamento espacial, entre outros aspectos;

(b) precisa ser fundamentado em minucioso diagnóstico científico (isto é, embasado por procedimen-
tos, metodologia e lógica de sistematização) da realidade local;

(c) pressupõe um cenário futuro que é sua perspectiva maior de alcance; e

(d) deve ser vinculado aos objetivos gerais da sociedade, entendida em suas instâncias e peculiaridades.

A considerar tais definições e procedidos os correspondentes ajustes, pode-se deduzir a interpretação 
para o contexto da câmara dos deputados (para uso e ocupação dos espaços), conforme indicado no 
quadro 3.5.
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30 É essencial, ao que parece, a promoção de um “Plano de comunicação”, a ser desenvolvido pela Secretaria de comunicação Social da 
câmara dos deputados. 

QUADRO 3.5 Uma definição possível para o PDUE.

O PLANO DIRETOR DE USO E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS: 
é O INSTRUMENTO BÁSICO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO FÍSICO-ESPACIAL DO 

COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CâMARA DOS DEPUTADOS E OBjETIVA ESTABELECER O SUPORTE FÍSICO 
PARA O DESEMPENhO ADEQUADO DA MISSÃO, DA VISÃO E DOS VALORES DA INSTITUIÇÃO.

Kohlsdorf e Borges (2004) esclarecem que cada plano diretor, apesar de guiado por diretrizes comuns, 
é único, apresentando características próprias. Significa que a experiência particular será definidora 
para a elaboração do documento e, além disso, a contextualização específica fará parte do processo de 
concepção do instrumento (quadro 3.6).

QUADRO 3.6 O caráter de um plano diretor.

CADA PLANO DIRETOR é ÚNICO

o fato torna a experimentação da câmara dos deputados legítima e fornece amparo para as adapta-
ções necessárias, tendo em vista o contexto peculiar.

A elaboração de um plano diretor depende, preliminarmente, da compreensão do fenômeno para o 
qual se converterá em instrumento básico, seja em relação a uma cidade ou a um conjunto edificado. 
Saboya (2010) apresenta, ainda, como atributos necessários ao processo de construção de um plano 
diretor, entre outros, os caráteres explícito e de formalização (quadro 3.7).

Kohlsdorf e Borges (2004) complementam que é característica inerente ao processo de elaboração do 
plano diretor a dificuldade de envolvimento da população, por isso é necessário o estabelecimento de 
estratégias que permitam uma participação mais ativa dos atores. Para a casa, são importantes os me-
canismos que permitam à população da câmara dos deputados se sentir ouvida e, também, participar 
do processo de produção do documento30.

QUADRO 3.7 Características de um plano diretor e adaptações ao PDUE.

CIDADE COMPLEXO EDIFICADO (CâMARA)

o plano diretor precisa ser eXPLÍcito. idem.

o plano diretor precisa ser ForMALiZAdo. idem.

A formalização ocorre por meio da AProVAÇÃo dA 
Lei nA cÂMArA MuniciPAL.

A formalização ocorre por meio da 
AProVAÇÃo PeLA MeSA diretorA dA cÂMArA doS 
dePutAdoS.

o plano diretor deve ser explícito quanto AoS 
oBJetiVoS PArA o deSenVoLViMento urBAno.

o plano diretor deve ser explícito quanto AoS 
oBJetiVoS PArA o deSenVoLViMento do 
uSo e ocuPAÇÃo nA cASA.
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CIDADE COMPLEXO EDIFICADO (CâMARA)

Antecede à elaboração do plano diretor a 
resposta à seguinte pergunta: o Que nÓS 
QuereMoS? (a sociedade).

A pergunta “o Que nÓS QuereMoS?” está 
balizada pela MiSSÃo, ViSÃo e VALoreS da casa. 
Além disso, a indagação, passível de ser traduzida 
pelas perspectivas e objetivos dos mapas estratégicos, 
revela o seguinte fato: “QuereMoS MeLHorAr A 
inFrAeStruturA do eSPAÇo 
FÍSico nA cÂMArA doS dePutAdoS”.

estas perguntas precisam ser diScutidAS 
deMocrAticAMente.

As perguntas foram discutidas entre os GeStoreS dA 
cASA (os mapas estratégicos setoriais e corporativo 
trazem o resultado da discussão). Além disso, no caso 
do Pdue, está previsto o caráter participativo nos ct02 
e ct03/Pdue, sobre a percepção dos envolvidos. 

os objetivos precisam ser conSenSuAdoS.
os objetivos precisam ser conSenSuAdoS (os 
objetivos foram alinhados por meio do mapa 
corporativo).

É normal a existência de oBJetiVoS conFLitAnteS. idem.

o plano diretor oferece PrincÍPioS, 
diretriZeS e norMAS.

idem.

o plano diretor orientA as ações que, 
de alguma maneira, inFLuenciAM o 
deSenVoLViMento urBAno.

o plano diretor orientA as ações que, de alguma 
maneira, inFLuenciAM o deSenVoLViMento do 
uSo e ocuPAÇÃo nA cÂMArA doS dePutAdoS.

Fonte: adaptado de Saboya (2010).

Portanto, ainda que balizado por diretrizes técnicas, é evidente a obrigatoriedade em criar procedi-
mentos que auxiliem a visibilidade da discussão e, sincronicamente, apresentem mecanismos de coleta 
das percepções dos envolvidos, considerando suas diferentes demandas e perspectivas em relação a 
espaço físico na casa.

deve-se ponderar o aspecto da percepção e compreendê-lo como um mecanismo-chave para o Pdue. A 
participação da população, isto é, da sociedade-câmara, é essencial para o processo e precisa ser prevista 
na construção do documento (quadro 3.8)31.

Kohlsdorf e Borges (2004, p. 3) argumentam que sem a inserção da sociedade, “não é possível um pleno 
conhecimento da realidade (...). É necessário, portanto, que a população entenda sua realidade, decida 
onde quer chegar e estabeleça caminhos e ações possíveis e plausíveis”.

depreende-se que a ideia da participação não reside somente no caráter da tomada de decisão, mas, 
especialmente, na contribuição para o correto entendimento da realidade experienciada. o processo de 
compreensão apenas terá sentido se for balizado por aqueles que constroem esta realidade, vivencian-
do-a, e não apenas pelos profissionais que lidam com o caráter técnico exclusivo. Implica, no contexto 
geral, a necessidade de articulação entre o olhar técnico e a visão da sociedade-câmara (quadro 3.9).

31 A coleta da percepção da sociedade-câmara está prevista nos cadernos técnicos 02 e 03.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 0154

QUADRO 3.8 Sobre a participação da sociedade na elaboração de um plano diretor.

A PARTICIPAÇÃO
da sociedade: dos atores e da 
sociedade-Câmara

É FundAMentAL.
APreSentA uMA diFicuLdAde inerente, A conSiderAr 

oS MecAniSMoS de enVoLViMento.
É o Que PerMite entender AdeQuAdAMente A reALidAde 

Que Será diScutidA.

QUADRO 3.9 A integração de olhares necessária para o PDUE.

O sucesso do PDUE depende da RELAÇÃO entre duas visões:

O OLhAR TéCNICO O OLhAR DA SOCIEDADE-CâMARA

À semelhança do planejamento estratégico, cuja característica fundamental é a flexibilidade e a adap-
tação de acordo com as novas variáveis que sejam inseridas no processo, deve-se interpretar os planos 
diretores como documentos que se transformam à medida que a sociedade que lhe gera também se 
modifica. Kohlsdorf e Borges (2004) apontam algumas características básicas do documento, tendo em 
vista sua natureza dinâmica, e que estão sendo consideradas durante a elaboração do Pdue (quadro 3.10):

QUADRO 3.10 Características de um plano diretor, segundo Kohlsdorf e 
Borges (2004).

OBRA ABERTA trAnSForMáVeL de Acordo coM AS noVAS deMAndAS 
dA SociedAde Que LHe dá SuPorte.

PRODUTO DE CONhECIMENTO ACUMULADO

o PLAno diretor reSuLtA dAS eXPeriÊnciAS PrÉViAS, o 
Que SiGniFicA A VALoriZAÇÃo de cenárioS AnterioreS 

PArA o ALcAnce doS cenárioS FuturoS deSeJAdoS. 
no cASo dA cÂMArA, A PreMiSSA É GerAdorA dA 

interPretAÇÃo doS cenárioS AnterioreS de AÇÕeS 
eSPAciAiS, detALHAdAS no cAPÍtuLo 5.

APRESENTA UMA LINGUAGEM CLARA o PLAno diretor PreciSA Ser LeGÍVeL e FAciLMente 
entendido Por todA A SociedAde.

IMPORTâNCIA SOCIAL É reLeVAnte PArA ProceSSoS de SenSiBiLiZAÇÃo e 
orGAniZAÇÃo dA SociedAde.

Fonte: adaptado de Kohlsdorf e Borges (2004).

É importante observar que um plano diretor de uso dos espaços é construído a partir da necessidade 
primária de associar pessoas ao espaço construído (quadro 3.11):
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QUADRO 3.11 A associação fundamental para o PDUE.

PESSOAS ESPAÇO CONSTRUÍDO

Ainda que existam dúvidas se os espaços construídos são um reflexo da sociedade ou uma instância so-
cial32, é fato que as pessoas desenvolvem no espaço as atividades que caracterizam a dinâmica huma-
na. numa cidade, acontecem as ações de circular, trabalhar, lazer, trocas comerciais, etc. num edifício, 
ocorrem as tarefas de circular, trabalhar, se alimentar, etc. 

Com esta perspectiva, frequentemente verifica-se é uma aparente inadequação entre o espaço cons-
truído e os usos que ali se desenvolvem. Numa cidade, estes conflitos tendem a comprometer a qua-
lidade de vida dos habitantes, ao criarem incompatibilidades, ampliação de distâncias, segregação 
social, prejuízos ambientais, etc.

Num espaço edificado, como o conjunto da Câmara dos deputados, a inadequação pode ser percebi-
da na oferta de espaços de trabalho que não apresentam condições para os usuários desenvolverem 
suas atividades. Sabendo-se que uma boa sincronia entre a organização espacial e o desempenho das 
atividades (Cf. APPEL-MEULENBROEK, 2009; SAILER e PENN, 2009; STEEN, 2009) significa a melhora na 
realização dos procedimentos de natureza finalística para a Casa – o processo legislativo, a atividade 
político-parlamentar, a técnica legislativa e o pronunciamento parlamentar –, e pressupõe a sincronia 
com atividades-meio, de suporte, é necessário investigar como o espaço interfere no legislativo ou nas 
atividades do legislativo. Deve-se levantar, quantificar e estabelecer como fatores associados à confi-
guração espacial (dimensões, distâncias, proporções, organização espacial, etc.) afetam a realização das 
atividades, o que subsidiará o diagnóstico para o plano diretor.

Quando o espaço construído é adequado, melhora-se o desempenho das atividades ali previstas, o que 
pode contribuir para a dinâmica urbana ou edificada (quadro 3.12).

QUADRO 3.12 A relação entre os espaços e as atividades.

ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO MeLHorA no deSeMPenHo dAS AtiVidAdeS

ESPAÇO FÍSICO INADEQUADO PiorA no deSeMPenHo dAS AtiVidAdeS

Quando observamos a inadequação, é notório que estamos lidando com o aspecto da satisfação social 
em relação ao espaço construído. Portanto, se há insatisfação, há necessidade de revisar as maneiras 
de ocupação dos espaços, para então promover contextos positivos. no que diz respeito à satisfação, 
é importante ter em mente que o seu grau é variável, e por isso deve ser ponderado no momento de 
estabelecer diretrizes que proponham mudanças no espaço construído. Kohlsdorf e Borges (2004) ob-
servam, em relação à cidade, que os espaços são vistos por diferentes pessoas e grupos de pessoas de 
forma diferente; além disso, são também diferentes os desejos e as expectativas (quadro 3.13).

Situação similar pode ser observada para a câmara dos deputados, tendo em vista que os diversos gru-
pos – parlamentares, servidores, visitantes, etc. – têm expectativas distintas quando se apropriam dos 
espaços construídos da instituição, a resultar em vários olhares que precisam ser alinhados no processo 
de elaboração do instrumento que regulamente o cenário (quadro 3.14).

32 Para mais informações, consultar Medeiros (2006).
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QUADRO 3.13 Os olhares distintos sobre os espaços.

DIFERENTES PESSOAS 
OU GRUPOS DE PESSOAS

enXerGAM oS eSPAÇoS de MAneirAS diStintAS

tÊM deSeJoS e eXPectAtiVAS diStintAS

POR ISSO, O GRAU DE SATISFAÇÃO SERÁ VARIÁVEL

QUADRO 3.14 Os olhares distintos sobre os espaços da Câmara dos Deputados.

PARLAMENTARES
SERVIDORES EFETIVOS
SERVIDORES TERCEIRIZADOS
SECRETÁRIOS PARLAMENTARES
CNEs
REQUISITADOS
PRÓ-ADOLESCENTES
VISITANTES
jORNALISTAS
ENTREGADORES
OUTROS

 enXerGAM oS eSPAÇoS de MAneirAS diStintAS

 tÊM deSeJoS e eXPectAtiVAS diStintAS

 conHeceM oS eSPAÇoS de MAneirAS diStintAS

 circuLAM nA cÂMArA de MAneirAS diStintAS

 reALiZAM SuAS AtiVidAdeS de MAneirAS diStintAS

POR ISSO, O GRAU DE SATISFAÇÃO SERÁ VARIÁVEL

Sobre o conflito entre os grupos de pessoas e os correspondentes graus de satisfação, Kohlsdorf e 
Borges (2004, p. 10) apontam que existem “basicamente duas posturas da sociedade em relação às 
possíveis resoluções de problemas” de natureza espacial, o modelo do individualismo e o modelo pla-
nejamento (quadro 3.15):

QUADRO 3.15 Os modelos para a solução dos problemas espaciais.

MODELO DO 
INDIVIDUALISMO*

oS ProBLeMAS SÃo reSoLVidoS indiViduALMente

MODELO DO PLANEjAMENTO oS ProBLeMAS SÃo reSoLVidoS coLetiVAMente

Fonte: adaptado de Kohlsdorf e Borges (2004).

* Kohlsdorf e Borges (2004, p. 10) denominam o primeiro modelo de clientelismo, tendo em vista uma interpretação que enxerga a relação prefeitura municipal – 
clientela. Para este estudo, o termo foi ajustado por se acreditar mais adequado ao contexto em análise. os autores assim descrevem a situação: “uma primeira 
forma se estrutura em torno do clássico modelo do clientelismo, onde os problemas se resolvem individualmente; uma segunda forma se estrutura em torno dos 
princípios do planejamento, onde os problemas se resolvem coletivamente (...). no caso do clientelismo, os diferentes indivíduos ou grupos se apresentam às au-
toridades (prefeitos, na maioria dos casos) e apresentam seus pedidos, na expectativa de serem atendidos. Para não perder o “cliente”, os prefeitos vão resolvendo 
os problemas que vão sendo apresentados (em alguns casos, em plena rua)”.

São estratégias distintas de agir sobre o problema, com resultados que tendem a ser diversos, produ-
zindo um espaço construído de características, algumas vezes, contraditórias.
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Por quê?

Primeiramente, no modelo baseado no individualismo, as soluções são tomadas para atender aos inte-
resses individuais. o problema é resolvido, mas o espaço passa a conter uma soma de soluções indivi-
duais, o que, por princípio, não contempla a visão sistêmica. É ausente o entendimento do espaço como 
um todo, ponderando a implicação das soluções individuais para o contexto global.

Por meio do modelo de planejamento, as soluções são tomadas observando-se as implicações globais 
para o espaço. Há um nítido compromisso com a visão relacional, do que se infere uma interpretação 
mais completa da realidade objeto de análise. Além disso, este modelo alinha-se à interpretação da 
gestão estratégica por considerar os mecanismos de monitoramento e avaliação necessários para a 
ação e o alcance de resultados sobre os lugares.

Kohlsdorf e Borges (2004, p. 15) afirmam que:

No caso de planejamento, trata-se de definir um plano, ou um conjunto de ações que transformem 
a situação tal como ela é, insatisfatória e cheia de problemas, numa situação desejada, imaginada, 
satisfatória, e onde a maioria dos problemas, por não dizer todos, encontram-se resolvidos. nesse 
caso define-se a direção – única – na qual pretende-se levar a situação.

É, portanto, a visão do cenário futuro que se espera alcançar (figura 3.4):

Figura 3.4 Antecipando cenários futuros por meio do planejamento.
Fonte: Saboya (2010).

não interessa nem é factível denegrir o modelo [do individualismo] a partir do argumento de que 
só o planejamento é eficiente ou legítimo; (...) o desafio é encontrar uma dinâmica de ação que faça 
convergir e fundir, em médio prazo, as duas posturas, de modo a: por um lado, integrar as ações 
isoladas a uma concepção mais ampla, abrangente e compreensiva; e por outro, alimentar a especu-
lação mais ampla e abrangente com as questões concretas do cotidiano (quadro 3.16).
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QUADRO 3.16 O desafio em relação aos modelos para a solução dos 
problemas espaciais.

DESAFIO inteGrAr oS doiS ModeLoS (indiViduALiSMo X PLAneJAMento)

Fonte: adaptado de Kohlsdorf e Borges (2004).

A informação é particularmente importante porque esclarece, no contexto da câmara dos deputados, 
que a atuação da variável política precisa ser integrada ao modelo de planejamento. 

As ações políticas, em determinados contextos, direcionam para gestos sobre o espaço físico que se 
alinham ao modelo do individualismo, promovendo soluções voltadas para o atendimento de casos 
particulares. É comum a ocorrência de iniciativas desagregadas da visão do todo, pois o propósito é 
localizado.

entretanto, tais ações, que continuarão a ocorrer em razão da dinâmica da casa, precisarão ser balizadas 
pelo modelo do planejamento, cujo eixo de orientação será o plano diretor. É o reforço da visão flexível e 
adaptável que este instrumento de regulamentação do uso e ocupação do espaço precisará assumir, do 
que dependerá, inclusive, o seu sucesso. Será necessário que o plano diretor lide simultaneamente com 
o modelo do individualismo (contexto político, conforme experiências anteriores) e o modelo do planeja-
mento (comprometido com a visão do todo).

Por tais parâmetros, percebidos os diversos tipos de planejamento33 e planos34 para conduzir as ações 
que busquem a adequação do espaço, aquele que particularmente interessa ao projeto estratégico é o 
denominado diretor. É útil no âmbito do estabelecimento das diretrizes de uso e ocupação do espaço 
(PDUE), a considerar, para tanto, a exploração de aspectos (e variáveis afins) de diversas naturezas.

observando os propósitos do Pdue35, o plano deverá assumir os objetivos que constam no quadro 3.17:

QUADRO 3.17 O que se espera do PDUE.

ESTABELECER AS EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ORDENAÇÃO DO ESPAÇO

IMPOR RESTRIÇõES E OBRIGAÇõES RELACIONADAS AO ESPAÇO

GARANTIR QUE O ESPAÇO PERMITA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO, 
DA VISÃO E DOS VALORES DA CâMARA DOS DEPUTADOS

Fonte: adaptação a partir de Kohlsdorf e Borges (2004).

Além disso, para a elaboração do plano e a fiscalização de sua implementação, segundo instrumentos 
previamente estabelecidos, há que se garantir um conjunto de feições, como aqueles presentes no 
quadro 3.18:

33 Kohlsdorf e Borges (2004) listam planejamento: (a) do incrementalismo disjunto, (b) exploratório, (c) interativo/participativo, e (d) 
estratégico. Ferrari (2004) aponta planejamento: (a) advocatício, (b) alternativo, (c) estratégico, (d) familiar, (e) físico-territorial, (f) integrado, 
(g) regional, (h) setorial e (i) urbano. 

34 Kohlsdorf e Borges (2004) listam planos: (a) de manejo, (b) executivos e (c) diretores. Ferrari (2004) elenca: (a) básico, (b) de ação, (c) de 
referência, (d) diretor, (e) horizontal, (f) nacional de desenvolvimento, (g) piloto, (h) preliminar, (i) regional e ( j) setorial.

35 Verificar informações constantes no tópico “Apresentação”. 
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QUADRO 3.18 Garantias necessárias para o sucesso de um plano 
diretor e do PDUE.

CIDADE COMPLEXO EDIFICADO – PDUE 

A promoção de audiências públicas e debates 
com a participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da 
comunidade.

Promoção de debates e encontros com os envolvidos, 
representantes da Sociedade-câmara (tema do caderno 
técnico 03: Percepção dos usuários – Sociedade-
câmara), além das discussões que promoveram a 
definição do Pdue como estratégico. 

A publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidos.

Publicidade vinculada a um “Plano de comunicação”, 
desenvolvido em parceria com a Secom.

o acesso de qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidos.

idem.

Acesso à informação e participação da sociedade. idem.

Seguir os princípios e as diretrizes da Agenda 21 e da 
Agenda Habitat.

idem (o foco será particularmente tratado no caderno 
técnico 04: Acessibilidade, Sustentabilidade e 
Mobilidade).

Apresentar perspectiva do desenvolvimento 
sustentável.

idem (o foco será particularmente tratado no caderno 
técnico 04: Acessibilidade, Sustentabilidade e 
Mobilidade).

Apresentar visão integrada dos aspectos ambientais, 
econômicos, sociais, urbanísticos e de gestão.

incorporar a visão sistêmica.

Fonte: adaptação a partir de Kohlsdorf e Borges (2004).

o plano diretor deve ainda estar vinculado a uma série de instrumentos complementares (quando os 
temas não estiverem inseridos no próprio documento, na condição de capítulos) que garantirão a con-
secução das ações sobre o espaço construído. É possível sintetizar o princípio conforme apresentado 
no quadro 3.19:
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QUADRO 3.19 Os instrumentos complementares (ou integrados) a um plano 
diretor e ao PDUE.

CIDADE COMPLEXO EDIFICADO – PDUE

normas (capítulo) de uso e ocupação do solo normas (capítulo) de uso e ocupação dos espaços

normas (capítulo) de parcelamento normas (capítulo) de acessibilidade

normas (capítulo) de perímetro urbano normas (capítulo) de sustentabilidade

normas (capítulo) de edificação normas (capítulo) de manutenção e conservação do 
patrimônio edificado

normas (capítulo) de posturas normas (capítulo) de preservação do patrimônio 
histórico e edificado

normas (capítulo) ambientais normas (capítulo) de expansão do conjunto edificado

outras normas (capítulo) outras normas (capítulo)

Fonte: adaptação a partir de Kohlsdorf e Borges (2004).

3.3. ALGUMAS PERGUNTAS, RESPOSTAS E EXEMPLOS

O tópico tem finalidade didática e reitera aspectos abordados anteriormente, além de explorar ques-
tões novas, para o reforço da discussão.

3.3.1. O QUE é PLANEjAR? O QUE é PLANEjAMENTO ESTRATéGICO NO 
âMBITO DE UM PLANO DIRETOR?

em relação ao plano diretor, deve ser entendido como instrumento do ato de planejar, considerando 
a projeção de um conjunto de ações para o alcance de um cenário futuro desejado, necessariamente 
melhor que o contexto presente. Portanto, quanto ao Pdue (quadro 3.20), assume-se que:

QUADRO 3.20 O planejamento e o PDUE.

PDUE
É uM inStruMento de PLAneJAMento Que eStABeLece oS MeioS PArA o ALcAnce do 
cenário Futuro de AdeQuAÇÃo do uSo e dA ocuPAÇÃo doS eSPAÇoS FÍSicoS dA 
cÂMArA doS dePutAdoS.

no que se refere ao planejamento estratégico vinculado às observações espaciais urbanas, cabe pon-
derar as definições estabelecidas pela então Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Se-
duh), atual Secretaria de estado de Habitação, regularização e desenvolvimento urbano do Governo 
do distrito Federal (Sedhab) (quadro 3.21):
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QUADRO 3.21 O planejamento estratégico e a cidade.

PLANEjAMENTO ESTRATéGICO 
PARA A CIDADE

compreende um esforço ordenado desenvolvido para produzir 
decisões e ações fundamentais sobre o espaço urbano, que 
deem forma e orientem para o alcance de objetivos e metas de 
uso e ocupação do solo, a partir do estágio em que se encontra.

requer um processo de convencimento dos principais atores 
responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, tendo em vista a 
perspectiva de obtenção de objetivos comuns.

Ajusta-se a uma “visão de êxito/de futuro”, identificando 
alternativas para se alcançar os cenários desejados por meio de 
medidas concretas.

Pode clarear o futuro, ajudar na tomada de decisões do 
presente em função das consequências futuras; acompanhar 
as transformações do espaço urbano com maior eficácia; evitar 
problemas organizacionais; e melhorar o funcionamento das 
instituições vinculadas.

Fonte: adaptação a partir de distrito Federal (2004).

As informações presentes no quadro anterior permitem traçar as observações em relação ao Plano 
diretor de uso dos espaços da câmara dos deputados (quadro 3.22):

QUADRO 3.22 O planejamento estratégico e o PDUE.

PLANEjAMENTO ESTRATéGICO 
PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS  

NO âMBITO DO PDUE

compreende um esforço ordenado desenvolvido para produzir 
decisões e ações fundamentais sobre o uso e a ocupação dos 
espaços na câmara dos deputados, que deem forma e orientem 
para o alcance de objetivos e metas sobre o tema, a partir do 
estágio em que se encontra.

requer um processo de convencimento dos principais atores 
responsáveis pelo desenvolvimento dos espaços da câmara 
dos deputados, tendo em vista a perspectiva de obtenção 
de objetivos comuns (adequação espacial plena em todos os 
ambientes da casa).

Alinha-se à missão, à visão de futuro e aos valores da câmara 
dos deputados, identificando alternativas para se alcançar os 
cenários desejados por meio de medidas concretas 
(foco no resultado).

Pode clarear o futuro, ajudar na tomada de decisões do 
presente em função das consequências futuras; acompanhar as 
transformações do espaço com maior eficácia; evitar problemas 
organizacionais; e melhorar o desempenho das atividades fim e 
meio na casa Legislativa.

Fonte: adaptação a partir de distrito Federal (2004).
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Para ilustrar o item, a figura 3.5 contém um gráfico esquemático do fluxo do planejamento estratégico 
em relação às ações sobre uso e ocupação dos espaços, conforme a adaptação ao contexto câmara dos 
deputados, tendo em vista o Pdue.

Figura 3.5 Fluxo de funcionamento do planejamento estratégico em relação às ações sobre espaço físico no Pdue.
Fonte: adaptado de Saboya (2007).

3.3.2. QUE OUTRAS DEFINIÇõES PODEM SER DADAS À 
EXPRESSÃO “PLANO DIRETOR”? QUAIS SÃO SUAS 
CARACTERÍSTICAS E SEUS OBjETIVOS?

O primeiro desafio de um plano diretor acontece quando sua elaboração é inaugural, isto é, quando 
sua concepção, desenvolvimento e implantação acontecem pela primeira vez. o desconhecimento, o 
inusitado e a necessidade de apropriação de uma série de conceitos tendem a dificultar a feitura do 
documento.

A descrição aplica-se ao contexto da câmara dos deputados, pois este é o primeiro momento em que há 
um conjunto de esforços, oriundos de várias unidades administrativas da casa, para elaborar o documen-
to36. o processo gerador do Pdue é amplo, e o fato de vir atrelado ao planejamento estratégico da casa 
revela, possivelmente, uma ambição maior de alcance do instrumento. cabe ressaltar que o Pdue não é 

36 deve-se ponderar que iniciativas anteriores já ocorreram, entretanto sem as mesmas origens e propósitos. Além disso, em vários dos 
contextos prévios, a visão restringia-se ao caráter técnico, sem incorporar o olhar da Sociedade-câmara, conforme o caráter participativo 
que a literatura contemporânea sugere (cf. capítulo 5).
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oriundo do órgão técnico da casa, mas sim responde uma demanda da sociedade-câmara, conforme a 
metodologia assumida para o planejamento estratégico da instituição.

Sobre o assunto, Villaça (1999) e Saboya (2007) reforçam que a inexistência do plano diretor, na prática, tem 
gerado confusões em torno do seu conceito e de suas características. isso acontece pela ausência de parâ-
metros prévios e pelo percentual de experiências parecer restrito. Os autores afirmam que não há, no Brasil, 
um consenso entre os atores envolvidos na sua elaboração e aplicação – engenheiros, arquitetos, urbanis-
tas, geógrafos, etc. –, quanto ao que seja exatamente esse instrumento, o que torna o debate exaustivo, 
embora faça parte de toda carga simbólica expressa no caráter participativo propagado.

Para retomar a discussão, alguns conceitos são revistos no quadro 3.23:

QUADRO 3.23 Confrontando definições da expressão “plano diretor”.

PLANO DIRETOR

o plano diretor, aprovado pela câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes, é o inStruMento BáSico dA PoLÍticA de deSenVoLViMento e 
de eXPAnSÃo urbana (BrASiL, 1988).

instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da 
política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados 
(ABnt, 1992).

Seria um plano que, a partir de um diAGnÓStico cientÍFico da realidade física, 
social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 
apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico 
e FuturA orGAniZAÇÃo eSPAciAL doS uSoS do SoLo urbano, das redes de 
infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o 
município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por 
lei municipal (ViLLAÇA, 1999).

complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o deSenVoLViMento GLoBAL 
e constante do município, sob os aspectos físicos, social, econômico e administrativo, 
desejado pela comunidade local (MeireLLeS apud FerrAri, 2004).

entendemos que, sendo o conhecimento um inStruMento ideoLÓGico é, também, 
de doMinAÇÃo. Assim, o conhecimento do objeto é utilizado como instrumento de 
dominação, visto que a equipe integrante do processo de elaboração do plano é aquela 
que executa o plano, tendo então o domínio e o controle das ações (nuneS, 2005).

de acordo com o estatuto das cidades (BrASiL, 2005), seguindo as determinações da constituição 
brasileira, o plano diretor deve ser implantado, obrigatoriamente, em cidades que apresentam mais de 
20 mil habitantes; sejam integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; sejam inte-
grantes de áreas turísticas; e que estejam inseridas em áreas de significativo impacto ambiental, tanto 
no âmbito regional quanto nacional. os princípios norteadores e as diretrizes do estatuto da cidade 
constam no quadro 3.24.
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QUADRO 3.24 Obrigatoriedade, princípios e diretrizes de um plano diretor 
conforme o Estatuto da Cidade.

ESTATUTO DA CIDADE – LEI Nº 10.257/2001

é OBRIGATÓRIO PARA PRINCÍPIOS DIRETRIZES

• Municípios com mais de 20 mil habitantes 
(diariamente circulam na câmara dos 
deputados entre 20 mil e 30 mil pessoas*).

• Função social da 
propriedade.

• Garantia do direito às cidades 
sustentáveis.

• Municípios integrantes de regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas (o 
complexo Arquitetônico Principal da câmara 
situa-se numa posição emblemática do Plano 
Piloto de Brasília).

• desenvolvimento 
sustentável. • Gestão democrática.

• Municípios integrantes de áreas de especial 
interesse turístico (o Palácio do congresso 
nacional é um dos principais marcos turísticos 
da cidade).

• Funções sociais da 
cidade.

• ordenação e controle do uso do 
solo.

• Municípios que estejam inseridas em área de 
influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional.

• igualdade e justiça 
social.

• Justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do processo de 
urbanização.

• Participação popular.

• recuperação dos investimentos 
do poder público que tenham 
resultado na valorização de 
imóveis urbanos.

Fonte: Brasil (2005).

* Medeiros e Matta (2010).

dentre os objetivos, em consonância com o estatuto da cidade (BrASiL, 2005) e adaptado ao contexto 
da câmara dos deputados, é possível produzir as informações presentes no quadro 3.25:

QUADRO 3.25 Objetivos do plano diretor segundo o Estatuto da Cidade 
(BRASIL, 2005).

PLANO DIRETOR URBANO COMPLEXO EDIFICADO – PDUE

definir as condições a que a propriedade deve 
conformar-se para que cumpra sua função social.

definir as condições para que o uso e a ocupação 
dos espaços da câmara dos deputados ofereçam 
suporte adequado às atividades realizadas na casa 
Legislativa, tendo em vista a missão, a visão e os 
valores institucionais.

estabelecer como a propriedade cumprirá sua função 
social, de forma a garantir o acesso à terra urbanizada e 
regularizada; reconhecer a todos os cidadãos o direito 
à moradia e aos serviços urbanos.

estabelecer como a distribuição dos espaços cumprirá 
sua função, de forma a garantir a plena realização das 
atividades, reconhecendo a toda Sociedade-câmara o 
direito a espaços adequados.

indicar os objetivos a alcançar. idem.
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PLANO DIRETOR URBANO COMPLEXO EDIFICADO – PDUE

explicitar estratégias e instrumentos para atingir 
os objetivos.

idem.

oferecer todos os instrumentos necessários para que 
esses objetivos sejam cumpridos.

idem.

definir o papel e a atuação de cada agente, de 
forma pactuada.

idem.

Prever critérios e formas pelos quais serão 
aplicados os instrumentos urbanísticos e tributários, 
entre outros.

idem.

Prever, também, ações estratégicas a serem 
implementadas.

idem.

Articular outros processos de planejamento já 
implementados no município e na região, como a 
Agenda 21, planos de bacia hidrográfica, zoneamento 
ecológico e econômico, planos de preservação do 
patrimônio cultural, planos de desenvolvimento 
turístico sustentável, entre outros.

Articular outros processos de planejamento 
já implementados na câmara dos deputados, 
especialmente aqueles associados ao programas, 
projetos e ações de acessibilidade, sustentabilidade, 
preservação do patrimônio edificado, educação 
continuada, visão sistêmica, manutenção de 
áreas verdes, etc. 

Assegurar as condições gerais para o desenvolvimento 
da produção, do comércio e dos serviços e, 
particularmente, para a plena realização dos direitos 
dos cidadãos, como o direito à saúde, ao saneamento 
básico, à educação, ao trabalho, à moradia, ao 
transporte coletivo, à segurança, à informação, ao 
lazer, à qualidade ambiental e à participação no 
planejamento.

Assegurar as condições gerais para o desenvolvimento 
das atividades meio e fim da câmara dos deputados, 
para a plena realização da missão, da visão e dos 
valores da instituição.

Fonte: adaptado de Brasil (2005).

3.3.3. COMO UM PLANO DIRETOR é ESTRUTURADO? QUAIS SÃO 
SUAS ETAPAS?

de acordo com a nBr 12267 (ABnt, 1992)37, para a elaboração do plano diretor é necessário que se 
apresentem: a fundamentação, as diretrizes e os instrumentos de implementação (instrumentação). 
A estruturação, vista em síntese, está apresentada nos quadros de 3.26 a 3.28.

37 A nBr 12267 trata das normas para elaboração de plano diretor.
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QUADRO 3.26 A fase de fundamentação de um plano diretor, segundo 
a NBR 12267.

1
FUNDAMENTAÇÃO

A. oBJetiVoS
A.1. explicitar os objetivos relativos às funções 
sociais da propriedade urbana e da cidade para a 
política de desenvolvimento urbano

B. cArActeriZAÇÃo

B.1. Situação do município

B.2. Principais aspectos do meio físico

B.3. Principais aspectos socioeconômicos

B.4. Principais aspectos da dinâmica de uso e 
ocupação do solo urbano

B.5. Principais aspectos da infraestrutura, 
equipamentos sociais e serviços urbanos

B.6. Principais aspectos da estrutura administrativa 
existente

c. diAGnÓSticoS e 
ProGnÓSticoS

c.1. Análise e avaliação

d. ALternAtiVAS d.1. Proposição

e. AVALiAÇÃo dAS 
ALternAtiVAS

e.1. reproposição

Fonte: adaptado de ABnt (1992).

QUADRO 3.27 A fase das diretrizes de um plano diretor, segundo 
a NBR 12267.

2
DIRETRIZES

A. ABrAnGer

A.1. tipo e intensidade do uso do solo

A.2. Sistema viário

A.3. infraestrutura

A.4. equipamentos sociais e equipamentos 
urbanos

B. eXPLicAr B.1. Vigência

c. conter c.1. critérios de seu estabelecimento

d. ordenAr A cidAde incLui

d.1. Parâmetros para a urbanização

d.2. Parcelamento

d.3. uso e ocupação do solo

d.4. utilização e preservação ambiental e dos 
recursos naturais e ambientais

Fonte: adaptado de ABnt (1992).
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QUADRO 3.28 A fase da instrumentação de um plano diretor, segundo 
a NBR 12267.

3
INSTRUMENTAÇÃO

A. docuMentoS 
LeGAiS

A.1. Lei do plano diretor

A.2. Lei de uso

A.3. ocupação e parcelamento do solo

A.4. código de obras e edificações

B. docuMentoS 
tÉcnicoS

B.1. Programas

B.2. Planos setoriais

B.3. Projetos e planos de ações

c. docuMentoS 
orÇAMentárioS e 
FinAnceiroS

c.1. Plano plurianual

c.2. diretrizes orçamentárias

c.3. orçamentos anuais

d. docuMentoS 
AdMiniStrAtiVoS

d.1. Aparelhamento administrativo

Fonte: adaptado de ABnt (1992).

A considerar a estruturação recomendada pela nBr 12267 (ABnt, 1992), é importante esclarecer que 
este caderno técnico 01, por sua natureza, trata dos aspectos gerais de fundamentação, contextuali-
zando o surgimento do Pdue e arrolando a interpretação que será adotada no instrumento. cabe a res-
salva que cada plano diretor é único, por representar contextos próprios, o que significa que o processo 
de criação, desenvolvimento e implantação será peculiar para a câmara dos deputados.

Ao longo dos capítulos 4 e 5 serão apresentadas as diretrizes gerais que nortearão o processo de de-
senvolvimento da norma, procedimento a ser repetido em cada um dos cadernos técnicos futuros, a 
considerar a partição das entregas temáticas38.

Portanto, ao final dos produtos, após a fundamentação (coleta de informações, análise e diagnósti-
co), serão expostas as diretrizes afins conforme o tópico analisado (acessibilidade, sustentabilidade, 
uso e ocupação, patrimônio, etc.), devidamente balizado pela visão sistê mica esperada para o instru-
mento legal.

os cadernos resultarão ainda de pesquisas de percepção, em graus variados, a depender do enfoque 
(quadro 3.29). O Caderno Técnico 03, por exemplo, trata especificamente desta percepção dos usuários 
da casa, com foco no entendimento das distintas visões e expectativas sobre o espaço construído da 
câmara dos deputados.

38 cf. explicações no tópico “Apresentação”.
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QUADRO 3.29 A relação entre a expectativa da Sociedade-Câmara e os projetos 
afins sobre uso e ocupação dos espaços.

1
EXPECTATIVA DA 

SOCIEDADE-CâMARA

existe uma expectativa da Sociedade-câmara em relação aos espaços físicos 
da instituição.
estas expectativas são demandas, vontades, desejos, etc. São extraídas do 
diAGnÓStico (análise) e da leitura da PercePÇÃo dos usuários.

2 
PROjETO

Se essas expectativas atualmente não são atendidas, há necessidade de 
ProJeto para readequação dos espaços-físicos da instituição. o Pdue é, 
portanto, a garantia do amparo legal para a execução dos projetos. 

3
AVALIAÇÃO DO PROjETO

o projeto executado pode atender positivamente ou negativamente às 
expectativas (a depender da solução adotada), a implicar a necessidade de 
AVALiAÇÃo de seus resultados. Para fins de melhor relação custo-benefício, 
é necessário garantir a SiMuLAÇÃo dAS interVenÇÕeS e os instrumentos 
de avaliação dos correspondentes deSeMPenHoS. 

CICLO
ANÁLISE → AVALIAÇÃO → (RE)PROGRAMAÇÃO

Os instrumentos de implementação, conforme apontado na figura 3.5, correspondem às normas, dire-
trizes, ações e incentivos que serão progressivamente elaborados à medida que as entregas relativas ao 
PDUE ocorrerem, até a publicação da minuta final do documento e sua posterior validação pela Mesa 
diretora da casa Legislativa.

Sob outro olhar, ainda em se tratando da estruturação ou etapas para a elaboração de um plano di-
retor, o Ministério das cidades (BrASiL, 2004) recomenda quatro fases: 1) ler a cidade (leitura técnica 
e comunitária); 2) formular e pactuar propostas; 3) definir os instrumentos; e 4) o sistema de gestão 
e planejamento do local da implantação do plano. Quanto à primeira das etapas, pode ser detalhado 
conforme o quadro 3.30.
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QUADRO 3.30 A etapa de leitura da cidade, segundo o Ministério das 
Cidades.

1
LEITURA DA 

CIDADE (TéCNICA E 
COMUNITÁRIA)

A. MAPeAMentoS

A.1. Mapa temático sobre o território (risco para a ocupação 
urbana, áreas de preservação cultural, estrutura fundiária, 
evolução histórica da cidade e do território, inserção regional 
do município, indicadores de mobilidade e circulação)

A.2. Mapa de caracterização e distribuição da população 
e seus movimentos (bairro e densidade, faixa etária e 
escolaridade, condições de emprego e renda familiar, 
crescimento e evasão da população)

A.3. Mapas de uso do solo (ocupação atual do território)

A.4. Mapas de infraestrutura urbana (serviços e equipamentos, 
redes de infraestrutura e redes de equipamentos, população 
atendida por redes de água, esgoto e drenagem)

A.5. Mapas da atividade econômica do município 
(atividades econômicas predominantes, atividades em 
expansão ou em retração)

B. dinÂMicA 
iMoBiLiáriA

B.1. Analisar o mercado imobiliário (áreas em retração 
e em expansão)

c. LeGiSLAÇÃo

c.1. Levantar legislação urbanística, leis de uso do solo, 
parcelamento, códigos de obra, posturas ambiental e 
patrimonial nos âmbitos municipal, estadual e federal que 
incidem no município

c.2. Analisar a atualidade desta legislação

d. eStudoS 
eXiStenteS

d.1. Levantar planos, estudos e projetos sobre o município, 
seus problemas, locais integrados, sociais, econômicos, 
demográficos, ambientais, potenciais e vocação

e. conFronto entre 
AS LeiturAS tÉcnicAS 

e coMunitáriA

e. identificar informações e referências divergentes e 
convergentes.

Fonte: adaptado de Brasil (2004).

ocorre que o Pdue prevê: (a) a elaboração de um banco de dados georreferenciado, do qual resultará 
extensivo mapeamento de informações cadastradas (a análise e a discussão dos resultados constará 
no caderno técnico 02); (b) a coleta da percepção dos usuários de espaços físicos na câmara, o que 
permitirá o estudo das demandas e expectativas em relação ao tema (a ser explorado no caderno 
técnico 03); (c) a análise da legislação vigente sobre uso e ocupação dos espaços; (d) a interpretação de 
estudos anteriores sobre o tema; e, por fim, (e) o confronto entre as percepções e leituras, a produzir a 
minuta do plano diretor.
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3.3.4. QUAL A RELEVâNCIA DE UM PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO?

A vantagem atribuída a um plano diretor participativo em oposição a um plano diretor tradicional (quadro 
3.31) é o fato de se ter maior precisão quanto ao entendimento da realidade objeto de estudo: a cidade 
ou um conjunto edificado complexo, como a Câmara dos deputados.

QUADRO 3.31 Comparação entre planos diretores tradicionais 
e participativos.

PLANOS DIRETORES TRADICIONAIS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS

classificavam o solo urbano segundo usos e 
padrões de ocupação.

dar atenção ao caráter estratégico, definindo o 
caminho a ser percorrido para alcançar os objetivos, 

estabelecendo prioridades, eixos principais de atuação, 
programas e ações.

eram elaborados de forma tecnocrática. cobrir todo o território do município.

impunham normas predominantemente aos 
agentes privados.

evitar basear-se somente no zoneamento tradicional. 
este deve ser apenas mais um dos instrumentos, 

funcionando em conjunto com os demais, considerando 
os benefícios da mistura de usos.

regulavam o uso do solo e as formas de crescimento 
urbano por meio do zoneamento.

orientar os orçamentos públicos, promovendo a 
integração entre planejamento e gestão urbanos 
(leis de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, 

programas, projetos, etc.).

eram de alta complexidade por conta da visão 
tecnocrática.

Proporcionar maior flexibilidade nas normas, 
principalmente nas Zeis*.

tratavam a cidade como objeto puramente técnico, 
onde a prioridade era apenas estabelecer padrões de 

qualidade para seu funcionamento.

Promover a incorporação da cidade “ilegal”, através da 
delimitação de Zeis (reserva de áreas), programas de 
regularização fundiária e inversão de prioridades nos 

investimentos.

não reconheciam as dimensões dos conflitos espaciais, 
sociais e econômicos.

dar atenção aos mecanismos de captação de recursos 
para as obras públicas.

não reconheciam a desigualdade das condições de 
renda e seus reflexos na formação do tecido urbano e 

do mercado imobiliário.

estabelecer os critérios para o cumprimento da função 
social da cidade e da propriedade.

idealizavam um projeto de cidade a ser concretizado 
num horizonte de tempo incerto.

democratizar a política e dividir as responsabilidades 
quanto aos investimentos e à gestão do espaço.

Possuíam normas urbanísticas e de uso de solo 
excessivamente rígidas.

Assegurar o processo de reprodução econômica e 
social com redistribuição de renda.

Separavam a cidade “legal” da “ilegal”. contribuir para diminuir as diferenças socioespaciais.

davam pouca consideração aos aspectos financeiros de 
implementação do plano.

Fonte: Saboya (2007).

* Zeis – Zona especial de interesse Social.
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Sobre o tema39, procede o registro que o caráter participativo é assumido como premissa básica para a 
elaboração do Pdue – expresso inclusive no contexto de surgimento do projeto (cf. capítulo 2).

Ao assumir a feição, é de se supor que os elementos geradores do Plano diretor de uso dos espaços 
traduzirão com maior fidelidade a situação dos espaços físicos na Casa tanto no contexto contempo-
râneo (problemas identificados com base nos diagnósticos, inclusive aqueles oriundos da pesquisa de 
percepção) quanto nas expectativas futuras.

3.3.5. EXEMPLOS NO DISTRITO FEDERAL

Para a conclusão do capítulo, são apresentadas algumas informações gerais sobre processos de elabo-
ração de planos diretores, em contextos próximos àquele da câmara dos deputados. Definiu-se como 
ilustração a experiência do Plano diretor de ordenamento territorial do dF (Pdot) (2009), representa-
tiva do cenário urbano, e o Plano diretor Físico do Campus universitário darcy ribeiro da universidade 
de Brasília (1998), referente a uma situação de complexo edificado e/ou conjunto arquitetônico com-
posto por várias unidades ou edificações.

3.3.5.1. PDOT – PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DF (2009)

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, de 1997, foi revisado em 2009 (figura 3.6) para que 
se adequasse às mudanças sociais, econômicas e territoriais ocorridas nos últimos anos no distrito 
Federal. A revisão, iniciada em 2004, teve como objetivo garantir a correta aplicação da legislação urba-
nística, permitindo o desenvolvimento integrado do dF para manter a qualidade de vida da população.

39 o estatuto da cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências) contempla a seguinte informação em seu art. 2o: “A política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
ii – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. os artigos 182 e 183 da 
constituição Federal asseguram: “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
de seus habitantes. § 1º – o plano diretor, aprovado pela câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º – A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. § 3º – As desapropriações de imóveis urbanos 
serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. § 4º – É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I – parcelamento ou edificação compulsórios; II – imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; iii – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 
de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º – o título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2º – esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. § 3º – os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.
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Figura 3.6 exemplo de mapeamento urbano para a fase de fundamentação de um plano diretor: mapas da expansão urbana 
no distrito Federal, entre a década de 1960 e o ano de 2004, elaborados para subsídio da revisão do Pdot.

Fonte: Seduma (2009).

durante o exame do instrumento e a consolidação do novo plano diretor, desenvolveu-se preliminar-
mente o levantamento das características daquele momento do distrito Federal, a incluir: organização 
administrativa (30 regiões administrativas); demografia (~2,43 milhões de habitantes, em 2007); economia 
(3º lugar entre os maiores PiBs40 das capitais brasileiras); quadro social (53ª colocação, com idH-M41 de 
0,844 para o ano de 2000); e mobilidade (forte crescimento no índice de motorização individual da po-
pulação). Além disso, elaborou-se um minucioso histórico da expansão urbana do dF, subdividido em 
três fases: implantação (1957-1967); consolidação (década de 1970) e expansão (1980-2004).

O PDOT foi definido como um conjunto de princípios e regras que deveriam ser obedecidas por todos 
aqueles que constroem e utilizam o território, seja o governo, a iniciativa privada ou os próprios cida-
dãos. o Pdot precisaria orientar o crescimento urbano com base nas suas características territoriais, 
sociais, econômicas e ambientais, cumprindo as determinações do estatuto das cidades. tais pressupos-

40 o PiB (Produto interno Bruto) é um indicador que considera a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos em uma região, em um 
determinado período.

41 o idH-M (Índice de desenvolvimento Humano Municipal) é um indicador que engloba três dimensões: renda, educação e expectativa de 
vida (longevidade). 
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tos podem ser vistos esquematicamente por meio da figura 3.7, onde são apresentados os objetivos, as 
diretrizes setoriais, os instrumentos e as partes integrantes do Pdot.

Figura 3.7 Pdot: síntese esquemática dos objetivos, diretrizes setoriais, instrumentos e partes integrantes do instrumento.
Fonte: adaptado de Seduma (2009).

Para a consolidação do Pdot foram realizadas 165 audiências públicas em atenção ao que expressa 
o estatuto das cidades: é assegurado à população o direito de participar do planejamento urbano de 
sua cidade. Além das reuniões, houve a divulgação de estudos e pesquisas realizadas, criou-se uma 
comissão de acompanhamento e articulação institucional e, também, foi lançada uma página eletrônica 
na internet para o monitoramento, cadastro de informações e recebimento de sugestões: http://pdot.
seduh.df.gov.br.

3.3.5.2. PLANO DIRETOR FÍSICO DO Campus UNIVERSITÁRIO DARCy RIBEIRO/UNB (1998)

o Plano diretor Físico (PdF) do Campus universitário darcy ribeiro da universidade de Brasília relacio-
na-se à situação da câmara dos deputados, por se aplicar a uma estrutura física relativamente reduzi-
da42 e referir-se a um conjunto edificado complexo e não à cidade. Pode ser considerado exemplar por 
traduzir para seu objeto de trabalho as premissas urbanas, fornecendo uma aplicação própria.

O PDF está orientado pelo planejamento institucional, entendido como o trabalho de definição e de 
contínuo ajuste dos objetivos gerais da organização universitária, de modo a coordenar os esforços e os 
recursos disponíveis para o seu alcance. o trabalho de planejamento tem como referência o conjunto da 

42 reduzida em relação ao discurso urbano que permeia o debate sobre os planos diretores. 
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UnB, seu desempenho global, e busca o desenvolvimento de ações que reforcem, confiram coerência 
e unidade e promovam a melhor qualificação desejada para os produtos e serviços que a instituição 
deve oferecer. Por meio do planejamento institucional, a organização universitária expressa o que se 
deve e se pretende fazer, explicitando como, quanto e quando – e ainda com quem, para quem e por 
que se faz (uniVerSidAde, 1998).

o plano é considerado um instrumento administrativo auxiliar e tem a função básica de contribuir 
para a gestão do Campus universitário darcy ribeiro, ao estabelecer normatizações e competências. 
Reúne, também, os elementos que tornam possíveis novas e mais eficazes formas de interpretação e 
expressão da própria instituição universitária, no plano territorial e dos espaços físicos.

o PPF (uniVerSidAde, 1998, p. 3) foi elaborado com os objetivos de:

• estabelecer as diretrizes para a ocupação do conjunto de áreas físicas, pertencentes à Fundação 
universidade de Brasília e situadas no Plano Piloto;

• estabelecer diretrizes para a integração entre as instâncias de planejamento institucional e de 
planejamento físico, com vistas à máxima transparência e racionalidade no processo de ocupação 
e gestão do espaço físico do campus universitário darcy ribeiro; 

• estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de estudos e projetos de urbanismo, arquitetura, 
engenharia e projetos técnicos complementares que incidam sobre áreas físicas, seu uso e 
desempenho, com vistas a melhor adequação às finalidades universitárias e de modo a garantir 
a segurança dos usuários, a higiene dos ambientes e a conservação do patrimônio da Fundação 
universidade de Brasília;

• estabelecer padrões mínimos de avaliação de projetos técnicos, execução de obras e de auditoria 
de uso e desempenho dos espaços construídos no campus universitário darcy ribeiro, de modo 
complementar à legislação vigente sobre projetos e obras, posturas e condições de utilização 
de edificações de uso coletivo e logradouros públicos, à legislação relativa ao patrimônio 
arquitetônico e urbanístico de Brasília e às disposições dos órgãos superiores da universidade de 
Brasília, no que couber;

• instrumentar a ação administrativa em todas as esferas executivas da instituição, no tocante às 
obras de manutenção, reforma, ampliação, demolição ou nova edificação, especialmente nos 
aspectos do processo decisório referentes: a) à formação dos programas de necessidades das 
edificações; b) ao escopo das reestruturações físicas motivadas pelo reordenamento acadêmico e 
administrativo; c) à eleição das prioridades de projetos e obras; e d) ao recurso à análise de custo 
e benefício que deve preceder o encaminhamento das demandas por espaço físico.
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As premissas do PdF estão sintetizadas no quadro 3.32, que contempla a interface com o Pdue.

QUADRO 3.32 Premissas do PDF com estreita relação ao PDUE.

PDF DARCy RIBEIRO – UNB PDUE – CâMARA DOS DEPUTADOS

os recursos físicos (os espaços edificados, as 
instalações e equipamentos, o mobiliário, os materiais, 
energia e outros insumos palpáveis) podem ser geridos 
com a mesma sofisticação possível à produção do 
próprio conhecimento detido pela universidade.

os recursos físicos (os espaços edificados, as instalações 
e equipamentos, o mobiliário, os materiais, energia e 
outros insumos palpáveis) podem ser geridos com a 
mesma sofisticação possível ao processo legislativo 
desenvolvido pela câmara dos deputados.

os recursos físicos são, essencialmente, instrumentais. idem.

no caso da universidade, o planejamento físico 
materializa o projeto educacional e permite incidir 
sobre a organização do trabalho universitário o 
olhar crítico sobre as limitações existentes no que 
existe e o potencial criativo e profissional para o seu 
aproveitamento.

no caso da câmara dos deputados, o planejamento 
físico materializa o processo legislativo e permite incidir 
sobre a organização o olhar crítico sobre as limitações 
existentes no que existe e antecipar cenários futuros que 
potencializem as atividades para o seu aproveitamento.

Ao examinarmos uma lista de todas as atividades 
desenvolvidas numa grande universidade, percebe-
se que boa parte dessas atividades podem ocorrer 
em ambientes que precisam apenas de requisitos 
básicos de mobiliário, instalações, conforto ambiental 
(especialmente térmico e luminoso), revestimentos 
resistentes e um módulo espacial consistente com o 
tamanho dos grupos de trabalho.

Ao examinarmos uma lista de todas as atividades 
desenvolvidas na câmara dos deputados, percebe-
se que boa parte dessas atividades pode ocorrer 
em ambientes que precisam apenas de requisitos 
de mobiliário, instalações, conforto ambiental 
(especialmente térmico e luminoso), revestimentos 
resistentes e um módulo espacial consistente com o 
trabalho. 

Por outro lado, há significativo contingente de 
ambientes físicos que apresentam requisitos de maior 
complexidade, como nos laboratórios de pesquisa, 
que podem converter-se em espaços submetidos a 
especificações muito rigorosas e em escalas de uso 
intensivo de tecnologia de ponta. 

Por outro lado, há significativo contingente de 
ambientes físicos que apresentam requisitos de maior 
complexidade (cPds, áreas médicas, tV câmara, etc.) 
que podem converter-se em espaços submetidos 
a especificações próprias, de uso intensivo e com 
aplicação de tecnologia de ponta.

As decisões institucionais que pressionam por 
remodelações ou criação de áreas físicas operam 
transformações que alteram aspectos fundamentais de 
seu funcionamento e administração*.

idem.

deve-se procurar constante equilíbrio entre espaços, 
atividades, recursos e desempenhos.

idem.

Fonte: adaptado de universidade (1998).

* no caso da universidade de Brasília (uniVerSidAde, 1998, p. 6), quando se “aumentam os grupos de trabalho (em tamanho e/ou número, como no crescimento 
de vagas em cursos, na ampliação de linhas de pesquisa, de parcerias e colaborações com a comunidade e entre instituições públicas e privadas), aumenta o 
consumo de insumos (energia, informação, água, esgotos), cresce o volume de serviços de manutenção (limpeza, segurança, manutenção predial, de equipa-
mentos e mobiliário), e novos patamares de equilíbrio devem ser alcançados, associando espaços e atividades, recursos e desempenho”.
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Por fim, importa destacar que o PDF está estruturado em 5 eixos principais (figura 3.8), a considerar a na-
tureza universitária da instituição (trechos a seguir compilados de uniVerSidAde, 1998).

Figura 3.8 PdF/unB: síntese esquemática dos objetivos, diretrizes setoriais, instrumentos e partes integrantes do 
instrumento.

Fonte: adaptado de universidade (1998).

Aspectos históricos

Análise do processo histórico físico-espacial do Campus universitário darcy ribeiro, desde a primei-
ra referência no relatório do Plano Piloto de Brasília até a data do PdF, de 1998.

Aspectos do Planejamento Acadêmico

Por aspectos acadêmicos deve-se compreender, do ponto de vista do planejamento físico, o con-
junto de temas e atividades relacionado às práticas de ensino, pesquisa e extensão universitários 
que reúne os principais instrumentos e objetivos de operação da universidade. Para o Plano diretor 
Físico do Campus universitário darcy ribeiro interessará o modo pelo qual se deve organizar – e 
expressar – no espaço territorial a própria instituição universitária, considerando-se sua natureza e 
finalidades. A discussão dessa organização está no centro da concepção do projeto físico do Campus, 
como seu lugar urbano.

desse modo, como fundamento para todo o planejamento, está a análise dos aspectos acadêmicos: 
como se organizam as atividades universitárias, qual o seu desempenho – e os instrumentos e crité-
rios de avaliação da instituição –, como se pode aprimorá-las e expandir o alcance dos objetivos da 
universidade, entre outras questões.
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Aspectos Administrativos

Por aspectos administrativos deve-se compreender, do ponto de vista do planejamento físico, o 
conjunto de temas e atividades relacionado ao gerenciamento dos recursos humanos, financeiros, 
físicos e patrimoniais universitários que reúne os instrumentos que medeiam e viabilizam os objeti-
vos de operação da universidade.

Para o Plano diretor Físico do Campus universitário darcy ribeiro interessará o modo pelo qual se 
exercerá o controle administrativo sobre o uso dos espaços e como se explorará a máxima capaci-
dade de utilização dos recursos disponíveis.

também interessam as formas pelas quais a própria estrutura física do Campus possa viabilizar a 
captação de recursos (o Campus como lugar urbano privilegiado para a promoção de eventos do 
interesse de diversos agrupamentos comunitários e institucionais).

Aspectos Comunitários

Por aspectos comunitários deve-se compreender, do ponto de vista do planejamento físico, o conjunto 
de temas relacionados à população que trabalha, estuda e reside no Campus universitário darcy ri-
beiro – e que, não menos importante, o visita, em termos de suas atividades e necessidades. essa abor-
dagem é importante fundamento para a programação arquitetônica e para o projeto físico do Campus.

A especial ênfase dada aos aspectos comunitários nasce da intenção de tornar o Campus universitá-
rio lugar urbano que privilegie o encontro das pessoas em torno da produção acadêmica, dos even-
tos e do cotidiano universitários. Os lugares urbanos e as edificações, ajustados às necessidades dos 
usuários e como expressão da instituição universitária, são indicadores de civilidade e gregarismo.

Aspectos Urbanísticos

Por aspectos urbanísticos são entendidos, neste trabalho, tanto os condicionamentos formais e le-
gais ao processo de ocupação quanto os elementos do Plano diretor Físico do Campus universitário 
darcy ribeiro, no que se refere ao ordenamento urbano e territorial do distrito Federal (ainda que 
de forma restrita e localizada).

em especial, é importante situar nessa análise o conjunto de documentos legais que incidem sobre 
o ordenamento territorial, sua fiscalização e as responsabilidades de gestão pelo Poder Executivo 
do Governo do distrito Federal e os instrumentos de planejamento urbano que permitem a imple-
mentação de ajustes em aspectos específicos do uso do solo, entre outras possibilidades previstas 
na legislação.
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4. DIAGNÓSTICO DOS ESPAÇOS FÍSICOS

elaborar um plano diretor sobre uso e ocupação dos espaços requer, como etapa preliminar, o enten-
dimento do objeto, contexto ou fenômeno que será tratado pelo instrumento. no caso da câmara dos 
deputados, é necessário explicitar o que é a instituição em termos físico-espaciais, bem como discutir 
as variáveis que incidem no uso das áreas, em última instância interferindo no desempenho das ativi-
dades realizadas pela casa Legislativa.

com este propósito, o capítulo procura: descrever o cenário geral da instituição em termos de uso e ocu-
pação do espaço; compilar dados e levantar perfis, a considerar variáveis analíticas como uso, densidade, 
população, entre outros; promover uma análise preliminar, ainda que sintética, das variáveis; construir 
e reforçar a comparação com uma cidade, naquilo que são as semelhanças43; e finalizar abordando as 
demandas pelo ordenamento espacial.

As informações são resumidas e antecedem o diagnóstico propriamente dito, a ser desenvolvido nos 
cadernos técnicos sequenciais. Aqui são considerados dados previamente explorados, que permitem 
um panorama sobre o que é a questão de espaços físicos na câmara dos deputados.

4.1. A INQUIETAÇÃO PRELIMINAR44

o Poder Legislativo brasileiro

cumpre papel imprescindível perante a sociedade do país, visto que desempenha três funções pri-
mordiais para a consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assun-
tos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos45.

Para que tais funções aconteçam, é imprescindível a existência de uma série de suportes, a incluir aque-
les de natureza humana (servidores), financeira (dotação orçamentária) ou espacial (espaços físicos), 
entre outros, que possibilitem o desempenho das atividades parlamentares.

No âmbito espacial, o suporte significa a disponibilização de toda uma estrutura arquitetônica (os edifí-
cios de função legislativa e seus ambientes), urbana (os edifícios e a cidade), material (a distribuição de 
mobiliário nos ambientes) e lógica (dados e informações) que forneça os invólucros e áreas de trabalho 
para que as atividades de organização e funcionamento do parlamento ocorram (pronunciamentos, 
cerimônias, debates, execução de instâncias processuais, etc.).

os espaços da câmara do deputados precisariam atender adequadamente às expectativas diversas de 
variados grupos de usuários vinculados ao Parlamento, a observar questões: (a) funcionais (funciona-
mento dos espaços/ambientes e correspondente adequação conforme as atividades ali performadas), 
(b) econômico-financeiras (custos gerais envolvidos na produção e manutenção dos espaços/ambien-
tes), (c) bioclimáticas (conforto físico dos usuários), (d) topoceptivas (propriedades das formas cons-
truídas em favorecerem – ou não – a orientação e localização dos indivíduos), (e) expressivo-simbólicas 
(a capacidade dos espaços/ambientes provocarem impressões de agradabilidade visual ou evocarem 

43 conforme opção assumida neste caderno.
44 o texto deriva dos artigos de Medeiros et al. (2009) e Medeiros (2010).
45 cf. www.camara.leg.br/conheca.
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referências simbólicas) e (f) copresenciais (relações de fluxo e movimento de indivíduos produzidas pela 
maneira de organização da estrutura física)46.

As informações anteriores subsidiam tais questionamentos a respeito da relação entre os espaços e 
o correspondente desempenho:

• Como mensurar, quantificar e acompanhar a maneira pela qual o espaço físico responde às expec-
tativas dos usuários em um determinado complexo arquitetônico?

• no caso particular da câmara dos deputados (figura 4.1), como a estrutura física resultado de seus 
bens imóveis e móveis colabora, ou não, para a organização e funcionamento do Parlamento, com 
vistas à promoção das atividades político-parlamentares e do processo legislativo?

Figura 4.1 A cúpula da câmara dos deputados.

As indagações acima produzem uma substancial inquietação sobre como a estrutura espacial da câ-
mara dos deputados – e os reconhecidos quadros de saturação espacial, fragmentação de unidades, 
distâncias excessivas, redução na qualidade do ambiente de trabalho, etc. – interfere na realização das 
rotinas diárias e ações, conforme a atribuição precípua do congresso nacional.

4.2. A ESTRUTURA FÍSICA DA CâMARA DOS DEPUTADOS

A câmara dos deputados tem por suporte físico, para o funcionamento de suas atividades-fim e meio, 
um complexo arquitetônico que totaliza aproximadamente 170.000 m² de área construída em edifica-
ções situadas no entorno ou ao longo do eixo Monumental, em Brasília. Além do edifício Principal e 

46 cf. técnica de Análise dimensional para a investigação da arquitetura desenvolvida pelos professores Frederico de Holanda, Maria elaine 
Kohlsdorf e Günter Kohlsdorf, da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da universidade de Brasília. 
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do Anexo i, que juntos compõem o Palácio do congresso nacional47 (figura 4.2), são parte do conjunto 
os prédios Anexo i, Anexo ii, Anexo iii, Anexo iV e Bloco de Lideranças Partidárias, resultando no deno-
minado complexo Arquitetônico Principal. Próximo aos anexos dos ministérios (norte), está disposto o 
complexo Arquitetônico Avançado da casa, a incluir o edifício do centro de Formação, treinamento e 
Aperfeiçoamento da câmara dos deputados (Cefor) e aquele compartilhado entre a Gráfica e a Coorde-
nação de transportes.

Figura 4.2 o congresso nacional brasileiro.

Acrescentam-se a Residência Oficial situada no Lago Sul, os galpões do SIA – Setor de Indústrias e Abas-
tecimento, as salas do Setor comercial Sul – ScS (edifício Palácio do comércio), o centro de transmis-
são em Sobradinho e os apartamentos funcionais distribuídos no Plano Piloto de Brasília. Além disso, 
devem ser inseridos os cerca de 210.000 m² de áreas verdes sob responsabilidade da casa Legislativa.

Por estes espaços, conectados por corredores, esteiras, rampas de acesso, calçadas, passeios, vias e 
sistemas de transporte motorizados, circulam diariamente entre 20.000 e 30.000 pessoas48, população 
superior a mais de 74% dos municípios brasileiros49. o quadro de pessoal da instituição, além dos 513 
deputados, é composto por 18.974 funcionários, entre servidores efetivos, cnes, secretários parlamen-
tares e terceirizados50.

A dimensão, a escala e a circulação cotidiana de pessoas em suas dependências permitem que a estru-
tura espacial da câmara dos deputados seja comparada à de uma cidade, a considerar a variedade e a 
quantidade de espaços: aparte os ambientes usuais de trabalho, ali são encontrados serviços quali-
ficados e de alto valor agregado. 

47 A composição, associada aos prédios equivalentes do Senado Federal, define o ponto de fuga expressivo e simbólico da perspectiva 
estabelecida por Lucio costa para a escala Monumental do Plano Piloto, em Brasília-dF.

48 cf. nota 7. 
49 cf. dados populacionais do iBGe.
50 Fonte: depes (2010).
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A considerar a diversidade de interesses em ação na câmara dos deputados, a despeito de uma 
aparente unidade no conjunto edificado e em seus respectivos ambientes internos, existem diversas 
problemáticas associadas a espaços físicos na instituição. É senso comum:

• o aspecto labiríntico interno do conjunto arquitetônico, comprometendo a acessibilidade e a circu-
lação internas para funcionários ou visitantes;

• a densidade excessiva e desproporcional de servidores em algumas unidades administrativas, re-
duzindo a qualidade no ambiente de trabalho;

• a inadequação da localização e das instalações de algumas atividades;

• a fragmentação de departamentos/coordenações em vários edifícios;

• as recorrentes negativas para solicitações de novos espaços encaminhadas ao departamento 
técnico/detec da instituição, em razão da indisponibilidade de área para atendimento de novas 
demandas51.

É conhecido que as condições do espaço interferem na qualidade e resultado das atividades, sendo 
identificáveis variáveis físicas/ambientais (condições de iluminação, ventilação, temperatura, etc.), vari-
áveis configuracionais52 (setorização, relações de proximidade entre atividades interligadas, adaptação/
alteração de usos, etc.) e de ocupação (superlotação).

estudo prévio realizado pela Seção de Gerenciamento e Planejamento do espaço Físico (coordenação de 
Projetos/detec), ponderando atributos de incidência espacial, apontou para a necessidade em se desenvol-
ver uma estratégia para organização, análise e avaliação de infor mações com o intuito de contribuir para a 
melhoria das questões espaciais na câmara dos deputados53.

As ações exploratórias realizadas no estudo, e correspondentes achados ali obtidos, sedimentaram 
algumas premissas básicas para o trato das questões de uso e ocupação:

• o espaço é atuante (o espaço construído não é exclusivamente uma variável dependente, mas tam-
bém é de natureza independente, ao afetar diretamente os usuários) na medida em que pode facilitar 
ou inibir ações humanas e as correspondentes atividades;

• propriedades mais ou menos adequadas às práticas que traduzem os desígnios dos usuários de deter-
minada estrutura espacial podem ser previstas mediante o conhecimento de efeitos possíveis dessas 
propriedades;

• planejar um espaço – qualquer que seja a escala, especialmente em edificações complexas já em 
uso, como ocorre na Câmara dos Deputados – pressupõe a adoção de instrumentos auxiliares para a 
tomada de decisões que permitam antecipar, avaliar e, principalmente, articular dados de naturezas 
distintas para viabilizar a programação de ações futuras baseadas em cenários passados e presentes, 
em perspectiva comparativa.

Assume-se que, para uma adequada atuação no uso e ocupação dos espaços, é essencial elaborar aná-
lises espaciais a respeito do conjunto arquitetônico da câmara dos deputados confrontadas com o de-
sempenho das atividades, de modo a gerar indicadores e/ou diretrizes cientificamente fundamentadas 

51 Para informações sobre o aspecto, consultar figuras 4.43 a 4.50.
52 Segundo Medeiros (2006, p. 503), configuração “corresponde à maneira pela qual as partes do sistema ou objeto se relacionam entre si, 

fundeando-se no modo de articulação ou arranjo das estruturas internas componentes em um sistema. Significa ainda um complexo de 
relações de interdependência com duas propriedades fundamentais: a configuração é diferente quando vista de diferentes pontos dentro 
de um mesmo sistema e quando apenas de uma parte do sistema”.

53 cf. caderno técnico 01 – Planejamento do espaço Físico (Planejamento..., 2007).
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de ocupação. o desenvolvimento de tarefas e produtos associados às ações da pesquisa torna possível 
discutir o tema planejamento e avançar na consolidação de uma base de informações sobre os espaços 
físicos enquanto sistema estruturado para dar resposta à demanda atual vis-à-vis às possibilidades de 
transformação desse sistema para atender a carências atuais e solicitações previstas dos usuários. Portan-
to, é atributo fundamental para a elaboração de um plano diretor.

4.3. UMA RADIOGRAFIA: O QUE é A CâMARA DOS DEPUTADOS?

4.3.1. POPULAÇÃO: QUADRO DE PESSOAL

conforme a legislação vigente, a câmara dos deputados abriga atualmente 513 parlamentares, cujos 
gabinetes estão distribuídos nos edifícios Anexo iii e Anexo iV. numa perspectiva histórica, percebe-se 
que as mudanças políticas no país implicaram, geralmente, elevação neste quantitativo (figura 4.3), 
a considerar o aumento da população traduzida em maior número de representantes nesta casa do 
congresso nacional.

Figura 4.3 evolução no número de parlamentares na câmara dos deputados.
Fonte: depes/deapa (2010).

Para os espaços da câmara, observando a diretriz atual de cada parlamentar ter direito a um gabinete 
de trabalho, o aumento no número de deputados se converte em maior número de gabinetes, além 
de implicar incremento no quantitativo de secretários parlamentares. ter mais legisladores, por outro 
lado, significa ampliar as atividades em diversas instâncias da Câmara dos deputados – nas áreas meio 
e fim – o que requer ajustes quanto ao uso e à ocupação dos espaços.
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em relação aos servidores, a câmara dos deputados contém um quadro de pessoal composto por 
18.974 funcionários54 (servidores efetivos, cnes, secretários parlamentares e funcionários terceiriza-
dos), dos quais 10.685 estão lotados em Brasília55 (figura 4.4).

Figura 4.4 Quantitativo de funcionários na câmara dos deputados, por categoria, para o ano de 2010.
Fonte: depes.

A comparação os dados com aqueles de 2006 (Planejamento..., 2007), permite observar um crescimen-
to de 8,46% no total de funcionários da casa (tabela 4.1), entretanto o percentual é de apenas 1,82% 
para aqueles lotados em Brasília, o que significaria uma aparente estabilização das pressões sobre o 
espaço físico. Há de se considerar que, embora o percentual seja reduzido, o atual quadro de saturação 
espacial implica atenção com este crescimento.

TABELA 4.1 Crescimento no quadro de pessoal da Câmara dos Deputados 
entre 2006 e 2010.

CATEGORIA 2006 2010 AUMENTO %

total de Funcionários 17.494 18.974 8,46%

total de Funcionários 
em Brasília 10.494 10.685 1,82%

Sabendo-se que cada grupo social em uma população apresenta interesses, objetivos e perspectivas 
distintas também em relação ao espaço físico é pertinente caracterizar os funcionários da casa se-
gundo a temporalidade de sua contratação. distinguem-se os servidores entre aqueles contratados 

54 dados para junho de 2010 (Fonte: depes e empresas que prestavam serviços terceirizados na câmara dos deputados naquele ano).
55 Sabendo-se que os servidores efetivos, cnes e terceirizados estão lotados exclusivamente em Brasília, e uma vez que há secretários 

parlamentares lotados nos estados de origem dos deputados, para o cálculo aproximado de servidores na capital brasileira foi 
contabilizado do último grupo (bem como dos requisitados) apenas aqueles que assinam a sessão noturna (2.955 pessoas incluindo 
aqueles requisitados), resultando em 10.685 funcionários. 
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de acordo com o regime Jurídico Único (servidores efetivos) e os de contratação temporária, asso-
ciados usualmente aos mandatos legislativos (secretários parlamentares) e processos de terceirização 
de serviços/atividades.

A partir da exposição anterior, a população de funcionários foi classificada em efetiva (servidores efetivos) 
ou flutuante (CNEs, secretários parlamentares e terceirizados)56, considerando apenas aqueles lotados em 
Brasília (10.685 em 2010 – cf. tabela 4.1), com resultados presentes na figura 4.5.

Figura 4.5 Percentual de população efetiva e flutuante para os funcionários da câmara dos deputados. 
Fonte: depes.

os servidores efetivos compreendem 3.645 funcionários (34%), para um quantitativo de 7.040 servido-
res flutuantes (66%), que predominam57.

no sentido espacial, a distinção aponta implicações de planejamento que precisam ser ponderadas. os 
dados trazem a necessidade por estratégias de ocupação espacial que relacionem as atividades meio 
e fim, especialmente para as atribuições legislativas e administrativas. Além disso, é sugerido o caráter 
de temporalidade dos funcionários, adequando-o ao eixo ordenador de ocupação dos espaços físicos 
na casa.

É relevante considerar de que maneira a temporalidade interfere no envolvimento e na visão de cada 
funcionário quanto ao planejamento dos espaços físicos da casa, particularmente se relacionada ao 
prazo longo, que ultrapasse os mandatos legislativos de 4 anos.

A hipótese assumida é a de que:

• Servidores efetivos comprometem-se com o planejamento de longo prazo para ações abrangentes 
e de maior demanda de tempo de execução. O fato seria reflexo da perspectiva de trabalho destes 
servidores e envolvimento com a melhoria do planejamento em seu ambiente de trabalho, pensa-
do globalmente e num lapso superior a 4 anos;

• Por outro lado, servidores flutuantes tenderiam a uma preocupação mais localizada, buscando a 
solução imediata de suas demandas (no âmbito espacial), sem necessariamente incorporar uma pers-
pectiva de prazo longo que pondere outros atributos.

56 Entende-se como população flutuante aquela de funcionários não acobertados pela estabilidade do serviço público, dada a natureza 
temporária de sua contratação.

57 os dados sofreram uma pequena variação em relação a 2006 (Planejamento..., 2007): naquele ano o percentual de servidores efetivos era 
de 35% (3.556), para 65% de servidores flutuantes (6.531). 
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A situação leva a três questões relevantes: (a) qual o tipo de planejamento que se deseja?; (b) qual o 
cliente, a população a ser atendida?; e (c) como mediar demandas espaciais tão distintas?.

Portanto, a questão do planejamento do espaço físico na câmara não está contida apenas na análise de 
aspectos espaciais investigados isoladamente, mas sim nos questionamentos prévios do escopo e do 
eixo orientador que definirão as diretrizes a serem consolidadas. A tarefa é um passo importante para 
a etapa sequencial do Pdue, ao estabelecer uma discussão sobre parâmetros, demandas e vontades. 
de efetivo, deve-se considerar a natureza da contratação dos funcionários e o peso de cada grupo de 
população, de maneira a evitar ações unilaterais ou parcialmente comprometidas.

A distinção entre a população efetiva e flutuante, por exemplo, motivou a exploração comparativa entre 
o número total de servidores efetivos (ilustrativos da população efetiva) e de secretários parlamentares 
(ilustrativos da população flutuante), numa perspectiva diacrônica a partir de 198858 (figura 4.6).

Figura 4.6 evolução no número de secretários parlamentares e servidores efetivos na câmara dos deputados entre 
1988 e 2010.

Fonte: depes/deapa.

O gráfico revela uma tendência: a quantidade de secretários parlamentares cresceu progressivamen-
te entre 1992 e 2007, estabilizando-se nos últimos anos. o número de servidores efetivos, por outro 
lado, manteve certa constância, com total em torno de 3.500 funcionários.

As implicações, no âmbito dos espaços físicos, são duas:

(1)  Quanto aos servidores efetivos, a primeira indicação recomenda a manutenção da área total hoje 
disponível na câmara para aquelas atividades com predomínio de servidores efetivos, uma vez 
que em 2010 o total de funcionários na categoria é apenas 8,32% superior àquela de 1988;

58 As informações foram fornecidas pela Aproge, utilizando por base levantamentos do Depes e do Deapa, para alguns anos específicos (1988, 
1989, 1992, 1993, 1995, 2001, 2003 e 2006). Posteriormente, a partir de informações do Depes, o perfil foi atualizado até 2010 ( junho).
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ocorre que os valores absolutos encobrem o aumento progressivo de pessoal que vem acon-
tecendo em alguns departamentos e coordenações, maiormente em razão de um incremento 
no número de terceirizados.

Para maior precisão, seria necessário avaliar, em cada órgão, a movimentação de servidores 
efetivos ao longo dos anos para identificar em quais situações houve redução ou acréscimo 
de pessoal, o que implicará maior ou menor demanda por espaço. Além disso, cabe levantar 
o aumento no número de funcionários terceirizados por departamento. em 2010 os servido-
res terceirizados representavam 15% do total de funcionários da câmara ou 26% do total de 
funcionários sediados em Brasília.

A partir da verificação dos dados da figura 4.7 e da tabela 4.2, percebe-se o quanto o número 
de terceirizados é expressivo em relação à população de funcionários da Câmara (figura 4.4), o 
que requer atenção em processos de planejamento: qual a demanda futura por terceirizados 
nos órgãos da casa? em quais departamentos há perspectiva de substituição de servidores 
terceirizados por efetivos?

Sobre o tema, avaliar o quadro passado (perspectiva histórica) e as ampliações de pessoal pro-
gramadas para os próximos anos (perspectiva futura) é essencial, pois todas as situações terão 
efeito na ocupação dos espaços na câmara dos deputados.

Figura 4.7 Quantidade de funcionários terceirizados por empresa em 2010.
Fonte: Sistema Sigmas/demap.
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TABELA 4.2 Distribuição, quantidade e classificação de terceirizados, 
por empresa (junho de 2010).

EMPRESA PROCESSO QUANTIDADE CLASSIFICAÇÃO

ADSERVIS

068/2008 48 orçamentistas, projetistas

227/2008 35 Jardineiros e auxiliares

264/2009 98 eletricistas, bombeiros

301/2009 52
cabistas, técnicos de manutenção de ar-condicionado, 
telefonistas

016/2010 25 Borracheiros, mecânicos, torneiros

258 Total Adservis

UNIRIO

185/2009 260 copeiros, garçons

190/2009 232 Serventes (limpeza e conservação)

286/2009 153
Manutenção de edificações: ajudantes, 
marceneiros, pedreiros

095/2010 37 recepcionistas

682 Total Unirio

BRASFORT

079/2008 73 Ascensoristas

169/2009 177 Auxiliares de serviços gerais

015/2010 74 Motoristas

057/2009 4
técnicos de programação visual, cenógrafo, 
editor de imagens

328 Total Brasfort

VISUAL

164/2009 31 técnicos em digitalização e microfilmagem

187/2009 237 Serventes femininos e masculinos

002/2010 230 Serventes

498 Total Visual

PLANSUL

121592/2010 15 técnicos em eletrônica

074/2010 69 Auxiliares gráficos

177/2009 76 equipes de radiodifusão para rádio câmara

183/2009 202 Serviços especializados na área de televisão

163/2009 34 Atendentes de telemarketing receptivo e ativo

197/2009 42
operadores de equipamento (áudio e vídeo) para rádio 
e televisão

438 Total Plansul

ÁGIL 053/2010 14 Web designers

ALERTA 068/2010 15 técnicos em detecção e alarme

CIDADE SERVIÇO 055/2010 149 Porteiros e garagistas

GRÁFICA IDEAL 179/2009 12 diagramadores

IOS 266/2009 264 técnicos em informática

SANTA hELENA 054/2008 58 Vigilantes

TECTENGE 203/2006 43 técnicos de manutenção de ar-condicionado

TOTAL 2.759

Fonte: Sigmas/demap ( junho de 2010).
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(2)  No que se refere aos secretários parlamentares, a interpretação da figura 4.6, a despeito da ten-
dência de estabilização, indicaria a necessidade de ampliar os espaços onde trabalham, o que 
significaria maior área para os gabinetes – o que, em certa medida, já está contemplado com o 
projeto de ampliação do edifício Anexo iV (ver item 4.3.5).

É fato, entretanto, que a maioria dos secretários parlamentares trabalha fora de Brasília (74%), 
nas bases dos deputados em seus respectivos estados de origem. A situação em junho de 
2010 é de 11.224 funcionários incluídos nessa categoria, dos quais 2.955 estariam em Brasília, 
a partir do registro da sessão noturna.

Vale, portanto, investigar se haveria tendência de crescimento ou de estabilização nesse nú-
mero de secretários parlamentares, inclusive para aqueles lotados em Brasília devido à limi-
tação do espaço disponível no complexo Arquitetônico Principal da câmara. Parece existir, 
todavia, uma questão prévia: a padronização dos gabinetes, que resolve a distinção existente 
entre aqueles situados nos edifícios Anexo iii e Anexo iV.

É lícita a ressalva de que a única informação precisa disponível é o número máximo de se-
cretários parlamentares lotados em gabinetes, embora não esteja discriminado se traba-
lham ou não em Brasília. neste caso, observa-se tendência de estabilização nos últimos anos 
(figura 4.8). Portanto, para precisão da análise, é fundamental inventariar todas as salas, con-
tabilizando os funcionários, conforme ação prevista para o caderno técnico 02.

NÚMERO MÁXIMO DE SECRETÁRIOS PARLAMENTARES POR GABINETE
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Figura 4.8 Quantitativo máximo de secretários parlamentares por gabinete, por ano (segundo Projeto de 
resolução nº 39/2006).

Fonte: depes/deapa.
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As análises de quadro de pessoal da câmara dos deputados, embora preliminares, apontam para 
dois contextos que precisam ser balizados em ações de uso e ocupação do espaço:

• Arranjo (reordenamento), implica a demanda por uma melhor distribuição das áreas administra-
tivas e legislativas (ocupação), o que não significa ampliação de espaços ocupados, a depender, 
obviamente, da natureza de certas atividades. Acredita-se na necessidade de estratégias para com-
pensação e troca de áreas segundo a funcionalidade dos ambientes;

• Tamanho (expansão), corresponde à ampliação dos espaços administrativos e legislativos, espe-
cialmente gabinetes. Previamente caberia avaliar a quantidade efetiva de secretários parlamentares 
lotados nos gabinetes em Brasília, uma vez que não haveria sentido em ampliar as áreas destinadas 
exclusivamente a secretários lotados nos estados de origem dos deputados.

4.3.2. CIRCULAÇÃO: FLUXOS (MOVIMENTO)

A análise dos espaços físicos na câmara dos deputados requer a consideração de diversos atributos. 
Um deles corresponde aos fluxos e acessos, por se saber que a Casa é composta por diversas edifica-
ções e uma das dificuldades recorrentes é a movimentação interna ao longo do Complexo Arquitetô-
nico Principal.

Para a pesquisa dos fluxos na Câmara, foram utilizados procedimentos de contagem e simulação de 
movimento em circulações, realizados por intermédio da Sintaxe espacial (Se), abordagem que fornece 
potenciais de movimento em espaços construídos, sejam edifícios ou cidades.

esses potenciais são indicativos de capacidade de concentração ou dispersão de pessoas, a depender 
da configuração do lugar. Existem formas mais propícias à concentração de indivíduos, enquanto outras 
restringem o movimento o que, grosso modo, é balizado pelo princípio geral de acessibilidade. 

A SE é uma estratégia de representação que simplifica a forma construída em eixos de visibilidade tra-
çados ao longo dos espaços permeáveis passíveis de atravessamento em um edifício (como corredores 
e circulações) e, por meio das conexões, estabelece a previsibilidade de geração de movimento ou 
“valores de integração”.

não há dúvidas que certas áreas atraem mais pessoas, enquanto outras menos. existem fatores não es-
paciais – como localização de lanchonetes, posicionamentos de caixas eletrônicos, costumes e hábitos, 
tradição, etc. – que promovem ou não a utilização deste ou daquele lugar. todavia, o que se assume é 
a interferência de fatores espaciais – como a distribuição e a organização dos espaços e sua maneira de 
articulação –, que são capazes de condicionar este movimento, conforme reportado por vasta literatura 
sobre o tema59.

uma das ferramentas de avaliação do movimento segundo a Se é o chamado mapa axial, cuja elabo-
ração contempla as seguintes etapas60:

(1)  Sobre as plantas de um edifício, são desenhados os eixos que representam os percursos exis-
tentes em uma forma construída, segundo as barreiras e as permeabilidades. deve-se priorizar 
a representação da menor quantidade dos maiores eixos (figura 4.9).

59 consultar revisão da literatura em Medeiros (2006).
60 no exemplo a seguir, o processo é traduzido pela construção de mapa axial para parte do térreo do edifício Principal da câmara 

dos deputados.
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Figura 4.9 construção de eixos a partir de uma base cartográfica.

(2)  Cada linha recebe um número de identificação (figura 4.10).

Figura 4.10 identificação automática de cada eixo.

(3)  A malha resultante de eixos, denominada representação linear, é inserida em um aplicativo espe-
cialmente desenvolvido para este fim (Depthmap®61), que calcula a conectividade. essa medida 
(figura 4.11) expressa o número de conexões existentes para cada linha do sistema a partir dos 
cruzamentos entre os eixos de circulação.

61 O Dephtmap® foi elaborado no Space Syntax Laboratory, vinculado à University College London, e tem uso gratuito para fins acadêmicos. 
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Figura 4.11 conectividade (número de conexões) de cada eixo do sistema.

Assume-se que eixos mais conectados são aqueles que apresentam uma maior quantidade 
de alimentação por outros corredores, o que já seria um indício de haver uma ocorrência de 
maior quantidade de pessoas (potencial).

entretanto, sabe-se que a relação positiva entre conectividade e movimento será dependente 
do posicionamento de um determinado eixo em um sistema como um todo. Significa que 
além de uma boa conectividade, é importante que o eixo esteja localizado centralmente em 
face aos demais.

das conexões entre eixos derivam os chamados valores de integração, que representam o 
quão acessível é um determinado eixo em relação a todos os demais em um sistema.

(4)  na sequência, é elaborada uma matriz matemática que calcula todos os menores trajetos pos-
síveis a partir de cada uma das linhas para todas as demais.

Por exemplo, considerando-se a figura 4.10 onde cada eixo é identificado por um número, 
temos que, para a linha 1, é necessário percorrer 1 passo para alcançar a linha 2 (o passo sig-
nifica uma mudança de direção – tabela 4.3).

da linha 1 para a linha 3 é necessário percorrer 2 passos, e assim sucessivamente até serem 
esgotadas todas as possibilidades de deslocamento no sistema. Ao final, encontramos um 
valor de 2,091 passos médios que devem ser dados, a partir da linha 1, para chegar a qualquer 
outra linha do sistema.

da mesma forma que procedemos para a linha 1, devemos calcular os passos médios para 
todos os eixos do sistema (tabela 4.4).
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TABELA 4.3 Passos médios para a linha/eixo 1.

LINhAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PASSOS MéDIOS

1 0 1 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2,091

Tabela 4.4 Passos médios para todas as linhas do sistema.

LINhAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PASSOS MéDIOS LINhAS

1 0 1 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2,091 1
2 1 0 1 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2,455 2
3 2 1 0 1 2 3 1 2 2 3 1 1 1,727 3
4 1 2 1 0 1 2 2 3 1 2 2 2 1,727 4
5 2 3 2 1 0 1 3 4 2 3 3 3 2,455 5
6 3 4 3 2 1 0 4 5 3 4 4 4 3,364 6
7 1 2 1 2 3 4 0 1 3 4 2 2 2,273 7
8 2 3 2 3 4 5 1 0 4 5 3 3 3,182 8
9 2 3 2 1 2 3 3 4 0 1 3 3 2,455 9

10 3 4 3 2 3 4 4 5 1 0 4 4 3,364 10
11 3 2 1 2 3 4 2 3 3 4 0 2 2,636 11
12 3 2 1 2 3 4 2 3 3 4 2 0 2,636 12

excecutados os cálculos é legível uma nítida variação: algumas linhas são mais fáceis de serem alcan-
çadas a partir de qualquer outra do sistema. Esse, portanto, é o princípio configuracional, elaborado 
a partir da forma construída, que contribui para o fato de alguns lugares serem mais utilizados do 
que outros.

eixos que apresentam passos médios maiores são mais difíceis de serem alcançados, pois são mais pro-
fundos. opostamente, linhas que apresentam passos médios menores são mais rasas, portanto mais 
acessíveis e mais prováveis de terem uma maior quantidade de pessoas as percorrendo.

Para facilitar a investigação e o tratamento estatísticos dos dados, os passos médios são normalizados, 
objetivando a utilização comparativa, e convertidos para os citados valores de integração. 

esses potenciais indicam uma variação hierárquica de movimento. os valores podem ainda ser tradu-
zidos para uma escala cromática, de espessura de linha ou de tons de cinza (figura 4.12), o que facilita 
a leitura ao apresentar para o observador a variação de potenciais de movimento de maneira gráfica. 

Se a opção for pela escala cromática, o padrão utilizado segue do vermelho para o azul, entremeados 
por todo o espectro: linhas mais integradas (cores quentes) são aquelas potencialmente mais capazes 
de concentrar movimento, enquanto linhas menos integradas (cores frias) são aquelas potencialmente 
menos capazes de concentrá-lo.

Para verificar o grau de correlação entre a capacidade de movimento de uma determinada estrutura es-
pacial, avaliada por meio do mapa axial, e o fluxo real de pessoas, é necessário validar a correspondência.
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Figura 4.12 Potenciais de integração traduzidos graficamente: escala cromática, gradação de cinza e espessura de linha (de 
cima para baixo).
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Para o procedimento de contagem do fluxo real de pessoas que circulam ao longo do Complexo Ar-
quitetônico Principal da câmara dos deputados, decidiu-se adotar as gravações do cFtV em 7 câmeras 
distribuídas no Edifício Principal, Anexo I e corredores entre edificações62 (figura 4.13). As gravações 
foram simultâneas e se referem a um mesmo período e dia: 8 de novembro de 2006, quarta-feira, entre 
as 9h e 10h da manhã63.

embora tenham sido 7 as câmeras consideradas no estudo, a contagem totalizou 13 pontos de ob-
servação: em alguns casos, a partir de uma mesma câmera, foi possível visualizar o fluxo em mais de 
um corredor.

Figura 4.13 Seleção de imagens indicativas dos campos visuais de algumas das câmeras utilizadas para a contagem 
real de pessoas.

Fonte: depol.

62 As gravações foram cedidas, segundo solicitação, pelo departamento de Polícia Legislativa da câmara. A gravação da cópia dos vídeos foi 
executada pela Seção de Vigilância eletrônica/coordenação de Segurança orgânica/depol.

63 A escolha baseou-se no documento Fluxo de transeuntes no edifício Anexo iV (abril de 2005), elaborado pela equipe da Seção de 
Administração do Anexo IV. No relatório, referente ao período de 11 a 15 de abril de 2005, foram identificados a quarta-feira e o horário 
entre 9h e 10h da manhã como os de maior movimento no edifício (FLuXo, 2005).
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estudos comprovam que a correlação de Pearson “r” e a regressão linear r² 64 entre contagem de pes-
soas e valores de integração é elevada, entretanto é conveniente confirmar a assertiva para legitimar a 
aplicação da Se em estudos de planejamento para a casa.

os procedimentos para a validação incluíram dois passos: 1) execução do mapa axial do complexo 
Arquitetônico Principal da câmara dos deputados (figuras 4.14 a 4.17) e 2) realização da contagem de 
pessoas (movimento para as câmeras selecionadas).

Figura 4.14 representação linear de eixos de circulação na câmara dos deputados.

64 A verificação da associabilidade entre variáveis é interpretada segundo duas categorias: (a) correlação de Pearson (r) – revela quando duas 
ou mais variáveis estão relacionadas e/ou associadas; e (b) coeficiente de determinação (R²) – obtido por meio de uma regressão simples, 
que corresponde à medida da proporção de variabilidade de uma variável explicada pela variabilidade da outra, sendo uma variável 
independente e outra dependente (ou explicativa).
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Figura 4.15 Mapa axial da câmara dos deputados: eixos mais quentes (vermelho, amarelo e laranja) são aqueles de maior 
potencial de movimento, enquanto eixos mais frios (azul escuro, azul claro e verde) são os de menor potencial 
de movimento, segundo a forma construída.

Figura 4.16 detalhe do mapa axial: edifício Principal.
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Figura 4.17 detalhe do mapa axial: Anexo ii.

os valores de integração obtidos por meio do mapa axial foram então confrontados com as contagens 
para cada ponto de observação das câmeras, o que resultou na tabela 4.5.

TABELA 4.5 Associação entre os valores de integração e a contagem real de pessoas.

INTEGRAÇÃO Rn CONTAGEM LOCAL

0,708 58 corredor Presidência

0,660 60 cosev

0,450 78 Subsolo i – Serviço

0,449 112 Subsolo i – escada

0,625 123 corredor Lideranças

0,484 185 Subsolo i – corredor

0,740 225 corredor Presidência 1

0,536 336 Acesso Anexo i

0,574 713 câmara Anexo i

0,603 1024 corredor câmara e Senado

0,823 1064 corredor eixo Monumental
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num primeiro momento, ao associarmos diretamente os valores de integração com as contagens, o r² 
foi pouco significativo, de apenas 14% (moderado).

Todavia, observando-se a distribuição dos pontos no gráfico, foi possível perceber duas manchas de 
comportamentos distintos (figura 4.18): uma seguindo linearmente em ascendência (quadrante à es-
querda), e a outra oscilando (quadrante inferior, à direita).

Figura 4.18 correlação entre os valores de integração e os fluxos reais, com destaque para o comportamento da 
distribuição dos pontos.

Ao identificarmos na tabela 4.6 que grupo de pontos seria aquele oscilando em relação ao ascendente, 
percebeu-se que correspondia às contagens em corredores que, embora próximos a áreas de grande 
movimento, apresentam baixo fluxo de pessoas (a exemplo do Corredor das Lideranças e do Corredor 
da Presidência, ambos no edifício Principal – tabela 4.6).
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TABELA 4.6 Identificação dos corredores de baixo fluxo de pessoas.

INTEGRAÇÃO CONTAGEM LOCAL

0,708 58 Corredor Presidência

0,660 60 Cosev

0,450 78 Subsolo i – Serviço

0,449 112 Subsolo i – escada

0,625 123 Corredor Lideranças

0,484 185 Subsolo i – corredor

0,740 225 Corredor Presidência 1

0,536 336 Acesso Anexo i

0,574 713 câmara Anexo i

0,603 1024 corredor câmara e Senado

0,823 1064 corredor eixo Monumental

o dado é indicativo da baixa utilização do potencial que certas áreas teriam em melhorar a circulação 
no complexo Arquitetônico Principal da casa, hoje extremamente dependente de um único eixo de 
interligação entre edifícios. Praticamente não há rotas alternativas e o ponto de estrangulamento está 
na escada Ferradura e no corredor sob o eixo Monumental.

Se para a análise excluirmos os corredores nos quais foram identificadas as distorções, e associarmos mais 
uma vez as variáveis, encontramos um R² de 76% (figura 4.19), o que indica uma correlação muito grande.

Procedidos os ajustes, o dado evidencia a aplicabilidade do método para estudos de fluxo, o que possi-
bilitará a simulação de projetos de intervenção no complexo e suas consequências para a circulação en-
tre edifícios – o que é fator relevante para o planejamento do espaço físico na câmara dos deputados. 

Outros dados reforçam a problemática da circulação na Casa: ao associarmos o fluxo considerado 
(valores de integração) com a largura dos corredores, encontramos um R² de 15%, classificável como 
moderado. 

Seria esperado que, quanto maior o fluxo, maior a largura dos corredores. A tendência existe – obser-
vável pela reta ascendente –, mas é pouco expressiva. A própria distribuição dos pontos é dispersa 
(figura 4.20), e esclarece um dos problemas que precisa ser tratado no planejamento da instituição: 
o caráter labiríntico da casa, resultado da difícil leitura do espaço físico da câmara dos deputados 
pelos indivíduos.
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Figura 4.19 correlação entre os valores de integração e os fluxos reais, para seleção de pontos.

Figura 4.20 correlação entre os valores de integração e a largura dos corredores na casa.
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4.3.3. CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO

A câmara dos deputados tem a cessão de uso de 410 imóveis da união cadastrados no Sistema de 
Gerenciamento dos imóveis de uso especial da união (Spiunet)65. Além dos apartamentos funcionais, 
estão registrados para uso da casa:

• 1 lote na esplanada dos Ministérios, que corresponde à maior parte do complexo Principal da 
câmara: edifício Principal e Anexo i (área A);

• 1 lote na Praça dos três Poderes, que corresponde ao Anexo ii (área B);

• 1 lote na Praça dos três Poderes, que abriga o Anexo iii (Módulo G);

• 1 lote na Praça dos três Poderes, onde será construído o Anexo V (área H);

• 1 lote situado no Setor de áreas isoladas norte (hoje Setor de Administração Federal norte), 
correspondendo ao Complexo Arquitetônico Avançado (Gráfica, Coordenação de Transportes e 
cefor);

• 2 lotes dispostos no Setor de Administração Federal Sul, que abriga o Anexo iV e sua futura 
ampliação;

• 7 salas no Setor comercial Sul (edifício Palácio do comércio);

• 1 residência oficial (do presidente da Casa), localizada no Lago Sul;

• 6 lotes no Setor de indústria e Abastecimento, onde está disposto o almoxarifado central da casa, 
sob administração do demap; e

• 2 casas em Sobradinho.

o centro de transmissão de Sobradinho está em lote pertencente ao governo do distrito Federal, com 
termo de permissão de uso à câmara dos deputados (figuras 4.21 a 4.28).

65 As informações sobre os bens imóveis em uso pela câmara dos deputados foram fornecidas pelo Setor de cadastro de Bens imóveis da 
Seção de registro/coordenação de Patrimônio/demap (dados de 2012).



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01 103

Figura 4.21 complexo Principal (inserção urbana).

Figura 4.22 complexo Avançado (inserção urbana).
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Figura 4.23 Apartamentos funcionais na Asa norte (inserção urbana).

Figura 4.24 Apartamentos funcionais na Asa Sul (inserção urbana).
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Figura 4.25 Salas no Setor comercial Sul (inserção urbana).

Figura 4.26 residência oficial no Lago Sul (inserção urbana).
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Figura 4.27 depósito no SiA (inserção urbana).

Figura 4.28 centro de transmissão em Sobradinho (inserção urbana).
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Para a elaboração de uma base de dados gerencial que contemple o cadastramento imobiliário, um 
dos primeiros passos corresponde à construção de um banco de informações sobre os bens imóveis 
pertencentes a uma determinada instituição. o agente motor é a necessidade em compor um quadro 
geral das propriedades disponíveis para uso e ocupação, produzindo leiautes de fácil visualização que 
agilizem o manejo e, consequentemente, o gerenciamento dos bens.

Além disso, como estratégia de planejamento, é necessário partir de uma escala ampliada (a cidade), 
num primeiro momento, para outra reduzida (o edifício), posteriormente, alcançando-se o grau de 
minúcia desejado para a análise das formas e espaços construídos. deve-se analisar a faixa que segue 
do âmbito urbano aos espaços internos de trabalho, contemplados, a depender da tecnologia adotada, 
em uma base única e integrada.

A base urbana imobiliária da câmara dos deputados está em desenvolvimento e espera-se concluí-la 
até a entrega do caderno técnico 02, juntamente com o mapeamento de todas as unidades espaciais 
da casa, a partir do uso do programa de geoprocessamento ArcGiS®.

Da base finalizada, é intenção alcançar os seguintes produtos:

(1)  o grau de relação entre os imóveis, sua localização, valor, área, inserção urbana e adequação de 
uso considerando os condicionantes urbanísticos e prescrições do lugar (figura 4.29);

Figura 4.29 ilustração da forma de associação dinâmica entre dados e cartografia.
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Figura 4.30 Associação entre a base urbana e o mapa axial como estratégia para avaliação das rotas e acessos entre bens 
imóveis pertencentes à câmara dos deputados.

(2)  o cálculo de escolha de rotas segundo os atributos utilizados em sistemas de engenharia de 
tráfego (vias, capacidade, sinalização, quantidade de viagens, origem e destino – figura 4.30);

(3)  O cálculo das densidades e fluxos internos para cada unidade espacial ali localizada;

(4)  inserção destes espaços na discussão do planejamento para a câmara, avaliando suas potencia-
lidades e papel em relação ao conjunto de imóveis da casa.

4.3.4. ÁREAS VERDES

nos lotes em regime de cessão de uso à câmara, há cerca de 210.000 m² de área verde que atuam como 
conexão entre a escala edificada e urbana do patrimônio construído da Casa. Desse total, 140.000 m² 
são compostos pelos gramados em torno do Palácio do congresso nacional (edifício Principal/Anexo i), 
pelo Fórum das Palmeiras imperiais próximo à Praça dos três Poderes e por outras áreas circundando 
os demais anexos e edifícios pertencentes à instituição. também são considerados os espaços verdes 
nas Superquadras 202 e 302 norte e 111 e 311 Sul, onde estão os blocos dos apartamentos funcionais 
destinados aos deputados.

desde novembro de 2008, dentro das comemorações dos 20 anos da Assembleia nacional consti-
tuinte, a câmara incorporou 70.813 m² de área verde ao adotar o parque Bosque dos constituintes, 
localizado próximo à Praça dos três Poderes. o conjunto de aproximadamente 600 árvores, todas com 
apelo histórico (destaque para o exemplar de pau-ferro plantado pelo Sr. constituinte deputado ulysses 
Guimarães), marca um momento da história brasileira em que o meio ambiente passou a ser preocupa-
ção constitucional, conforme artigo 225 da Carta Magna (figuras 4.31 e 4.32).
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Figura 4.31 imagens gerais do Bosque dos constituintes, adotado pela câmara dos deputados em novembro de 2008.

Figura 4.32 eixo central do Bosque dos constituintes, com a vista do congresso nacional ao fundo.
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4.3.5. NOVOS EDIFÍCIOS/PROjETOS/ÁREAS

Para ações de planejamento é necessário considerar os projetos previstos de expansão de área cons-
truída, tendo em vista que afetarão diretamente o uso e a ocupação de espaço. no cenário atual da 
câmara dos deputados, são ações que resultarão em aumento da área:

TABELA 4.7 Projetos de expansão de área construída (ou a ser mantida) na 
Câmara dos Deputados (em estudo ou execução).

EDIFÍCIO/LOCAL
ÁREA CONSTRUÍDA/ÁREA DE PROjETO/ÁREA PARA 

MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO

Ampliação do Anexo iV (Anexo iV.B)* (figura 4.33) 193.783,41 m²

cetec norte (complexo Avançado) (figura 4.34) 15.161,00 m²

complexo de Armazenamento (SiA) (figura 4.35) 9.720,00 m²

edifício Anexo V (Lote H)** 36.150,00 m²

Bosque dos constituintes (urb./Paisagismo) 
(figura 4.36)

70.813,00 m²

*  neste caso, a área construída inclui o Bloco A (preexistente, com 45.028,76 m²), o Bloco B (novo, com 74.884,3 m²) e o embasamento (com 73.870,35 m²) que fará 
a articulação entre os blocos, conforme a proposta de “um novo edifício de múltiplas utilidades para os gabinetes”.

** A obra do Anexo V consta na programação orçamentária da casa, entretanto, por orientação da administração superior da câmara dos deputados, o projeto foi 
sobrestado em função de ajustes orçamentários (2010).
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Figura 4.33 croquis de estudo e projeto para a duplicação do edifício Anexo iV.
Fonte: cProJ/detec.
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Figura 4.34 Modelagens 3d para o projeto do cetec norte. 
Fonte: cProJ/detec.
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Figura 4.35 Modelagens 3d para o projeto do complexo de Armazenamento do SiA (fase 01).
Fonte: cProJ/detec.
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Figura 4.36 croquis de estudo para o projeto de urbanismo/paisagismo para o Bosque dos constituintes.
Fonte: cProJ/detec.
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4.3.6. PERCENTUAL DE ÁREA OCUPADA SEGUNDO OS USOS

no que diz respeito à distribuição das atividades, foram analisados os dados referentes ao uso e à 
ocupação dos ambientes da câmara dos deputados. Para o cadastro de informações, aqui restritas 
àquelas do complexo Arquitetônico Principal da casa, utilizaram-se registros inventariados, atualizados 
e mantidos pela assessoria do detec, conforme disponíveis em 1º de dezembro de 200666.

A classificação, assumida pelo Departamento Técnico, considera 10 categorias, segundo o tipo de tra-
balho ou a natureza do espaço: área de deputados (para atividades parlamentares), área de apoio a 
deputados (para atividades de apoio direto às atividades parlamentares), áreas nobres (Salão Verde, 
Salão Branco, Salão nobre, etc.), áreas de uso comum (banheiros, copas, etc.), áreas técnicas (salas de 
ar condicionado, cabeamento, etc.), áreas administrativas (para atividades administrativas da casa), 
áreas de concessão (espaços ocupados por empresas, órgãos ou entidades externas à câmara dos 
deputados, como empresas aéreas, restaurantes, etc.), circulações (corredores, elevadores, etc.), jardins 
(áreas verdes) e áreas residuais (fossos, espaços lacrados, áreas sem acesso, etc.). exemplos da disposi-
ção geral dos mapeamentos estão indicados nas figuras 4.37 a 4.39.

Em relação aos quantitativos das áreas ocupadas segundo as categorias de análise (figuras 4.40 a 
4.42), os dados obtidos legitimam as seguintes afirmações:

• As áreas dos deputados são aquelas que ocupam o maior percentual dos espaços da câmara dos 
deputados (34.346,43 m² ou 25% do total), juntamente com as circulações;

• As áreas de natureza legislativa (área dos deputados, área de apoio aos deputados e áreas nobres, 
para eventos oficiais), ocupam 42% do total dos espaços;

• As áreas administrativas ocupam 10% do total.

considerando-se exclusivamente as áreas de trabalho de natureza legislativa ou administrativa, que 
se referem diretamente às atribuições da casa, excluídas as concessões, o quadro revela que: 54% dos 
espaços disponíveis são áreas de deputados, 24% são áreas de apoio aos deputados e 22% são áreas 
administrativas (78% para a área legislativa e 22% para a área administrativa).

66 os dados foram compilados dos cadernos da câmara dos deputados – ocupação Geral, disponíveis no equipamento-servidor do detec. 
os dados serão atualizados após a realização do inventário que subsidiará o caderno técnico 02. 



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01116

Figura 4.37 Mapa de ocupação do edifício Principal (parcial).



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01 117

Figura 4.38 Mapa de ocupação do edifício Anexo ii (parcial).
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Figura 4.39 Mapa de ocupação do Bloco de Lideranças Partidárias.

• A área média dos espaços dos deputados (22,29m²), entretanto, é inferior àquela dos locais de apoio 
aos deputados (34,09m²) e administrativos (28,20m²), embora a densidade em tais espaços varie;

• As circulações ocupam expressivo percentual (25%), o que reforça a atenção com o efeito labiríntico;

• todas as ponderações sobre área apenas têm sentido se confrontadas com a densidade de 
indivíduos, já que uma oferta maior de área pode não significar uma melhor qualidade espacial, 
tendo em vista a ocorrência de locais saturados.
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Figura 4.40 Gráfico contendo a soma da área total de ambientes (em m²) segundo a categoria das atividades.

Figura 4.41 Gráfico contendo o percentual da área total de ambientes (em %) segundo a categoria das atividades.
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Figura 4.42 Gráfico contendo a área média dos ambientes (em m²) segundo a categoria das atividades.

4.3.7. DENSIDADE (SERVIDORES POR M²)

A considerar a última observação do item anterior (a análise de área apenas tem sentido se associada à 
quantidade de indivíduos que nela trabalham), para clareza no diagnóstico, são transcritas informações 
selecionadas do caderno técnico 05 da cProJ/detec, que trata da “densidade & Grau de Saturação es-
pacial: estabelecimento de Parâmetros para a câmara dos deputados” (densidade..., 2007).

A definição de valores mínimos de metro quadrado por servidor requer a interpretação de um conjunto 
de condicionantes. A estratégia é necessária para definir procedimentos que viabilizem o achado de 
medida de referência a ser utilizada como parâmetro de projeto e planejamento do espaço físico.

Para a avaliação da câmara dos deputados, foram ponderados os seguintes aspectos:

• Inexiste norma ou diretriz oficial que estabeleça o número mínimo de metros quadrados por 
servidor para um espaço de trabalho, seja de natureza pública ou privada. A depender da maneira 
de organização do mobiliário e do tipo de atividade a ocorrer em um ambiente, os valores variam 
sem que isso signifique, precipuamente, a perda ou o comprometimento da qualidade do espaço 
construído;

• Historicamente os ambientes de trabalho passaram por um progressivo adensamento. Migrou-se 
de uma situação baseada em compartimentações intensas, prioritariamente em ambientes de 
trabalho individuais (até finais do século XIX e início do século XX), para a ideia dos planos 
livres, conforme enfatizado pelos arquitetos do movimento moderno. A disposição de grandes 
vãos para espaços de trabalho facilitou o uso das chamadas estações de trabalho que, por sua 
disposição, permitem a racionalização da área disponível, maximizando seu uso;

• A câmara dos deputados tem providenciado a substituição de mesas de madeira por estações 
de trabalho. de fato, há o caráter de contemporaneidade e de visão empresarial/corporativa 
associada simbolicamente ao novo mobiliário e, além disso, a estratégia tem permitido o 
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adensamento dos ambientes de trabalho e a ocupação máxima dos espaços. Sabe-se, entretanto, 
que a ação requer estudos para relacionar ao tema discussões sobre densidade e segurança;

• no âmbito do departamento técnico, são constantes as solicitações por áreas oriundas de 
órgãos internos e externos da casa. É sabido o estado de saturação dos espaços na câmara, 
conforme demonstrado pelo caderno técnico 01 da coordenação de Projetos – espaços Físicos 
(Planejamento..., 2007). no documento foi apontado que, para uma melhoria na qualidade 
do ambiente de trabalho, seria necessário não somente efetivar o discurso de ampliação de 
edifícios da instituição, como também estabelecer o remanejamento e o reordenamento de 
unidades administrativas, o que significaria a aplicação de procedimentos de compensação 
de área e a utilização de estratégias de substituição de mobiliário, como aquela associada às 
estações de trabalho.

em relação à densidade, para o estabelecimento da referência na câmara dos deputados foram consi-
derados como amostragem o cálculo da metragem quadrada dos ambientes em relação ao número de 
postos de trabalho nele localizados, segundo levantamentos in loco para 3 situações específicas:

• Situação 1 – edifício Anexo ii – todos os ambientes de trabalho do edifício Anexo ii, distribuídos 
em seus 4 pavimentos (Subsolo 2, Subsolo 1, térreo e Superior), foram computados;

• Situação 2 – Pregão 51 – Para o cálculo, foram verificados todos os projetos de instalação de novo 
mobiliário (estações de trabalho) associados ao Pregão 51 (2007);

• Situação 3 – Amostra para o edifício Anexo iV – Foram avaliados os graus de saturação e 
densidade dos gabinetes parlamentares situados em 3 pavimentos do edifício Anexo iV (2º, 3º e 
4º pavimentos). A escolha considerou esta edificação por ser o mais emblemático ambiente de 
trabalho legislativo na câmara dos deputados, por concentrar parte expressiva dos gabinetes de 
trabalho da instituição.

Sobre o procedimento:

• Para o cálculo da metragem quadrada por servidor, adotou-se a referência da razão entre a área 
do ambiente e o número de postos de trabalho ali localizados;

• Foram considerados apenas ambientes de trabalho compartilhados;

• As salas exclusivas/restritas, inclusive reprografia, arquivo e almoxarifado, foram desconsideradas 
em razão de sua natureza. Para não mascarar os dados, as salas de diretores foram descartadas 
por apresentarem uma metragem que usualmente não corresponde à situação real naquele 
órgão (caráter de exceção);

• Prefere-se a indicação de postos de trabalho por ambiente e não de número de funcionários 
por ambiente, pois a primeira relação representa o número efetivo de servidores que trabalham 
simultaneamente em dado local;

• A categoria posto de trabalho corresponde a uma superfície de trabalho (mesa, bancada ou estação 
de trabalho) que abriga um servidor desempenhando suas atividades. Para ser considerado posto 
de trabalho, não é necessário haver computador na superfície: a característica é dependente da 
natureza da atividade.
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A síntese dos cálculos consta na tabela 4.8, computada segundo os esclarecimentos anteriores.

TABELA 4.8  Quadro comparativo da média m²/posto de trabalho (PT) na Câmara 
dos Deputados, segundo a amostra.

SITUAÇÃO ÁREA TOTAL (M²) NÚMERO DE PT MéDIA M²/PT

SituAÇÃo i – AneXo ii 7.124,09 1.243 5,73

SituAÇÃo ii – PreGÃo 51 2.705,65 533 5,08

SituAÇÃo iii – AMoStrA AneXo iV 3.284,49 792 4,15

MéDIA GLOBAL 13.114,23 2.568 5,11

o valor obtido (5,11 m²/Pt) tem sido utilizado para as recomendações projetuais e como indicador vin-
culado ao planejamento estratégico da Casa. A medida será atualizada e refinada no Caderno Técnico 02.

4.3.8. ANÁLISE DAS SOLICITAÇõES RELATIVAS A ESPAÇO FÍSICO

Após conhecer as informações sobre (a) população, (b) fluxos, (c) cadastramento imobiliário, (d) áreas 
verdes, (e) projetos em andamento, (f) percentual de áreas ocupadas e (g) densidades, é pertinente 
analisar as solicitações relativas a espaço físico na câmara dos deputados, o que esclarece a natureza 
do tema.

com esse propósito, ao longo do primeiro semestre de 2010, foi realizado o levantamento de pro-
cessos vinculados aos espaços físicos da casa que tramitaram na coordenação de Projetos/núcleo 
de Arquitetura e na Assessoria do departamento técnico, para o período de 2000 a 2009. A sistema-
tização dos dados baseou-se nos seguintes critérios:

• 1.133 processos foram consultados, entretanto apenas 265 referiam-se especificamente às 
questões de espaço (tabela 4.9) e continham dados suficientes para a geração de uma planilha;

TABELA 4.9 Caracterização dos processos avaliados.

ORIGEM
PROCESSOS 

CONSULTADOS
PROCESSOS SELECIONADOS

PROCESSOS GERADORES 
DE DADOS

nuArQ 653 272 175

ASSeSSoriA 
detec 480 196 90

TOTAL 1.133 468 265
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• Quando consultados os processos por meio dos despachos catalogados no detec, para aqueles 
que retornaram ao departamento ou seção para nova resposta, considerou-se a instrução 
mais recente;

• Foram eliminados os registros de processos cuja última providência tenha sido a de encaminhar 
para arquivamento;

• Foram eliminados despachos cujas solicitações fossem “diversos”, “desocupação”, “transferência” 
e “manter espaço físico”, tendo em vista que o quantitativo de entradas foi mínimo;

• como os anos de 2000 a 2004 apresentaram quantitativos de processos pouco expressivos, 
optou-se pela eliminação do intervalo. Portanto, as informações convertidas em gráfico referem-
se apenas ao período de 2005 a 2009;

• A planilha desenvolvida para cadastramento (amostra no quadro 4.1) considerou o preenchimento 
dos seguintes campos: (a) identidade, (b) ano, (c) processo, (d) autor do pedido, (e) origem, (f) 
solicitação, (g) pavimento, (h) edifício, (i) complexo/setor, ( j) autor da resposta, (k) providência, (l) 
localização atual, (m) status, (n) observações e (o) fonte;

• Para a planilha de cadastramento: “identidade” ou “id” se refere à numeração do registro; “ano” 
corresponde ao ano do processo; “processo” diz respeito ao número de registro na casa; “autor 
do pedido” esclarece a unidade administrativa, órgão ou empresa geradora da solicitação; 
“origem” classifica a entrada em administrativa, legislativa ou órgão externo; “solicitação” 
envolve as categorias solicitação de espaço físico, ampliação de espaço físico, remanejamento 
de espaço físico, solicitação de área a ser construída, cessão temporária de espaço físico, 
estudo de ocupação ou informação; “pavimento” compreende o pavimento vinculado ao pedido; 
“edifício” consiste na edificação associada ao pedido; “complexo/setor” esclarece se Complexo 
Arquitetônico Principal, complexo Arquitetônico Avançado ou área externa; “autor da resposta” 
distingue se coordenação de Projetos ou detec (quando Assessoria); “providência” aponta o 
encaminhamento conforme o despacho, se favorável, não favorável, em dependência, estudo 
de ocupação do espaço físico, informado; “localização atual” esclarece a unidade administrativa 
onde está o processo; status indica se o processo está ativo ou foi arquivado; e “fonte” expõe o 
local de fornecimento das informações, se cProJ ou Assessoria/detec.

QUADRO 4.1 Ilustração da tabela de registro dos processos sobre espaço físico 
(seleção de colunas).

ID ANO PROC. AUTOR ORIGEM SOLICITAÇÃO EDIFÍCIO PROVIDÊNCIAS STATUS

1 2000 124582 Atec Legislativa Solicitação de 
espaço físico ed. denasa em dependência Arquivado

2 2001 118242 depol Legislativa
Solicitação de 

área a ser 
construída

nova 
edificação não favorável Ativo

3 2005 101389 Gabinete 
Presidência Legislativa desocupação Anexo iV em dependência Arquivado

4 2005 114785 Gabinete 
Presidência Legislativa informação nA informado Arquivado

5 2005 132227 Liderança 
partidária Legislativa Solicitação de 

espaço físico nA não favorável Arquivado

6 2005 106844
comissão de 

turismo e 
desporto – ctd

Legislativa Solicitação de 
espaço físico Anexo ii não favorável Arquivado

7 2005 112278 detec Administrativa diversos nA informado Ativo
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ID ANO PROC. AUTOR ORIGEM SOLICITAÇÃO EDIFÍCIO PROVIDÊNCIAS STATUS

8 2005 159230 MPoG Órgão externo cessão do uso do 
espaço – área H nA informado Ativo

9 2006 101314 Gabinete 
1º secretário Legislativa Manter ocupação 

do espaço físico Anexo iV não favorável Arquivado

10 2006 112629 dG Legislativa Solicitação de 
espaço físico Anexo iV não favorável Ativo

11 2006 108969 Secin Legislativa Solicitação de 
espaço físico Anexo i em dependência Ativo

12 2006 105165 dG Legislativa informação Anexo i informado Arquivado

13 2006 154892 demap Administrativa cessão temporária 
do espaço físico Anexo ii informado Ativo

14 2006 105141 Varig Órgão externo remanejamento 
do espaço físico Anexo iV

estudo de 
ocupação do 
espaço físico

Ativo

15 2006 118473 detaq Legislativa informação BLP, Anexo ii 
e Anexo iii informado Ativo

Quanto aos resultados, a partir da tabulação realizada e correspondente conversão em gráficos (fi-
guras 4.43 a 4.50), encontrou-se que:

• Em relação à origem das solicitações (figura 4.43), é nítida a predominância de demandas 
legislativas ao longo dos anos inventariados, acompanhadas daquelas de órgãos externos. Grande 
parte dos pedidos vincula-se às áreas dos deputados e de apoio aos deputados. Além disso, são 
recorrentes as solicitações de órgãos externos requerendo espaço na câmara dos deputados;

• Quanto aos tipos de solicitação (figura 4.44), há predomínio de pedidos de área, o que pode 
ser entendido como um indicador de necessidade de expansão dos espaços físicos da casa. 
também são expressivas as solicitações por cessão temporária de espaço, referindo-se a locais 
temporariamente desocupados (problemas aqui acontecem quando as cessões ocorrem em áreas 
de circulação, comprometendo a acessibilidade e a segurança, conforme situações já registradas 
no pavimento superior do Anexo II e no térreo do Edifício Principal). São também significativos os 
pedidos de remanejamento de espaço físico, implicando a atenção com o reordenamento entre 
áreas, para a promoção de ambientes de trabalho mais adequados;

• A considerar o quadro de saturação espacial identificado na Câmara, bem como a natureza 
individual de certos pedidos (interpretando o problema localizadamente, sem uma perspectiva 
sistêmica), predominam, em todos os anos, processos com demandas negadas (figura 4.45). Vale 
apontar que, em muitos casos, a atuação do departamento técnico está primordialmente em 
restringir a realização de ações que comprometam a qualidade dos espaços, tendo em vista a 
dificuldade em promover mudanças estruturais na instituição;

• Quando é analisada a correlação entre o tipo de solicitação e a origem (figura 4.46), é clara 
a percepção de que a área legislativa, com larga vantagem, demanda espaço físico. Situação 
semelhante ocorre com os órgãos externos, tendo em vista os constantes pedidos de entidades 
em terem um posto avançado na câmara dos deputados para assessorias parlamentares;
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• As solicitações legislativas referem-se, predominantemente, a pedidos de áreas nos edifícios 
Anexo IV, Anexo II e Edifício Principal (figura 4.47);

• observando os complexos e imóveis pertencentes à câmara dos deputados, independente 
da origem das solicitações, a maior quantidade de pedidos é para o complexo Arquitetônico 
Principal (figura 4.48);

Figura 4.43 caracterização de processos segundo a origem das solicitações.

Figura 4.44 caracterização de processos segundo o tipo de solicitação.
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Figura 4.45 caracterização de processos segundo a providência adotada.

Figura 4.46 correlação: origem e tipo de solicitação.
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Figura 4.47 correlação: origem e edifício.

Figura 4.48 correlação: origem e complexo.
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Figura 4.49 correlação: origem e providência.

Figura 4.50 correlação: tipo de solicitação e providência.

• Associando a origem dos pedidos às providências tomadas, vê-se que, proporcionalmente, a maior 
parte das instruções não favoráveis refere-se às solicitações de órgãos externos (Figura 4.49). Para 
todas as origens, cabe observar que os pareceres favoráveis são significativamente reduzidos, o que 
revela a carência de meios para atendimento dos pleitos, mesmo quando pertinentes;
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• Quando é realizada a correlação entre o tipo de solicitação e a providência realizada (Figura 4.50), 
predominam pareceres não favoráveis em relação às categorias “ampliação do espaço físico”, 
“cessão temporária de espaço” e, principalmente, “solicitação de espaço físico”: a carência de área 
na Casa justifica o cenário.

4.4. ARREMATES: A PROBLEMÁTICA NA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS

o diagnóstico preliminar exposto nas páginas anteriores, revela que:

• o estado presente de uso e ocupação dos espaços físicos na câmara dos deputados caracteriza-se 
pelas densidades elevadas, o que compromete a organização e o funcionamento do Parlamento; 

• É necessário explorar os indicadores que incidem sobre a qualidade dos espaços de trabalho na 
casa e interferem nas atividades desenvolvidas, independentemente de sua natureza (legislativa ou 
administrativa);

• É necessário articular as ações com o planejamento estratégico, conforme expresso no Pdue, de 
modo a obter resultados efetivos;

• Para maior solidez na discussão, cabe melhor fundamentar as análises, nos âmbitos teórico, meto-
dológico e ferramental, o que se alinha ao aparato científico a subsidiar o planejamento estratégico 
em curso na câmara;

• Há que se estabelecer iniciativas para melhorar as rotinas de cadastramento de informações de 
diversas naturezas. Grande dificuldade para a elaboração dos resultados foi a qualidade e atualização 
dos dados primários demandados para o diagnóstico (entre 2006 e 2010). São problemas constantes 
a ausência de registros (histórico) e a validade da informação.

Portanto, considerando que o Pdue procura promover o planejamento de longo prazo para o reordena-
mento dos espaços construídos e a definição de diretrizes para a possível expansão do Complexo Arquite-
tônico da câmara dos deputados, à vista do diagnóstico preliminar, é necessário:

• elaborar um banco de dados robusto com informações espaciais da câmara dos deputados, de 
modo a subsidiar decisões projetuais e de gerenciamento (georreferenciado);

• Identificar possíveis problemas e disponibilidades referentes à saturação e ao aproveitamento 
de espaços, bem como possibilidades de atendimento a requisitos expressos pelos usuários 
(observar as percepções, as expectativas e os interesses dos grupos da Sociedade-câmara);

• Identificar os potenciais construtivos (novas áreas e possibilidade máxima de construção) em 
áreas pertencentes à câmara;

• explorar a utilização de ferramentas de simulação, à semelhança da Sintaxe espacial aplicada 
como estratégia para avaliação dos fluxos e circulações na instituição, investigando seu uso em 
questões de acessibilidade, rotas de fuga e saídas de emergência67;

• executar minucioso levantamento (inventário) em cada ambiente de trabalho da câmara dos 
deputados, observando a quantidade de postos de trabalhos, o número de servidores segundo 
os turnos, o tipo do mobiliário, a satisfação dos usuários, etc. As informações servirão de base 
para a análise do grau de densidade dos espaços e da saturação espacial em relação ao padrão 
do mobiliário, de forma a produzir diretrizes de ocupação e uso (presente no caderno técnico 02);

67 cf. Apresentação – Sintaxe espacial e Geoprocessamento: Possibilidades de Aplicação das Ferramentas na câmara dos deputados – 
executada pelo servidor Valério Medeiros para o detec, em 11 de agosto de 2006 (MedeiroS, 2006).
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• Ampliar o raio de ação de iniciativas de planejamento espacial para o congresso nacional, de 
modo a estabelecer articulações com o Senado Federal – em razão do compartilhamento do 
edifício.

A problemática de ocupação dos espaços físicos e qualidade nos ambientes de trabalho na câmara dos 
deputados parece resultar de uma combinação de fatores, dentre os quais predomina o desequilíbrio 
quanto à distribuição de áreas, fonte potencial de conflitos em um quadro fortemente marcado por 
determinações de ordem política, dada a natureza da instituição.

conforme apontado no diagnóstico, entende-se que iniciativas de planejamento espacial na casa 
devem considerar simultaneamente duas estratégias de intervenção física:

(1)  tamanho, correspondente à ampliação da área da casa, por meio do aproveitamento de poten-
ciais construtivos de lotes pertencentes à instituição; e

(2)  arranjo, desenvolvido segundo uma proposta de reordenamento espacial dos usos e atividades 
dispostas nos edifícios da câmara, conforme avaliações de densidade versus segurança, popu-
lação e compatibilidade de áreas, etc.

enquanto o Pdue não estiver consolidado, os dois focos devem ser balizados de acordo com a legisla-
ção vigente (urbanística, patrimonial, trabalhista, interna, etc.), conformados a partir de aspectos cientí-
ficos, metodológicos e técnicos que priorizem o alcance de um status adequado de qualidade espacial 
dos ambientes de trabalho na casa com vistas à boa organização e funcionamento do Parlamento.

este diagnóstico, ainda que sintético, apontou observações preliminares, colaborando para a necessi-
dade de um estudo minucioso e continuado sobre a distribuição e a qualidade espacial dos ambientes 
e órgãos pertencentes ao organograma da câmara dos deputados, confrontados com as correspon-
dentes implicações para a realização das atividades legislativas. 

considera-se ser fundamental para o entendimento da temática, a investigação e a discussão do es-
paço físico e das atividades relativas à elaboração de leis, com base no princípio de forma-espaço68, 
e mais especificamente, como sua leitura no Complexo Arquitetônico da instituição pode auxiliar em 
ações reflexivas sobre a configuração espacial do lugar.

Por ação reflexiva entende-se o conjunto de estratégias para avaliar o espaço construído, desde sua 
construção temporal à exploração de cenários futuros, conforme desígnios de ordem funcional e, por 
vezes simbólica, em perspectivas temporais distintas. inclui, também, o confronto entre exemplares, 
validando achados e construindo identidades e distinções a partir de amostras. Significa que todos os 
focos contemplados no planejamento têm por fim as implicações na forma-espaço e no entendimento 
de como certos atributos interferirão no elemento construído e na realização ou desenvolvimento das 
atividades.

os achados, que se vinculam às ações que já vem sendo tomadas pela coordenação de Projetos desde 
novembro de 2006, esclarecem a necessidade de se construir um sistema de informações para ge-
renciamento e planejamento dos espaços físicos na câmara dos deputados. Para planejar um espaço, 
qualquer que seja sua escala, principalmente em edificações complexas já em uso, é relevante conhecer, 
com grau de confiança e precisão, o quadro atual e passado daquele local para, a partir daí, estimar as 
demandas futuras.

68 o termo forma-espaço é emprestado de Holanda (2007) e se refere ao estudo dos vazios, cheios e suas relações; o autor ampara-se no 
conceito de coutinho (1998), ao interpretar a arquitetura em seus componentes-meio (cheios, sólidos, maciços, invólucros: a forma) e 
componentes-fim (vãos, vazios, ocos: o espaço).
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Acredita-se, conforme assumido para o Pdue e suas fases de inventário, que um nível satisfatório de 
confiabilidade dos dados poderá ser atingido por meio de estratégias de organização, controle, aná-
lise e atualização de informações. As tarefas devem ser ancoradas em procedimentos metodológicos 
claramente definidos, atitude relevante em uma instituição onde a variável legislativa/política impõe 
condicionantes além da alçada técnica.

Ao serem inseridas rotinas de simulações futuras, como ocorre no caso dos parâmetros de circulação, 
será possível estabelecer cenários com antecedência e melhor delinear iniciativas gerenciais. e não 
apenas: produtos como o que se apresenta poderão fornecer parâmetros para legislações associa-
das, como esse plano diretor, planos de manejo, minutas de planejamento, intenções projetuais e 
mesmo decisões localizadas, o que cristalizará sua utilidade para as ações sobre os espaços físicos 
na casa Legislativa.
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5. AÇõES DE PLANEjAMENTO: hISTÓRICO

A ideia deliberada de um “plano diretor” para a câmara dos deputados é relativamente recente, com 
primeiro registro em 2003. A elaboração da norma constava nas recomendações do relatório final da 
Comissão de Análise e Formulação de Proposta de Reordenamento dos Espaços Reservados às Lideran-
ças dos Partidos69, instituída pela Portaria nº 7 de 27/3/2003.

A noção de plano diretor, conforme explorado no capítulo 3, implica a intenção por planejamento em 
relação aos espaços físicos (um dos âmbitos possíveis). entendida em seu contexto amplo, é legítimo 
afirmar que desde a transferência do Congresso Nacional para Brasília, com a implantação da Câmara 
dos deputados, ocorreram ações espaciais norteadas por diretrizes de planejamento, conforme as ex-
pectativas, da época.

o plano diretor associado ao Pdue deve ser entendido, portanto, como resultante de um processo conti-
nuado de planejamento, oriundo da soma de ações, intenções e transformações da realidade espacial da 
casa Legislativa. o quadro presente da casa deriva desse histórico e requer, no contexto contemporâneo, 
um instrumento legal sobre uso e ocupação do espaço que estabeleça regras, normas e consensos.

É correto afirmar, igualmente, que a expressão “plano diretor” surge à medida que a questão de es-
paços físicos na casa se torna mais complexa, quando a sociedade-câmara se alarga, dinamiza-se e 
experimenta conflitos.

esse item, à vista do que se apresenta, trata do registro e análise das ações de planejamento arrola-
das na câmara dos deputados desde 1960, com a construção dos edifícios Principal e Anexo i para a 
inauguração da capital brasileira, em 21 de abril daquele ano. Além disso, avança nas transformações 
espaciais que ocorreram no conjunto edificado nas décadas seguintes, observando elementos gerado-
res das mudanças.

Para auxiliar na leitura das experiências, o texto se baseou (1) em entrevistas com os gestores do de-
partamento técnico ao longo dos anos70, pontuando os modos de interpretação dos espaços, e (2) em 
inventário e análise das principais ações que se alinham ao planejamento estratégico e ao surgimento 
do plano diretor, conforme expresso no Pdue.

69 O relatório final ficou conhecido como “Relatório Madeira”, em homenagem ao coordenador da comissão, deputado Sebastião Madeira.
70 ou unidade administrativa equivalente, a depender da estrutura administrativa existente na ocasião. A escolha pelo detec está no fato de 

que o órgão tem entre suas atribuições a responsabilidade por “planejar, projetar e executar as obras, reparos, renovação ou ampliação 
dos espaços arquitetônicos” (cf. resolução da câmara dos deputados nº 20 de 1971 e resolução da câmara dos deputados nº 1 de 1983). 
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5.1. O GESTO INAUGURAL71

A primeira ação de planejamento para a câmara dos deputados é de natureza urbana e resulta do 
Relatório do Plano Piloto de Brasília (COSTA, 1991). Ali está o registro gráfico e escrito que definiria 
os dois edifícios emblemáticos da câmara dos deputados (edifício Principal e Anexo i), conforme sua 
inserção no Palácio do congresso nacional. no documento, o urbanista Lucio costa detalha a con-
cepção para os espaços cívicos exemplares de Brasília:

destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que, sendo em número 
de três e autônomos, encontraram no triângulo equilátero, vinculado à arquitetura da mais remota 
antiguidade, a forma elementar apropriada para contê-los. criou-se então um terrapleno triangular, 
com arrimo de pedra à vista, sobrelevado na campina circunvizinha a que se tem acesso pela própria 
rampa da autoestrada que conduz à residência e ao aeroporto.

em cada ângulo dessa praça – Praça dos três Poderes, poderia chamar-se – localizou-se uma das 
casas, ficando as do Governo e do Supremo Tribunal na base e a do Congresso no vértice, com fren-
te igualmente para uma ampla esplanada disposta num segundo terrapleno, de forma retangular 
e nível mais alto, de acordo com a topografia local, igualmente arrimado de pedras em todo o seu 
perímetro (coStA, 1991, p. 22).

de acordo com Medeiros e Matta (2010), das escalas existentes no projeto do Plano Piloto72, a monumental 
é aquela que alcança o grau máximo de exuberância, ao conter um conjunto de edifícios de grande apelo 
simbólico, associados às ideias da nova capital.

A perspectiva da esplanada dos Ministérios, que direciona o foco para o edifício do congresso na-
cional [figura 5.1], talvez seja a imagem mais emblemática da política [brasileira], e o próprio edifício 
concebido em linhas tão simples, mas engenhosamente articuladas, produz um efeito de contem-
plação e admiração sem paralelos (MedeiroS e MAttA, 2010, p. 32).

71 Para este item, as informações sobre o momento inaugural do edifício do congresso são sucintas e tem por foco exclusivamente esclarecer 
elementos gerais do planejamento espacial vinculados ao projeto urbano de Lucio costa e ao projeto arquitetônico de oscar niemeyer. 
Dados específicos sobre questões de patrimônio edificado podem ser obtidas junto à Coordenação de Projetos do Detec, onde estão 
sendo conduzidas investigações sobre o tema. 

72 Segundo Silva e Vianna (2006), “o projeto [de Brasília] baseou-se em quatro escalas: monumental, residencial, gregária e bucólica. o 
termo escala é utilizado pelos arquitetos para estabelecer ordens de grandeza entre as coisas. (...) A escala monumental é aquela que 
contribui para a formação do sentido de capital, onde a monumentalidade confere aos edifícios seu valor simbólico. constituída pelo eixo 
Monumental, que converge os olhares no ponto central: os edifícios de significado cívico. São eles, por exemplo: o Congresso Nacional, 
o Palácio do Planalto, o Palácio do Supremo tribunal Federal e a esplanada dos Ministérios. na escala Monumental, os monumentos, 
os grandes gramados, os espelhos d’água, as esculturas ao ar livre e o grande espaço aberto conferem nobreza ao conjunto. A escala 
residencial é aquela que define a relação entre os edifícios residenciais, possuidora de uma proposta inovadora de Lucio Costa – as 
superquadras. A relação entre os espaços edificados e os abertos agora é outra e respeita o convívio cotidiano, esse é o motivo da altura 
rígida dos edifícios com seis pavimentos. os pilotis garantem a natureza pública do espaço, permitindo a livre circulação. tal paisagem 
é típica de Brasília, um bem raro que não se encontra em outro lugar; contribui para a nossa qualidade de vida, onde o brasiliense pode 
passear, contemplar e desfrutar de sua cidade como uma casa tradicional, com quintal e jardim. A escala gregária é aquela para onde 
convergem os fluxos no encontro dos Eixos Rodoviário e Monumental. É o centro urbano onde se previram edifícios maiores, pela grande 
densidade de fluxo. Dessa forma, os espaços são diferentes da escala residencial, por serem mais densos. As edificações são mais altas e 
o espaço urbano é disposto de forma a permitir um fluxo de circulação mais intensa. A escala gregária é aquela do encontro: “o homem é 
um animal gregário”, como se aprende na escola e conforme fica muito claro na Rodoviária, no Setor Comercial, no “Conic” e no Conjunto 
nacional. A escala bucólica tem caráter particular e é do maior interesse. ela se constitui dos gramados, passeios, bosques e jardins da 
cidade, que permeiam e envolvem as superquadras, as entrequadras, os diversos setores e conjuntos de casas, os comércios locais, e a 
cidade inteira, ou seja: é o imenso pulmão, cinturão verde que envolve e protege, invadindo-a de modo a garantir a Brasília a qualidade 
de cidade-parque que é. está por todo lugar. tem o papel de proteger as áreas construídas umas das outras. É “elástica”, moldando-se nos 
espaços onde se faz necessária. Se estende a Leste, até a orla do Lago Paranoá, e a oeste, na região do Parque da cidade” (grifo nosso).
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Ao longo da Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional exprime o desafio que foi imposto a 
oscar niemeyer, autor do projeto, de elaborar uma obra ainda sem referências concretas da cidade e 
do próprio programa de necessidades73. Segundo o arquiteto, na ocasião da concepção do congresso, 
não havia condições para um estudo mais detalhado do programa: o projeto deveria ser elaborado em 
tempo curto para viabilizar o Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek. em poucos anos era 
necessário ter não apenas uma cidade em funcionamento, mas também seus edifícios mais relevantes.

Para resolver a concepção, niemeyer optou por visitar as sedes no rio de Janeiro da câmara dos 
deputados, no Palácio Tiradentes (figura 5.2), e do Senado, no Palácio Monroe, observando a ocu-
pação de ambos. em seguida multiplicou as áreas existentes por cinco, o que serviria de base para a 
proporção do futuro congresso nacional.

Figura 5.1 Mapa com a indicação da perspectiva do eixo Monumental, que direciona para o  
Palácio do congresso nacional.

Fonte: Medeiros e Matta (2010).

A partir dos princípios do plano de Lucio costa e sua ideia para a Praça dos três Poderes, incluindo um 
primeiro desenho do futuro congresso, oscar niemeyer repropôs o que o urbanista havia idealizado. 
o objetivo era valorizar aspectos plásticos do edifício e sua relação com o entorno, surpreendendo o 
próprio urbanista, que considerou o projeto genial (coStA, 1993).

o edifício Principal abrigaria os plenários da câmara e do Senado, cujas formas correspondiam às fun-
ções dos plenários de cada Casa, além de gabinetes, lideranças partidárias e áreas afins. Logo atrás, dois 
anexos destinados aos escritórios de apoio administrativo comporiam um conjunto de grande beleza e 
transparência, que se tornaria um dos maiores ícones da nova capital (coStA, 1993).

73 em arquitetura, programa de necessidades se refere, grosso modo, a um conjunto de ambientes desejados para um determinado edifício.
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Figura 5.2 Antes da transferência para Brasília, a câmara dos deputados funcionava no Palácio tiradentes, 
no centro do rio de Janeiro – rJ.

Fonte: http://www.rem.org.br/img/alerj.jpg.

naquele momento, conforme apresenta niemeyer (2008), a forma buscava tão somente uma solução 
plástica:

Arquitetura não constitui uma simples questão de engenharia, mas uma manifestação do espírito, 
da imaginação, da poesia.

no Palácio do congresso, por exemplo, a composição se formulou em função desse critério, das 
conveniências da arquitetura e do urbanismo, dos volumes, dos espaços livres, da profundidade 
visual e das perspectivas e, especialmente, da intenção de lhe dar um caráter de alta monumentali-
dade, com a simplificação de seus elementos e a adoção de formas puras e geométricas. Daí decor-
reu todo o projeto do Palácio e o aproveitamento da conformação local, de maneira a criar no nível 
das avenidas que o ladeiam uma monumental esplanada e sobre ela fixar as cúpulas que deviam 
hierarquicamente caracterizá-lo.

tivesse estudado o Palácio com espírito acadêmico, ou preocupado com as críticas, e ao invés dessa 
esplanada, que a muitos surpreende pela sua imponência, teríamos uma construção em altura cor-
tando a vista que hoje se estende em profundidade, além do edifício, acima da esplanada, entre as 
cúpulas, abrangendo a Praça dos três Poderes e os demais elementos arquitetônicos que a compõem, 
somando-os plasticamente e tornando, assim, a perspectiva do conjunto muito mais rica e variada.

A cúpula da câmara dos deputados demandava um estudo cuidadoso que a deixasse como que 
apenas pousada sobre a esplanada, isto é, a cobertura do prédio [figuras 5.3 a 5.7]; o mesmo acon-
tecia com esta última, cujo topo é tão fino que ninguém imagina construir, internamente, a galeria 
de público que liga os dois plenários.

internamente, o projeto procura criar os grandes espaços livres que devem caracterizar um palá-
cio, para isso utilizando elementos transparentes que evitam transformá-los em pequenas áreas.

A forma arquitetônica, mesmo contrariando princípios estruturais, é funcional quando cria beleza e 
se faz diferente e inovadora.
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Finalizado o projeto, a obra foi executada durante o período de construção de Brasília, tendo em vista a 
necessidade de inaugurá-la juntamente com a cidade, em 21 de abril de 1960. A partir da ocupação efe-
tiva dos espaços e do começo das atividades legislativas, as transformações nos ambientes se iniciaram 
paulatinamente.

Figura 5.3 A construção do congresso nacional: as duas torres.
Fonte: Arquivo Público do dF.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01138

Figura 5.4 A construção do congresso nacional: o sítio de implantação.
Fonte: Arquivo Público do dF.

Figura 5.5 A construção do congresso nacional: a cúpula da câmara. 
Fonte: Arquivo Público do dF.
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Figura 5.6 A construção do congresso nacional: as cúpulas.
Fonte: Arquivo Público do dF.

Figura 5.7 A construção do congresso nacional: vista geral.
Fonte: Arquivo Público do dF.
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5.2. O PLANEjAMENTO NA CâMARA: O OLhAR DOS GESTORES

As transformações no uso e na ocupação dos espaços da câmara dos deputados começaram ainda no 
início da década de 1960. A preocupação de niemeyer em multiplicar a área do Palácio tiradentes por 
cinco, devido às possíveis novas necessidades no contexto brasiliense, em alguns anos revelou-se mo-
desta. As demandas associadas à ampliação das atividades do Parlamento foram maiores que os espaços 
concebidos, o que requereu a construção dos anexos no entorno imediato da Praça dos três Poderes.

no intuito de construir o percurso histórico e registrar a memória do planejamento espacial sobre o 
processo de expansão da casa, foram realizadas entrevistas com gestores do departamento técnico, 
ou unidade administrativa afim, uma vez que historicamente conduziram as decisões sobre espaço físi-
co. As entrevistas, aplicadas entre maio e junho de 2010, foram procedidas com os servidores listados 
no quadro 5.174.

em relação ao atual detec, para subsidiar o debate e a considerar a função do órgão de conduzir ações 
de natureza espacial75, convém expor informações selecionadas sobre seu histórico, uma vez que reve-
lam uma sincronização diacrônica de suas prerrogativas.

QUADRO 5.1 Lista de gestores do Departamento Técnico entrevistados.

GESTORES CARGO* ÓRGÃO PERÍODO

eraldo Soares da Paixão
ex-diretor caeng** mar/1983 – set/1985 caeng
ex-diretor depad*** set/1985 – out/1991 depad

Hamilton Balão cordeiro ex-diretor
caeng set/1985 – out/1991 caeng
depad out/1991 – mai/2000 depad
detec mai/2000 – dez/2008 detec

eurico Benjamim Mesquita Junior ex-diretor caeng out/1991 – abr/1996

reinaldo carvalho Brandão ex-diretor
caeng abr/1996 – jun/2009 caeng
detec jun/2009 – dez/2012

Maurício da Silva Matta diretor
cProJ**** mai/2000 – dez/2012

detec dez/2012 – atual detec

* Para a categoria “cargo”, considera-se o último exercido ou aquele em exercício atualmente, quando aplicável.
** coordenação de Arquitetura e engenharia.
*** o depad (departamento de Administração) foi transformado em detec (departamento técnico) em maio de 2000 por meio do Ato da Mesa nº 37 daquele ano.
**** A cProJ (coordenação de Projetos) originou-se da Seção de Projetos, então pertencente à caeng.

74 As entrevistas, realizadas pela equipe de desenvolvimento do Pdue, procuraram explorar as questões de planejamento do uso e ocupação 
dos espaços da Câmara a partir de 21 de abril de 1960, balizando-se nas seguintes perguntas: (Grupo “Perfil Pessoal & Atuação”) 1 – 
durante quantos anos você trabalhou (ou há quantos anos você trabalha) com espaços/projetos na câmara dos deputados?; 2 – como 
você avalia, ao longo do tempo, a transformação nas demandas por espaços físicos na câmara dos deputados, a partir de sua atuação?; 
(Grupo “Ações & iniciativas Anteriores”) 3 – Quais ações ou iniciativas, ao longo do seu período de trabalho, você considera fundamentais 
ou marcos para a ocupação dos espaços na casa? (inclui a construção de novos edifícios e/ou remanejamentos)?; 4 – como você analisa 
estas ações? Foram bem planejadas? responderam a demandas claras? Foram executadas quando já havia um quadro de saturação 
nos espaços?; 5 – Você considera/avalia que as ações foram sempre fundamentadas em dados ou informações precisas/adequadas? 
o que geralmente motivava tais ações?; (Grupo Ações & iniciativas Atuais) 6 – como você avalia a situação atual dos espaços físicos 
na câmara dos deputados? existem diferenças entre os parâmetros de ocupação atuais e os anteriores (planejamento, demanda, fato 
motivador)?; (Grupo “Planejamento”) 7 – Você considera efetivamente necessário o processo de elaboração de um plano diretor de 
usos dos espaços para a câmara dos deputados?; 8 – em se tratando de uma política de ocupação dos espaços físicos na câmara, que 
eixos orientadores ou diretrizes gerais lhe parecem essenciais para balizarem o plano diretor?; e 9 – o que você considera necessário 
para o efetivo cumprimento do plano diretor da câmara? A que tempo os resultados de sua aplicação serão visíveis? Participaram das 
entrevistas o servidor Valério Medeiros, na condição de entrevistador, e a servidora izabela cunha, como compiladora das informações 
essenciais. na entrevista com o Sr. Maurício Matta, esteve presente a projetista Lina Benevello. na entrevista com o Sr. eraldo Paixão, 
compareceu o Sr. Maurício Matta. O conteúdo integral das entrevistas será revisado e editado para fins de divulgação. 

75 Por isso o interesse em planejamento, plano diretor incluído.
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As atribuições do detec, originalmente vinculadas à manutenção da estrutura física da casa, progressi-
vamente tiveram seu escopo ampliado. A demanda por sistematização de dados e antevisão de cená-
rios futuros alargou-se, apontando o viés de planejamento.

conforme argumentam escudero e Gomes (2010), a origem do que futuramente seria convertido em 
detec ocorreu com a criação do Parlamento brasileiro, a partir da instalação da Assembleia Geral 
constituinte e Legislativa do império, em 1823, no antigo edifício da cadeia Velha, no rio de Janeiro. 
“o prédio fora reformado e decorado, sob a coordenação do Sr. theodoro José Biancardi (...), para 
abrigar os primeiros 52 deputados constituintes e os servidores responsáveis pelos trabalhos adminis-
trativos e apoio legislativo”76. 

desde aquela altura, e após as diversas mudanças de sede no rio de Janeiro e a transferência para a 
nova capital brasileira, em 1960, a necessidade em conservar e adequar o conjunto arquitetônico da 
câmara dos deputados às atividades da instituição foi recorrente, o que refletia as mudanças na socie-
dade brasileira (quadro 5.2). tais necessidades são, hoje em dia, responsabilidade do detec, unidade 
administrativa organizada para planejar e conservar a estrutura espacial da isntituição (quadro 5.3):

QUADRO 5.2 Novas demandas e necessidades espaciais na Câmara 
dos Deputados.

CONTEXTO NECESSIDADE

transformação da câmara dos deputados (ampliação, 
criação de novas atividades, mudanças de sede, etc.).

conSerVAr e AdeQuAr o conJunto 
ArQuitetÔnico.

QUADRO 5.3 Atribuições do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados77.

ATRIBUIÇõES DO DETEC

Planejar, projetar, executar e fiscalizar as obras, reparos, renovação ou 
ampliação dos espaços arquitetônicos.

elaborar projetos e especificações e operar os equipamentos mecânicos, 
elétricos, eletrônicos, eletromecânicos e audiovisuais.

Manter, conservar e fiscalizar as instalações prediais, equipamentos e 
áreas verdes.

Fonte: adaptado da resolução cd nº 20, de 1971 e da resolução cd nº 1, de 1983.

escudero e Gomes (2010) informam que já em Brasília, em 1962, as atribuições citadas eram assumidas 
pela unidade Serviços Gerais e pelo Setor de obras e reparos, vinculados à diretoria-Geral da câmara 
dos deputados. no ano de 1971, o órgão foi transformado em divisão de Serviços Gerais, do depar-
tamento de Administração (depad) da diretoria Administrativa, também criados pela resolução da 
câmara dos deputados nº 20 de 1971, que estabeleceu o atual modelo de estrutura administrativa da 
câmara dos deputados.

76 Mais informações sobre as sedes anteriores da câmara dos deputados podem ser encontradas em http://www2.camara.leg.br/a-camara/
conheca/historia/historia/index.html.

77 Fonte: http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/detec.
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em 1983, dentro do depad, foram criadas as coordenações de Material e Patrimônio; Administração de 
edifícios; Arquitetura e engenharia; transportes; e comunicações. em 1984, a coordenação de Material 
e Patrimônio saiu da estrutura do depad e foi transformada em departamento de Material e Patrimônio.

Por fim, em 2000, o Departamento de Administração passou a ser chamado Departamento Técni-
co, contendo a seguinte estrutura: Gabinete do diretor; coordenação de Administração de edifícios 
(caedi); coordenação de Arquitetura e engenharia (caeng); coordenação de equipamentos (cequi)78; 
coordenação de Projetos (cProJ)79; coordenação de Audiovisual (coaud)80; Serviço de Administração 
(Serad); e Assessoria81 (quadro 5.4)82.

QUADRO 5.4 histórico do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados.

UNIDADE UNIDADE VINCULADA
PERÍODO DA 

DENOMINAÇÃO
LEGISLAÇÃO VINCULADA

1 – em 1962, criação da unidade Serviços Gerais (que incluía o Setor de obras e reparos), vinculada 
diretamente à diretoria-Geral.

Serviços Gerais diretoria-Geral 1962-1971 resolução da cd nº 67 de 1962

2 – em 1971, transformação de Serviços Gerais em divisão de Serviços Gerais, dentro do departamento de 
Administração (depad) na diretoria Administrativa, órgãos criados simultaneamente.

divisão de Serviços Gerais

departamento 
de Administração 

(depad) da diretoria 
Administrativa

1971-1983 resolução da câmara dos  
deputados nº 20 de 1971

3 – em 1983, no depad, foram criadas as coordenações de: Material e Patrimônio; Administração de edifícios; 
Arquitetura e engenharia; transportes; e comunicações.

coordenação de 
Administração de edifícios

coordenação de 
Arquitetura e engenharia

departamento de 
Administração 

(depad) da diretoria 
Administrativa

1983-2000 resolução da cd nº 01 de 1983

4 – em 2000, o depad passou a ser chamado de departamento técnico, sem as atribuições referentes ao 
controle de material e patrimônio, transportes e comunicações.

departamento técnico diretoria Administrativa 2000 (atual) Ato da Mesa nº 37 de 2000

Fonte: adaptado de escudero e Gomes (2010).

Atualmente a estrutura do detec está em revisão.

78 A cequi é oriunda da Seção de instalações e equipamentos da coordenação de Arquitetura e engenharia, conforme o Ato da Mesa nº 37 
de 2000.

79 A cProJ é oriunda da Seção de Projetos da coordenação de Arquitetura e engenharia, de acordo com o Ato da Mesa nº 37 de 2000.
80 A Coaud é originária do Departamento de Taquigrafia, segundo o Ato Mesa nº 83 de 1998 e Portaria da DG nº 127 de 1998.
81 A Assessoria do detec é estrutura que aguarda formalização.
82 conforme apontam escudero e Gomes (2010), “apesar de o detec dar suporte à conservação e adequação dos imóveis destinados à 

moradia dos parlamentares, a coordenação de Habitação (cohab), conforme a resolução da cd nº 10, de 1984, é o órgão responsável 
pela administração daqueles bens, atualmente vinculada à diretoria Geral”.
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5.2.1. ERALDO SOARES DA PAIXÃO (SERVIDOR EM EXERCÍCIO 
DE 1964 A 1991)

o Sr. eraldo Paixão (PAiXÃo, 2010), diretor da caeng entre março de 1983 e setembro de 1985, quando 
assumiu a diretoria do depad até 1991, esclareceu em seu depoimento uma série de questões sobre a 
construção de novos edifícios na câmara dos deputados; a criação de setores da área de arquitetura e 
engenharia; as reformas dos edifícios existentes; além de ponderar outras ações de interesse.

de sua fala, destacou-se como item essencial das discussões sobre espaços na câmara, entre as décadas 
de 1960 e 1980, o quantitativo no número de parlamentares. A casa, originalmente organizada a partir 
de uma estrutura de apoio aos deputados (núcleo de atendimento83), progressivamente incorporou a 
ideia dos gabinetes individuais, a implicar, portanto, a demanda por significativa área para a finalidade.

O Sr. Eraldo informou que as justificativas para as obras sempre se basearam nas atividades parla-
mentares e que a percepção de inadequação do núcleo de atendimento com o passar dos anos cul-
minou na proposta de novos prédios. o projeto do edifício Anexo iii (inaugurado em 1973) é produto 
dessas intenções, quando pela primeira vez na câmara seria estruturado um espaço composto por 
gabinetes individuais para abrigarem os 300 deputados existentes no período (figura 5.8). Entretanto, 
em razão das mudanças na Constituição, logo o Edifício Anexo III não seria mais suficiente, o que 
acabou por promover a execução do Edifício Anexo IV, concluído em 1981 (figura 5.9).

83 registros dão conta que a área onde atualmente funciona o comitê de imprensa da casa correspondia ao local do núcleo de atendimento. 
Ali estavam os servidores que prestavam apoio direto aos parlamentares, incluindo datilógrafos, secretários, mensageiros, etc.
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Figura 5.8 Fotos da construção do edifício Anexo iii.

nas palavras de eraldo:

(...) Mas foi então surgindo aquela necessidade de construir gabinete (...), [o que] deu origem ao 
projeto do Anexo iii. o edifício foi totalmente construído por nós

84
 (...) e criado com esse objetivo: 

gabinete para deputados.

84 Anteriormente, para as construções do Edifício Principal, do Anexo I e do Anexo II, firmou-se um convênio com a Novacap para fins de 
acompanhamento das obras. os anexos iii e iV foram executados sob a responsabilidade da câmara dos deputados, incluindo licitação e 
fiscalização da obra.
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(...) e [ocorreu] outra coisa, a famosa revolução (...) que aumentou o número de deputados para 425 e o 
Anexo iii (...) [tinha apenas] 300 [gabinetes] (...). (...) tivemos que fazer um projeto maior, (...) o Anexo iV 
com 425 gabinetes, uma outra estrutura de apoio e o gabinete dividido com sala de trabalho e a sala 
do parlamentar, com sanitário (PAiXÃo, 2010, p. 4).

Figura 5.9 Fotos da construção do edifício Anexo iV.
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com o aumento do número de parlamentares, percebeu-se a necessidade de reformar o plenário 
principal, atualmente denominado ulysses Guimarães, para abrigar os 425 deputados, como afirma 
Paixão (2010). Para essa reforma, desenvolvida durante o recesso parlamentar entre 1976 e 1977, fo-
ram remanejadas as bancadas e o sistema de votação eletrônica (figura 5.10):

(...) Eu iniciei [as obras] no fim do ano de 76 e entreguei às vésperas do início da sessão. (...) Essa 
bancada basculante (...) foi criada em função da forma de espaço, (...) para poder reduzir (...) [a área] 
entre fileiras de poltronas. (...) (PAIXÃO, 2010, p. 4).

outra reforma importante acompanhada pelo ex-diretor do depad foi a do Anexo i (década de 1980). 
Como aspectos definidores do projeto, o Sr. Eraldo apontou a necessidade de manutenção do edifício e a 
preocupação com rotas de fuga, indicando a opção pelo uso de materiais que retardassem a propagação 
de chamas, entre outras necessidades. A respeito da obra, Paixão descreve:

o Anexo i, para mim, era uma fogueira pronta. (…) olha, para você ter uma ideia (…) nós temos laje 
dupla lá. naquele entremeio, entre aquelas duas lajes, [estavam] as fôrmas da construção. Fôrmas 
de madeira. nada de mais, não. normal. Porque não compensa você retirar a fôrma em uma situa-
ção daquela, não compensa. (…) Mas aquilo (...) era (...) um ninho de fogo. então, foi um sacrifício do 
operariado, porque ali ele tinha que trabalhar, praticamente, deitado na entre-laje. ele vinha assim, 
arrancando as fôrmas e passando pelo vão das luminárias.

Até a tinta aplicada [na reforma] (…) retarda a transmissão [das chamas]. (…) troquei todos os armá-
rios (…) em madeira e os puxadores por chapa de aço. (…) Foi instalado, (…) na cobertura, um equi-
pamento (…) que pressiona o ar, na escadaria, para expulsar a fumaça e dar condição de fuga em um 
caso de incêndio. (PAiXÃo, 2010, p. 3).

Além disso, destacou como relevante a reforma do Anexo ii (anos 1990), de modo a adequar o edifício 
às atividades das comissões: houve um completo remanejamento dos plenários e das salas das comis-
sões, incluindo a substituição do mobiliário. A estrutura em mezanino dos plenários foi eliminada para 
a criação de um novo pavimento, concebido para contemplar novas salas de trabalho. 

diante de todos os fatos vinculados às questões de aumento de área, remanejamentos e reforma dos 
espaços, o ex-diretor enfatizou o quão importante foi estruturar todo o departamento (atual detec) e 
suas coordenações, como a caeng. ocorre que no início dos trabalhos associados aos espaços físicos, 
ainda na década de 1960, as ações estavam desarticuladas, exatamente pela ausência de uma estrutura 
formal, a considerar o momento ainda incipiente de ocupação do congresso após a inauguração de 
Brasília. “começou de um nadinha. Mas tem que começar de alguma forma” (PAiXÃo, 2010, p. 12).

inicialmente, o órgão responsável por essas obras e reformas se chamava Serviços Gerais. Ao estru-
turar o quadro de funcionários e o trabalho desempenhado, foi criado dentro da unidade o Setor de 
Obras e Reparos. Sobre a mudança, afirma Paixão:

(…) Quando eu propus a criação, transformação de seção em coordenação, (…) [o] objetivo [era o de 
estabelecer] (…) as seções técnicas adequadas: de eletricidade, hidráulica, telefonia.

(…) e, na época, houve alguma reação (…) porque iria dissociar (…) Serviços Gerais (…): o que eu propu-
nha era uma estrutura técnica de engenharia e arquitetura (…) que era outra coisa [distinta de] limpeza, 
pintura, conservação, (…). era uma estrutura técnica, realmente (PAiXÃo, 2010, p. 8).
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Figura 5.10 Fotos da reforma do Plenário ulysses Guimarães entre 1976 e 1977.

nos Serviços Gerais, as atividades de obras eram atribuições semelhantes dos serviços de limpeza e 
pintura. Para melhor caracterizar e qualificar as tarefas, foi necessário estruturar uma coordenação que 
trabalhasse especificamente com as áreas de arquitetura e engenharia. O resultado foi a criação da Co-
ordenação de Arquitetura e engenharia, a caeng, em 1983 (quadro 5.4) com seções de apoio e de obras.

Outro ponto importante extraído da entrevista foi a preocupação, para fins de planejamento e projeto, 
de manter um controle de atendimento, de modo a organizar o trabalho do órgão. o Sr. eraldo des-
tacou a preocupação em estabelecer regras de ocupação na casa, como padronização dos gabinetes.
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depreende-se pela análise da entrevista que a expansão de espaços físicos na câmara dos deputados, 
durante o período em que o Sr. eraldo Paixão trabalhou na casa, ocorreu prioritariamente para o aten-
dimento das atividades parlamentares; por outro lado, as reformas, além das questões de adequação 
espacial, basearam-se em princípios de segurança.

Por fim, quando reforçado que a entrevista foi conduzida no intuito de obter subsídios para a elaboração 
do Plano diretor do uso dos espaços Físicos, o ex-diretor do depad declarou: “eu acho que vocês devem 
defender isso com unhas e dentes!” (PAiXÃo, 2010, p. 1).

Para registro, a síntese das ações, obras e diretrizes apontadas pelo Sr. eraldo Paixão está presente 
nos quadros de 5.5 a 5.7.

QUADRO 5.5 Lista de ações relevantes, segundo o Sr. Eraldo Paixão85.

LISTA DE AÇõES RELEVANTES APONTADAS POR ERALDO SOARES DA PAIXÃO

reforma do Anexo i (década de 1980).

Fiscalização da obra do Anexo iV (finalização em 1980, inauguração em 1981).

reforma do Anexo ii – sem indicação de data.

estruturação do setor – criação do Setor de obras e reparos.

Fiscalização da obra do Anexo iii (finalização em 1973).

reforma do Plenário ulysses Guimarães (1977).

Fiscalização da obra das casas em Sobradinho.

obra Ascade.

nova estruturação do setor – criação da caeng – em 1983.

Fiscalização da obra de ampliação em 15m do edifício Principal (década de 1970).

controle de atendimentos.

regras de ocupação do espaço físico – padronização dos gabinetes.

negociação de área non aedificandi (atrás do Anexo iV) para permitir a expansão da câmara dos deputados.

85   o quadro contempla obras citadas na entrevista, ainda que não obrigatoriamente constem na síntese presente neste texto. 
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QUADRO 5.6 Relação cronológica de construção de edifícios, reformas e propostas 
de projetos para novas edificações na Câmara dos Deputados, a partir 
da entrevista com o Sr. Eraldo Paixão.

PERÍODO EDIFICAÇÃO OBSERVAÇõES
SILVA E SÁNChEZ 

(2007)*

CONSTRUÇÃO 
(OBRA CONCLUÍDA 
E INAUGURADA)

1966 AneXo ii

obra realizada com a 
parceria da novacap. 

resultou das demandas 
por espaço nas comissões

1965

- Anexo iii - 1973

1980-1981 Anexo iV - 1977-1978 (Projeto)

REFORMA E 
REMANEjAMENTO

- edifício Principal Ampliação em 15 m 1970

1977
Plenário ulysses 

Guimarães

Aumento do número de 
deputados – necessidade 

de remanejamento 
do espaço interno do 

plenário

-

1983 Anexo i - -

- Anexo ii
Adequar a edificação às 

atividades das comissões
-

PROjETOS
(PROPOSTAS)

- Anexo iV
Projeto de ampliação, 

criando mais um 
pavimento de garagem

-

1965
edifício Principal 

e Anexo i

Proposta de projeto 
com entrada voltada 
para a praça dos três 

Poderes

* o artigo de Silva e Sanchéz (2007) é adotado para fins de comparação entre as informações coletadas nas entrevistas e aquelas oriundas dos arquivos do 
departamento técnico da câmara dos deputados.

QUADRO 5.7 Diretrizes de planejamento adotadas e/ou recomendadas pelo 
Sr. Eraldo Paixão.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

NÚMERO DE DEPUTADOS Quantitativo de parlamentares (vigente e previsão).

ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares (crescimento 
incluído), a significar novas demandas espaciais. 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares e seu efeito nas 
atividades administrativas.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO conservação e manutenção de edifícios.

NORMAS Adequação às normas (segurança, especialmente).

ORGANOGRAMA
estruturação dos órgãos que tratam das questões espaciais, conforme as 
novas demandas.

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS

controle do registro dos atendimentos (sistematizar as informações para 
controle e estatística).

REGRAS estabelecimento e aplicação de regras para ocupação dos espaços. 

PADRONIZAÇÃO Padronização nos ambientes (gabinetes).
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5.2.2. EURICO BENjAMIM MESQUITA jÚNIOR (SERVIDOR EM EXERCÍCIO 
DE 1964 A 1996)

o Sr. eurico Mesquita foi diretor da caeng entre outubro de 1991 e abril de 1996. Por sua entrevista, foi 
possível coletar expressiva quantidade de informações sobre a história da formação do atual detec. 

de acordo com o Sr. eurico, em 1969 foi criada a Seção de obras e reparos, que inicialmente funcionava 
como uma unidade de manutenção, cujas ações eram realizadas não apenas nos novos edifícios em 
Brasília, mas também na antiga sede na capital fluminense. “Eu fazia a manutenção do Palácio Tiraden-
tes [...] que estava desativado e começou a [se] deteriorar (...). [Posteriormente] a câmara [o] doou para 
[a] Assembleia Legislativa [do rio de Janeiro]” (MeSQuitA Junior, 2010, p. 1).

A demanda por espaços físicos, segundo o diretor, partia sempre das necessidades dos parlamentares. 
A considerar o aumento das atividades, para que o deputado recebesse melhor apoio, cabia ampliar o 
número de funcionários criando categorias como a de secretário parlamentar e os cargos de natureza 
especial (cne). com a expansão do quadro funcional mais espaços físicos eram requeridos.

A partir das demandas crescentes dos parlamentares, áreas administrativas foram progressivamente 
convertidas em áreas legislativas, o que, em última instância, levou à construção do edifício Anexo iV. 
“não tinha mais onde colocar. chegaram até ocupar parte do Anexo i, que era o prédio administrativo” 
(MeSQuitA Junior, 2010, p. 2).

Além disso, outras situações revelaram o problema por espaço:

[Havia a questão dos] membros da Mesa querendo seus gabinetes perto do gabinete do presiden-
te, do plenário. (…) então, nós fomos obrigados a fazer aquele acréscimo86. (…) Foi uma ideia que 
resolveu, pelo menos naquela época (…). [depois nós adaptamos] as áreas administrativas para os 
parlamentares até que se efetivasse a construção de outro anexo. (MeSQuitA Junior, 2010, p. 4).

o ex-diretor da caeng acrescentou que as preocupações da antiga Seção de obras e reparos estive-
ram sempre voltadas para a busca por espaços físicos que atendessem às atividades administrativas 
e legislativas. Além disso, no âmbito legislativo, havia o cuidado em tratar os parlamentares de forma 
igualitária, independente da filiação partidária.

o Sr. eurico apontou a preocupação em esclarecer os impedimentos para atender a certas demandas: as 
razões precisavam ficar muito claras, lógicas e racionais, pois isso garantiria a preservação dos espaços.

Para lidar com a problemática dos espaços físicos, ele relatou a importância do registro das informações, 
de modo que foram criadas estratégias para protocolar os atendimentos, destacando os horários e as 
datas. o fato, por um lado, permitiu maior controle dos dados, e por outro, forneceu respaldo para o 
atendimento das demandas.

Além disso, foram criados estudos estatísticos relativos aos procedimentos de trabalho da antiga 
Seção de obras e reparos, como o levantamento do quantitativo de funcionários por setor, de forma 
a otimizar o serviço e reduzir gastos e ociosidade.

(...) [A] estatística – que eu acho importantíssima (…) – [fornece] a visão que de (…) dentro do seu 
escritório você não tem (…). Aquela casa é um mundo. então, são diversos setores e se você não tem 
uma estatística de cada serviço, não consegue perceber onde [há] superlotação, onde [há] deficit de 
funcionários (MeSQuitA Junior, 2010, p. 3).

86 Acréscimo em 15 m no edifício Principal, em direção à Praça dos três Poderes, realizado em 1970 para abrigar as lideranças partidárias, o 
que permitiu a liberação do espaço do Salão Verde, então compartimentado em salas de trabalho.
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em relação à ideia de um plano diretor, Mesquita Júnior (2010) esclareceu que sua existência é fundamen-
tal, pois se antecipam as ações e criam-se regras de uso de ocupação do espaço. Para o servidor, é impor-
tante um estudo que obtenha dados sobre as intenções da Mesa a respeito de novas formas de ocupação 
do espaço (ampliação, remanejamento, etc):

(…) Você tem que saber quais as intenções da Mesa. Se vai haver aumento do número de parlamen-
tares, se [há] essa chance. Se tiver, tem[-se] que começar a estudar (…).

(…) esse planejamento, na minha opinião, tem que ser a longo prazo e saber quais as intenções da 
administração ou quais as chances de acréscimo de partidos, (...) de parlamentar, (...) de assessoria 
(…) Sem isso, você começa a fazer as coisas na base do corre-corre, fecha ali, bate aqui e tal, como 
a gente fazia antigamente. (…) e geralmente [os resultados] nunca saíam bons” (MeSQuitA Junior, 
2010, p. 9).

Finalmente, o Sr. eurico aponta a necessidade de haver vontade política para uma ação mais duradoura 
em relação ao plano diretor. também indica o requisito de os órgãos responsáveis pelas questões de 
uso dos espaços terem mais autonomia de ação.

A síntese das ações, obras e diretrizes apontadas pelo Sr. eurico Mesquita está nos quadros 5.8 e 5.9.

QUADRO 5.8 Lista de ações relevantes, segundo o Sr. Eurico Mesquita87.

LISTA DE AÇõES RELEVANTES APONTADAS POR EURICO BENjAMIM MESQUITA jÚNIOR

obras de manutenção dos edifícios.

Fiscalização das obras do Anexo ii, iii e iV.

Fiscalização da reforma do edifício Principal, relativo ao acréscimo de 15 m.

Avaliação de imóveis: apartamentos funcionais da câmara dos deputados.

registro das ações relativas aos trabalhos da Seção de obras.

Geração de estatísticas de trabalho na Seção de obras (quantidade de funcionários, atendimentos, etc).

87 o quadro contempla obras citadas na entrevista, ainda que não constem na síntese presente neste texto.
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QUADRO 5.9 Diretrizes de planejamento adotadas e/ou recomendadas 
pelo Sr. Eurico Mesquita.

DIRETRIZES DETALhAMENTO

NÚMERO DE DEPUTADOS Quantitativo de parlamentares (vigente e previsão).

ATENDIMENTO AOS DEPUTADOS É necessário promover um atendimento igualitário aos parlamentares.

ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares (crescimento 
incluído), a significar novas demandas espaciais. 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares e seus efeitos nas 
atividades administrativas.

MESA DIRETORA
É importante saber as intenções da Mesa diretora da casa que gerem 
impacto no espaço físico.

TEMPORALIDADE o planejamento precisa ser de longo prazo.

EFICÁCIA o sucesso de um plano diretor depende da vontade política.

EQUILÍBRIO
É necessário equilibrar a distribuição espacial entre as áreas 
administrativas e legislativas. em razão das demandas reprimidas, uma 
área não deve ser prejudicada em favor de outra.

ORGANOGRAMA
os órgãos que tratam das questões de uso e ocupação dos espaços 
precisam ter maior autonomia.

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS

controle do registro dos atendimentos (sistematizar as informações para 
controle e estatística).

REGRAS
estabelecer e aplicar regras de ocupação dos espaços. As regras precisam 
ser claras, lógicas e racionais, com aplicação isonômica.

5.2.3. hAMILTON BALÃO CORDEIRO (SERVIDOR EM EXERCÍCIO 
DE 1961 A 2008)

o Sr. Hamilton Balão foi diretor da caeng entre setembro de 1985 e outubro de 1991, do depad entre 
outubro de 1991 e maio de 2000, e do detec entre maio de 2000 e dezembro de 2008. ingressou na 
câmara dos deputados mediante o último concurso realizado na antiga sede no Palácio tiradentes, já 
com a condição de vir trabalhar na nova capital federal. Aqui chegou com ideais de pioneirismo e visão 
desbravadora. na sua leitura à época, a câmara era mais que um trabalho: era referência. Local onde 
encontrava companheirismo em meio às adversidades. Seu início vinculado às questões espaciais foi na 
unidade Serviços Gerais, no Setor de obras e reparos.

o entrevistado comenta de forma apaixonada o início dos seus trabalhos na câmara:

A gente abraçava assim, com grande entusiasmo, porque era onde nós começávamos a aplicar os 
nossos conhecimentos, as nossas habilidades. (…) Acho que (…) nós conseguimos materializar (…) as 
necessidades dos parlamentares. naturalmente que a construção desses grandes complexos, como 
o Anexo iii, o Anexo ii, foram decisões políticas (cordeiro, 2010, p. 6).

Para o início dos registros espaciais o Sr. Hamilton informou que a formulação do programa de arqui-
tetura para o congresso nacional não contou com muito apoio dos parlamentares. oscar niemeyer, 
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então, multiplicou as áreas ocupadas pelos palácios no rio de Janeiro por cinco (Palácio tiradentes, 
sede da câmara dos deputados, e Palácio Monroe, sede do Senado Federal).

Já em Brasília, o diretor acrescentou que as ideias emanadas da seção de Serviços Gerais tinham peso 
nas decisões tomadas na câmara, graças ao engenheiro Luciano Brandão, ex-diretor-geral, servi-
dor responsável pela transferência da câmara dos deputados para Brasília, que atribuía significativo 
prestígio à unidade administrativa. os Serviços Gerais eram progressivamente mais respeitados e 
parte dessa admiração deveu-se à proximidade da equipe com o autor do projeto do congresso 
Nacional, Oscar Niemeyer. Ao longo dos anos, as demandas por reformas e novas edificações come-
çaram a surgir, ampliando as tarefas da unidade:

[Após a instalação da câmara dos deputados em Brasília], começou uma sequência de reformas. (…) 
reformas de plenário, (…) aumento do edifício Principal, a construção do Anexo ii, (…) as adaptações 
do edifício Principal, porque ali no projeto original [existiam] vários serviços que já não estão mais 
lá [e] que foram mudando de lugar ao longo de todo esse tempo. A Taquigrafia, como as lideranças, 
restaurantes (cordeiro, 2010, p. 5).

em relação às diretrizes que precisariam ser incorporadas em ações de planejamento do espaço físico, o 
Sr. Hamilton (cordeiro, 2010, p. 7) enfatizou o princípio de oferecer “melhores condições de trabalho aos 
parlamentares, que é a razão de ser da nossa presença como profissionais, como arquitetos aqui”. Para o 
diretor, apesar das decisões ocorrerem na esfera política “cabe ao detec tomar a iniciativa de promo-
ver ações para melhorar [os espaços] até mesmo a construção de grandes complexos” (cordeiro, 
2010, p. 8).

como exemplo de iniciativas propostas pelo detec e acatadas pelas áreas legislativas, o entrevistado indi-
cou a reforma do Anexo ii, contendo a mudança no funcionamento dos plenários das comissões – antes 
exclusivos – para rotativos, de acordo com a demanda.

o Sr. Hamilton informou que, historicamente, a relação entre a área técnica e a política sempre foi fácil, 
o que contribuía para a tomada de decisões: importa assumir que as decisões políticas tomadas são 
inerentes à natureza da casa. Por isso a relevância em compreender o momento político, pois “a câma-
ra é um órgão muito sensível perante a sociedade” (cordeiro, 2010, p. 8).

o diretor esclareceu, ainda, que uma diretriz fundamental é priorização dos espaços para a área legis-
lativa, pois “a área política é [a mais] importante: a área legislativa, as comissões, essa sim que é a razão 
de nossa presença aqui. não se pode inverter o processo” (cordeiro, 2010, p. 9).

como sugestão, o Sr. Hamilton Balão enfatizou que um plano diretor para a câmara dos deputados 
precisa ser flexível e dinâmico, pois “não adianta aqui ser um futurólogo, pois a dinâmica da casa é 
muito forte!” (cordeiro, 2010, p. 8). entretanto, assegurou que é possível “formular as necessidades 
futuras para câmara em face das necessidades atuais” (cordeiro, 2010, p. 8). cabe, portanto, estudar as 
possibilidades de reorganização, “disciplinar melhor o espaço, mas promover o aumento dos edifícios” 
(cordeiro, 2010, p. 10).

outro aspecto que no seu entendimento é basilar compreende a tentativa de unir as duas casas do 
congresso nacional para a elaboração de um plano diretor conjunto:

nosso sonho sempre era que o plano diretor fosse feito em comunhão com a equipe técnica do 
Senado Federal, o que se nunca conseguiu. Sempre tivemos uma relação amistosa com a equipe 
técnica do Senado, mas há dificuldades políticas (CORDEIRO, 2010, p. 10).
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Por fim, o diretor resumiu os desafios para os trabalhos de uso e ocupação dos espaços (a) a necessi-
dade de diagnóstico de potenciais, (b) a reorganização dos espaços e (c) a compreensão de que o es-
paço representa poder: “essa noção de posse de território, de abrir mão, isso é muito forte na câmara” 
(cordeiro, 2010, p. 10).

o entrevistado também argumentou que, para a percepção e a manutenção da qualidade dos espaços, 
há que existir uma boa proporção entre os espaços cheios (salas, edifícios) e os vazios (salões, corre-
dores, áreas verdes). Por isso, é relevante também preservar esta relação (cheios e vazios), pois dela 
depende o próprio funcionamento da instituição, a despeito da pressão para consumir os vazios.

A síntese das diretrizes apontadas pelo Sr. Hamilton Balão está no quadro 5.10.

QUADRO 5.10 Diretrizes de planejamento adotadas e/ou recomendadas pelo 
Sr. hamilton Balão.

DIRETRIZES DETALhAMENTO

PREMISSA É necessário incorporar a visão de que espaço representa poder.

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Fornecer melhores condições para o trabalho dos parlamentares. 

Sendo a área fim da casa, deve ser priorizada, sem que isso signifique 
prejuízo para a área administrativa.

PRESERVAÇÃO
É necessário preservar a identidade e a qualidade espacial dos edifícios da 
câmara dos deputados e, ainda, a relação entre cheios e vazios.

DINAMISMO
tendo em vista as características da câmara dos deputados, um plano 
diretor precisa ser flexível e dinâmico.

SENADO FEDERAL
A considerar a natureza comum, deve-se procurar a união das duas casas 
para as soluções espaciais.

ORGANOGRAMA
os órgãos que tratam das questões de uso e ocupação dos espaços 
precisam ser proativos, sugerindo ações de melhoria.

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS

Promover diagnósticos e pesquisas.

5.2.4. REINALDO CARVALhO BRANDÃO (SERVIDOR EM EXERCÍCIO 
DE 1965 A 2012)

o Sr. reinaldo Brandão foi diretor da caeng entre abril de 1996 e junho de 2009, quando assumiu a 
direção do detec, cargo que exerceu até dezembro de 2012.

de acordo com o entrevistado, a gênese do planejamento de espaços na câmara dos deputados 
aconteceu no momento da construção de Brasília, de forma insatisfatória: o programa de transfe-
rência do congresso nacional para a nova capital. oscar niemeyer recebeu pouca contribuição dos 
parlamentares e optou por estimar a área a ser edificada em Brasília simplesmente aumentando o 
espaço ocupado pelas casas legislativas no rio de Janeiro.

Lá, o Palácio tiradentes abrigava apenas a assembleia (plenário), e os deputados se organizavam pelas 
áreas circunvizinhas ao prédio, no centro da então capital. “Brasília tinha outra dinâmica. cidade nova, 
pouco estruturada” (BrAndÃo, 2010, p. 2). Portanto, os espaços disponíveis nos edifícios construídos 
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no Congresso Nacional tinham que oferecer, além dos ambientes de trabalho específicos à atividade 
legislativa, comodidades para ambientar seus novos ocupantes. 

Nos primeiros anos, o espaço foi suficiente para as necessidades coletivas dos deputados, que dispu-
nham de núcleos de atendimento global (telefonia, datilografia, entre outros)88. na medida em que de-
sejos de individualização de serviços foram nascendo, os espaços acabaram se tornando insuficientes, 
obrigando a câmara dos deputados a crescer como um organismo.

Por outro lado, o arquiteto oscar niemeyer sempre pensou no congresso nacional como duas casas 
distintas, porém colaborativas, com serviços comuns, áreas contíguas administradas de forma una. 
entretanto isso nunca pôde ser observado: “desde a época da transferência para Brasília já havia uma 
rejeição à unificação das Casas” (BRANDÃO, 2010, p. 3). O cenário acabou levando a um progressivo dis-
tanciamento entre as duas instituições, o que se reflete na atual compartimentação dos espaços físicos.

Para clareza na transformação dos espaços, o Sr. reinaldo Brandão apresentou uma cronologia das 
ações mais importantes relativas ao uso e à ocupação dos espaços na câmara dos deputados:

• 1966 – construção do Anexo ii para abrigar originariamente as comissões, que então sairiam 
do subsolo do Edifício Principal (onde hoje está a TV Câmara). Neste momento ficou delineado 
o início de uma espécie de plano diretor cujo critério básico estava no aspecto da função 
(edifícios e áreas seriam distribuídos ou reorganizados de acordo com as correspondentes 
funções). Com a transferência das comissões, a Taquigrafia ocupou o lugar no Edifício Principal;

• 1967 – As lideranças partidárias (MdB e Arena) dispunham de áreas no Anexo i, bem como as 
bancadas dos estados, mas começaram a demandar proximidade com o Plenário, o que produziu 
o início do processo de “favelização” ou “colonização” do Salão Verde;

• 1967 – O diretor ingressa na Câmara dos Deputados com a tarefa de prestar apoio à fiscalização 
(originalmente realizada pela novacap) do acréscimo de 15 metros no edifício Principal (iniciado 
no Senado);

• 1970 – Após a inauguração do Anexo ii, ocorre a ampliação dos 15 metros do edifício Principal. 
os Salões da câmara e Senado eram contíguos. dá-se a criação do gabinete do presidente do 
Senado (com a ampliação);

• 1971 – o presidente da câmara dos deputados, deputado Pereira Lopes, sugeriu que cada 
parlamentar tivesse gabinete próprio e individual (nascimento da ideia de construção do Anexo iii). 
o diretor-geral contra-argumentou que essa medida acarretaria um esvaziamento do Plenário. 
Foi prioritária a demanda política, e por isso foi projetado o novo edifício contendo um número 
aproximado de 300 gabinetes;

• 1971 – o Plenário Principal foi reformado, já que até então havia sido decorado de forma 
provisória, conforme relato do próprio arquiteto oscar niemeyer. nas palavras de Brandão (2010, 
p. 3), “esta reforma foi um episódio de grande importância no meu aprendizado como tocador 
de obra”. o prazo era muito curto e fatal, o que exigiu grande capacidade administrativa do 
Sr. Luciano Brandão, diretor-geral à época;

• 1973 – construção do Anexo iii, contendo 300 gabinetes (ocupados por deputados que não 
exerciam qualquer outra função na câmara), subsolo de serviços e departamento Médico 
(demed). o número de gabinetes era menor que o total de parlamentares à época;

• Nos anos seguintes à ocupação, foram observadas dificuldades no momento de proceder as 
trocas de gabinetes entre as legislaturas o que, aliado ao crescimento do número de deputados 
estabelecido nas constituições, fomentou a necessidade de mais uma vez ampliar-se a estrutura 
espacial da casa;

• 1981 – inauguração do Anexo iV para atender a totalidade de deputados estabelecida na 
constituição Federal para a legislatura de 1979-1983: 420. Quando o Anexo iV foi construído, o 

88 o núcleo de atendimento também é reportado como “pool de atendimento”.
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espaço era tão generoso que seu subsolo ficou praticamente vazio (contendo apenas os cofres 
dos três bancos existentes à época). o Anexo iii ainda mantinha certo número de gabinetes e 
assim permanece até hoje;

• Após 1981 ocorreu a reforma do Anexo i;

• Na sequência, foi realizada a reforma do Anexo II, para fins de aproveitamento do pé-direito 
duplo, criando um pavimento;

• As medidas sempre foram baseadas em percepções e impressões, sem registro de dados 
coletados para subsidiar as decisões.

de acordo com o Sr. reinaldo Brandão, atualmente os espaços físicos disponíveis na câmara dos 
deputados são insuficientes para atender as demandas. Além disso, o aumento das necessidades dos 
parlamentares tem forçado a administração a iniciar um processo de autofagia, tendo em vista a au-
sência de novas áreas/edifícios, apesar da existência de projetos. contribuiu para o cenário o fenôme-
no da terceirização que, aliada à ampliação das atividades, provocou um rápido aumento do quadro 
de pessoal, criando um “problema de saturação dos espaços”: “os espaços perderam sua identidade” 
(BrAndÃo, 2010, p. 6).

no seu entendimento, sempre houve um plano diretor na casa, embora não se utilizasse esta expres-
são e não estivesse registrado de tal modo: “plano diretor na verdade sempre houve: distribuição de 
blocos por função. então hoje eu acho que tem que haver, realmente, uma reorganização [dos espa-
ços]” (BrAndÃo, 2010, p. 7).

Portanto, para a elaboração do plano diretor para a câmara dos deputados, o diretor destacou que o 
instrumento precisaria promover a reorganização espacial na casa, desde que baseada prioritariamen-
te numa distribuição por funções.

Para tanto, seria necessário: (a) observar a vocação de cada edifício; (b) preservar a divisão entre as áre-
as administrativa e legislativa, sobretudo considerando a proximidade de funções compatíveis; (c) ter o 
cuidado para não transformar a área administrativa no principal foco de atenções; (d) preservar a área 
legislativa e sua importância “vital” para o funcionamento de todos os outros setores que nela orbitam; 
(e) não tratar a variável política como algo impeditivo; (f) considerar como indispensável a expansão 
física do complexo Arquitetônico, como a ampliação do Anexo iV; e (g) ter atenção para que o plano 
diretor não caduque rapidamente, o que requer atualização continuada.

A síntese das ações, obras e diretrizes apontadas pelo Sr. reinaldo Brandão está nos quadros de 5.11 a 5.13.
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QUADRO 5.11 Lista de ações relevantes, segundo o Sr. Reinaldo Brandão89.

LISTA DE AÇõES RELEVANTES APONTADAS POR REINALDO CARVALhO BRANDÃO

construção do Anexo ii (para comissões) – 1966.

ocupação da área das comissões pela taquigrafia no edifício Principal.

Processo de “favelização” ou “colonização” do Salão Verde – 1967.

expansão do edifício Principal (15 m) – 1970.

reforma do Plenário Principal – 1971.

construção do Anexo iii – 1973.

inauguração do Anexo iV – 1981.

reforma do Anexo i – após 1981.

reforma do Anexo ii – após 1981.

QUADRO 5.12 Relação cronológica de construção de edifícios, reformas e  
remanejamentos para a Câmara dos Deputados, a partir da 
entrevista com o Sr. Reinaldo Brandão.

PERÍODO EDIFICAÇÃO OBSERVAÇõES SILVA E SÁNChEZ (2007)*

CONSTRUÇÃO 
(obra concluída e 
inaugurada)

1966 Anexo ii - 1965

1973 Anexo iii
necessidade de 

gabinetes para os 
deputados.

1973

1980-1981 Anexo iV
necessidade de 

gabinetes para os 
deputados.

1977-1978 (Projeto)

REFORMA E 
REMANEjAMENTO

1967 Salão Verde

ocupação por 
lideranças pela 
necessidade de 
proximidade do 
Plenário ulysses 

Guimarães.

-

1969–1971
Plenário 

ulysses Guimarães
- -

1970 edifício Principal
Ampliação em 15 m 

para acomodação das 
lideranças partidárias.

1970

Após 1981 Anexo i
organização 
dos espaços.

-

Após 1981 Anexo ii
otimização dos 

espaços.
-

*  o artigo de Silva e Sanchéz (2007) é adotado para fins de comparação das informações coletadas nas entrevistas e aquelas oriundas dos arquivos do departamento 
técnico da câmara dos deputados.

89 o quadro contempla obras citadas na entrevista, ainda que não constem na síntese presente neste texto.
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QUADRO 5.13 Diretrizes de planejamento adotadas e/ou recomendadas pelo 
Sr. Reinaldo Brandão.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares (crescimento incluído), 
a significar novas demandas espaciais. Fornecer melhores condições para o 
trabalho dos parlamentares. 

Sendo a área fim da casa, deve ser priorizada, sem que isso signifique prejuízo 
para a área administrativa. evitar o comprometimento da área administrativa.

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares e seus efeitos nas 
atividades administrativas.

FUNÇÃO
Para questões de uso e ocupação, observar o critério básico da funcionalidade. 
os edifícios devem ser interpretados segundo suas vocações (função).

DINAMISMO E 
ATUALIZAÇÃO

ter atenção para que o plano diretor não caduque rapidamente, o que implica a 
atualização continuada.

SENADO FEDERAL
A considerar a natureza comum, deve-se procurar a união das duas casas para 
as soluções espaciais.

VARIÁVEL POLÍTICA
não enxergar a variável política como algo impeditivo, mas sim inerente 
ao processo. 

PROGRAMA DE 
NECESSIDADES

estudo minucioso do programa de necessidades.

EXPANSÃO FÍSICA
expandir o complexo Arquitetônico é fundamental para a melhora nas condições 
de uso e ocupação.

5.2.5. MAURÍCIO DA SILVA MATTA (SERVIDOR EM EXERCÍCIO 
DESDE 1981)

o Sr. Maurício Matta foi diretor da coordenação de Projetos do detec de maio de 2000 a dezembro de 
2012, quando assumiu a direção do detec, cargo que exerce atualmente. em relação às questões de es-
paço físico, para o entrevistado, quando da inauguração de Brasília e dos primeiros momentos de fun-
cionamento do Parlamento, havia bastante área ociosa, devido à reduzida quantidade de funcionários.

Ao longo do tempo, entretanto, surgiu a necessidade em expandir fisicamente a instituição e de rema-
nejar os espaços existentes, em razão de um conjunto de fatores: a ampliação e diversificação do qua-
dro de funcionários (servidores efetivos, secretários parlamentares, terceirizados, etc.); o aumento no 
número de partidos políticos; a demanda por aprimorar a formação dos servidores da casa, implicando 
a oferta de cursos; e a modernização dos equipamentos eletrônicos – da máquina de escrever (manual 
e elétrica) para computadores, requerendo novos espaços.

Além disso, naqueles anos iniciais logo após a transferência do congresso nacional, não houve a opor-
tunidade de realizar estudos ou propostas para um plano diretor que pudessem antever e subsidiar 
as novas intervenções na câmara dos deputados. Acontece que os atores envolvidos (funcionários e 
diretores do atual detec) não sabiam “exatamente o quê a câmara era naquele momento e onde ela ela 
iria chegar (...). nós precisamos saber o quê ela é hoje e aonde ela vai chegar, para que (...) possamos 
equacionar (...) [adequadamente] todas (...) [as variáveis] e distribuir as necessidades dentro de um plano 
diretor” (MAttA, 2010, p. 4).
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inicialmente as áreas foram ocupadas de maneira aleatória, principalmente no edifício Principal, 
conforme as demandas dos partidos e das lideranças. em um segundo momento, buscou-se or-
ganizar os espaços por função, criando perfis ou vocações para os prédios: o Anexo I, perfil ad-
ministrativo; o Anexo ii, comissões e biblioteca; o Anexo iii, consultoria legislativa e serviços; e o 
Anexo iV, gabinetes parlamentares.

Nós começamos a nos concentrar em criar em cada edifício um perfil. Por exemplo, no Anexo I, o perfil 
é (...) administrativo. então (...) procuramos colocar toda administração da casa no Anexo i. no edifício 
Principal, as principais lideranças partidárias, membros da Mesa (...). no Anexo ii, comissões (...). no 
Anexo III, serviços (...): restaurante, lanchonete, administração do (...) plano de saúde. Enfim, uma série 
de serviços e um grande serviço de atendimento aos parlamentares que atuam no Anexo ii, que são 
os consultores legislativos. e no Anexo iV, (...) [apenas] os gabinetes parlamentares (MAttA, 2010, p. 3).

A despeito dessa preocupação em organizar os espaços por função, de acordo com o primeiro diretor 
da coordenação de Projetos, a câmara cresceu como um organismo vivo. A premissa foi se perdendo 
e hoje já se encontram atividades mistas em cada um desses edifícios.

Hoje nós já vivemos uma situação tão crítica que (...) estamos voltando à situação anterior. onde abre um 
“espaçozinho” pequeno ou, às vezes, onde é possível retirar alguém, é colocado (...) [quem] está na fila. 
Então, esse perfil já está sendo modificado. No Anexo I, (...) [atualmente], nós já temos algumas lideranças 
partidárias, algumas fundações (...) (MAttA, 2010, p. 3).

Algumas tentativas de racionalizar o uso do espaço aconteceram com a reforma do Anexo iii, durante 
o final de 2003 e o início de 2004. Ali, na intervenção da área para os consultores legislativos, foram 
procedidas ações para maximização dos ambientes, a começar pela adoção do sistema landscape, ba-
seado na substituição do mobiliário por estações de trabalho. na mesma época, ocorreu uma reforma 
no Anexo ii, em que foi adotado o mesmo padrão de mobiliário, o que permitiu obter mais espaços 
para as atividades legislativas.

entretanto, nunca foi possível levantar dados com precisão para criar um planejamento a médio e longo 
prazo para ocupação dos espaços. os esforços de remanejar e otimizar as áreas foram se perdendo em 
vista do aumento das atividades legislativas, do número de funcionários na câmara, etc., num ritmo 
difícil de acompanhar.

como exemplo deste descompasso, o Sr. Maurício Matta cita o projeto do cefor, que em sua fase inicial 
era apenas uma coordenação de Seleção e treinamento. os funcionários eram treinados em atividades 
específicas. Com o advento da informatização dos processos de trabalho (uso de computadores, sis-
tema de redes, tecnologia da informação), percebeu-se a importância de aumentar e diversificar esses 
treinamentos, não só na área de informática, mas em outras disciplinas que apoiassem e que contribu-
íssem com o trabalho administrativo e legislativo da casa. Portanto, com o crescimento na demanda 
por disciplinas, houve a necessidade de aumento no espaço físico. não seria mais possível ocupar ape-
nas um andar no Anexo i, de modo que surgiu o projeto do cefor, cujo espaço foi implantado fora do 
complexo Arquitetônico Principal da câmara dos deputados. A obra foi finalizada e entregue, efetiva-
mente, em 2007. Quando ocorreu a transferência da unidade para o novo edifício, a demanda proposta 
no momento inicial do projeto já não atendia às necessidades presentes do Cefor. Matta justifica:

Bom, nós fizemos esse centro dentro de uma demanda preestabelecida, de um programa que nos 
foi apresentado. No momento em que essa obra ficou pronta – e ela demorou um bom tempo, al-
guns anos, por uma série de problemas de licitação, de execução, de empresa que faliu no meio do 
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processo, enfim, demorou um pouco demais – quando nós entramos lá com o Cefor, o Cefor já era 
outro. Hoje, se nós fôssemos fazer o cefor novamente, talvez precisássemos do dobro do espaço 
(MAttA, 2010, p. 4).

Segundo o diretor, conhecer a casa – funcionamento do processo administrativo e legislativo, levanta-
mento de dados estatísticos populacionais, entre outros – é fundamental para ações de planejamento do 
espaço físico, pois com estes dados é possível antever e propor soluções projetuais que abracem essas 
modificações e crescimento ao longo dos anos. Maurício observa: “(...) a Câmara não sabe ainda o que é e 
não sabe aonde quer chegar, e isso prejudica muito o nosso trabalho. É impossível você planejar alguma 
coisa sem saber o que [se] quer, o que [se] tem e aonde [se] quer chegar” (MAttA, 2010, p. 4). “(...) houve 
esse crescimento um pouco desordenado, algumas áreas cresceram muito e outras cresceram pouco. 
E ficou difícil para nós, que trabalhamos com planejamento, perceber qual era o limite disso, qual era o 
máximo e qual era o mínimo” (MAttA, 2010, p. 5).

tendo em vista este cenário, o arquiteto registrou que um plano diretor é fundamental para a câmara 
dos deputados e listou alguns aspectos importantes para sua elaboração:

• Fazer um levantamento minucioso do quantitativo de funcionários na casa. e, também, levantar 
quantos servidores são necessários para cada deputado, para que ele possa desenvolver bem 
suas atividades. com esse dado é possível produzir uma relação proporcional de servidores da 
área de apoio e correlacionar com espaços físicos;

• Identificar como a população acessa os espaços físicos e virtuais (rede, internet, intranet e 
extranet) da câmara;

• elaborar um plano diretor para cada órgão da casa, para que seja possível avaliar quais são as 
expectativas desses outros órgãos em relação a espaço físico. Saber como trabalham, o que 
precisam, etc.;

• elaborar um plano diretor que apresente autonomia em relação aos procedimentos políticos de 
aprovação de projetos relacionados a espaço físico, na câmara dos deputados.

Para concluir, o diretor apresentou suas expectativas em relação ao que seria a câmara no futuro: “eu espe-
ro que seja cada vez mais aberta à sociedade para que as pessoas vejam o que acontece, realmente, aqui 
dentro” (MAttA, 2010, p. 8). e em relação às questões internas, argumentou:

eu tenho muito medo que a instituição olhe para o seu umbigo e comece a se distanciar da realidade 
como um todo (...). A gente começa a olhar para o próprio umbigo, começa a trabalhar para si próprio 
e aí esse organismo vivo começa a crescer novamente, desordenadamente. (...) eu acho que é preciso 
que as pessoas tenham agora consciência do seu papel em relação a toda essa sociedade e ao traba-
lho que desempenham aqui dentro, para que não haja um exagero. (...) então, é preciso que a gente 
não tenha essa visão corporativista (...) eu acredito que o planejamento estratégico vai dar um norte 
para isso e vai estabelecer limites (...), mas é preciso que haja uma luta grande com alguns segmentos 
aqui dentro, para que não haja essa visão corporativa e que, enfim, supervaloriza o trabalho de alguns 
(...) (MAttA, 2010, p. 8).

A síntese das ações, obras e diretrizes apontadas pelo Sr. Maurício Matta está nos quadros de 5.14 a 5.16.
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QUADRO 5.14 Lista de ações relevantes, segundo o Sr. Maurício Matta90.

LISTA DE AÇõES RELEVANTES APONTADAS POR MAURÍCIO DA SILVA MATTA

obra do Anexo iV – início da década de 1980.

Busca de novas áreas de expansão (atrás do Anexo iV) – meados da década de 1980.

reforma do Anexo ii – sistema landscape (estações de trabalho), Auditório nereu ramos, áreas de 
serviços – década de 1990.

reforma do Anexo i – criação de áreas de serviço – década de 1980.

Proposta de transferência do cedi para área H.

Proposta para criar um outro bloco para o Anexo iV.

Projeto e obra do cefor.

Projeto para o cetec – cenin.

QUADRO 5.15 Relação cronológica de construção de edifícios, reformas e 
propostas de projetos para novas edificações na Câmara dos 
Deputados, a partir da entrevista com o Sr. Maurício Matta.

PERÍODO EDIFICAÇÃO OBSERVAÇõES
SILVA E SÁNChEZ 

(2007)*

CONSTRUÇÃO
(obra concluída e 
inauguração)

1964-1966 Anexo ii - 1965

1974 Anexo iii - 1973

1980-1981 Anexo iV - 1977-1978 (Projeto)

2007 cefor (complexo 
Avançado) - -

REFORMA E 
REMANEjAMENTO

déc. 80 Anexo i Subsolo técnico -

déc. 90

Anexo ii Subsolo técnico – Auditório 
nereu ramos (300 lugares) -

Anexo iii utilização do sistema landscape 
para otimização do espaço -

PROjETOS  
(em fase de 
desenvolvimento 
ou aprovação)

- cedi (área H) encontra-se em fase de 
aprovação no GdF -

- Anexo iV – B 
(novo bloco) - -

-
Gráfica 

complexo 
Avançado

Proposta de reforma 
e ampliação -

-
cetec (cenin) 

complexo 
Avançado

- -

* o artigo de Silva e Sanchéz (2007) é adotado para fins de comparação entre as informações coletadas nas entrevistas e aquelas oriundas dos arquivos do depar-
tamento técnico da câmara dos deputados.

90 o quadro contempla obras citadas na entrevista, ainda que não constem na síntese presente neste texto.
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QUADRO 5.16 Diretrizes de planejamento adotadas e/ou recomendadas pelo 
Sr. Maurício Matta.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS Quantitativo de servidores (vigente e previsão).

NÚMERO DE PARTIDOS POLÍTICOS
Quantitativo de partidos (vigente e previsão), devido às 
lideranças partidárias.

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares 
(crescimento incluído), a significar novas demandas 
espaciais. Fornecer melhores condições para o trabalho dos 
parlamentares.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Antevisão das mudanças nas atividades parlamentares e seu 
efeito nas atividades administrativas.

VISÃO
Saber o que foi a câmara, o que ela é e o que pretende 
ser no futuro.

FUNÇÃO
Para questões de uso e ocupação, observar o critério básico 
da funcionalidade. os edifícios devem ser interpretados 
segundo suas vocações (função).

ORGANOGRAMA
os órgãos que tratam das questões de uso e ocupação dos 
espaços precisam ter maior autonomia.

SISTEMATIZAÇÃO DE REGISTROS 
ESPACIAIS

controlar o registro dos atendimentos (sistematizar as 
informações para controle e estatística). Promover diagnósticos 
e pesquisas. Levantar dados.

PROGRAMA DE NECESSIDADES estudo minucioso do programa de necessidades.

EXPLORAR AS PERCEPÇõES SETORIAIS 
SOBRE ESPAÇOS FÍSICOS

Levantar as expectativas setoriais para adequá-las à 
visão global.

NOVAS TECNOLOGIAS
considerar as novas tecnologias como variável relevante 
para a transformação nos espaços. 

VISÃO SISTÊMICA
considerar os papéis, funções, atividades e trabalhos em 
sua relação com o todo da câmara e com a sociedade. evitar 
visões apenas locais.

5.3. AÇõES CONTEMPORâNEAS

Ao longo da primeira década do século XXi foram catalogadas algumas ações de planejamento 
na câmara dos deputados que se aproximam, em certa medida, daquilo que será o Pdue, tendo 
em vista o caráter gerador e uma aparente visão sistêmica subsidiadora. À semelhança dos itens 
anteriores, uma seleção de iniciativas será exposta, acompanhada de análise crítica a respeito de 
sua implantação.
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5.3.1. PLANO DIRETOR DE REORDENAMENTO E AMPLIAÇÃO (PDRA): 
RELATÓRIO MADEIRA91

em 27 de março de 2003, foi instituída a “comissão de Análise e Formulação de Proposta de reor-
denamento dos espaços reservados às Lideranças dos Partidos”92, composta por parlamentares sob 
coordenação do deputado Sebastião Madeira, contando com o auxílio de servidores do departamento 
técnico e da Primeira-Secretaria da casa. o propósito da comissão seria implementar o reequilíbrio de 
áreas e cargos nas lideranças partidárias, tendo em vista a nova realidade de tamanho de cada grupa-
mento após as eleições de 2002.

O documento final, conhecido por Relatório Madeira, compreendeu a recomendação de uma série de 
propostas de remanejamento de espaços das lideranças partidárias, considerando medidas de implan-
tação de curto, médio e longo prazos.

As propostas de curto prazo consistiram no “remanejamento imediato de diversas atividades que ocu-
pam áreas superdimensionadas para seu funcionamento ou que poderiam estar funcionando em ou-
tras áreas em favor da ocupação por lideranças” (reLAtÓrio, 2003, p. 1). Para tanto, foi realizada aná-
lise minuciosa da ocupação de todos os espaços do complexo Arquitetônico Principal da câmara dos 
deputados, o que permitiu a conclusão que seria possível efetuar, de imediato, remanejamentos como:

• remanejamento 1: o Grupo de trabalho de consolidação da Legislação Brasileira (56 m²) e 
a assessoria do PtB (30 m²) localizados no pavimento térreo do Anexo ii cederiam o lugar à 
Liderança do Pt (86 m²);

• remanejamento 2: a assessoria de comissão da Liderança do PMdB (27 m²) e a 4ª Suplência sairiam 
do pavimento térreo do Anexo ii para dar lugar à comissão de turismo e desporto (83 m²);

• remanejamento 3: a corregedoria da câmara dos deputados (20 m²) sairia do pavimento 
inferior do Bloco das Lideranças Partidárias (BLP) para dar lugar à assessoria do PtB, objeto do 
remanejamento 1.

Foram sugeridos, no total, 16 remanejamentos distribuídos por todos os edifícios da câmara dos 
deputados.

As propostas de médio prazo, a contar as condições em que se encontravam as dependências ocupa-
das por lideranças no edifício Principal, consistiam em uma reforma geral do edifício, naqueles espaços 
reservados às atividades parlamentares e direção da casa, exceto Plenário, Salão Verde, Salão negro e 
Salão Branco.

Além de alterações na Presidência, 1ª Vice-Presidência, 2ª Vice-Presidência, 3ª e 4ª Secretarias, Procu-
radoria Parlamentar, Secretaria-Geral da Mesa, Liderança do Governo no congresso, o projeto previa a 
padronização da área das lideranças partidárias: (a) os espaços situados nos corredores dos pavimentos 

91 A discussão do item está balizada no documento relatório (2003). cf. Processo nº 111.577/2003.
92 A Portaria nº 7, de 27/3/2003, criou a comissão para analisar e formular proposta de reordenamento dos espaços reservados às lideranças 

dos partidos: “o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 do regimento interno 
e em atendimento à decisão da Mesa diretora, de 27 de fevereiro de 2003, publicada no Diário da Câmara dos Deputados nº 17, de 28 
de fevereiro de 2003, resolve: 1. criar comissão destinada a analisar e formular proposta de reordenamento dos espaços reservados às 
lideranças dos partidos políticos nas dependências da câmara dos deputados. 2. A comissão será constituída pelos seguintes membros: 
coordenador: deputado Sebastião Madeira – Liderança do PSdB, deputados: Agnaldo Muniz – Liderança do PPS, Bispo rodrigues – Liderança 
do PL, Fernando Gonçalves – Liderança do PtB, Givaldo carimbão – Liderança do PSB, Mário Heringer – Liderança do Pdt, Mendes ribeiro 
Filho – Liderança do PMdB, Pauderney Avelino – Liderança do PFL, Paulo rocha – Liderança do Pt, Vanessa Grazziotin – Liderança do 
PcdoB. 3. os trabalhos serão desenvolvidos com o auxílio de servidores do departamento técnico e da Primeira-Secretaria. 4. A comissão 
deverá, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta portaria, apresentar a respectiva proposta ao primeiro-secretário. em 27/3/2003. 
deputado Geddel Vieira Lima, primeiro-secretário”. 
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térreo e superior do BLP seriam reformados, segundo critérios de padronização arquitetônica e de 
mobiliário; (b) as novas áreas seriam distribuídas a cada uma das lideranças, conforme o tamanho das 
bancadas; e (c) os novos espaços obedeceriam a critérios de modulação e seriam divididos em 04 (qua-
tro) tipos, conforme a área de ocupação (bancadas pequenas, médias e grandes A e B).

Para o sucesso da reforma, seria necessário ocupar as áreas então sob concessão de uso ao Banco 
do Brasil e à caixa econômica Federal, cujas agências seriam transferidas para espaço sob o espelho 
d´água defronte ao congresso nacional, conforme projeto a ser desenvolvido pela cProJ/detec.

como proposta de longo prazo, o relatório estabelecia a elaboração de um “Plano diretor de reor-
denamento e Ampliação” dos edifícios da câmara dos deputados em que a premissa básica contem-
plava a identificação da vocação principal de cada edifício e sua valorização, conforme expresso a 
seguir (quadro 5.17):

QUADRO 5.17 Vocações dos edifícios da Câmara dos Deputados, 
segundo o Relatório Madeira.

EDIFÍCIO VOCAÇõES E REMANEjAMENTOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL
Vocação: Plenário, Mesa diretora, lideranças partidárias e salões de recepção.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: bancos, Secom 
e tV câmara.

ANEXO I
Vocação: órgãos da administração.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: fundações, associações 
e Sindilegis, cefor, Secom, Secretaria da Presidência e lideranças partidárias.

ANEXO II
Vocação: comissões e centro de documentação e informação.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: lideranças partidárias, 
assessorias parlamentares e consultoria de orçamento.

BLOCO DE LIDERANÇAS 
PARTIDÁRIAS – BLP 

Vocação: lideranças partidárias.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: gabinetes 
de parlamentares.

BLOCO TAQUIGRAFIA
Vocação: departamento de taquigrafia.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: cenin, exceto 
o cPd para a taquigrafia.

ANEXO III 

Vocação: apoio às comissões tais como consultoria Legislativa e de orçamento, 
lideranças partidárias, lanchonete e café.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: gabinetes 
parlamentares, demed, Serviço de obras, almoxarifados, Pró-Saúde, 
fisioterapia, farmácia, restaurante e administração dos refeitórios.

ANEXO IV 

Vocação: gabinetes parlamentares e apoio aos mesmos, tais como deapa, 
bancos, correios, agências de passagens, jornaleiro, restaurante para 
parlamentares, lanchonete, café, salas de recepção, de reuniões, etc.
Órgãos que poderiam ser deslocados para outro local: restaurante e 
rádio câmara.

Fonte: relatório (2003).
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Por fim, o documento tratava das grandes demandas, que mereciam atenção especial em relação aos 
espaços físicos (quadro 5.18):

QUADRO 5.18 As grandes demandas, segundo o Relatório Madeira.

GRANDES DEMANDAS DESCRIÇÃO

GABINETES PARLAMENTARES

criação de novos gabinetes com as mesmas características que os do 
Anexo iV e agrupados de forma a otimizar os serviços de apoio, o que 
seria fundamental para a isonomia no tratamento dos parlamentares; 
sugestão de um novo edifício junto ao Anexo iV, contendo 100 
gabinetes com áreas de apoio.

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS
Grande carência de espaço para abrigar a estrutura das lideranças, 
por isso a recomendação de aumento em pelo menos 50% do espaço 
reservado para tais órgãos.

SALAS DE REUNIõES registro de expressiva carência de espaços de reunião e encontro.

CONSULTORIA

área muito reduzida para os consultores, “onde três ou quatro 
consultores ocupam um espaço que deveria ser ocupado por apenas 
dois, para que tivessem condições ideais de trabalho. Além disso, não 
há espaço para reuniões nem condições de incluir outros consultores, 
caso haja necessidade de ampliar o quadro”.

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 
LEGISLATIVA*

A coordenação deveria retornar ao 2º pavimento do Anexo i, tanto 
pela importância estratégica quanto pela proximidade com os demais 
órgãos da administração. também caberia criar espaços de apoio à 
segurança em todos os edifícios, incluindo um local para as brigadas 
de incêndio.

ALMOXARIFADOS
demanda para a construção de um grande almoxarifado central 
mantendo-se apenas postos de distribuição nos edifícios.

CENIN
A unidade administrativa necessitaria de um espaço onde 
pudesse centralizar seu núcleo administrativo e de desenvolvimento 
de sistemas.

RESTAURANTES E LANChONESTES explorar a ideia de uma praça de alimentação.

TV E RÁDIO CâMARA Precisariam de um espaço mais adequado.

* A coordenação de Segurança Legislativa foi transformada em departamento de Polícia Legislativa por meio da resolução nº 18, de 2003.

Fonte: relatório (2003).
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da análise do documento, é possível extrair, como diretrizes para conduzir um plano diretor de uso e 
ocupação dos espaços, o conjunto exposto no quadro 5.19:

QUADRO 5.19 Diretrizes de planejamento extraídas do Relatório Madeira.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

NÚMERO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS

deve-se considerar o quantitativo de partidos (vigente e previsão), devido às 
lideranças partidárias.

TEMPORALIDADE
o planejamento não pode ser apenas imediato, precisa ser também de 
médio e longo prazo.

FUNÇÃO
Para questões de uso e ocupação, observar o critério básico da 
funcionalidade. os edifícios devem ser interpretados segundo suas 
vocações (função).

PADRONIZAÇÃO E 
MODULAÇÃO

Procurar padronização nos ambientes (gabinetes, inclusive).

VISÃO SISTÊMICA
considerar os papéis, funções, atividades e trabalhos em sua relação com o 
todo da câmara e com a sociedade. evitar visões apenas locais.

NOÇÃO DAS GRANDES 
DEMANDAS

demandas que, independente da localização, precisam balizar ações de 
planejamento e uso dos espaços.

Fonte: relatório (2003).

entretanto, em relação à implantação das ações recomendadas, foram poucas as obras executadas, 
embora tenha sido fundamental a discussão do tema e a efetivação do debate sobre a política de uso 
e ocupação dos espaços na câmara dos deputados. uma síntese contendo a análise crítica está no 
quadro 5.20:
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QUADRO 5.20 Análise crítica das ações resultantes do Relatório Madeira.

PROPOSTAS (TEMPORALIDADE) ANÁLISE CRÍTICA

PROPOSTAS DE CURTO PRAZO

Foram implantadas parcialmente. 

despacho de 5/1/2004, referente ao processo 111.577/2003, dá conta 
dos remanejamentos executados, parcialmente executados ou não 
executados. 

PROPOSTAS DE MéDIO PRAZO

As reformas no edifício Principal não aconteceram. 

A ideia de padronização das lideranças partidárias foi retomada 
pelo “Grupo de trabalho destinado a estudar o remanejamento do 
espaço Físico das Lideranças Partidárias”*, mas não foi implantada.

As agências do Banco do Brasil e da caixa econômica Federal 
permanecem ocupando área do edifício Principal.

não foi desenvolvido o projeto para o espaço sob o espelho d´água.

PROPOSTAS DE LONGO 
PRAZO (PLANO DIRETOR DE 
REORDENAMENTO E 
AMPLIAÇÃO – PDRA)

em março de 2004 a coordenação de Projetos/detec (PLAno, 2004) 
apresentou estudo preliminar em relação ao plano diretor sugerido 
pelo relatório Madeira.
“no relatório (...), o plano diretor é citado como proposta de longo 
prazo provocando o início dos estudos para sua elaboração. neste 
documento, a coordenação de Projetos do departamento técnico, 
por meio da Seção de Planejamento e Base de dados e da Seção 
de Arquitetura, faz uma abordagem preliminar à elaboração do 
plano diretor. Apresenta possibilidades de reaproveitamento, 
reordenamento e recuperação de edifícios no tocante à 
modernização de suas instalações, à otimização da ocupação dos 
espaços e, principalmente, ao resgate da vocação específica de 
cada um, em consonância com o relatório Final (...). Prevê, como 
resultado final, a reorganização, requalificação e ampliação das 
áreas destinadas à Mesa diretora e seus integrantes e lideranças 
partidárias, além da instalação adequada dos órgãos administrativos, 
cedi, Museu, espaço cultural e cefor. Aborda quatro propostas de 
novos espaços para cedi, cefor, gabinetes e edifício Principal. 
explora as possibilidades de reocupação de todos os anexos” 
(PLAno, 2004, p. 2).
Portanto, os eixos de ação concentraram-se na proposta de: 
reocupação dos espaços a serem disponibilizados em virtude da 
transferência do cefor e do cedi para edifícios específicos; reforma e 
reordenamento espacial do ed. Principal; e reocupação dos espaços 
a serem disponibilizados no ed. Anexo iii em virtude da transferência 
dos gabinetes parlamentares em face da duplicação do ed. Anexo iV.
A ocupação da área do cefor ocorreu em 2007, quando houve 
transferência do órgão, mas é resultado de novo estudo.
A construção do edifício do cedi não aconteceu.
não foram realizadas as reformas no edifício Principal.
A duplicação do edifício Anexo iV está em tramitação.
o plano diretor, enquanto instrumento legal contendo normas de 
ocupação, não foi desenvolvido.

* o grupo de trabalho foi criado por meio do Ato da Presidência de 22/11/2007.
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5.3.2. PLANO DE AÇõES PRIORITÁRIAS (PAP): ACESSIBILIDADE FÍSICA

em outubro de 2004 foi formalizada a equipe técnica na coordenação de Projetos (detec) para a re-
alização de diagnóstico e plano de ação sobre o espaço físico da câmara dos deputados, de modo a 
adequá-lo às exigências da legislação federal sobre a acessibilidade física93.

A equipe conduziu o Projeto de Acessibilidade Física – intervenções Arquitetônicas (ProJeto, 2004), 
integrante do Programa de Acessibilidade – Programa de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência da 
câmara dos deputados (ProGrAMA, 2004), tendo por entidade proponente a Aproge/dG.

o propósito do grupo seria traçar um planejamento de médio e longo prazo para as intervenções 
físicas vinculadas à acessibilidade em todo o conjunto edificado e espaços externos da Câmara dos 
deputados. A iniciativa contemplaria o desenvolvimento de estratégias e projetos padronizados, o pla-
nejamento de execução das obras (evitando-se ações pontuais ou emergenciais) e a minimização dos 
riscos de descontinuidade das atividades ao longo das gestões.

Com a finalidade, foi elaborado o Plano de Ações Prioritárias – Acessibilidade Física (PLANO, 2005b), 
considerando as seguintes etapas:

• Identificação, catalogação e análise da legislação e das normas existentes, relativas ao tema;

• Diagnóstico das condições de acessibilidade de todo o conjunto edificado da Câmara dos 
deputados, inclusive áreas externas;

• elaboração do rol de ações prioritárias.

o resultado do PAP foi consolidado em relatório (Processo 150.033/2005), que incluiu os seguintes 
produtos: caderno de diagnóstico; minuta do projeto Sistema de Informações Geográficas aplicadas à 
Acessibilidade (Siga); e caderno de projetos.

CADERNO DE DIAGNÓSTICO

A primeira etapa do diagnóstico foi a elaboração e a validação de formulários de levantamento (espe-
cíficos por tema), a partir de parâmetros definidos na legislação e nas normas existentes. Os levanta-
mentos foram realizados no segundo semestre de 2004 e primeiro semestre de 2005 e divididos nos 
seguintes temas: espaços e equipamentos de circulação; plenários, auditórios e salas de conferência; 
lanchonetes e restaurantes; e sanitários.

Foram inventariadas todas as edificações do Complexo Arquitetônico Principal da Câmara dos 
deputados, além das áreas de circulação externas e estacionamentos. Para a consolidação do diagnós-
tico, foram produzidos mapeamentos relativos a cada um dos temas supracitados, bem como identifi-
cadas as áreas conforme o nível de acessibilidade, o que permitiu traçar as metas definidas no caderno 
de projetos.

93 tais atividades, associadas a outras demandas temáticas, deram origem à criação – no âmbito da cProJ – da unidade administrativa 
Seaps (Seção de Acessibilidade e Planejamento Sustentável), responsável pela elaboração e execução do Plano de Ações Prioritárias da 
Acessibilidade na câmara dos deputados. 
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PROjETO SISTEMA DE INFORMAÇõES GEOGRÁFICAS APLICADAS À ACESSIBILIDADE (SIGA)

em janeiro de 2005 a equipe técnica responsável pelo PAP apresentou à cProJ uma minuta para im-
plantação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) aplicado à acessibilidade, denominado 
SiGA. A intenção foi lançar os dados obtidos no diagnóstico geral em um banco georreferenciado, o 
que permitiria associar informações cartográficas (base de dados em CAD) a levantamentos in loco. 

o SiGA permitiria a análise quantitativa e qualitativa dos ambientes, por meio de visualizações intera-
tivas e geração automática de mapas temáticos, além de possibilitar a pesquisa por variáveis, recursos 
de classificação, localização, estudos de circulação, rotas e análises topológicas avançadas. 

o SiGA foi proposto na condição de um protótipo temático, que poderia ser a base para um sistema 
amplo de gerenciamento de informações espaciais da câmara dos deputados. Foram realizadas as eta-
pas iniciais de concepção do projeto, criação de bancos de dados com as informações de levantamento, 
avaliação de softwares disponíveis no mercado e treinamentos preliminares. 

Posteriormente, com a necessidade de centralizar e coordenar as atividades de gerenciamento do es-
paço físico, foi criada a SeGeP, na estrutura administrativa da cProJ, que passou a ser a unidade res-
ponsável pelo projeto de georreferenciamento do espaço físico da câmara dos deputados, no qual a 
acessibilidade será um dos temas mapeados.

CADERNO DE PROjETOS

A partir do trabalho de levantamento e mapeamento realizados e consolidados no caderno de diag-
nóstico, foi possível traçar metas de curto, médio e longo prazos, relacionadas à acessibilidade para a 
Casa. Foram definidas ações prioritárias, com o objetivo de promover a acessibilidade física e o dese-
nho universal para as áreas segundo critérios de fluxo, visibilidade e segurança. Foi estabelecido um 
cronograma e definidos os grupos temáticos de intervenção, que atualmente estão sendo executados:

• Grupo 1 – escadas – instalação de corrimãos e guarda-corpos;

• Grupo 2 – Sanitários – adaptação das unidades existentes;

• Grupo 3 – Plenários e espaços de conferência;

• Grupo 4 – áreas de recepção e atendimento;

• Grupo 5 – Projetos especiais;

• Grupo 6 – áreas externas e estacionamentos.

As intervenções previstas no Plano (2005b) foram iniciadas em 2005 e continuam em andamento até a 
presente data.

Além disso, iniciativas associadas incluíram o desenvolvimento de atividades e projetos especiais vol-
tados à informação e à sensibilização do público em geral e dos servidores, entre as quais destaca-
mos: mapa de rotas acessíveis (mapeamento do complexo Principal da câmara e indicação de rotas 
acessíveis e barreiras físicas, para orientação às equipes de recepção); exposições temáticas; artigos 
apresentados em conferências nacionais e internacionais (cf. SoBreirA et al., 2005; SoBreirA et al., 
2007), sobre o tema; e produção de maquete tátil do congresso nacional.

da análise do PAP (PLAno, 2005b), é possível extrair as diretrizes gerais do documento, bem como 
inferir a análise crítica expressa nos quadros 5.21 e 5.22:
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QUADRO 5.21 Diretrizes de planejamento extraídas do Plano de Ações 
Prioritárias – Acessibilidade Física.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

TEMPORALIDADE
Planejamento não apenas para ações imediatas, mas também de médio e 
longo prazo para as intervenções físicas vinculadas à acessibilidade. evitar 
ações pontuais e emergenciais. Minimizar os riscos de descontinuidade.

PADRONIZAÇÃO/REGRAS/
hIERARQUIZAÇÃO 

Procurar a padronização nas obras de intervenção física vinculadas à 
acessibilidade. definir temas e/ou ações prioritárias.

NORMAS/LEGISLAÇÃO Adequação às normas/legislações vigentes (acessibilidade).

ACESSIBILIDADE tema emergente para discussão.

DIAGNÓSTICO 
(SISTEMATIZAÇÃO E 
REGISTROS ESPACIAIS)

diagnóstico das condições de acessibilidade de todo o conjunto edificado 
da câmara dos deputados, inclusive áreas externas.

SIGA (BASE DIGITAL)
Para fins de registro e diagnóstico de informações sobre acessibilidade, criar 
uma base de dados digital que facilite as análises.

Fonte: Plano (2005b).

QUADRO 5.22 Análise crítica das ações resultantes do Plano de Ações 
Prioritárias – Acessibilidade Física.

ASPECTOS GERAIS ANÁLISE CRÍTICA

PRIORIZAÇÃO
Falta de priorização por parte dos órgãos envolvidos na implementação das ações 
(cf. ProGrAMA, 2004).

APOIO POLÍTICO
Falta de articulação e apoio político para desenvolver determinadas ações 
(cf. ProGrAMA, 2004).

TEMPO DA EQUIPE As demais atribuições dos membros do grupo dificultam o andamento dos trabalhos.

Fonte: Plano (2005b).

5.3.3. PLANO DIRETOR DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO 
DA CâMARA DOS DEPUTADOS (PDCAU): CPROj/DETEC

em 2005, o departamento técnico da câmara dos deputados, tendo como órgão responsável a coorde-
nação de Projetos, propôs a execução do “Plano diretor dos espaços Físicos da câmara dos deputados”. 
A gestão das atividades seria compartilhada entre os representantes dos três segmentos de atividades 
do cProJ/detec: arquitetura, planejamento e atendimento.

A proposta, produzida a partir de “conhecimentos sedimentados de servidores do detec” (PLAno, 
2005, p. 5), assumia a ideia de plano diretor, conforme recomendado pelo relatório Madeira, tendo 
como premissas fundamentais: (a) a grande área construída do complexo Arquitetônico da casa, (b) a 
importância urbana do sítio onde o complexo está implantado, (c) o valor histórico, artístico e político 
de seus principais edifícios, (d) a população atendida por eles, e (e) a oportunidade de criação de uma 
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arena interna propícia a um debate participativo acerca das estratégias de desenvolvimento do espaço 
físico da casa. o contexto demandava, portanto, um planejamento de longo prazo para o reordena-
mento de seu espaço construído e a definição de diretrizes para sua possível expansão.

Na contextualização e justificativas, a proposta contemplava a noção de que:

(...) no caso da câmara dos deputados, este conjunto de princípios e regras [estabelecidos por um 
plano diretor] estaria ligado não apenas à dimensão urbana das edificações da Casa no significativo 
contexto urbano de Brasília, mas também à dimensão interna destes edifícios, nos seus usos, ocupa-
ções, uso de energia, acessibilidade, transporte, segurança, conforto ambiental, manutenção, dentre 
outros. A ideia seria não a de criar um documento fechado de diretrizes “imobilizadas em desenhos 
técnicos, mas de um espaço de debates entre os diversos departamentos da câmara no que tange 
à gestão de seu espaço físico” (PLAno, 2005, p. 2).

Além disso, assumia-se que, a considerar as:

(...) demandas apontadas no Plano diretor, novos instrumentos de controle e mapeamento físico 
[poderiam] ser criados e compartilhados em praticamente toda a esfera administrativa da casa. A 
partir dos debates suscitados na elaboração e periódica revisão do Plano diretor, temas de interes-
se comum a outros órgãos da administração pública e outras arenas de debate serão tratados em 
profundidade, reforçando a vocação pioneira da câmara na solução de questões ligadas à gestão 
pública (PLAno, 2005, p. 2).

A proposta dedicou atenção à programação financeira, tendo em vista que o plano diretor representaria 
um expressivo avanço na priorização de investimentos ligados a metas de longo prazo. Houve a ilustra-
ção de que “somente as obras previstas no PPA para o ano de 2006 correspondem a aproximadamente 
12% do orçamento total da casa” (PLAno, 2005, p. 4). Além disso, a elaboração do documento permitiria 
a abordagem conjunta de diversos temas que vêm sendo tratados de forma dispersa na casa, a incluir 
patrimônio histórico e artístico, acessibilidade, sustentabilidade e segurança do trabalho, entre outros.

Para o sucesso da proposta, recomendava-se que o plano deveria ser baseado em um “processo parti-
cipativo, com representantes de diversos departamentos da casa, apoiada na criação de instrumentos 
de compartilhamento informatizado de um mapa físico das instalações da câmara” (PLAno, 2005, p. 4).

A seguir, são apresentados alguns tópicos da proposta, conforme expresso no quadro 5.2394.

94 informações extraídas de Plano (2005).
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QUADRO 5.23 Quadro-síntese do PDCAU.

ITEM DETALhAMENTO

OBjETIVO GERAL

elaborar, implementar e gerir, na câmara dos deputados, um plano diretor que 
defina políticas de gestão e expansão de seus espaços físicos. este plano diretor 
consiste num conjunto de mecanismos, regras e princípios a serem adotados 
quando das ações da administração sobre estes espaços.

OBjETIVOS ESPECÍFICOS

criar instrumentos compartilhados de documentação, mapeamento e controle do 
espaço físico da casa.
expandir o debate e o estudo acerca da gestão do espaço físico na câmara, 
legitimando-o através da competência técnica dos gestores e da condução 
participativa da discussão.
Propor regras e princípios relativos aos espaços físicos da câmara dos deputados 
instituídas por resolução aprovada em Plenário e regulamentadas por atos da 
Mesa – o plano diretor propriamente dito.
implementar mecanismos organizacionais de monitoramento, avaliação e revisão 
permanentes do plano diretor.
divulgar os valores contidos no plano para parlamentares, servidores e 
população em geral.

PÚBLICO-ALVO

o público-alvo primário do plano diretor são os servidores ligados à câmara dos 
deputados. de modo complementar, convém que os debates e resultados sejam 
levados também ao conhecimento e participação de parlamentares, a outros 
órgãos da administração pública.

ESCOPO

Fazem parte do escopo do plano diretor: (a) a criação de um instrumento digital 
compartilhado de levantamento, mapeamento e diagnóstico do espaço físico ativo 
da câmara dos deputados, ou cadastro integrado do espaço Físico – cieF; (b) a 
criação de mecanismos de participação para discussão e elaboração do plano 
diretor; (c) a definição participativa de um sistema de regras e diretrizes relativas ao 
espaço físico da câmara dos deputados quanto a: infraestrutura e sustentabilidade, 
logística, uso e ocupação urbanos e edilícios, acesso universal, ergonomia e 
segurança do trabalho, documentação e conservação do patrimônio histórico e 
artístico envolvido; (d) e a criação de uma estrutura de monitoramento, avaliação e 
revisão periódica das regras e diretrizes contidas no Plano diretor. 

METODOLOGIA

conquanto o Plano diretor seja instituído por um documento único, promulgado 
através de resolução aprovada em Plenário, seu desenvolvimento será levado a 
cabo através de subgrupos de trabalho temáticos assim divididos: Subgrupo 01 – 
infraestrutura e sustentabilidade; Subgrupo 02 – Logística; Subgrupo 03 – Logística, 
uso e ocupação urbanos e edilícios – ligados ao planejamento organizacional e 
administrativo da casa, Subgrupo 04 – Acesso universal, ergonomia e segurança do 
trabalho; Subgrupo 05 – documentação e conservação do patrimônio histórico e 
artístico envolvido.

FASES DE TRABALhO

os trabalhos destes subgrupos serão divididos em etapas, a serem conduzidas do 
seguinte modo: 1) levantamento de legislação e documentação relativas ao tema; 2) 
diagnóstico da situação existente; 3) elaboração de diretrizes; 4) debate e aprovação de 
diretrizes; 5) e implementação do plano diretor. 
A vigência da norma contemplará: o monitoramento permanente de sua aplicação e 
legitimidade; a revisão periódica de seu conteúdo; e a publicidade constante de suas 
diretrizes junto à população vinculada à casa e ao público em geral.
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ITEM DETALhAMENTO

NORMATIZAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do plano deverá ser instituída por resolução e regulamentada 
por atos da Mesa contendo, além das especificidades de cada área: estratégias 
políticas e jurídicas de divulgação e legitimação do plano; estratégias financeiras 
e materiais de implementação do plano; estratégias de monitoramento da 
implementação; estratégias de avaliação e prestação de contas das ações 
consolidadas; estratégias gerenciais de revisão permanente e/ou periódica do 
plano; e estruturas organizacionais de implementação, monitoramento, avaliação 
e revisão do plano.

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

É necessário que o plano diretor contemple um planejamento de estratégias de 
qualificação dos quadros ligados à sua elaboração, de modo a manter o padrão de 
excelência profissional característico da câmara dos deputados. 

PRODUTOS ESPERADOS

cadastro integrado do espaço Físico da câmara dos deputados (cief)*; Plano 
diretor da câmara dos deputados.
o plano diretor seria resultante dos planos de: infraestrutura e sustentabilidade; 
plano de uso, ocupação e logística; acesso universal, ergonomia e segurança do 
trabalho; documentação e conservação do patrimônio histórico e artístico. 

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO

A elaboração do plano diretor será feita pelos subgrupos separadamente com 
metas de produtos preliminares compartilhadas entre os subgrupos ao final de 
cada etapa. o sistema de implementação e monitoramento do plano diretor em si 
será definido pelos próprios subgrupos.

Fonte: Plano (2005).

* Segundo o documento Plano (2005, p. 10), “trata-se de um sistema informatizado compartilhado de levantamento, mapeamento e diagnóstico do espaço físico 
ativo da câmara dos deputados, com base cAd (computer Aided design) em 3 dimensões, capaz de agregar dados das mais diversas fontes. A partir do cief, 
deve ser possível a extração de planilhas quantitativas, mapas, desenhos técnicos, diagramas de uso, etc. este sistema torna possível o diagnóstico contínuo das 
instalações físicas da câmara dos deputados, bem como o compartilhamento deste mapeamento com outros departamentos. exemplos podem ser antecipados 
no controle de localização de patrimônio pelo demap, na localização de servidores e de sua lotação pelo depes e no fornecimento destas informações a serviços 
de manutenção, informática, segurança e emergência médica, para localização imediata de chamados.

da análise do documento (Plano, 2005), é possível extrair um rol de diretrizes para conduzir um plano 
diretor de uso e ocupação dos espaços (quadro 5.24):

QUADRO 5.24 Diretrizes de planejamento extraídas do PDCAU 2005.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

TEMPORALIDADE
o planejamento não pode ser apenas imediato, precisa ser também 
de médio e longo prazo.

DINAMISMO E 
ATUALIZAÇÃO 
(monitoramento e 
revisão)

o plano diretor não pode ser um documento fechado, mas sim um fórum de debates, 
objeto de monitoramente é atualização constante.

ORÇAMENTO
o plano diretor facilitaria o processo de priorização de investimentos associados às 
obras.

CONVERGÊNCIA
o plano diretor permitiria a convergência de temas afins que são tratados de forma 
dispersa na casa.
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DIRETRIZ DETALhAMENTO

CARÁTER  
PARTICIPATIVO  
(debate)

Para seu sucesso, o plano diretor precisa assumir um caráter participativo.

BASE DIGITAL
Para fins de registro e diagnóstico de informações sobre uso e ocupação dos espaços, 
é requerida uma base de dados digital que facilite as análises.

ORGANOGRAMA
A coordenação das ações vinculadas ao uso e à ocupação dos espaços deve caber ao 
departamento técnico.

TREINAMENTO
As equipes que trabalham com o plano diretor precisam receber treinamento 
adequado.

URBANISMO
os espaços físicos da câmara dos deputados devem ser ponderados em relação à 
cidade e ao contexto urbanístico. 

PRESERVAÇÃO É necessário preservar a identidade moderna dos edifícios da câmara.

TEMAS EMERGENTES
infraestrutura, sustentabilidade, logística, uso e ocupação urbanos e edilícios, acesso 
universal (desenho universal), ergonomia, segurança do trabalho, documentação e 
conservação do patrimônio histórico e artístico.

Fonte: Plano (2005).

embora o documento deva ser apontado como um avanço conceitual sobre os detalhamentos para 
um plano diretor na visão contemporânea, as ações efetivas provenientes dele não ocorreram. Ações 
pontuais são registradas, mas se vinculam às rotinas das seções da coordenação de Projetos, e não à 
filiação ao documento. Aparentemente um dos motivos para a interrupção das discussões reside no 
fato de que o plano surgiu no detec, mas não foi alçado à discussão da casa como um todo, não en-
volvendo a alta administração da câmara dos deputados. uma síntese contendo a análise crítica está 
no quadro 5.25:

QUADRO 5.25 Análise crítica das ações resultantes do PDCAU 2005.

ASPECTOS GERAIS ANÁLISE CRÍTICA

EXECUÇÃO
As atividades sequenciais à elaboração do termo de abertura do PdcAu 2005 não 
aconteceram, salvo iniciativas pontuais vinculadas às atribuições das seções da 
coordenação de Projetos do detec. 

ORIGEM
embora o contexto gerador do PdcAu seja o relatório Madeira, a proposta 
conforme apresentada surgiu no âmbito do departamento técnico da casa, não 
alcançando outras instâncias decisórias (caráter endógeno). 

CARÁTER PARTICIPATIVO

embora o caráter participativo seja argumentado ao longo do texto, afirma-se 
que os debates e resultados seriam levados, “complementarmente”, ao 
conhecimento e participação de parlamentares (cf. quadro 5.23, item público-alvo). 
A visão do âmbito legislativo/parlamentar como secundária pode ter atuado como 
uma barreira para a continuidade das ações, a contar o que é a área fim da 
câmara dos deputados. 

PÚBLICO ALVO

Possivelmente contribuiu para o não avanço do plano o fato de o público-alvo 
serem “os servidores ligados à câmara dos deputados”. tendo em vista a natureza 
da casa, se o público alvo fossem as atividades legislativas ou os parlamentares, o 
apelo talvez fosse outro.
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5.3.4. GRUPO DE TRABALhO PARA AVERIGUAR O PERFIL DE 
UTILIZAÇÃO E A QUALIDADE DOS ESPAÇOS FÍSICOS NA 
CâMARA DOS DEPUTADOS – PDOEF

no segundo semestre de 2006, prosseguindo as iniciativas de melhor compreender a questão dos espaços 
físicos na câmara dos deputados, foi criado um grupo de trabalho para averiguar o perfil de utilização e a 
qualidade dos espaços físicos na casa, em atenção à Portaria nº 82 de 2006.

o referido grupo, composto por servidores da Aproge (então Aproj, Assessoria de Projetos especiais) e do 
detec, pretendia apresentar estudo diagnóstico e prospectivo para subsidiar a elaboração do Plano dire-
tor de ocupação dos espaços Físicos (PdoeF). A equipe, considerando o contexto peculiar da câmara dos 
deputados, decidiu pela realização de um projeto piloto, cujas lições aprendidas pudessem ser adotadas 
para a continuidade da ação.

como piloto, foi escolhido o Bloco de Lideranças Partidárias (BLP), devido à escala do edifício e ao fato de 
ali existirem usos múltiplos, com órgãos de natureza técnico-administrativa e políticos. Por sua vez, o cen-
tro de informática demonstrou interesse no estudo e solicitou que fosse incorporado ao piloto a análise do 
órgão, o que foi atendido e desenvolvido pelo grupo.

Para a pesquisa, como ferramenta de coleta de dados, foram utilizados dois questionários. o primeiro 
deles, sob o formato de entrevista, foi aplicado com os diretores de departamento, coordenação ou simi-
lares, avaliando o perfil de utilização dos espaços. O segundo (formulário tático-operacional), aplicado a 
um servidor por unidade espacial, avaliou a qualidade do espaço físico a partir de percepção (opinião do 
servidor) e registro de condições (se havia janela, ventilação natural, luz natural, etc.).

os dados coletados por meio do segundo formulário, seguindo a lógica recomendada no PdcAu quanto 
ao uso de bases informatizadas para registro e monitoramento das informações, foram inseridos num 
software de geoprocessamento, o que permitiu o mapeamento das informações e a ilustração das poten-
cialidades de análise do instrumento (figuras 5.11 a 5.14). 

As entrevistas realizadas foram tabuladas e compiladas, dando origem a dois relatórios, respectivamente 
para o Bloco de Lideranças Partidárias e para o centro de informática, ambos apresentando capítulo de 
recomendações e resultados gráficos.

O grupo, no desenvolvimento das ações, encontrou dificuldades como a compatibilização de agendas 
para as entrevistas com os diretores. Além disso, as demais obrigações dos servidores envolvidos em 
seus órgãos de origem também comprometeram o andamento dos trabalhos.

Portanto, a considerar a intenção em expandir a metodologia para toda a câmara, o grupo estu-
dou uma metodologia mais eficiente, que envolveria a aplicação dos questionários primeiramente 
a todos os diretores de departamento (ou similares), para então avançar na aplicação do formulário 
tático-operacional. Além disso, aventou-se a possibilidade deste segundo formulário ser aplicado em 
parceria com o 0800 da casa, como uma estratégia para acelerar as ações.
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Figura 5.11 ilustração do mapeamento georreferenciado para o BLP: uso geral das salas.
Fonte: relatório (2007).

Figura 5.12 ilustração do mapeamento georreferenciado para o BLP: número máximo de servidores (manhã).
Fonte: relatório (2007).
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Figura 5.13 ilustração do mapeamento georreferenciado para o BLP: avaliação do espaço  
disponível.

Fonte: relatório (2007).

Figura 5.14 ilustração do mapeamento georreferenciado para o BLP: facilidade para estacionar.
Fonte: relatório (2007).

entretanto, a despeito dos avanços, percebeu-se que houve sobreposições entre os formulários aplica-
dos e aqueles que estavam sendo desenvolvidos para o planejamento estratégico setorial dos órgãos 
da câmara. Por este motivo, resolveu-se pelo encerramento dos trabalhos do grupo, na expectativa de 
que as questões de uso e ocupação dos espaços, de alguma maneira, emergissem nos mapas seto-
riais, o que ocorreu com o surgimento do projeto Pdue na dirad. dos produtos oriundos do grupo de 
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trabalho (reLAtÓrio, 2007), é possível extrair as diretrizes apontadas no quadro 5.26 e a análise crítica 
expressa no quadro 5.27:

QUADRO 5.26 Diretrizes de planejamento extraídas do grupo Aproj/Detec.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

CARÁTER PARTICIPATIVO 
(DEBATE)

entrevistar todos os envolvidos com questões de uso e ocupação dos espaços. 
entrevistas com gestores.

BASE DIGITAL
Para fins de registro e diagnóstico de informações sobre uso e ocupação dos 
espaços, é necessária uma base de dados digital que facilite as análises.

TEMPO
A equipe precisa ter tempo para o desenvolvimento das ações (não pode haver 
concorrência com outras atribuições).

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS

realizar entrevistas. Aplicar formulários para inventário das 
unidades espaciais. 

EXPLORAR AS 
PERCEPÇõES SETORIAIS 
SOBRE ESPAÇOS FÍSICOS

Associa-se à realização de projetos piloto.

PROjETO PILOTO desenvolver projetos piloto para teste e verificação de ações.

Fonte: relatório (2007).

QUADRO 5.27 Análise crítica das ações resultantes do grupo Aproj/Detec.

ASPECTOS GERAIS ANÁLISE CRÍTICA

RESULTADOS
os resultados foram incipientes e restritos apenas às áreas dos projetos piloto; 
não puderam ser validados eficientemente e não chegaram a ser discutidos 
numa esfera ampliada.

NÃO CONTINUIDADE os trabalhos foram interrompidos ainda na fase inicial.

TEMPO DA EQUIPE
As demais atribuições dos membros do grupo dificultaram o andamento 
dos trabalhos. 

SOBREPOSIÇÃO
Foi identificada sobreposição entre algumas atividades do grupo e aquelas que 
estavam sendo realizadas para o planejamento estratégico da casa.

5.3.5. CADERNOS TéCNICOS DA COORDENAÇÃO DE PROjETOS

A partir de dezembro de 2006, no âmbito da coordenação de Projetos do departamento técnico da 
casa, foram produzidos cadernos técnicos que discutem aspectos relacionados aos espaços físicos da 
instituição. o foco está na obtenção de diagnósticos que promovam contrapontos às “impressões” e 
promovam subsídios tecnicamente fundamentados para processos em tramitação sobre o tema.

Listam-se, a seguir, resumos dos cadernos técnicos desenvolvidos e seus correspondentes resultados.
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5.3.5.1. CT01 – PLANEjAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS (MARÇO DE 2007)95

o caderno (Planejamento..., 2007) compreendeu uma pesquisa de avaliação inicial dos procedimentos 
aplicáveis ao planejamento dos espaços físicos na câmara dos deputados, ponderando aspectos de: 
(1) população e densidades (saturação e demandas por espaços); (2) fluxos (circulação ao longo dos 
edifícios); (3) ocupação (uso efetivo atual); (4) e potenciais construtivos (possibilidades de incremento 
de área a partir de novos terrenos e lotes já doados ou em processo de doação à câmara).

o documento contemplou a exploração de aspectos interpretados como relevantes para estratégias de 
planejamento na casa, produzindo os primeiros resultados subsidiadores de decisões fundamentadas 
em (1) dados coletados por meio de variadas fontes (departamentos e coordenações) e (2) observações 
empíricas (coletadas in loco e em fontes primárias).

tendo por base o desenvolvimento de atividades e produtos associados à continuidade do estudo, 
discutiu-se o tema planejamento com o propósito de avançar na consolidação de uma base cadastral 
e de informações sobre os espaços físicos do complexo Arquitetônico da câmara dos deputados. A 
execução da rotina de trabalho vinculada ao caderno foi conduzida segundo o interesse em obter um 
diagnóstico, além de estabelecer as rotinas futuras para tarefas afins.

Partiu-se do pressuposto que os primeiros resultados tornariam mais claros e palpáveis os produtos 
oriundos do planejamento. Ademais, permitiriam delimitar (1) o escopo de trabalho, (2) as equipes 
participantes e (3) os produtos desejados, em níveis diferenciados e considerando os prazos curto, 
médio e longo.

o material alinhou-se aos objetivos do documento elaboração da Proposta do detec para o Plano 
Plurianual – PPA 2008/2011, divulgado em 11 de dezembro de 2006 pela Assessoria do detec/câmara 
dos deputados, na categoria “estudos técnicos elaborados pelas coordenações”. os resultados obtidos 
até então tinham se mostrado úteis para discussões associadas ao PPA e serviram de subsídio para a 
definição das ações correlatas da Coordenação de Projetos do Detec.

A base de dados foi desenvolvida em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), por meio do apli-
cativo Arcview® (3.2 e 9.1 – Versões demo, cedidas à câmara dos deputados). A tecnologia permitiu 
a integração entre bases de informações alfanuméricas (dados) e cartográficas (mapas e plantas), que 
possibilitam diversas análises espaciais. Além disso, foram utilizados recursos para tratamentos estatís-
tico em programas como o Excel® e o BrOffice®.

A partir de março de 2007 o caderno (Planejamento..., 2007) passou a ser utilizado como subsídio téc-
nico para os pareceres processuais despachados pela Seção de Gerenciamento e Planejamento do es-
paço Físico (cProJ/detec). As conclusões sobre indisponibilidade de espaço na câmara dos deputados 
tem sido úteis para demonstrar a necessidade de reordenamento e remanejamento entre órgãos inter-
nos à estrutura da Casa, de modo a amenizar os conflitos por distribuição de área.

5.3.5.2. CT02 – CEFOR: AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS (MARÇO DE 2007)

o caderno consistiu em uma avaliação dos espaços físicos do cefor em comparação com a disponibi-
lidade de área para o órgão, considerando a conclusão das obras do novo edifício do centro, ocorrida 
no primeiro semestre de 2007.

o documento (cefor..., 2007) trouxe informações técnicas para subsidiar a decisão sobre o estoque edi-
ficado que remanesceria, especialmente no Edifício Anexo I, na ocasião da mudança. O resultado que se 

95 Alguns dos resultados do documento foram explorados no capítulo 4.
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apresentou no estudo, ainda que expedito, conteve parâmetros de comparação a serem ponderados, 
além de informações sobre as consequências de intenções previstas para a destinação de algumas das 
áreas então sob responsabilidade do cefor.

5.3.5.3. CT03 – CENIN: AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS (MAIO DE 2007)

este caderno (cenin..., 2007) contemplou uma análise sucinta dos espaços físicos dispostos no subsolo 
do Anexo iV da câmara dos deputados, tendo por base a solicitação do centro de informática (cenin) 
no sentido de criar um novo ambiente para abrigar servidores em processo de contratação e/ou re-
manejamento. Para tal propósito, foi requerido o remanejamento das salas ou a criação de espaço no 
subsolo do Anexo iV, por ser ali o local onde se concentrava a maior parte da origem dos chamados 
atendidos por tais seções do cenin, evitando maior fragmentação.

das análises procedidas, a solução repousou não na mera permuta de espaços – o que não ocasionaria 
ganho de área para atender à requisição – e sim na necessidade de compactação de certos ambientes, 
de forma a prover um adensamento que permitiria a instalação de novos servidores. À vista disso, os 
estudos arrolados tiveram por objetivo, nesta etapa, explorar as possibilidades de áreas que poderiam 
ser utilizadas pelo cenin, a depender da desocupação ou redução de tamanho de alguns ambientes.

o relatório associado ao caderno assumiu um caráter indicativo, dependendo da disponibilidade de 
articulação entre diretorias.

5.3.5.4. CT04 – ACESSIBILIDADE VIÁRIA & ESTACIONAMENTO (MAIO DE 2007)

o caderno (Acessibilidade..., 2007) compreendeu um estudo exploratório a respeito da problemática 
da acessibilidade viária e do quantitativo de vagas para estacionamento na área de entorno de edifi-
cações pertencentes à câmara dos deputados. Foi motivado pelas constantes reclamações em razão 
da dificuldade em estacionar nas proximidades da Casa, o que vem sendo agravado pelo crescimento 
no número de veículos particulares nas imediações da câmara e pelas perspectivas de ampliação do 
complexo Arquitetônico Principal e Avançado, a partir da construção de novos edifícios, o que implica 
o remanejamento de áreas de estacionamento, uma maior circulação de veículos particulares e a ne-
cessidade de readequação da malha viária.

Para a avaliação, foram consideradas informações sobre os quantitativos atuais de vagas; as áreas disponi-
bilizadas para o fim; e o cenário futuro de ocupação.

Ao final, foram indicadas as recomendações relacionadas ao tema por meio do estabelecimento de 
diretrizes entendidas como relevantes para a melhoria das condições de acesso viário, estacionamen-
to e tráfego, otimizando a circulação e o trajeto de servidores e visitantes que se dirigem à casa. entre 
as recomendações, algumas de interesse foram:

• Qualquer proposta de ocupação presente ou futura para a área deve considerar o Plano do Setor 
de Administração Federal Sul (Safs), principalmente no que se refere ao novo traçado viário;

• Não devem ser realizados investimentos e construções (edificações – provisórias ou definitivas – e 
estacionamentos) em áreas que estejam em desacordo com o referido plano – entenda-se a ocupação 
de áreas previstas para vias, segundo o plano de circulação futuro previsto para o Safs;
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• Devem se iniciar discussões para uma articulação entre as instituições beneficiárias e afetadas pelo 
Safs (tcu, StJ, câmara, etc.) e o GdF, no sentido de traçar um plano de ocupação e estudos de 
impacto das ocupações futuras, o que resultaria em subsídios projetuais de longo prazo;

• estudar, por meio da criação de grupos de trabalho, formas de estimular iniciativas sustentáveis de 
deslocamento e acesso dos servidores à câmara. Além de observar a viabilidade de ocupação de 
novas áreas de estacionamentos, devem-se priorizar as iniciativas de uso do transporte coletivo, 
não apenas através do reforço e ampliação dos sistemas de integração nos estacionamentos 
avançados (denominados economildo), mas principalmente reforçando e ampliando a rota do 
transporte coletivo exclusivo da câmara (hoje limitado ao trajeto rodoviária – câmara – rodoviária), 
ponderada a viabilidade em termos de economicidade;

• iniciar a ação integrada das instituições que compõem o Safs e a esplanada, junto ao GdF, para 
estudo e proposição de melhorias pontuais no sistema de transporte coletivo local. Algumas 
dessas ações podem ser subsidiadas pelas instituições beneficiárias.

5.3.5.5. CT05 – DENSIDADE & GRAU DE SATURAÇÃO ESPACIAL: ESTABELECIMENTO DE 
PARâMETROS PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS (SETEMBRO DE 2007)

o estudo (densidade... 2007) foi desenvolvido com o intuito de estabelecer o parâmetro de áreas míni-
mas admissíveis para cada servidor na câmara dos deputados, de modo a alcançar um valor numérico 
que pudesse ser adotado como referência para projetos de arquitetura e leiaute e para o gerenciamen-
to e planejamento dos espaços construídos na casa. A pesquisa baseou-se na articulação simultânea 
entre as diversas demandas por espaços, as capacidades máximas dos ambientes e o alcance da quali-
dade do ambiente de trabalho.

A análise foi motivada pelas constantes solicitações de áreas oriundas de diversos órgãos e pela neces-
sidade de verificar qual seria o grau máximo de saturação em ambientes de trabalho com atendimento 
a parâmetros mínimos de qualidade laborial, o que legitimaria maiores ou menores concentrações de 
servidores em certos espaços, segundo critérios próprios.

A metodologia adotada foi de natureza empírica, que considerou levantamentos in loco, baseando-se 
na verificação dos valores mínimos usuais em aplicação nos projetos desenvolvidos pela equipe de 
atendimento (administrativo e legislativo) da coordenação de Projetos. informações ampliadas do que 
se iniciou aqui estão apresentadas no tópico 4.3.7.

A síntese dos cadernos técnicos da cProJ96 está indicada nos quadros 5.28 e 5.29:

96 Alguns dos resultados do documento foram explorados no capítulo 4.
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QUADRO 5.28 Diretrizes de planejamento extraídas dos 
Cadernos Técnicos/CPROj.

DIRETRIZ DETALhAMENTO

TEMPORALIDADE
o planejamento não pode ser apenas imediato, precisa ser também 
de médio e longo prazo.

BASE DIGITAL
Para fins de registro e diagnóstico de informações sobre uso e 
ocupação dos espaços, é relevante o desenvolvimento de uma base de 
dados digital que facilite as análises.

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS

controlar o registro dos atendimentos (sistematizar as informações 
para controle e estatística). Promover diagnósticos e pesquisas. Levantar 
dados. realizar entrevistas. Aplicar formulários para inventário das 
unidades espaciais. 

PROjETO PILOTO (SETORIAL)
desenvolver projetos piloto ou setoriais para teste e verificação 
de ações.

TEMAS EMERGENTES
População (não apenas quadro pessoal), densidades, fluxos, ocupação, 
potenciais construtivos, acessibilidade viária, estacionamentos, densidade, 
grau de saturação espacial.

Fonte: Planejamento... (2007); cefor... (2007); cenin... (2007); Acessibilidade... (2007); densidade... (2007).

QUADRO 5.29 Análise crítica das ações resultantes dos 
Cadernos Técnicos/CPROj.

ASPECTOS GERAIS ANÁLISE CRÍTICA

USO

os cadernos técnicos/Segep, apesar do conteúdo das discussões, 
têm uso restrito e são utilizados exclusivamente para a resposta 
de processos. não foram realizadas apresentações em instâncias 
superiores, apesar das sugestões neste sentido. 

ORIGEM
A série de cadernos restringiu-se ao âmbito do departamento 
técnico da casa, não alcançando outras instâncias decisórias 
(caráter endógeno). 

NÃO CONTINUIDADE
os trabalhos foram interrompidos devido às demais atribuições do 
detec. todos os cadernos foram desenvolvidos em 2007.

5.3.6. MACROZONEAMENTO SEGEP: PREMISSAS PARA UM PLANO DIRETOR

em fevereiro de 2008, a Seção de Gerenciamento e Planejamento de espaço Físico elaborou a apre-
sentação Macrozoneamento: Premissas para discussão do Plano diretor, onde foram pontuados vários 
aspectos referentes ao planejamento dos espaços físicos na casa.

Foram explorados como aspectos fundamentais os seguintes eixos:

• os potenciais construtivos dos lotes pertencentes à casa;

• o registro das demandas por áreas e ambientes, segundo departamentos e órgãos, observando 
levantamento realizado pela Segep, entre março de 2007 e fevereiro de 2008;
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• A definição de estratégias claras para a ocupação dos espaços que se tornem disponíveis para 
ocupação; 

• A identificação da vocação dos lotes e edifícios, numa perspectiva de prazo longo;

• o estabelecimento de prioridades para ocupação, segundo fatores previamente estabelecidos, es-
pecialmente no que se refere à variável da densidade no ambiente de trabalho; e

• A necessidade de um caráter ou proativo do detec para a previsão de cenários e o achado de solu-
ções e alternativas, sempre ponderando uma fundamentação técnica e teórica prévia. 

A partir das informações obtidas, foi desenvolvida uma apresentação sintética baseada na análise do 
cenário atual e previsão de um cenário futuro desejado para a câmara dos deputados, considerando a 
exploração de questões associadas a: população, vocações, densidades, potenciais e usos e distâncias.

Algumas imagens da exposição, com os remanejamentos possíveis, estão ilustradas na figura 5.15. 
As diretrizes do produto são apontadas no quadro 5.30 e a análise crítica expressa no quadro 5.31:

Figura 5.15 Seleção de lâminas do estudo de macrozoneamento da Segep.
Fonte: Macrozoneamento (2008).
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QUADRO 5.30 Diretrizes de planejamento extraídas do estudo 
Macrozoneamento (2008).

DIRETRIZ DETALhAMENTO

FUNÇÃO
Para questões de uso e ocupação, observar o critério básico da funcionalidade. 
os edifícios devem ser interpretados segundo suas vocações (função).

ORGANOGRAMA
os órgãos que tratam das questões de uso e ocupação dos espaços precisam 
ser proativos, sugerindo ações de melhoria.

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS

controlar o registro dos atendimentos (sistematizar as informações para 
controle e estatística). Promover diagnósticos e pesquisas. Levantar dados. 
realizar entrevistas. Aplicar formulários para inventário das unidades espaciais. 

TEMAS EMERGENTES
População (não apenas quadro pessoal), densidades, fluxos, ocupação, 
potenciais construtivos, distâncias entre edifícios e lotes (logística).

QUADRO 5.31 Análise crítica das ações resultantes do estudo 
Macrozoneamento (2008).

ASPECTOS GERAIS ANÁLISE CRÍTICA

DISCUSSÃO
A apresentação não foi discutida em outra instância que 
não a cProJ. 

NÃO CONTINUIDADE
os trabalhos foram interrompidos devido às demais atribuições 
da SeGeP.

5.4. CONSOLIDAÇÃO DAS ANÁLISES

A análise elaborada no presente item a respeito do uso e ocupação dos espaços na câmara dos deputados, 
no âmbito do planejamento, permite assegurar que (quadro 5.32):

QUADRO 5.32 Interpretação das ações de planejamento na 
Câmara dos Deputados.

1 A maioria das ações recentes, a partir de 2003, a despeito da coerência entre princípios e propósitos, pouco se 
converteu em obras executadas (novos edifícios, remanejamentos, distribuição de espaços, etc.).

2 As ações entre 1960 e 2003, embora não explicitamente vinculadas às premissas de um plano diretor, 
sempre se fundamentaram em princípios de planejamento. 

3 o Pdue, em certa medida, é produto de todas estas ações anteriores.

4 entretanto, tendo em vista o contexto de surgimento (cf. capítulo 2), o Pdue diferencia-se por ter sido uma 
demanda da Sociedade-câmara.
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Quanto ao último aspecto, as interpretações procedidas revelaram que, possivelmente, a descontinui-
dade das ações ocorreu por não terem sido demandadas, patrocinadas ou requeridas formalmente por 
outras instâncias da casa, especialmente aquelas de natureza decisória (tanto no sentido administrativo 
quanto legislativo). O que significa que o contexto gerador, bem como a elaboração de um plano dire-
tor, não pode apresentar um caráter exclusivamente técnico (quadro 5.33).

QUADRO 5.33 Caráter básico de um plano diretor.

O PDUE NÃO PODE TER UM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE TéCNICO

observados os cenários anteriores, conclui-se que as ações do Pdue precisam se guiar em alguns eixos 
para alcançar as correspondentes metas, a saber (quadro 5.34):

QUADRO 5.34 Eixos para o planejamento do espaço físico na 
Câmara dos Deputados.

PLANEjAMENTO

expansão física.

reordenamento, remanejamento e distribuição espacial.

Manutenção e conservação.

Fiscalização de obras e ações.

Patrimônio, acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade.

Por fim, para registro apresentamos uma compilação dos itens prioritários observados a partir das aná-
lises realizadas, que permitem estruturar as diretrizes para o Pdue, conforme os assuntos discutidos ao 
longo do caderno técnico. organizados em categorias, os tópicos constam no quadro 5.35:

QUADRO 5.35 Itens para a elaboração de plano diretor na 
Câmara dos Deputados.

A. SOBRE AS PREMISSAS GERAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

ESPAÇO é PODER
É necessário incorporar a visão de que espaço 
representa poder.

Hamilton Balão

VISÃO
Saber o que foi a câmara, o que ela é e o que 
pretende ser no futuro.

Maurício Matta

TEMPORALIDADE

Planejamento não apenas para ações imediatas, 
mas também de médio e longo prazo. evitar 
ações pontuais e emergenciais. Minimizar os 
riscos de descontinuidade.

eurico Mesquita; 
Maurício Matta; 

relatório Madeira; 
PAP 2005;  

PdcAu 2005; cadernos 
técnicos/Segep
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A. SOBRE AS PREMISSAS GERAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

DINAMISMO E ATUALIZAÇÃO 
(MONITORAMENTO E REVISÃO)

tendo em vista as características da câmara dos 
deputados, um plano diretor precisa ser flexível 
e dinâmico. ter atenção para que o plano diretor 
não caduque rapidamente, o que implica a 
necessidade por atualização continuada. o 
plano diretor não pode ser um documento 
fechado, mas sim um fórum de debates. o plano 
diretor deve ser objeto de monitoramento e 
atualização constante.

Hamilton Balão;  
reinaldo Brandão;  

PdcAu 2005

CARÁTER PARTICIPATIVO 
(DEBATE)

Para o seu sucesso, o plano diretor precisa 
assumir um caráter participativo. É necessário 
entrevistar todos os envolvidos com as questões 
de uso e ocupação dos espaços (entrevistar 
gestores).

PdcAu 2005; 
Grupo Aproj/detec

VISÃO SISTÊMICA
considerar os papéis, funções, atividades e 
trabalhos em sua relação com o todo da câmara 
e com a sociedade. evitar visões apenas locais.

Maurício Matta; 
relatório Madeira

EXPLORAR AS 
PERCEPÇõES SETORIAIS 
SOBRE ESPAÇOS FÍSICOS

Levantar as expectativas setoriais para adequá-
las à visão global. Associa-se à realização de 
projetos piloto.

Maurício Matta; 
Grupo Aproj/detec

REGRAS

estabelecer e aplicar regras de ocupação dos 
espaços (incluindo a relação do complexo 
edificado com a cidade). As regras precisam 
ser claras, lógicas e racionais, com aplicação 
isonômica. definir temas e/ou ações prioritárias.

eraldo Paixão; 
eurico Mesquita; 

PAP 2005

ATENDIMENTO AOS 
DEPUTADOS

É necessário promover um atendimento 
igualitário aos parlamentares.

eurico Mesquita

EQUILÍBRIO

É necessário equilibrar a distribuição espacial 
entre as áreas administrativas e legislativas. em 
razão das demandas reprimidas, uma área não 
deve ser prejudicada em favor de outra.

eurico Mesquita
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B. SOBRE OS MEIOS PARA O ALCANCE DAS METAS GERAIS DE UM PLANO 
DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

EXPANSÃO FÍSICA
expandir o complexo Arquitetônico é 
fundamental para a melhoria nas condições 
de uso e ocupação.

reinaldo Brandão

FUNÇÃO/ 
REMANEjAMENTOS

Para questões de uso e ocupação, observar 
o critério básico da funcionalidade. os 
edifícios devem ser interpretados segundo 
suas vocações (função).

reinaldo Brandão; Maurício Matta; 
relatório Madeira; 

Macrozoneamento/Segep

CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO

conservar e manter os edifícios é essencial. eraldo Paixão

PRESERVAÇÃO

É necessário preservar a identidade e a 
qualidade espacial dos edifícios da câmara 
dos deputados. É necessário preservar a 
relação entre cheios e vazios.

Hamilton Balão; PdcAu 2005

C. SOBRE AS VANTAGENS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

ORÇAMENTO
o plano diretor facilitará o processo 
de priorização de investimentos 
associados às obras.

PdcAu 2005

CONVERGÊNCIA
o plano diretor permitirá a convergência 
de temas afins que são tratados de forma 
dispersa na casa. 

PdcAu 2005

D. SOBRE AS INSTâNCIAS UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

DECISÃO
Há que existir bom relacionamento entre a 
área técnica e a área política para facilitar a 
tomada de decisão.

Hamilton Balão

MESA DIRETORA
É importante saber as intenções da Mesa 
diretora da casa para fins de decisão.

eurico Mesquita

VARIÁVEL POLÍTICA

o sucesso de um plano diretor depende da 
vontade política. não enxergar a variável 
política como algo impeditivo, mas sim 
inerente ao processo.

eurico Mesquita; 
reinaldo Brandão
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D. SOBRE AS INSTâNCIAS UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

COORDENAÇÃO/EQUIPE

os órgãos que tratam das questões de 
uso e ocupação dos espaços precisam ter 
maior autonomia.

eraldo Paixão; 
eurico Mesquita; 
Maurício Matta

os órgãos que tratam das questões de 
uso e ocupação dos espaços precisam ser 
proativos, sugerindo ações de melhoria.

Hamilton Balão; 
Macrozoneamento/Segep

A coordenação das ações vinculadas ao uso 
e à ocupação dos espaços deve caber ao 
departamento técnico.

PdcAu 2005

As equipes que trabalham com o plano 
diretor precisam receber treinamento 
adequado. Precisam, ainda, terem 
tempo para o desenvolvimento das ações 
(não pode haver concorrência de 
outras atribuições).

PdcAu 2005; 
Grupo Aproj/detec

E. SOBRE OS CRITéRIOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM 
PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

NÚMERO DE DEPUTADOS
Quantitativo de parlamentares 
(vigente e previsão).

eraldo Paixão; eurico Mesquita

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Quantitativo de servidores 
(vigente e previsão).

Maurício Matta

NÚMERO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS

Quantitativo de partidos (vigente e 
previsão), devido às lideranças partidárias.

Maurício Matta;  
relatório Madeira

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades 
parlamentares (crescimento incluído), 
a significar novas demandas espaciais. 
Fornecer melhores condições para o 
trabalho dos parlamentares. 

eraldo Paixão; eurico Mesquita;  
Hamilton Balão; reinaldo 
Brandão; Maurício Matta

Sendo a área fim da casa, deve ser 
priorizada, sem que isso signifique 
prejuízo para a área administrativa. 
evitar o comprometimento da área 
administrativa.

Hamilton Balão; 
reinaldo Brandão

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades 
parlamentares e seu efeito nas atividades 
administrativas.

eraldo Paixão; eurico Mesquita; 
reinaldo Brandão; 

Maurício Matta

SENADO FEDERAL
A considerar a natureza comum, deve-se 
procurar a união das duas casas para as 
soluções espaciais.

Hamilton Balão; 
reinaldo Brandão
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E. SOBRE OS CRITéRIOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM 
PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

TEMAS EMERGENTES

explorar aspectos de: população (não 
apenas quadro pessoal), densidades, 
fluxos, ocupação, potenciais construtivos, 
acessibilidade viária, estacionamentos, 
densidade, grau de saturação espacial, 
infraestrutura, sustentabilidade, logística, 
uso e ocupação urbanos e edilícios, 
acesso universal (desenho universal), 
ergonomia, segurança do trabalho, 
documentação e conservação do 
patrimônio histórico e artístico envolvido.

PAP 2005; PdcAu 2005;  
cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep

F. SOBRE OS PROCEDIMENTOS TéCNICOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO 
DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

BASE DIGITAL

Para fins de registro e diagnóstico 
de informações sobre uso e ocupação dos 
espaços, é necessário criar uma base de dados 
digital que facilite as análises.

PAP 2005; PdcAu 2005; 
 Grupo Aproj/detec;  

cadernos técnicos/Segep

NORMAS/LEGISLAÇÃO
o plano diretor precisa se adequar às normas 
vigentes (segurança, acessibilidade, etc.).

eraldo Paixão; PAP 2005

SISTEMATIZAÇÃO DE 
REGISTROS ESPACIAIS/
DIAGNÓSTICO

controlar o registro dos atendimentos 
(sistematizar as informações para controle 
e estatística). Promover diagnósticos 
e pesquisas. Levantar dados. realizar 
entrevistas. Aplicar formulários para inventário 
das unidades espaciais.

eraldo Paixão; eurico 
Mesquita; Hamilton Balão; 

Maurício Matta; PAP 
2005; Grupo Aproj/detec; 
cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep

PADRONIZAÇÃO E 
MODULAÇÃO

Procurar padronização nos ambientes 
(gabinetes, inclusive). Procurar a padronização 
nas obras de intervenção física vinculadas à 
acessibilidade.

eraldo Paixão; relatório 
Madeira; PAP 2005

PROGRAMA DE NECESSIDADES
estudar minuciosamente o programa de 
necessidades.

reinaldo Brandão; 
Maurício Matta

NOVAS TECNOLOGIAS
considerar as novas tecnologias como variável 
relevante para a transformação nos espaços.

Maurício Matta

NOÇÃO DAS GRANDES 
DEMANDAS

considerar as demandas que, independente 
da localização, precisam balizar ações de 
planejamento e uso dos espaços.

relatório Madeira

URBANISMO
os espaços físicos da câmara dos deputados 
devem ser ponderados em relação à cidade e 
ao contexto urbanístico. 

PdcAu 2005
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F. SOBRE OS PROCEDIMENTOS TéCNICOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO 
DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

PROjETO PILOTO (SETORIAL)
desenvolver projetos piloto ou setoriais para 
teste e verificação de ações.

Grupo Aproj/detec; 
cadernos técnicos/Segep

Fonte: entrevistas realizadas com gestores (PAiXÃo, 2010; MeSQuitA JÚnior, 2010; cordeiro, 2010; BrAndÃo, 2010; MAttA, 2010), relatório Madeira (reLAtÓrio, 
2003), PAP – Plano de Ações Prioritárias – Acessibilidade Física (Plano, 2005b), PdcAu 2005 (PLAno, 2005), Grupo de trabalho Aproj/detec (reLAtÓrio, 2007), 
cadernos técnicos/Segep (Planejamento..., 2007; cefor..., 2007; cenin..., 2007; Acessibilidade..., 2007; densidade..., 2007) e relatório sobre Macrozoneamento/Segep 
(MAcroZoneAMento, 2008).

dos itens apresentados no quadro anterior, sete foram recorrentes (quadro 5.36):

QUADRO 5.36 Itens recorrentes nas análises das ações anteriores.

G. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

TEMPORALIDADE

Planejamento não apenas para ações 
imediatas, mas também de médio e longo 
prazo. evitar ações pontuais e emergenciais. 
Minimizar os riscos de descontinuidade.

eurico Mesquita; Maurício 
Matta; relatório Madeira; PAP 
2005; PdcAu 2005; cadernos 

técnicos/Segep

SISTEMATIZAÇÃO 
DE REGISTROS ESPACIAIS/ 
DIAGNÓSTICO

controlar o registro dos atendimentos 
(sistematizar as informações para controle 
e estatística). Promover diagnósticos e 
pesquisas. Levantar dados. realizar entrevistas. 
Aplicar formulários para inventário das 
unidades espaciais.

eraldo Paixão; eurico 
Mesquita; Hamilton Balão; 

Maurício Matta; PAP 
2005; Grupo Aproj/detec; 
cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades 
parlamentares (crescimento incluído), a 
significar novas demandas espaciais. Fornecer 
melhores condições para o trabalho dos 
parlamentares. 

eraldo Paixão; eurico 
Mesquita; Hamilton Balão; 

reinaldo Brandão; 
Maurício Matta

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Antevisão das mudanças nas atividades 
parlamentares e seu efeito nas atividades 
administrativas.

eraldo Paixão; 
eurico Mesquita; 

reinaldo Brandão; 
Maurício Matta

FUNÇÃO 
(REMANEjAMENTOS)

Para questões de uso e ocupação, observar o 
critério básico da funcionalidade. os edifícios 
devem ser interpretados segundo suas 
vocações (função).

reinaldo Brandão; Maurício 
Matta; relatório Madeira; 
Macrozoneamento/Segep
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G. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

TEMAS EMERGENTES

explorar aspectos de: população (não apenas 
quadro pessoal), densidades, fluxos, ocupação, 
potenciais construtivos, acessibilidade 
viária, estacionamentos, densidade, grau 
de saturação espacial, infraestrutura, 
sustentabilidade, logística, uso e ocupação 
urbanos e edilícios, acesso universal (desenho 
universal), ergonomia, segurança do trabalho, 
documentação e conservação do patrimônio 
histórico e artístico envolvido.

PAP 2005; PdcAu 2005; 
cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep

BASE DIGITAL

Para fins de registro e diagnóstico de 
informações sobre uso e ocupação dos 
espaços, é necessário criar uma base de dados 
digital que facilite as análises.

PAP 2005; PdcAu 2005; 
Grupo Aproj/detec; cadernos 

técnicos/Segep

Fonte: entrevistas realizadas com gestores (PAiXÃo, 2010; MeSQuitA JÚnior, 2010; cordeiro, 2010; BrAndÃo, 2010; MAttA, 2010), relatório Madeira (reLAtÓrio, 
2003), PAP – Plano de Ações Prioritárias – Acessibilidade Física (Plano, 2005b), PdcAu 2005 (PLAno, 2005), Grupo de trabalho Aproj/detec (reLAtÓrio, 2007), 
cadernos técnicos/Segep (Planejamento..., 2007; cefor..., 2007; cenin..., 2007; Acessibilidade..., 2007; densidade..., 2007) e relatório sobre Macrozoneamento/Segep 
(MAcroZoneAMento, 2008).

A metodologia de extração das diretrizes prioritárias permitiu a verificação do olhar dos gestores e das 
ações recentes sobre o espaço físico na câmara dos deputados. Pretendeu-se com o procedimento 
confrontar o histórico do planejamento com a interpretação contemporânea, o que legitima o enten-
dimento do Pdue como uma etapa de ações anteriores – produto que é do aumento da complexidade 
da discussão, especialmente associado ao quadro atual dos espaços físicos da casa (cf. capítulo 4).

São diretrizes conclusivas para o Pdue, nesta etapa relativa ao caderno técnico 01:

(1)  considerar a perspectiva de planejamento não apenas de curto prazo, mas sim de médio e lon-
go. deve-se evitar, no encaminhamento da discussão e produção da norma, o foco em ações 
pontuais e emergenciais, assumindo uma perspectiva mais ampla de tempo para as ações – com 
a flexibilidade que é inerente a um plano diretor –, promovendo meios para evitar os riscos de 
descontinuidade;

(2)  como eixo orientador do Pdue, há que se considerar a produção de etapas sequenciais de siste-
matização dos registros espaciais, o que permitirá a elaboração de um diagnóstico preciso sobre 
as questões de uso e ocupação na casa. o gesto de levantar dados, produzir inventários e elabo-
rar análises afins é essencial para o entendimento da problemática associada aos espaços físicos;

(3)  experiências recentes legitimam a necessidade de uma base digital georreferenciada para sus-
tentar a realização de diagnósticos, portanto sua construção e atualização são fundamentais 
para as atividades do Pdue;

(4)  Pela natureza legislativa da instituição, para a produção do plano deve-se promover uma inter-
pretação que permita antecipar as demandas para as atividades legislativas e administrativas da 
câmara dos deputados;

(6)  um plano diretor de uso e ocupação dos espaços, em uma perspectiva contemporânea, deve 
abordar os temas emergentes associados às questões espaciais. Além dos aspectos de incidência 
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direta no uso e ocupação dos espaços – população (não apenas quadro pessoal), densidades, 
fluxos, potenciais construtivos, área de estacionamentos, densidade, grau de saturação espacial, 
infraestrutura, logística, uso e ocupação urbanos e edilícios, ergonomia e segurança do trabalho 
(tema do caderno técnico 02) –, o documento deve observar os seguintes aspectos: percepção 
dos usuários e avaliação de suas correspondentes expectativas quanto ao assunto (tema do 
caderno técnico 03, conforme entendimento atual do caráter participativo de um plano dire-
tor); sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade (temas do caderno técnico 04); e patrimônio 
edificado, documentação e conservação (temas do Caderno Técnico 05);

(6)  os temas emergentes resultaram na divisão temática dos cadernos técnicos até a etapa de 
finalização da proposta do PDUE, que ampliam o entendimento de um plano diretor, incor-
porando as variáveis que incidem na ocupação de áreas nesta casa Legislativa.
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6. RESUMO & PRODUTOS PARCIAIS97

Este capítulo tem por finalidade sintetizar a discussão elaborada neste Caderno Técnico 01 do projeto 
estratégico Plano diretor de uso dos espaços. Para tanto, adota-se como metodologia a compilação de 
trechos e quadros dos tópicos precedentes, de modo a produzir um texto-resumo que contenha os re-
sultados mais relevantes do estudo e possa ser lido de maneira independente. Além disso, no subitem 
6.2, é apresentada a listagem de leis sobre espaços físicos da câmara dos deputados, o que exemplifica 
a natureza das preocupações de cunho espacial nesta casa legislativa, bem como expõe o que já foi 
produzido em termos de legislação até o presente momento.

6.1. REITERANDO ANÁLISES, DISCUSSõES E RESULTADOS

A. SOBRE O PLANO DIRETOR DE USO DOS ESPAÇOS (PDUE) E O CADERNO TéCNICO 01

o caderno técnico 01 (ct01) é o primeiro produto vinculado ao projeto Plano diretor de uso dos espa-
ços (Pdue), integrante do planejamento estratégico da câmara dos deputados.

o Pdue tem por escopo a elaboração de diretrizes de uso e ocupação do espaço físico na casa, conso-
lidadas por meio do instrumento legal denominado “plano diretor”, de modo a promover (a) o planeja-
mento de longo prazo para o reordenamento dos espaços e (b) a definição de diretrizes para a possível 
expansão do complexo Arquitetônico da câmara dos deputados. As normas serão elaboradas segundo 
uma série de conceitos e discussões associados à dimensão urbana e edificada da instituição, tendo por 
base os parâmetros de reordenamento e expansão dos espaços físicos.

O projeto estratégico se justifica pela necessidade de definir uma política de reordenamento e racio-
nalização dos espaços físicos na câmara dos deputados, com a incorporação dos conceitos de dis-
tribuição espacial, acessibilidade, sustentabilidade e patrimônio, entre outros, com vistas a assegurar 
condições adequadas de trabalho, conforto e segurança para todos os usuários98.

neste cenário, o caderno técnico 01 objetiva consolidar as primeiras discussões sobre espaço físico no 
âmbito da gestão estratégica, por meio da interpretação do planejamento como um atributo essencial 
para ações futuras sobre o tema, a considerar o cenário presente de uso e ocupação na casa.

B. SOBRE O SURGIMENTO DO PDUE

o exame da literatura sobre a administração pública brasileira interpreta que a estrutura atual ainda 
permanece, em certa medida, pesada, burocrática e centralizada. Além disso, ainda que diante dos 
reflexos provocados pelos cenários contemporâneos (globalização, sustentabilidade, etc.) e pelas 
crescentes pressões sociais, a administração, enquanto organização, não tem conseguido responder 
adequadamente às demandas e aos desafios atuais (MATIAS-PEREIRA, 2009).

97 O item contém a compilação dos trechos mais relevantes de cada capítulo, para fins de síntese da discussão. 
98 Para mais informações, verificar o Termo de Abertura e a Declaração de Escopo do PDUE.
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de modo a reverter o cenário, parece evidente a necessidade por novos modelos de gestão que, de 
uma forma ou de outra, melhorem o desempenho da administração pública – o que implica interpretar 
duas questões inerentes ao seu funcionamento: que modelos seriam esses?; que caminhos seguir?

Pela abordagem, insere-se como corrente atraindo progressivo número de adesões a chamada gestão 
estratégica, que pode ser entendida como o processo de gerenciamento que pretende assegurar à 
organização senso de direção e continuidade, a médio e longo prazo, sem prejuízo de sua flexibilidade 
e agilidade nas ações cotidianas. tem como base o planejamento (estratégico) e o acompanhamento 
sistemático de sua implementação (BrASiL, 2010).

Para a administração pública, a gestão estratégica pressupõe a definição de procedimentos claros de 
análise das situações similares; avaliação dos contextos próprios; e reprogramação de ações para ajus-
tar os contextos verificados, tendo em vista os cenários futuros desejados. O resultado será um proces-
so contínuo, dinâmico e constante. 

na condição de elementos integrantes da gestão estratégica, emergem os chamados projetos estra-
tégicos, que compreendem empreendimentos desenvolvidos pela organização, para criar ou aperfei-
çoar serviços, produtos ou resultados, a fim de atingir os objetivos estratégicos. Caracterizam-se por 
apresentar um sequenciamento claro, lógico e integrado de ações e pela definição de início e fim, bem 
como parâmetros de prazo, custos, recursos e padrões de qualidade (BrASiL, 2010).

entende-se que a associação entre a gestão estratégica e os projetos estratégicos promove a: (a) a ra-
cionalização de procedimentos e ações na instituição, permitindo uma melhor ponderação entre custo 
e benefício; (b) o pensamento sistêmico; e (c) a percepção de relações entre os elementos componentes 
da organização. 

Acredita-se que a opção pela gestão estratégica, associada aos seus conceitos geradores, especialmen-
te aquele de natureza sistêmica, seria capaz de: (a) ampliar o conhecimento sobre a organização; (b) es-
tabelecer uma visão refinada/precisa de sua dinâmica; e (c) traduzir uma opção clara por planejamento.

o planejamento estratégico, à vista disso, constitui (a) uma ferramenta de gestão estratégica; (b) um 
processo de definições e consensos; e (c) a estruturação que permite ao gestor estabelecer os rumos 
da organização, para otimizar sua relação com o ambiente circundante.

A câmara dos deputados, nos últimos anos, tem assumido tais conceitos e procurado implantar a 
gestão estratégica como um meio para melhorar o desempenho da instituição. em relação ao pla-
nejamento estratégico na casa, foi iniciado no ano de 2004, quando um grupo de gestores se reuniu 
para estabelecer a missão, a visão e os valores da área de apoio técnico administrativo e legislativo 
(cf. quadro 2.10). Conforme afirmam Botelho e Melo (2009), nesta ocasião também foram formulados 
três macro-objetivos seguidos de linhas de ação e programas de trabalho: (a) aperfeiçoar os meios de 
prestação de contas, disseminação de informações e comunicação da câmara dos deputados com os 
cidadãos, contribuindo para a consolidação da imagem institucional perante a sociedade; (b) difundir o 
pensamento estratégico e aperfeiçoar os instrumentos de gestão, assegurando continuidade e efetivi-
dade às ações de suporte técnico-administrativo à atividade parlamentar; e (c) promover o desenvolvi-
mento de pessoas e a aprendizagem organizacional, incentivar a colaboração e o compartilhamento de 
experiências, estimular processos contínuos de inovação e aperfeiçoamento, especialmente por meio 
da gestão do conhecimento.
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no caso da câmara dos deputados, aplicando a metodologia, cada unidade administrativa: (a) cons-
truiu um mapa estratégico setorial99; (b) definiu seus objetivos setoriais; (c) estabeleceu metas setoriais; 
e (d) apontou cenários setoriais. o esforço, em todos os casos, concentrou-se na obtenção de resul-
tados, do qual resultou a definição de uma série de projetos setoriais tendo por meta o alcance dos 
objetivos elaborados em cada um dos mapas.

cumprida a primeira etapa, a câmara dos deputados alcançou a fase do alinhamento estratégico, o que 
significou que os objetivos dos mapas estratégicos setoriais foram analisados, comparados e alinhados 
à missão, visão e valores da instituição (cf. quadro 2.10).

o resultado foi a convergência para o chamado mapa estratégico corporativo, isto é, o mapa estra-
tégico da câmara como um todo, deduzido a partir dos mapas setoriais, ao qual se vincula um plano 
estratégico100 de modo a alcançar os resultados esperados (cf. quadro 2.14 e figura 2.12).

É importante observar que o mapa corporativo engloba prioritariamente as recorrências identificadas 
nos mapas setoriais. Quando analisamos o mapa específico da Dirad (cf. figura 2.11), elaborado em 
2008, está explícito, na perspectiva “processos internos”, o objetivo “prover espaços físicos adequados 
e otimizados”, diretamente associada ao “papel institucional” da diretoria, de “prover os meios neces-
sários para a câmara cumprir seu papel institucional”.

Acontece que é órgão submetido à dirad o departamento técnico, cujas atribuições incluem: planejar, 
projetar e executar as obras, reparos, renovação ou ampliação dos espaços arquitetônicos; elaborar 
projetos e especificações e operar os equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, eletromecânicos 
e audiovisuais; e manter, conservar e fiscalizar as instalações prediais, equipamentos e áreas verdes101. 
Faz parte do perfil institucional da Diretoria Administrativa atuar sobre o uso e a ocupação dos espaços 
na casa, o que resultou no estabelecimento do projeto setorial Plano diretor de uso dos espaços.

entretanto, os objetivos vinculados ao espaço (infraestrutura física) não apareceram apenas no mapa 
setorial da dirad, o que revelou a questão como estrutural para toda a casa.

naturalmente, nas demais diretorias e secretarias, os objetivos vinculados a espaços físicos não es-
tavam dispostos na perspectiva “papel institucional”, já que o tema não é atribuição precípua de tais 
unidades administrativas. Por outro lado, estiveram associados às perspectivas “pessoas e tecnologia” 
e “processos internos”, a considerar o impacto das condições do construído sobre as atividades realiza-
das pelos indivíduos (cf. quadro 2.15).

C. EM QUE CONSISTE UM PLANO DIRETOR?

Quando falamos em planos diretores, é natural associarmos a expressão à ideia de cidades, que são, 
numa definição sintética, aglomerados humanos constituídos por uma série de distinções sociais, eco-
nômicas, políticas e culturais (figuras 1.1 a 1.4).

Possivelmente, a palavra diferença é a que melhor traduz a condição urbana: na cidade coexistem 
pessoas, usos, ocupações, paisagens e modos de vidas próprios que imprimem no espaço construído 

99 O mapa estratégico é uma representação gráfica que sintetiza a leitura estratégica da instituição ou da unidade administrativa, ao expor 
os objetivos estratégicos segundo as perspectivas de ação. 

100 de acordo com Botelho e Melo (2009, p. 6), o plano estratégico “é um documento que organiza os objetivos estratégicos e suas respectivas 
metas, assim como os projetos considerados estratégicos para o alcance desses objetivos. Mas não basta um documento formal que 
expresse o plano estratégico. Para que o alcance dos objetivos se torne uma realidade, é preciso acompanhar periodicamente o andamento 
dos projetos e o atingimento das metas estabelecidas”. no dizer das autoras, “esse acompanhamento é denominado gestão estratégica”.

101 cf. Portal do detec, disponível em http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/detec.
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suas marcas. o fenômeno, em última instância, promove cenários heterogêneos, caracterizadores da 
dinâmica vinculada ao próprio ethos humano.

entretanto, para que a diferença não converta o lugar num ambiente fragmentário, cujas partes não se 
relacionam entre si nem são consolidadas a partir de premissas que promovam o bem comum, existem leis 
e normas que coordenam os diversos atores a dialogar na cidade. A mais relevante das regras, no âmbito 
físico-espacial (figura 1.5), é aquilo que chamamos de plano diretor.

conforme a constituição Federal de 1988 (artigo 182), planos diretores são os instrumentos básicos da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana, considerando aspectos físicos, sociais, econômicos 
e administrativos. compreendem um conjunto de diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e 
constante do espaço, respeitados os interesses da comunidade local (MeireLLeS apud FerrAri, 2004), 
por isso a ênfase, nas últimas décadas, na visão participativa, a contemplar a colaboração atuante entre 
todos os envolvidos na sociedade (figuras 1.6 a 1.8). Sua elaboração e efetivação pressupõem uma vi-
são sistêmica/relacional, que considere as articulações entre os elementos componentes de uma deter-
minada cidade, interpretada como sistema, isto é, “um todo integrado cujas relações essenciais surgem 
das relações entre suas partes” (MedeiroS, 2006, p. 96).

imaginemos agora um núcleo urbano composto por expressiva diversidade de edifícios, totalizando 
mais de 170.000m² de área construída e 210.000m² de espaços verdes em seu centro. nele existem 
palácios, garagens, hospitais, centros de treinamento, salas de trabalho, capela, jardins, praças. e não 
apenas: para o seu funcionamento há agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, bancas de revis-
ta, agências postais, barbearias, áreas de exposição, redes de televisão, museus, etc. Enfim, são usos 
diversos que garantem a própria vitalidade urbana: é um lugar cujas relações espaciais são complexas.

A cidade descrita, por mais inusitado que soe, é a câmara dos deputados (figuras 1.9 e 1.10).

circulam diariamente entre 20.000 e 30.000 pessoas102, população superior a mais de 74% dos mu-
nicípios brasileiros103, nos espaços que compõem o complexo Arquitetônico Principal da casa – edi-
fícios Principal, Anexo I, Anexo II, Bloco de Lideranças Partidárias (BLP), Anexo III e Anexo IV (figura 
1.11), conectados por uma série de corredores, esteiras e rampas de acesso. Sua estrutura física fun-
ciona como uma espécie de núcleo urbano que abriga serviços extremamente qualificados: é um dos 
conjuntos mais emblemáticos de Brasília.

Aparte a licença urbana, é de se supor que, assemelhando-se a uma cidade, a câmara dos deputados 
também precisa de um instrumento que estabeleça as diretrizes para a organização de seu espaço 
físico. Isso justifica a necessidade de um plano diretor de uso dos espaços e a existência de um projeto 
estratégico104 afim.

D. POR QUE A CâMARA DOS DEPUTADOS PRECISARIA DE UM PLANO DIRETOR?

São recorrentes as reclamações e as disputas em relação à distribuição do espaço físico na institui-
ção, o que influi na qualidade dos ambientes de trabalho, e, em última instância, afeta diretamente 
o processo legislativo105. Por isso, é preciso definir uma política de reordenamento e racionalização 

102 o dado é aproximado. Levantamento realizado em 2007 pela Seção de Administração do Anexo iV, da coordenação de Administração 
de edifício do detec (média para um período de duas semanas, entre 9/4/2007 e 20/4/2007), apontou que num dia típico (quarta-feira), 
entram em média quase 24.000 pessoas no edifício (FLuXo, 2007). 

103 cf. dados de estimativa populacional do iBGe disponíveis em: www.ibge.gov.br.
104 informações sobre o planejamento estratégico da câmara dos deputados estão disponíveis no portal da gestão estratégica da casa 

(www.camara.leg.br) e sucintamente no capítulo 2.
105 cf. série de cadernos técnicos elaborados pela coordenação de Projetos do departamento técnico da câmara dos deputados 

(Planejamento..., 2007; cefor..., 2007; cenin..., 2007; Acessibilidade..., 2007; densidade..., 2007).
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dos espaços na casa, incorporando conceitos como acessibilidade, sustentabilidade e patrimônio, de 
modo a assegurar condições adequadas de conforto e segurança para os usuários, sejam parlamen-
tares, servidores ou visitantes.

elaborar um plano diretor sobre uso e ocupação dos espaços requer, como etapa preliminar, o enten-
dimento do objeto, contexto ou fenômeno que será tratado pelo instrumento. no caso da câmara dos 
deputados, é necessário explicitar o que é a instituição em termos físico-espaciais, bem como discutir 
as variáveis que incidem no uso das áreas, em última instância interferindo no desempenho das ativi-
dades realizadas pela casa Legislativa.

o Poder Legislativo brasileiro

cumpre papel imprescindível perante a sociedade do país, visto que desempenha três funções pri-
mordiais para a consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assun-
tos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos106.

Para que tais funções aconteçam, é imprescindível a existência de uma série de suportes, a incluir aque-
les de natureza humana (servidores), financeira (dotação orçamentária) ou espacial (espaços físicos), 
entre outros, que possibilitem o desempenho das atividades parlamentares.

No âmbito espacial, o suporte significa a disponibilização de toda uma estrutura arquitetônica (os edifí-
cios de função legislativa e seus ambientes), urbana (os edifícios e a cidade), material (a distribuição de 
mobiliário nos ambientes) e lógica (dados e informações) que forneça os invólucros e áreas de trabalho 
para que as atividades de organização e funcionamento do parlamento ocorram (pronunciamentos, 
cerimônias, debates, execução de instâncias processuais, etc.).

os espaços da câmara do deputados precisariam atender adequadamente às expectativas diversas de 
variados grupos de usuários vinculados ao Parlamento, a observar questões: (a) funcionais (funciona-
mento dos espaços/ambientes e correspondente adequação conforme as atividades ali performadas), 
(b) econômico-financeiras (custos gerais envolvidos na produção e manutenção dos espaços/ambien-
tes), (c) bioclimáticas (conforto físico dos usuários), (d) topoceptivas (propriedades das formas cons-
truídas em favorecerem – ou não – a orientação e localização dos indivíduos), (e) expressivo-simbólicas 
(a capacidade dos espaços/ambientes provocarem impressões de agradabilidade visual ou evocarem 
referências simbólicas) e (f) copresenciais (relações de fluxo e movimento de indivíduos produzidas pela 
maneira de organização da estrutura física)107.

As informações anteriores subsidiam tais questionamentos a respeito da relação entre os espaços e 
o correspondente desempenho:

• Como mensurar, quantificar e acompanhar a maneira pela qual o espaço físico responde às expec-
tativas dos usuários em um determinado complexo arquitetônico?

• no caso particular da câmara dos deputados (figura 4.1), como a estrutura física resultado de seus 
bens imóveis e móveis colabora, ou não, para a organização e funcionamento do Parlamento, com 
vistas à promoção das atividades político-parlamentares e do processo legislativo?

As indagações acima produzem uma substancial inquietação sobre como a estrutura espacial da câ-
mara dos deputados – e os reconhecidos quadros de saturação espacial, fragmentação de unidades, 

106 cf. www.camara.leg.br/conheca.
107 cf. técnica de Análise dimensional para a investigação da arquitetura desenvolvida pelos professores Frederico de Holanda, Maria elaine 

Kohlsdorf e Günter Kohlsdorf, da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da universidade de Brasília. 
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distâncias excessivas, redução na qualidade do ambiente de trabalho, etc. – interfere na realização das 
rotinas diárias e ações, conforme a atribuição precípua do congresso nacional.

Portanto, sabendo-se que uma boa sincronia entre organização espacial e desempenho das atividades 
(cf. discussões em APPeL-MeuLenBroeK, 2009; SAiLer e Penn, 2009; Steen, 2009), interpreta-se que 
ações sobre o espaço físico da casa, incluindo o estabelecimento de um plano diretor, poderão melho-
rar a realização dos procedimentos de natureza finalística na Câmara dos deputados.

A problemática de ocupação dos espaços físicos e qualidade nos ambientes de trabalho na casa parece 
resultar de uma combinação de fatores, dentre os quais predomina o desequilíbrio quanto à distribui-
ção de áreas, fonte potencial de conflitos em um quadro fortemente marcado por determinações de 
ordem política, dada a natureza da instituição.

conforme apontado no diagnóstico, entende-se que iniciativas de planejamento espacial na câmara 
devem considerar simultaneamente duas estratégias de intervenção física:

• tamanho, correspondente à ampliação da área da casa, por meio do aproveitamento de potenciais 
construtivos de lotes pertencentes à instituição; e

• arranjo, desenvolvido segundo uma proposta de reordenamento espacial dos usos e atividades dis-
postas nos edifícios da instituição, segundo avaliações de densidade versus segurança, população 
e compatibilidade de áreas, etc.

o diagnóstico procedido neste caderno técnico 01 apontou para achados preliminares, colaborando 
para a ênfase na necessidade de um estudo minucioso, e continuado, sobre a distribuição e qualidade 
espacial dos ambientes e órgãos pertencentes à estrutura da câmara dos deputados, confrontados 
com as correspondentes implicações para a realização das atividades legislativas. o que, como produto 
final, deve resultar no estabelecimento do plano diretor.

E. SOBRE O hISTÓRICO DAS AÇõES DE PLANEjAMENTO

A análise elaborada no presente item a respeito do uso e ocupação dos espaços na câmara dos deputados, 
no âmbito do planejamento, permite assegurar que (quadro 5.32):

INTERPRETAÇÃO DAS AÇõES DE PLANEjAMENTO NA CâMARA DOS DEPUTADOS.

1 A maioria das ações recentes, a partir de 2003, a despeito da coerência entre princípios e propósitos, pouco se 
converteu em obras executadas (novos edifícios, remanejamentos, distribuição de espaços, etc.).

2 As ações entre 1960 e 2003, embora não explicitamente vinculadas às premissas de um plano diretor, 
sempre se balizaram em princípios de planejamento. 

3 o Pdue, em certa medida, é produto de todas estas ações anteriores.

4 entretanto, tendo em vista o contexto de surgimento (cf. capítulo 2), o Pdue diferencia-se por ter sido uma 
demanda da Sociedade-câmara.

Quanto ao último aspecto, as interpretações procedidas revelaram que, possivelmente, a descontinui-
dade das ações ocorreu por não terem sido demandadas, patrocinadas ou requeridas formalmente por 
outras instâncias da casa, especialmente aquelas de natureza decisória (tanto no sentido administrativo 
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quanto legislativo). O que significa que o contexto gerador, bem como a elaboração de um plano diretor, 
não pode apresentar um caráter exclusivamente técnico (quadro 5.33).

CARÁTER BÁSICO DE UM PLANO DIRETOR.

O PDUE NÃO PODE TER UM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE TéCNICO

observados os cenários anteriores, conclui-se que as ações do Pdue precisam se guiar em alguns eixos 
para alcançar as correspondentes metas, a saber (quadro 5.34):

EIXOS PARA O PLANEjAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO NA CâMARA DOS DEPUTADOS.

PLANEjAMENTO

expansão física.

reordenamento, remanejamento e distribuição espacial.

Manutenção e conservação.

Fiscalização de obras e ações.

Patrimônio, acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade.

Por fim, para registro, apresentamos uma compilação dos itens prioritários observados a partir das aná-
lises realizadas, que permitem estruturar as diretrizes para o Pdue, conforme os assuntos discutidos ao 
longo deste caderno técnico. organizados em categorias, os tópicos constam no quadro 5.35:

ITENS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR NA CâMARA DOS DEPUTADOS.

A. SOBRE AS PREMISSAS GERAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

ESPAÇO é PODER
É necessário incorporar a visão de que espaço 
representa poder.

Hamilton Balão

VISÃO
Saber o que foi a câmara, o que ela é e o que 
pretende ser no futuro.

Maurício Matta

TEMPORALIDADE

Planejamento não apenas para ações 
imediatas, mas também de médio e longo 
prazo. evitar ações pontuais e emergenciais. 
Minimizar os riscos de descontinuidade.

eurico Mesquita; Maurício Matta; 
relatório Madeira; PAP 2005;  

PdcAu 2005; cadernos técnicos/
Segep
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A. SOBRE AS PREMISSAS GERAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

DINAMISMO E 
ATUALIZAÇÃO 
(MONITORAMENTO 
E REVISÃO)

tendo em vista as características da câmara 
dos deputados, um plano diretor precisa ser 
flexível e dinâmico. ter atenção para que o 
plano diretor não caduque rapidamente, o 
que implica a necessidade por atualização 
continuada. o plano diretor não pode ser um 
documento fechado, mas sim um fórum de 
debates. o plano diretor deve ser objeto de 
monitoramento e atualização constante.

Hamilton Balão; reinaldo 
Brandão; 

PdcAu 2005

CARÁTER 
PARTICIPATIVO (DEBATE)

Para o seu sucesso, o plano diretor precisa 
assumir um caráter participativo. É necessário 
entrevistar todos os envolvidos com as 
questões de uso e ocupação dos espaços 
(entrevistar gestores).

PdcAu 2005; Grupo Aproj/detec

VISÃO SISTÊMICA

considerar os papéis, funções, atividades 
e trabalhos em sua relação com o todo da 
câmara e com a sociedade. evitar visões 
apenas locais.

Maurício Matta; relatório 
Madeira

EXPLORAR AS 
PERCEPÇõES SETORIAIS 
SOBRE ESPAÇOS FÍSICOS

Levantar as expectativas setoriais para 
adequá-las à visão global. Associa-se à 
realização de projetos piloto.

Maurício Matta; Grupo 
Aproj/detec

REGRAS

estabelecer e aplicar regras de ocupação dos 
espaços (incluindo a relação do complexo 
edificado com a cidade). As regras precisam 
ser claras, lógicas e racionais, com aplicação 
isonômica. definir temas e/ou ações 
prioritárias.

eraldo Paixão; eurico 
Mesquita; PAP 2005

ATENDIMENTO 
AOS DEPUTADOS

É necessário promover um atendimento 
igualitário aos parlamentares.

eurico Mesquita

EQUILÍBRIO

É necessário equilibrar a distribuição espacial 
entre as áreas administrativas e legislativas. 
em razão das demandas reprimidas, uma área 
não deve ser prejudicada em favor de outra.

eurico Mesquita

B. SOBRE OS MEIOS PARA O ALCANCE DAS METAS GERAIS DE UM 
PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

EXPANSÃO FÍSICA
expandir o complexo Arquitetônico 
é fundamental para a melhoria nas 
condições de uso e ocupação.

reinaldo Brandão
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B. SOBRE OS MEIOS PARA O ALCANCE DAS METAS GERAIS DE UM 
PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

FUNÇÃO/REMANEjAMENTOS

Para questões de uso e ocupação, 
observar o critério básico da 
funcionalidade. os edifícios devem 
ser interpretados segundo suas 
vocações (função).

reinaldo Brandão; Maurício 
Matta; relatório Madeira; 
Macrozoneamento/Segep

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO
conservar e manter os edifícios 
é essencial. 

eraldo Paixão

PRESERVAÇÃO

É necessário preservar a identidade 
e a qualidade espacial dos edifícios 
da câmara dos deputados. É necessário 
preservar a relação entre cheios e vazios.

Hamilton Balão; PdcAu 2005

C. SOBRE AS VANTAGENS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

ORÇAMENTO
o plano diretor facilitará o processo de 
priorização de investimentos associados 
às obras.

PdcAu 2005

CONVERGÊNCIA
o plano diretor permitirá a convergência 
de temas afins que são tratados de forma 
dispersa na casa. 

PdcAu 2005

D. SOBRE AS INSTâNCIAS UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

DECISÃO
Há que existir bom relacionamento 
entre a área técnica e a área política 
para facilitar a tomada de decisão.

Hamilton Balão

MESA DIRETORA
É importante saber as intenções 
da Mesa diretora da casa para 
fins de decisão.

eurico Mesquita

VARIÁVEL POLÍTICA

o sucesso de um plano diretor 
depende da vontade política. não 
enxergar a variável política como 
algo impeditivo, mas sim inerente 
ao processo.

eurico Mesquita; reinaldo Brandão
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D. SOBRE AS INSTâNCIAS UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

COORDENAÇÃO/EQUIPE

os órgãos que tratam das questões 
de uso e ocupação dos espaços 
precisam ter maior autonomia.

eraldo Paixão; eurico Mesquita; 
Maurício Matta

os órgãos que tratam das questões 
de uso e ocupação dos espaços 
precisam ser proativos, sugerindo 
ações de melhoria.

Hamilton Balão; Macrozoneamento/
Segep

A coordenação das ações 
vinculadas ao uso e à ocupação 
dos espaços deve caber ao 
departamento técnico.

PdcAu 2005

As equipes que trabalham com 
o plano diretor precisam receber 
treinamento adequado. Precisam, 
ainda, terem tempo para o 
desenvolvimento das ações (não 
pode haver concorrência de 
outras atribuições).

PdcAu 2005; Grupo Aproj/detec

E. SOBRE OS CRITéRIOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO DE 
UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

NÚMERO DE DEPUTADOS
Quantitativo de parlamentares 
(vigente e previsão).

eraldo Paixão; eurico Mesquita

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Quantitativo de servidores (vigente 
e previsão).

Maurício Matta

NÚMERO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS

Quantitativo de partidos (vigente 
e previsão), devido às lideranças 
partidárias.

Maurício Matta; relatório Madeira

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Antevisão das mudanças nas 
atividades parlamentares 
(crescimento incluído), a significar 
novas demandas espaciais. 
Fornecer melhores condições para 
o trabalho dos parlamentares. 

eraldo Paixão; eurico Mesquita;  
Hamilton Balão; reinaldo Brandão; 

Maurício Matta

Sendo a área fim da casa, deve ser 
priorizada, sem que isso signifique 
prejuízo para a área administrativa. 
evitar o comprometimento da área 
administrativa.

Hamilton Balão; reinaldo Brandão

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Antevisão das mudanças nas 
atividades parlamentares 
e seu efeito nas atividades 
administrativas.

eraldo Paixão; eurico Mesquita; 
 reinaldo Brandão; Maurício Matta



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01 203

E. SOBRE OS CRITéRIOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO DE 
UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

SENADO FEDERAL
A considerar a natureza comum, 
deve-se procurar a união das duas 
casas para as soluções espaciais.

Hamilton Balão; reinaldo Brandão

TEMAS EMERGENTES

explorar aspectos de: população 
(não apenas quadro pessoal), 
densidades, fluxos, ocupação, 
potenciais construtivos, 
acessibilidade viária, 
estacionamentos, densidade, 
grau de saturação espacial, 
infraestrutura, sustentabilidade, 
logística, uso e ocupação urbanos e 
edilícios, acesso universal (desenho 
universal), ergonomia, segurança 
do trabalho, documentação 
e conservação do patrimônio 
histórico e artístico envolvido.

PAP 2005; PdcAu 2005;  
cadernos técnicos/Segep; 
 Macrozoneamento/Segep

F. SOBRE OS PROCEDIMENTOS TéCNICOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO 
DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

BASE DIGITAL

Para fins de registro e diagnóstico 
de informações sobre uso e 
ocupação dos espaços, é necessário 
criar uma base de dados digital que 
facilite as análises.

PAP 2005; PdcAu 2005; 
 Grupo Aproj/detec;  

cadernos técnicos/Segep

NORMAS/LEGISLAÇÃO
o plano diretor precisa se adequar 
às normas vigentes (segurança, 
acessibilidade, etc.).

eraldo Paixão; PAP 2005

SISTEMATIZAÇÃO 
DE REGISTROS ESPACIAIS/DIAG-
NÓSTICO

controlar o registro dos 
atendimentos (sistematizar as 
informações para controle e 
estatística). Promover diagnósticos 
e pesquisas. Levantar dados. 
realizar entrevistas. Aplicar 
formulários para inventário das 
unidades espaciais. 

eraldo Paixão; eurico Mesquita; 
 Hamilton Balão; Maurício Matta;  

PAP 2005; Grupo Aproj/detec; 
cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep

PADRONIZAÇÃO E 
MODULAÇÃO

Procurar padronização nos 
ambientes (gabinetes, inclusive). 
Procurar a padronização nas obras 
de intervenção física vinculadas à 
acessibilidade.

eraldo Paixão; relatório Madeira; 
PAP 2005
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F. SOBRE OS PROCEDIMENTOS TéCNICOS ESPECÍFICOS PARA A ELABORAÇÃO 
DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

PROGRAMA DE NECESSIDADES
estudar minuciosamente o 
programa de necessidades.

reinaldo Brandão; Maurício Matta

NOVAS TECNOLOGIAS
considerar as novas tecnologias 
como variável relevante para a 
transformação nos espaços. 

Maurício Matta

NOÇÃO DAS GRANDES 
DEMANDAS

considerar as demandas que, 
independente da localização, 
precisam balizar ações de 
planejamento e uso dos espaços.

relatório Madeira

URBANISMO

os espaços físicos da câmara dos 
deputados devem ser ponderados 
em relação à cidade e ao contexto 
urbanístico. 

PdcAu 2005

PROjETO PILOTO (SETORIAL)
desenvolver projetos piloto ou 
setoriais para teste e verificação 
de ações.

Grupo Aproj/detec; 
cadernos técnicos/Segep

Fonte: entrevistas realizadas com gestores (PAiXÃo, 2010; MeSQuitA JÚnior, 2010; cordeiro, 2010; BrAndÃo, 2010; MAttA, 2010), relatório Madeira (reLAtÓrio, 
2003), PAP – Plano de Ações Prioritárias – Acessibilidade Física (Plano, 2005b), PdcAu 2005 (Plano, 2005), Grupo de trabalho Aproj/detec (reLAtÓrio, 2007), 
cadernos técnicos/Segep (Planejamento..., 2007; cefor..., 2007; cenin..., 2007; Acessibilidade..., 2007; densidade..., 2007) e relatório sobre Macrozoneamento/Segep 
(MAcroZoneAMento, 2008).

dos itens apresentados no quadro anterior, sete foram recorrentes (quadro 5.36):

ITENS RECORRENTES NAS ANÁLISES DAS AÇõES ANTERIORES.

G. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

TEMPORALIDADE

Planejamento não apenas para 
ações imediatas, mas também de 
médio e longo prazo. evitar ações 
pontuais e emergenciais. Minimizar 
os riscos de descontinuidade.

eurico Mesquita; Maurício Matta; 
relatório Madeira; PAP 2005; 

PdcAu 2005; cadernos técnicos/
Segep

SISTEMATIZAÇÃO 
DE REGISTROS ESPACIAIS/ 
DIAGNÓSTICO

controlar o registro dos 
atendimentos (sistematizar as 
informações para controle e 
estatística). Promover diagnósticos 
e pesquisas. Levantar dados. 
realizar entrevistas. Aplicar 
formulários para inventário das 
unidades espaciais. 

eraldo Paixão; eurico Mesquita; 
Hamilton Balão; Maurício Matta; 
PAP 2005; Grupo Aproj/detec; 

cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep
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G. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DE UM PLANO DIRETOR PARA A CâMARA DOS DEPUTADOS

ITEM DESCRIÇÃO ORIGEM

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Antevisão das mudanças nas 
atividades parlamentares 
(crescimento incluído), a significar 
novas demandas espaciais. 
Fornecer melhores condições para 
o trabalho dos parlamentares. 

eraldo Paixão; eurico Mesquita; 
Hamilton Balão; reinaldo 
Brandão; Maurício Matta

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Antevisão das mudanças nas 
atividades parlamentares 
e seu efeito nas atividades 
administrativas.

eraldo Paixão; eurico Mesquita;  
reinaldo Brandão; Maurício Matta

FUNÇÃO REMANEjAMENTOS

Para questões de uso e ocupação, 
observar o critério básico da 
funcionalidade. os edifícios devem 
ser interpretados segundo suas 
vocações (função).

reinaldo Brandão; Maurício 
Matta; relatório Madeira; 
Macrozoneamento/Segep

TEMAS EMERGENTES

explorar aspectos de: população 
(não apenas quadro pessoal), 
densidades, fluxos, ocupação, 
potenciais construtivos, 
acessibilidade viária, 
estacionamentos, densidade, 
grau de saturação espacial, 
infraestrutura, sustentabilidade, 
logística, uso e ocupação urbanos e 
edilícios, acesso universal (desenho 
universal), ergonomia, segurança 
do trabalho, documentação 
e conservação do patrimônio 
histórico e artístico envolvido.

PAP 2005; PdcAu 2005; 
cadernos técnicos/Segep; 
Macrozoneamento/Segep

BASE DIGITAL

Para fins de registro e diagnóstico 
de informações sobre uso e 
ocupação dos espaços, é necessário 
criar uma base de dados digital que 
facilite as análises.

PAP 2005; PdcAu 2005; Grupo 
Aproj/detec; cadernos técnicos/

Segep

Fonte: entrevistas realizadas com gestores (PAiXÃo, 2010; MeSQuitA JÚnior, 2010; cordeiro, 2010; BrAndÃo, 2010; MAttA, 2010), relatório Madeira (reLAtÓrio, 
2003), PAP – Plano de Ações Prioritárias – Acessibilidade Física (Plano, 2005b), PdcAu 2005 (PLAno, 2005), Grupo de trabalho Aproj/detec (reLAtÓrio, 2007), 
cadernos técnicos/Segep (Planejamento..., 2007; cefor..., 2007; cenin..., 2007; Acessibilidade..., 2007; densidade..., 2007) e relatório sobre Macrozoneamento/Segep 
(MAcroZoneAMento, 2008).

A metodologia de extração das diretrizes prioritárias permitiu a verificação do olhar dos gestores e das 
ações recentes sobre o espaço físico na câmara dos deputados. Pretendeu-se com o procedimento 
confrontar o histórico do planejamento com a interpretação contemporânea, o que legitima o enten-
dimento do Pdue como uma etapa de ações anteriores – produto que é do aumento da complexidade 
da discussão, especialmente associado ao quadro atual dos espaços físicos da casa (cf. capítulo 4).

São diretrizes conclusivas para o Pdue, nesta etapa relativa ao caderno técnico 01:
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(1)  considerar a perspectiva de planejamento não apenas de curto prazo, mas sim de médio e 
longo. deve-se evitar, no encaminhamento da discussão e produção da norma, o foco em ações 
pontuais e emergenciais, assumindo uma perspectiva mais ampla de tempo para as ações – com 
a flexibilidade que é inerente a um plano diretor –, promovendo meios para evitar os riscos de 
descontinuidade;

(2)  como eixo orientador do Pdue, há que se considerar a produção de etapas sequenciais de siste-
matização dos registros espaciais, o que permitirá a elaboração de um diagnóstico preciso sobre 
as questões de uso e ocupação na casa. o gesto de levantar dados, produzir inventários e elabo-
rar análises afins é essencial para o entendimento da problemática associada aos espaços físicos;

(3)  experiências recentes legitimam a necessidade de uma base digital georreferenciada para sus-
tentar a realização de diagnósticos, portanto sua construção e atualização são fundamentais 
para as atividades do Pdue;

(4)  Pela natureza legislativa da instituição, para a produção do plano deve-se promover uma inter-
pretação que permita antecipar as demandas para as atividades legislativas e administrativas da 
câmara dos deputados;

(5)  um plano diretor de uso e ocupação dos espaços, em uma perspectiva contemporânea, deve 
abordar os temas emergentes associados às questões espaciais. Além dos aspectos de incidên-
cia direta no uso e ocupação dos espaços – população (não apenas quadro pessoal), densida-
des, fluxos, potenciais construtivos, área de estacionamentos, densidade, grau de saturação 
espacial, infraestrutura, logística, uso e ocupação urbanos e edilícios, ergonomia e segurança 
do trabalho (tema do caderno técnico 02) –, o documento deve observar os seguintes aspectos: 
percepção dos usuários e avaliação de suas correspondentes expectativas quanto ao assunto 
(tema do caderno técnico 03, conforme entendimento atual do caráter participativo de um 
plano diretor); sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade (temas do caderno técnico 04); e 
patrimônio edificado, documentação e conservação (temas do Caderno Técnico 05);

(6)  Os temas emergentes resultaram na divisão temática dos cadernos técnicos até a etapa de finali-
zação da proposta do Pdue, que ampliam o entendimento de um plano diretor, incorporando as 
variáveis que incidem na ocupação de áreas nesta casa Legislativa.

6.2. LEGISLAÇÃO SOBRE USO DOS ESPAÇOS

Para consolidar o debate, é relevante que sejam observadas as normas referentes a espaços físicos 
em vigência na câmara dos deputados. Para registro e visão global das leis, abaixo estão listados os 
correspondentes cabeçalhos. Ao final, há uma interpretação crítica.

PORTARIA Nº 57, DE 22/11/2012

DISTRIBUIÇÃO DE GABINETES 
PARLAMENTARES

Estabelece procedimentos complementares para a 
distribuição de gabinetes parlamentares em anos 
de eleições municipais.

PORTARIA Nº 38, DE 20/11/2012

SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS AO DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO TéCNICO

Subdelega competências ao diretor do 
Departamento Técnico.
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ATO DA MESA Nº 51, DE 17/10/2012

CRIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
CESSÃO E UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS 
PARA EXPOSIÇõES

Cria o Centro Cultural Câmara dos Deputados.

PORTARIA Nº 20, DE 22/3/2012

INSTALAÇâO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS 
NAS DEPENDÊNCIAS DA CâMARA 
DOS DEPUTADOS

Delega ao diretor-geral competência prevista no caput 
do art. 42, do Ato da Mesa nº 63, 1997, para autorizar a 
instalação de máquinas ou equipamentos de propriedade de 
terceiros nas dependências da Câmara dos Deputados.

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 9, DE 2011

CARGOS EM CNE
FUNÇõES COMISSIONADAS
LOTAÇÃO NA LIDERANÇA DO PSD
REPRESENTATIVIDADE PARTIDÁRIA

Estabelece a estrutura funcional temporária da liderança do 
Partido Social Democrático; altera as Resoluções nos 1, de 
2007, 46, de 2006, revoga dispositivo da Resolução nº 76, 
de 1995; e dá outras providências.

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 4, DE 2011

CARGOS EM CNE
LOTAÇÃO DOS CARGOS

Altera a Resolução nº 1, de 2007, que dispõe sobre os cargos 
em comissão de natureza especial do quadro de pessoal da 
Câmara dos Deputados, e dá outras providências.

ATO DO PRESIDENTE DE 14/7/2011

CARGOS EM CNE
LOTAÇÃO DE CNE
LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS 
LÍDERES DE PARTIDO
REPRESENTATIVIDADE PARTIDÁRIA

Define a lotação numérica de funções e cargos 
comissionados nos gabinetes de líderes de partido e nas 
representações, e dá outras providências.

ATO DA MESA Nº 5, DE 5/5/2011

OCUPAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE 
APARTAMENTOS FUNCIONAIS

Disciplina a ocupação, por deputados federais, dos imóveis 
funcionais administrados pela Câmara dos Deputados.

ATO DA MESA Nº 69, DE 15/12/2010

AFIXAÇÃO DE CARTAZES NAS 
DEPENDÊNCIAS INTERNAS E 
EXTERNAS DA CâMARA DOS 
DEPUTADOS

Disciplina a afixação de cartazes e afins nas dependências 
internas e externas da Câmara dos Deputados, e dispõe 
sobre a divulgação de candidaturas, no período eleitoral, 
para os cargos da Mesa Diretora.

ATO DA MESA Nº 68, DE 2/12/2010

PERMUTA DE GABINETES Altera o Ato da Mesa nº 88, de 18 de outubro de 2006.
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PORTARIA Nº 13, DE 7/4/2010

TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO
ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

Altera o valor da taxa mensal de ocupação de áreas 
da Câmara dos Deputados, para fins não institucionais, 
constante do item I do Anexo da Portaria nº 69, de 
2 de maio de 2007.

PORTARIA Nº 69, DE 2/5/2007

CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
PAGAMENTO PELO USO DE ÁREAS
USO DOS AUDITÓRIOS

Disciplina a ocupação das áreas da Câmara dos Deputados 
e a cobrança de valores relativos ao uso dessas áreas, para 
fins não institucionais.

ATO DA MESA Nº 7, DE 11/4/2007

REGULARIZAÇÃO DAS OCUPAÇõES
CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
INSTRUMENTO DE OUTORGA
PROCEDIMENTO DE COBRANÇA

Altera a redação do inciso II do § 1º e o § 2º do art. 4º do 
Ato da Mesa nº 61, de 2005, e estabelece o prazo para início 
da cobrança pela ocupação dos espaços físicos da Câmara 
dos Deputados e dá outras providências.

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 1, DE 7/2/2007

CARGOS EM CNE
LOTAÇÃO DE CNE
LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS 
LÍDERES DE PARTIDO
REPRESENTATIVIDADE PARTIDÁRIA

Dispõe sobre os cargos em comissão de natureza 
especial do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados e 
dá outras providências.

ATO DA MESA Nº 88, DE 10/8/2006

GARANTIA DE CESSÃO DE UM 
GABINETE POR PARLAMENTAR
PADRONIZAÇÃO DOS GABINENTES
DISCIPLINA A PERMUTA DE GABINETES
DISCIPLINA O SORTEIO DE GABINETES
DISCIPLINA A PREFERÊNCIA NO 
SORTEIO DE GABINETES

Estabelece critérios para a distribuição dos gabinetes 
parlamentares e respectivas vagas de estacionamento.

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 23/3/2006

MÍNIMO E MÁXIMO DE 
SERVIDORES REMUNERADOS POR 
GABINETE PARLAMENTAR

Fixa limite para a complementação de vencimento 
instituída pelo art. 4º da Resolução nº 28, de 1998, e 
dá outras providências.
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ATO DA MESA Nº 69, DE 10/11/2005*

FRENTES PARLAMENTARES
REQUISIÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 
PELAS FRENTES PARLAMENTARES

Cria o registro de frentes parlamentares na 
Câmara dos Deputados.

* Sobre o tema, há que se registrarem as instruções que acompanham o processo 133.572/2005, contendo demandas de frentes parlamentares na câmara dos 
deputados. no referido documento, nas folhas 5 e 6, em parecer de 13 de julho de 2005, o Sr. deputado inocêncio oliveira, então primeiro-secretário, infere que: 
“trata-se de sugestão apresentada pela diretoria-Geral desta casa para que seja vedado o atendimento de requerimentos oriundos de frentes parlamentares e 
outros grupos congêneres, não constantes da estrutura administrativa da câmara dos deputados, que importem em gastos ao erário. revela a instrução proces-
sual, em síntese, que: (...) o regimento interno é absolutamente silente quanto ao tema, fornecendo amparo apenas quanto às representações partidárias e blocos 
parlamentares. (...) Ante o exposto, esta secretaria submete a matéria ao exame e à deliberação da douta Mesa, para que seja proferida decisão com vistas a vedar 
o atendimento de requerimentos, oriundos de órgãos ou entidades não pertencentes à estrutura administrativa da câmara dos deputados, que importem gastos 
ao erário”. À folha 7, o secretário-geral da Mesa, Sr. Mozart Vianna, reporta que: ‘A Mesa Diretora, em sua reunião de 13 de julho corrente, firma entendimento para 
que sejam indeferidos requerimentos oriundos de frentes parlamentares e outros grupos congêneres, não constantes da estrutura administrativa da câmara dos 
deputados, que importem em gastos ao erário, conforme parecer do relator, deputado Inocêncio Oliveira, às fls. 5/6”.

ATO DA MESA Nº 63, DE 9/8/2005

USO E A MANUTENÇÃO DOS 
VEÍCULOS AUTOMOTORES DE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA 
CâMARA DOS DEPUTADOS

Consolida e atualiza a legislação dos serviços de transporte 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

ATO DA MESA Nº 61, DE 13/7/2005

DESTINAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS 
DA CâMARA
AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO OU 
CONCESSÃO DE USO OUTORGA
ONEROSA E OUTORGA NÃO 
ONEROSA
CESSÃO DE AUDITÓRIOS

Dispõe sobre a utilização dos espaços físicos da 
Câmara dos Deputados.

PORTARIA Nº 85, DE 30/8/2005

REVOGADA PELA PORTARIA 
Nº 69, DE 2/5/2007

Disciplina a ocupação das áreas da Câmara dos Deputados 
e a cobrança de valores relativos ao uso dessas áreas, para 
fins não institucionais.

PORTARIA Nº 1, DE 21/5/2004

DISCIPLINA O USO DE ESPAÇO
SALA DE REUNIõES DA 
CONSULTORIA LEGISLATIVA

Disciplina o uso das salas de reuniões da 
Consultoria Legislativa.
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PORTARIA Nº 36, DE 24/3/2004

CESSÃO DE ESPAÇO PARA 
EXPOSIÇõES E EVENTOS
PROIBIÇÃO DE VENDA
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO PARA TRâNSITO 
DE PESSOAS
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO PARA O 
FUNCIONAMENTO DA CASA

Disciplina a cessão de dependências da Câmara dos 
Deputados para exposições e eventos institucionais 
e culturais.

ATO DA MESA Nº 18, DE 5/6/2003

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS
RESTAURANTES E LANChONETES

Dispõe sobre a concessão de uso de espaços para 
funcionamento de restaurantes e lanchonetes nos prédios 
da Câmara dos Deputados.

ATO DA MESA Nº 151, DE 3/2/2003

REVOGADO PELO ATO DA MESA 
Nº 61, DE 13/7/2005

Regulamenta o inciso III, do art. 2º, da Resolução 
nº 18, de 1975, e dá outras providências (pagamento 
pelo uso de áreas).

PORTARIA Nº 5, DE 21/1/2003

REVOGADA PELA PORTARIA 
Nº 36, DE 24/3/2004

Disciplina a cessão de dependências da Câmara 
dos Deputados para exposições de artes e eventos 
institucionais e culturais.

ATO DA MESA Nº 132, DE 22/10/2002

REVOGADO PELO ATO DA MESA 
Nº 88, DE 10/8/2006

Estabelece critérios para a distribuição dos gabinetes 
parlamentares e respectivas vagas de estacionamento.

ATO DA MESA Nº 123, DE 27/6/2002

DISCIPLINA A AFIXAÇÃO DE 
CARTAZES E AFINS
VEDA A VEICULAÇÃO PARA FINS 
COMERCIAIS

Disciplina a afixação de cartazes e afins nas dependências 
da Câmara dos Deputados.
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ATO DA MESA Nº 116, DE 27/3/2002

CESSÃO DE ESPAÇO PARA 
EXPOSIÇõES E EVENTOS
PROIBIÇÃO DE CESSÃO DE ESPAÇO 
PARA EVENTOS COM PROPÓSITO DE 
VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO PARA TRâNSITO 
DE PESSOAS
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO PARA O 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
DA CASA
(CRITéRIOS FIXADOS PELA PORTARIA 
Nº 5, DE 21/1/2003)

Dispõe sobre a cessão de dependências da Câmara dos 
Deputados para exposições de artes, lançamentos literários, 
e dá outras providências.

ATO CONjUNTO Nº 1, DE 7/8/2001

PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇõES 
TEMPORÁRIAS EM FRENTE AO 
CONGRESSO NACIONAL

É vedada a edificação de construções móveis, colocação de 
tapumes, arquibancadas, palanques, tendas ou similares na 
área compreendida entre o gramado e o meio fio anterior da 
via de ligação das pistas Sul e Norte do Eixo Monumental, 
do lote da União Federal destinado ao Congresso Nacional.

ATO DA MESA Nº 64, DE 12/5/1997

REVOGADO PELO ATO DA MESA 
Nº 63, DE 9/8/2005

Dispõe sobre os veículos automotores de transportes 
rodoviários da Câmara dos Deputados e dá outras 
providências.

PORTARIA Nº 40, DE 10/8/1995

INDICAÇÃO DO DIREITO DE USO 
DOS ESTACIONAMENTOS

Disciplina o uso das áreas de estacionamento 
do complexo administrativo da Câmara dos Deputados.

ATO DA MESA Nº 69, DE 9/3/1993

ACESSO AO PLENÁRIO 
ULySSES GUIMARÃES

Disciplina o ingresso no Plenário da Câmara dos Deputados 
e dá outras providências.

ATO DA MESA Nº 68, DE 8/3/1993

REVOGADO PELO ATO DA 
MESA Nº 51, DE 17/10/2012

Dispõe sobre a criação do Espaço Cultural da Câmara dos 
Deputados e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 17, DE 21/9/1989 (REGIMENTO INTERNO)

SEDE DA CâMARA DOS DEPUTADOS
PARTIDOS COM DIREITO À 
LIDERANÇA PARTIDÁRIA
COMPETÊNCIAS DA MESA DIRETORA
DENOMINAÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
DEPENDÊNCIAS

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 5, DE 31/5/1989

LOCAL DE ESTACIONAMENTO NO SIA
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E 
MATERIAL NO SIA

Dispõe sobre a vigilância e a segurança dos galpões do Setor 
de Indústria e Abastecimento e a movimentação de material 
permanente e de consumo naquelas dependências.

ATO DA MESA Nº 124, DE 26/4/1989

REVOGADO PELO ATO DA MESA 
Nº 116, DE 27/3/2002

Dispõe sobre a cessão de dependências da Câmara dos 
Deputados para exposições de artes, lançamentos literários, 
e dá outras providências.

PORTARIA Nº 3, DE 29/3/1984

INDICAÇÃO DO DIREITO DE USO 
DOS ESTACIONAMENTOS Disciplina o uso das áreas de estacionamento.

ATO DA MESA Nº 93, DE 3/6/1981

LOCAL DE RECOLhIMENTO DOS 
VEÍCULOS OFICIAIS (VINCULADO AO 
ATO DA MESA Nº 64, DE 12/5/1997)

Altera a lotação e o registro de frequência dos 
motoristas oficiais e disciplina o uso dos veículos oficiais da 
Câmara dos Deputados.

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 72, DE 1972

TOMBAMENTO DO EDIFÍCIO DA 
CâMARA DOS DEPUTADOS
PLENÁRIO, SALõES, SALAS E 
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

Dispõe sobre o tombamento do Edifícioda Câmara dos 
Deputados, e dá outras providências.

A partir da síntese da legistação, é lícita a inferência que, atualmente, existe na Câmara uma significativa 
quantidade de regras que tratam do uso e ocupação dos espaços físicos, de modo direto ou indireto.

A análise permite assumir que as normas:

• quanto aos objetivos, disciplinam, autorizam, permitem ou concedem o uso de espaços físicos na 
câmara dos deputados;

• quanto aos temas, tratam de diversos temas, avaliando a questão de espaços físicos em várias 
instâncias: uso dos auditórios; cessão de espaço para entidades externas; quantitativo de 
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pessoal por unidade do organograma – cnes e lideranças partidárias; concessão de gabinetes 
parlamentares; concessão de espaço para frentes parlamentares; locais para afixação de 
cartazes; local para recolhimento de veículos oficiais; restrições de acesso ao Plenário Ulysses 
Guimarães; procedimentos para a denominação de edifícios e dependências; partidos com 
direito à liderança partidária; demarcação de áreas para estacionamento e correspondente 
direito de uso; entre outros;

• quanto às competências, definem a competência da Mesa Diretora quanto às decisões sobre 
espaços físicos, a partir de relatoria do primeiro-secretário;

• quanto aos instrumentos, estabelecem procedimentos de cobrança pelo uso de espaço físico, 
a considerar a natureza externa do órgão ou entidade; são definidos os cenários de outorga 
onerosa ou não onerosa (parte-se do princípio da regularização das ocupações);

• quanto ao comércio e à venda, proíbem, na casa, qualquer tipo de comércio ou venda, de 
produtos ou serviços (resguardados aqueles previstos em contrato);

• quanto às garantias, asseguram a garantia de espaço para trânsito de pessoas e para o 
funcionamento dos serviços da casa.

A despeito da validade da legislação, cabe ponderar que os instrumentos:

• São mais específicos quando se referem ao uso dos espaços da Casa por entidades externas, 
definindo procedimentos de cobrança e/ou disciplinando a ocupação (cessões, exposições e 
eventos);

• Alguns, tendo em vista interpretações e decisões judiciais, acabam por não serem aplicados, 
como os que regem o direito à liderança partidária na casa;

• Em geral, apresentam caráter específico ou pontual, restringindo-se ao tema tratado;

• inexiste uma norma que aborde as questões de uso e ocupação da câmara como um todo, 
conforme as visões relacionais e sistêmicas;

• O caráter fragmentário, portanto, dificulta a atuação, controle e monitoramento das questões 
espaciais na câmara.

Ainda que as normas devam continuar vigentes, o contexto legitima a necessidade de um plano diretor 
de uso e ocupação, de caráter sistêmico, ao interpretar a câmara dos deputados como uma instituição 
cujas unidades componentes se integram e se relacionam para o pleno desempenho de suas funções. 
contribuir para a realização das atividades da casa e do congresso nacional é o que se espera a partir 
da elaboração e implementação do Plano diretor de uso dos espaços. o caderno técnico 01 é o pri-
meiro passo deste caminho a seguir.
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7. LIÇõES APRENDIDAS

os trabalhos desenvolvidos para o caderno técnico 01 do Pdue permitiram extrair algumas lições (ex-
periências, dificuldades e contrapontos) percebidas durante o período de elaboração do documento:

(1)  É necessário ajustar o modo de cadastramento dos processos na câmara dos deputados. Seria 
relevante uma padronização de termos e expressões para todas as unidades administrativas, de 
modo que fosse possível um resgate de informações mais rápido (o registro correto de dados é 
essencial para qualquer ação de planejamento);

(2)  É fundamental criar na câmara dos deputados o hábito de registro de informações, o que per-
mite recompor cenários e contextos passados, a facilitar a compreensão do presente. Houve, ao 
longo da realização do caderno, várias dificuldades para a coleta de entradas sobre iniciativas 
anteriores associadas ao espaço físico;

(3)  Para o pleno desenvolvimento de um projeto estratégico, é essencial treinar a gerência e a 
equipe de desenvolvimento sobre os conceitos de planejamento estratégico e gestão estraté-
gica. Além disso, todos os envolvidos com a ação precisam estar cientes de seu significado. No 
momento inicial, o desconhecimento de muitas pessoas sobre o PDUE acabou por significar um 
entrave ou atraso no que diz respeito à obtenção de algumas informações;

(4)  É fundamental treinar e nivelar a equipe e discutir com ela todos os procedimentos e todas as 
etapas de andamento do projeto. A boa sincronia das ações é diretamente dependente desse 
conhecimento;

(5)  Cabe, para as etapas futuras, confirmar o efetivo apoio político para o andamento dos trabalhos, 
de modo a evitar que os produtos sejam apenas peças teóricas;

(6)  O conflito que existe entre a estrutura da gestão estratégica e a estrutura hierarquizada da Casa 
atrasa e a realização das tarefas;

(7)  Pelo caráter inovador do tema em sua aplicação, é difícil manter os cronogramas originalmente 
estabelecidos;

(8)  um plano de comunicação é essencial, ao permitir a todos os envolvidos no processo – por-
tanto, todas as instâncias da Casa – ficarem a par do que vem ocorrendo no planejamento 
estratégico e nos correspondentes projetos, o que promove a colaboração recíproca;

(9)  Discutir plano diretor requer, por parte da alta administração da Casa, a definição sobre as 
perspectivas de construção de novos edifícios. A certeza sobre o acréscimo de área construída 
condiciona as etapas de reordenamento e remanejamento dos espaços;

(10)  A elaboração do Pdue requer desconstruir a premissa de que os problemas de espaço físico na 
câmara não podem ser solucionados pela legislação devido à interferência da variável política;

(11)  É importante valorizar a ideia de que a variável política não é um entrave ao planejamento, mas 
sim uma característica da instituição, a considerar a própria natureza da câmara dos deputados. 
O desafio, à vista disso, é associar a gerência resultante das ações políticas à gestão estratégica.
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9. ANEXO

LEGISLAÇÃO INTERNA SOBRE ESPAÇOS FÍSICOS

PORTARIA Nº 57, DE 22/11/2012

DISTRIBUIÇÃO DE GABINETES 
PARLAMENTARES

Estabelece procedimentos complementares para a 
distribuição de gabinetes parlamentares em anos de 
eleições municipais.

o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no art. 9º do Ato da Mesa nº 88, de 18 de outubro de 2006, reSoLVe:

Art. 1º o departamento de Apoio Parlamentar promoverá a destinação dos gabinetes a serem 
devolvidos em virtude de renúncia de deputados eleitos para cargos municipais, em observância 
ao que dispõe o § 5º do art. 8º do Ato da Mesa nº 88, de 2006.

Art. 2º os titulares interessados em ocupar gabinetes vagos deverão manifestar a intenção ao 
departamento de Apoio Parlamentar até o dia 15 de dezembro do ano de realização das eleições 
no âmbito dos municípios.

Art. 3º A permuta de gabinetes disciplinada no art. 6º do Ato da Mesa nº 88, de 2006, é vedada 
no período de 15 a 31 de dezembro dos anos em que se realizam eleições municipais.

Art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

em 22 de novembro de 2012.

eduArdo GoMeS,
primeiro-secretário.
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PORTARIA Nº 38, DE 20/11/2012

SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS AO DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO TéCNICO

Subdelega competências ao diretor do 
Departamento Técnico.

o diretor administrativo, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no § 1º do art. 274 
do regimento interno da câmara dos deputados e na Portaria nº 516, de 2012, do diretor-geral, 
e visando a assegurar maior rapidez e objetividade às decisões administrativas, reSoLVe:

Art. 1º Subdelegar ao diretor do departamento técnico e, em seus impedimentos, a seus substi-
tutos legais, as seguintes atribuições:
i – firmar, em nome da câmara dos deputados, na qualidade de contratante e proprietária, os 
termos de Anotações e de registros de responsabilidade técnica exigidos em lei, junto aos con-
selhos profissionais;
ii – encaminhar comunicações, responder questionamentos, complementar informações, for-
malizar requerimentos de aprovação de projetos, assinar as plantas e projetos de arquitetura e 
engenharia e demais ações relacionadas aos serviços e atividades executadas pela câmara dos 
deputados nas áreas de arquitetura, engenharia e alimentação, junto a órgãos, entidades gover-
namentais e demais organizações pertinentes, tais como: administrações regionais; secretarias de 
governo; corpo de Bombeiros; concessionárias de energia elétrica, saneamento, abastecimento 
de água, telefonia e demais serviços públicos; agências executivas e reguladoras; conselhos e 
associações profissionais.

Art. 2º Fica ressalvado o exercício, pelo diretor administrativo, das atribuições de que trata esta 
portaria, na forma do § 1º do artigo 14 da Lei nº 9.784, de 1999.

Art. 3º As competências relacionadas no art. 1º podem ser subdelegadas.

Art. 4º revoga-se a Portaria dirad nº 138, de 2008.

Art. 5º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

em 20 de novembro de 2012.

Fábio chaves Holanda,
diretor administrativo.
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ATO DA MESA Nº 51, DE 17/10/2012

CRIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
CESSÃO E UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS 
PARA EXPOSIÇõES

Cria o Centro Cultural Câmara dos Deputados.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o 
disposto no art. 4°, da resolução nº 46, de 2006, reSoLVe:

cAPÍtuLo i
doS oBJetiVoS, dA eStruturA e outrAS diretriZeS

Art. 1º Fica criado o centro cultural câmara dos deputados na estrutura da Secretaria de comuni-
cação Social da câmara dos deputados.

Art. 2º o centro cultural câmara dos deputados é órgão multidisciplinar, que tem por objetivo 
tratar dos aspectos relacionados ao planejamento, coordenação, orientação, direção, supervisão, 
produção, curadoria e controle dos assuntos relativos:
[...]
iV – aos eventos, exposições, mostras culturais e atividades relacionadas a projetos sociais e proje-
tos da instituição que tratam das artes plásticas, cênicas, cinematográficas, fotográficas, literárias e 
musicais, e dos gabinetes de arte;
[...]
Parágrafo único. Ao centro cultural câmara dos deputados cabe apoiar e viabilizar a realização de 
manifestações culturais, artísticas, históricas e institucionais e a produção de ações e eventos rela-
cionados a esses assuntos que sejam de interesse da instituição, quando de iniciativas de terceiros 
ou parceiros externos.
[...]

Art. 11. o plano museológico, o plano de segurança do acervo museológico e as normas disci-
plinadoras do centro cultural câmara dos deputados, no que se refere à cessão e utilização de 
espaços para exposições, mostras culturais e demais eventos, serão regulamentados por meio de 
portaria do diretor-geral.
[...]

Art. 15. este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das reuniões, em 17 de outubro de 2012.

MArco MAiA
presidente

roSe de FreitAS
1ª vice-presidente

eduArdo dA Fonte
2° vice-presidente

eduArdo GoMeS
1º secretário

JorGe tAdeu MudALen
2º secretário

inocÊncio oLiVeirA
3º secretário

JÚLio deLGAdo
4º secretário
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PORTARIA Nº 20, DE 22/3/2012

INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DE TERCEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CâMARA 
DOS DEPUTADOS

Delega ao diretor-geral competência prevista 
no caput do art. 42, do Ato da Mesa nº 63, 1997, 
para autorizar a instalação de máquinas ou 
equipamentos de propriedade de terceiros nas 
dependências da Câmara dos Deputados.

o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, e com 
base no art. 274, § 1º, do regimento interno da câmara dos deputados, aprovado pela resolução 
nº 17, de 1989, reSoLVe:

Art. 1º A competência prevista no caput do art. 42, do Ato da Mesa nº 63, de 1997, para autorizar 
previamente a instalação, nas dependências da câmara deputados, de máquinas ou equipamen-
tos de propriedade de terceiros, inclusive dos senhores deputados, ou ainda, locados sob sua 
responsabilidade ou cuja posse lhes seja transferida, fica delegada ao diretor-geral, admitida a 
subdelegação. 
Parágrafo único. compete ao órgão responsável encaminhar à Primeira-Secretaria, até o quinto 
dia útil do mês seguinte, relatório de todos os pleitos. 

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

em 22 de março de 2012.

eduArdo GoMeS,
primeiro-secretário.
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RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 9, DE 2011

CARGOS EM CNE
FUNÇõES COMISSIONADAS
LOTAÇÃO NA LIDERANÇA DO PSD
REPRESENTATIVIDADE PARTIDÁRIA

Estabelece a estrutura funcional temporária da liderança do 
Partido Social Democrático; altera as Resoluções nos 1, de 
2007, 46, de 2006, revoga dispositivo da Resolução nº 76, de 
1995; e dá outras providências.

Faço saber que a câmara dos deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º Ficam criados os cargos de natureza especial e as funções comissionadas constantes do 
Anexo i na data de publicação desta resolução, destinados à liderança do Partido Social demo-
crático – PSd. 

Art. 2º os cargos e funções criados na forma do Anexo i serão extintos por ocasião da edição 
do ato do presidente em virtude da aplicação do art. 5º da resolução nº 1, de 2007, para a 
55ª Legislatura.

Art. 3º o Anexo iV da resolução nº 1, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo ii desta 
resolução.

Art. 4º o art. 4º da resolução nº 46, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º desde que não acarrete acréscimo de despesas a Mesa poderá dispor sobre requisitos, 
atribuições, criação, transformação, extinção e lotação de cargos efetivos, funções e cargos 
comissionados, bem como sobre a estrutura dos órgãos da câmara dos deputados, com vis-
tas na racionalização e na modernização administrativa.” (nr)

Art. 5º os cargos efetivos de que trata o Anexo da resolução nº 76, de 1995, ocupados na data 
de publicação desta resolução serão transformados em cargos efetivos de técnico legislativo – 
atribuição assistente administrativo (cd-AL-026) à medida que vagarem.
Parágrafo único. Fica revogado o parágrafo único do art. 1º da resolução nº 76, de 1995. 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta resolução serão atendidas à conta das dota-
ções orçamentárias da câmara dos deputados. 

Art. 7º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

câmara dos deputados, 14 de dezembro de 2011.

MArco MAiA,
presidente.
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RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 4, DE 2011

CARGOS EM CNE
LOTAÇÃO DOS CARGOS

Altera a Resolução nº 1, de 2007, que dispõe sobre os cargos 
em comissão de natureza especial do quadro de pessoal da 
Câmara dos Deputados, e dá outras providências.

Faço saber que a câmara dos deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º os arts. 1º, 5º e 7º da resolução nº 1, de 2007, que dispõe sobre os cargos em comissão 
de natureza especial do quadro de pessoal da câmara dos deputados, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 1º os cargos em comissão de natureza especial – cne têm por finalidade a prestação 
de serviços de assessoramento exclusivamente à Mesa e às suplências, às lideranças, às co-
missões, à Procuradoria Parlamentar, à ouvidoria Parlamentar, ao conselho de Ética e decoro 
Parlamentar, à liderança da Minoria no congresso, à Procuradoria especial da Mulher e aos 
órgãos administrativos da casa, conforme consta dos anexos i, ii, iii e iV desta resolução.
................................................................................” (nr)
“Art. 5º A lotação dos gabinetes de líderes de partido e das representações partidárias, a qual 
deverá ser mantida durante toda a legislatura, disposta no Anexo ii desta resolução, será de-
finida por ato do presidente, com base na representatividade decorrente do resultado final 
das eleições para a câmara dos deputados proclamado pela Justiça eleitoral. 
[...]
“Art. 7º É proibida, para exercício de cargo de natureza especial, a nomeação de cônjuge, 
companheiro e parentes, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau civil, inclusive, na li-
nha reta ou colateral, de deputados federais, senadores, membros do tribunal de contas da 
união e servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento na câmara dos 
deputados.” (nr)

Art. 2º os anexos ii e iV da resolução nº 1, de 2007, passam a vigorar, respectivamente, na forma 
dos anexos i e ii desta resolução. 

Art. 3º Fica alterado o Anexo i da resolução nº 1, de 2007, para inserir a liderança da Minoria 
no congresso e a Procuradoria especial da Mulher, com a estrutura atribuída nos Atos da Mesa 
nos 50, 52 e 57, de 2009. 

Art. 4º Ficam mantidos, até a data de publicação desta resolução, os quantitativos dos cargos 
em comissão e das funções comissionadas existentes nos gabinetes de líderes de partido e das 
representações partidárias a que se refere a resolução nº 16, 2009. 

Art. 5º As alterações constantes do art. 2º desta resolução correrão à conta do orçamento da 
câmara dos deputados. 

[...]

Art. 7º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

câmara dos deputados, 14 de julho de 2011.

MArco MAiA,
presidente.
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ATO DO PRESIDENTE DE 14/7/2011

CARGOS EM CNE
LOTAÇÃO DE CNE
LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS LÍDERES DE PARTIDO
REPRESENTATIVIDADE PARTIDÁRIA

Define a lotação numérica de funções 
e cargos comissionados nos gabinetes de 
líderes de partido e nas representações 
e dá outras providências.

o presidente da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
art. 5º da resolução nº 1, de 2007, reSoLVe:

Art. 1º definir, na forma do Anexo deste ato, a lotação numérica de funções e cargos comissio-
nados nos gabinetes de líderes de partido e nas representações partidárias, observada a tabela 
de representatividade constante do Anexo ii da resolução nº 1, de 2007.
Parágrafo único. A lotação de que trata o caput deste artigo terá vigência durante a presente le-
gislatura, nos termos do disposto no caput do art. 5º da resolução nº 1, de 2007.

Art. 2º ocorrendo excedente de lotação, a liderança ou representação partidária deverá indicar, 
no prazo de dois dias, os servidores a serem exonerados a contar da vigência deste ato.
Parágrafo único. decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que haja manifestação da liderança 
ou representação partidária, fica o departamento de Pessoal autorizado a promover a adequa-
ção, indicando os servidores a serem exonerados, seguindo a ordem cronológica de nomeação 
dos mais recentes para os mais antigos.

Art. 3º este ato entra em vigor na data de publicação.

câmara dos deputados, 14 de julho de 2011.

MArco MAiA,
presidente.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01230

ATO DA MESA Nº 5, DE 5/5/2011

OCUPAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE 
APARTAMENTOS FUNCIONAIS

Disciplina a ocupação, por deputados federais, dos imóveis 
funcionais administrados pela Câmara dos Deputados.

A Mesa diretora da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, reSoLVe: 

Art. 1º Quando no efetivo exercício do mandato, ao deputado federal e ao suplente será distribuí-
do imóvelfuncional residencial, se disponível. 
§ 1º o imóvel destinar-se-á exclusivamente à residência do deputado e de seus familiares, vedada 
a cessão ou transferência a terceiros, a qualquer titulo. 
§ 2º A solicitação de imóvel funcional residencial para ocupação dar-se-á mediante formulário 
próprio, constante do Anexo ii deste ato, encaminhado ao quarto-secretário, que considerará os 
critérios de antiguidade, idade e quantidade de moradores, para fins de definição de prioridade e 
formação de lista de espera. 
§ 3º o portador de necessidades especiais terá prioridade na ocupação de imóvel funcional 
residencial. 
§ 4º A ocupação de imóvel funcional residencial deverá ser precedida de assinatura do termo de 
ocupação, constante do Anexo i deste ato, documento que habilita o deputado ao uso do imóvel. 

Art. 2º não havendo disponibilidade de imóvel funcional residencial para distribuição, os deputados 
não contemplados farão jus ao auxílio-moradia de que trata o Ato da Mesa nº 15, de 25 de abril de 
1979.

Art. 3º É proibido:
i – a distribuição de mais de um imóvel funcional residencial ao mesmo deputado; 
ii – o pagamento de auxílio-moradia concomitantemente com a distribuição de imóvel residencial 
funcional ao mesmo deputado. 
[...]

Art. 5º compete à câmara dos deputados:
i – responsabilizar-se pela administração dos edifícios; 
ii – realizar a vistoria dos imóveis e lavrar o laudo correspondente; 
iii – providenciar a revisão de imóveis com vistas à disponibilização em condições ideais de ocupa-
ção, sem prejuízo do disposto no inciso iii e no § 1º do art. 4º; 
iV – suprir as unidades com os bens relacionados no termo de ocupação; e 
V – manter as áreas comuns dos edifícios em ordem.

Art. 6º o deputado responsável pelo imóvel, ao deixar de exercer efetivamente o mandato, deverá 
devolvê-lo à coordenação de Habitação da câmara dos deputados, no prazo de trinta dias, sob 
pena de ser considerado em esbulho possessório.
§ 1º o prazo para devolução do imóvel reduz-se para quinze dias, caso o ocupante responsável seja 
suplente de deputado e tiver exercido o mandato por período inferior a seis meses e estende-se 
para sessenta dias, caso o ocupante se licencie para o exercício de cargo público em qualquer es-
tado da federação.
§ 2º o deputado responsável pelo imóvel indenizará a câmara dos deputados pelo seu uso indevi-
do, quando não respeitar os prazos estabelecidos.
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§ 3º A indenização, que terá como base o valor mensal do auxílio -moradia e será calculado pro-
porcionalmente ao tempo de ocupação irregular, será descontada na folha de pagamento ou 
encaminhada em cobrança administrativa, sem prejuízo das medidas pertinentes à reintegração 
do imóvel.

Art. 7º os casos omissos serão decididos pelo quarto-secretário.

Art. 8º revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Ato da Mesa nº 61, de 29 de 
maio de 1985.

Art. 9º este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de reuniões, em 5 de maio de 2011.

MArco MAiA,
presidente.
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ATO DA MESA Nº 69, DE 15/12/2010

AFIXAÇÃO DE CARTAZES NAS 
DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS 
DA CâMARA DOS DEPUTADOS

Disciplina a afixação de cartazes e afins nas 
dependências internas e externas da Câmara dos 
Deputados, e dispõe sobre a divulgação de candidaturas, 
no período eleitoral, para os cargos da Mesa Diretora.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, reSoLVe:

Art. 1º disciplinar a afixação de cartazes e afins nas dependências internas e externas da câmara 
dos deputados, com o objetivo de preservar a sinalização e a integridade dos edifícios, bem 
como evitar a poluição visual e danos ao patrimônio público.

Art. 2º no período de eleição para membros da Mesa diretora da câmara dos deputados, é ve-
dada a afixação de cartazes, banners, balões, faixas, sistemas sonoros com amplificação de voz e 
meios eletrônicos de imagem, nos espaços internos e externos da câmara dos deputados.

Art. 3º As atividades de análise/autorização, execução e fiscalização serão exercidas pela Secre-
taria de comunicação Social (Secom), departamento técnico (detec) e departamento de Polícia 
Legislativa (depol), no âmbito de suas respectivas competências.
[...]

Art. 5º Ao detec compete:
i – analisar e autorizar o material de divulgação com relação ao seu suporte;
ii – identificar, mediante a aposição de carimbo ou etiqueta, o material cuja fixação foi autorizada; 
e
iii – afixar e retirar os materiais de divulgação no tempo e nos locais previstos neste ato. 
Parágrafo único. A análise quanto ao suporte observará o tipo de material, cores, forma, dimen-
sões utilizados na confecção dos cartazes, banners e afins, bem como o mecanismo de afixação.
[...]

Art. 9º A afixação do material de que trata o art. 7° ficará restrita aos locais discriminados a 
seguir:
i – cartazes em murais próprios localizados nas portarias dos edifícios da câmara dos deputados; 
ii – banners de parede: 

a) para sinalização de eventos: nas paredes da entrada principal e posterior dos plenários das 
comissões;

b) para divulgação: nas paredes das portarias dos edifícios da câmara dos deputados, confor-
me indicado no anexo único deste ato;

iii – banners no pedestal:
a) para sinalização de eventos:
- junto à escada de acesso e no foyer do Auditório nereu ramos, 
- na entrada do Auditório Freitas nobre, 
- na escada de acesso ao Salão Verde, 
- no acesso do Salão Verde ao túnel para o Anexo ii, 
- no hall do 10º andar do Anexo iV, 
- junto à mesa nos plenários das comissões, 
- na entrada do Salão nobre, Salão negro e Salão Branco somente no dia do evento, e 
b) para divulgação: no térreo do Anexo iV, próximo ao balcão de informações;
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iV – faixas-de-mesa: nos auditórios nereu ramos, Freitas nobre e do cefor, não sendo permitidas 
nos plenários das comissões. 
§ 1º não será permitida a colocação de: 
i – faixas nas dependências internas e externas da câmara dos deputados, exceto nas galerias do 
Plenário; 
ii – porta-banners no Salão Verde, salvo em solenidades especiais ou para visitação nos fins de 
semana; 
iii – porta-banners nos corredores de todos os edifícios da câmara dos deputados; e 
iV – nenhum tipo de material de divulgação dentro do Plenário. 
[...]

Art. 11. revoga-se o Ato da Mesa n° 123, de 27 de junho de 2002. 

Art. 12. este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de reuniões, em 15 de dezembro de 2010.

MArco MAiA,
primeiro-vice-presidente, no exercício da Presidência.
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ATO DA MESA Nº 68, DE 2/12/2010

PERMUTA DE GABINETES Altera o Ato da Mesa nº 88, de 18 de outubro de 2006.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, reSoLVe: 

Art. 1º o Ato da Mesa nº 88, de 18 de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 3º na hipótese de afastamento do exercício do mandato por motivo que enseje a con-
vocação de suplente ou o retomo do titular, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos §§ 1º 
ao 4º do art. 2º.” (nr)
“Art. 6º [...]
§ 2º É vedada a permuta de gabinetes nos quinze dias que antecederem o sorteio de que trata 
o caput do art. 8º deste ato até o término da legislatura vigente.” (nr)
“Art. 8º [...]
§ 1º [...]
iii – pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos; 
(nr)
[...]
V – titulares da legislatura vigente; (nr)
[...]
Vii – ex-congressistas que tenham exercido mandato como titulares. (nr) 
Viii – o cônjuge, pai, filho ou irmão de titular não reeleito da legislatura vigente. 
[...]
§ 4º A dispensa de sorteio prevista no inciso Viii obriga a ocupação do gabinete do cônjuge 
ou do parente não reeleito. 
§ 5º A ordem de preferência e o critério de desempate estabelecidos, respectivamente, nos 
§§ 1º e 3º deste artigo aplicam-se nos casos de vacância de gabinete previstos no art. 238 do 
regimento interno da câmara dos deputados.” (nr)

Art. 2º este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das reuniões, em 2 de dezembro de 2010.

MicHeL teMer,
presidente.
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PORTARIA Nº 13, DE 7/4/2010

TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO
ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Altera o valor da taxa mensal de ocupação de áreas da Câmara 
dos Deputados, para fins não institucionais, constante do Item I 
do Anexo da Portaria nº 69, de 2 de maio de 2007.

o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições e em conformidade 
com o artigo 4º do Ato da Mesa nº 61, de 2005, reSoLVe: 

Art. 1º o item i do Anexo da Portaria nº 69, de 2 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“i – taxa Mensal de ocupação (r$/m²)...............................................................................................r$25,94 
a. os valores referentes às taxas de ocupação serão reajustados anualmente em 1º de janeiro, 
pela média simples do iGP-di/FGV e do inPc/iBGe dos últimos 12 (doze) meses ou de outros 
índices oficiais que vierem a substituí-los; 
b. deverá ser realizada anualmente, no mês anterior ao do reajuste da taxa Mensal de ocu-
pação, pesquisa de mercado para se obter o valor médio do preço do aluguel na região do 
Plano Piloto, compreendendo as Asas Sul e norte e a Zona cívico-Administrativa ou regiões 
equivalentes, de salas comerciais de até 50 m², e
c. se o valor reajustado da Taxa Mensal de Ocupação, obtido segundo a alínea ‘a’, for inferior 
ou superior a 25% do valor médio do preço do aluguel, obtido segundo a alínea ‘b’, o valor da 
Taxa Mensal de Ocupação deverá ser reajustado para o valor médio obtido na alínea ‘b’. Caso 
contrário deverá ser adotado o critério da alínea ‘a’.”

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

em 7 de abril de 2010.

rAFAeL GuerrA,
primeiro-secretário. 
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PORTARIA Nº 69, DE 2/5/2007

CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
PAGAMENTO PELO USO DE ÁREAS
USO DOS AUDITÓRIOS

Disciplina a ocupação das áreas da Câmara dos Deputados e 
a cobrança de valores relativos ao uso dessas áreas, para fins 
não institucionais.

o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições e em conformidade 
com o artigo 4º do Ato da Mesa nº 61, de 2005, reSoLVe:

Art. 1º o requerimento de cessão de espaços físicos da câmara dos deputados será submetido 
à Mesa, para deliberação, com parecer do primeiro-secretário, mediante processo administrativo 
encaminhado pelo diretor-geral. 

Art. 2º Salvo nas hipóteses previstas no parágrafo único, do artigo 2º do Ato da Mesa nº 61, de 
2005, os usuários pagarão pelo uso de área nas dependências da câmara dos deputados, em 
conformidade com os critérios e os valores definidos no Anexo desta portaria. 
[...]

Art. 4º A utilização dos auditórios para eventos não previstos no Ato da Mesa nº 116, de 2002, 
observará as seguintes condições: 
i – o período de utilização é de 9 às 19 horas; 
ii – a reserva será efetuada, no mínimo, com três meses de antecedência da realização do evento; 
iii – o pagamento da taxa de ocupação e ressarcimento de outras despesas dar-se-á em confor-
midade com o estabelecido no Anexo desta portaria em até cinco dias antes do evento. 

Art. 5º revoga-se a Portaria nº 85, de 2005.

Art. 6º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

em 2 de maio de 2007.

oSMAr SerrAGLio,
primeiro-secretário.
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ATO DA MESA Nº 7, DE 11/4/2007

REGULARIZAÇÃO DAS OCUPAÇõES
CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
INSTRUMENTO DE OUTORGA
PROCEDIMENTO DE COBRANÇA

Altera a redação do inciso II do § 1º e o § 2º do art. 4º do 
Ato da Mesa nº 61, de 2005, e estabelece o prazo para 
início da cobrança pela ocupação dos espaços físicos da 
Câmara dos Deputados e dá outras providências.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, 
reSoLVe: 

Art. 1º o inciso ii do § 1º e o § 2º do art. 4º do Ato da Mesa nº 61, de 2005, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 4º............................................................................................................................................................................
§ 1º ..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ii – nas despesas com consumo estimado de água, esgoto e energia; instalação e serviços 
decorrentes do uso da rede de dados e de telefonia; fornecimento dos serviços de limpeza, 
conservação, manutenção e outros, calculadas mediante rateio proporcional à área ocupada. 
com base em planilha de custos diretos e indiretos.
§ 2º A instalação e utilização de ramais da câmara dos deputados não serão oneradas, mas 
obedecerão às seguintes restrições:
i – os ramais colocados à disposição das entidades elencadas nos incisos i a iii do parágrafo 
único do art 2º deste Ato somente poderão realizar chamadas para outros ramais da central 
telefônica da câmara dos deputados e chamadas locais para telefones fixos, salvo disposições 
contrárias estabelecidas em instrumento próprio previsto para as entidades i e ii.
ii – os ramais disponibilizados às entidades não previstas no parágrafo único do art. 2º deste 
Ato somente poderão realizar chamadas para outros ramais da central telefônica da câmara 
dos deputados.
...............................................................................................................................................................................” (nr)

Art. 2º Para regularização das ocupações existentes, a administração da casa, após a autorização 
da Mesa para a cessão do espaço, elaborará o respectivo instrumento de outorga, dará ciência ao 
usuário para a sua assinatura e implementará o procedimento de cobrança. 
§ 1º Para efeito de cobrança, serão considerados os valores devidos a partir da notificação do 
usuário para assinatura do instrumento a que se refere o caput deste artigo. 
§ 2º Futuras ocupações dar-se-ão somente após a assinatura do competente instrumento de 
outorga. 

Art. 3º este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
JuStiFicAÇÃo [...]

Sala de reuniões, em 11 de abril de 2007.

ArLindo cHinAGLiA,
presidente.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01238

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 1, DE 7/2/2007

CARGOS EM CNE
LOTAÇÃO DE CNE
LOTAÇÃO DOS GABINETES DOS LÍDERES 
DE PARTIDO
REPRESENTATIVIDADE PARTIDÁRIA

Dispõe sobre os cargos em comissão de natureza especial 
do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências.

Faço saber que a câmara dos deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º os cargos em comissão de natureza especial (cne) têm por finalidade a prestação de 
serviços de assessoramento exclusivamente à Mesa e às suplências, às lideranças, às comissões, 
à Procuradoria Parlamentar, à ouvidoria Parlamentar, ao conselho de Ética e decoro Parlamentar 
e a órgãos administrativos.
Parágrafo único. o ocupante do cargo em comissão de que trata o caput deste artigo não poderá:
i – ser lotado em gabinete parlamentar;
ii – ter exercício fora das dependências da câmara dos deputados;
iii – ficar à disposição, ainda que temporariamente, de parlamentar ou de órgão distinto de sua 
lotação oficial.

Art. 2º os servidores referidos no art. 1º desta resolução deverão registrar frequência individual, 
a ser encaminhada diariamente ao departamento de Pessoal.
[...]

Art. 5º os cargos de natureza especial do quadro de pessoal da câmara dos deputados são os 
constantes dos Anexos i, ii, iii e iV desta resolução. 
§ 1º A lotação dos gabinetes de líderes de partido disposta no Anexo ii desta resolução conside-
rará, ao longo de toda a legislatura, a representatividade decorrente do resultado da eleição para 
a câmara dos deputados proclamado pelo tribunal Superior eleitoral.
§ 2º Ato do presidente fixará a lotação dos gabinetes de líderes de partido, observado o disposto 
neste artigo. 
§ 3º Ficam mantidas, até o final da 52ª Legislatura, as assessorias destinadas aos Partidos Socialis-
mo e Liberdade (PSoL) e Social cristão (PSc), na forma do Anexo i do Ato da Mesa nº 87, de 2006.
[...]

Art. 10. esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

câmara dos deputados, 7 de fevereiro de 2007.

ArLindo cHinAGLiA,
presidente.
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ATO DA MESA Nº 88, DE 18/10/2006

GARANTIA DE CESSÃO DE UM GABINETE 
POR PARLAMENTAR
PADRONIZAÇÃO DOS GABINENTES
DISCIPLINA A PERMUTA DE GABINETES
DISCIPLINA O SORTEIO DE GABINETES
DISCIPLINA A PREFERÊNCIA NO SORTEIO 
DE GABINETES

Estabelece critérios para a distribuição dos gabinetes 
parlamentares e respectivas vagas de estacionamento.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, reSoLVe:

Art. 1º São assegurados ao deputado, no exercício do mandato, para uso exclusivo em suas ati-
vidades parlamentares, um gabinete nas dependências da câmara dos deputados e uma vaga de 
estacionamento, cuja localização é a constante do Anexo deste ato.
Parágrafo único. os gabinetes parlamentares são equipados e mobiliados segundo padrão ado-
tado pela câmara dos deputados, podendo ser modificados para atender necessidades especiais, 
mediante parecer técnico do órgão competente e autorização do primeiro-secretário.
[...]

Art. 6º É permitida a permuta de gabinetes somente entre titulares, mediante solicitação expres-
sa dos interessados e autorização do primeiro-secretário.
[...]
§ 2º É vedada a permuta de gabinetes durante os quinze dias que antecederem o sorteio de que 
trata o caput do art. 8º deste ato.
[...]

Art. 8º A distribuição dos gabinetes remanescentes dar-se-á por sorteio a realizar-se em data e 
local indicados pelo primeiro-secretário. 
§ 1º observada a ordem de preferência estabelecida nos incisos seguintes, ficam dispensados do 
sorteio: 
i – ex-presidentes da câmara dos deputados;
ii – pessoas com dificuldades de locomoção ou com necessidades especiais, comprovadas me-
diante laudo atestado pelo departamento Médico desta casa;
iii – pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos completos até o primeiro dia da 
Legislatura seguinte; 
iV – mulheres; 
V – titulares da Legislatura vigente reeleitos;
Vi – suplentes eleitos que tenham exercido o mandato na Legislatura vigente por período igual 
ou superior a trezentos e sessenta e cinco dias;
Vii – ex-deputados federais que tenham exercido mandato como titulares. 
§ 2º Aqueles dispensados do sorteio devem manifestar ao primeiro-secretário, por escrito, opção 
por gabinete específico, até dois dias úteis antes da data fixada nos termos do caput deste artigo.
§ 3º ocorrendo empate entre os indicados em cada inciso, aplicar-se-á o critério do deputado 
mais idoso, entre os de maior número de legislaturas.
[...]
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Art. 9º os casos omissos serão resolvidos pelo primeiro-secretário. 

Art. 10. este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. revoga-se o Ato da Mesa nº 132, de 2002.

Sala das reuniões, em 18 de outubro de 2006.

ALdo reBeLo,
presidente.

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 23/3/2006

MÍNIMO E MÁXIMO DE 
SERVIDORES REMUNERADOS POR 
GABINETE PARLAMENTAR

Fixa limite para a complementação de vencimento instituída 
pelo art. 4º da Resolução nº 28, de 1998, e dá outras 
providências.

Faço saber que a câmara dos deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

[...]

Art. 6º o caput do art. 7º do Ato da Mesa nº 72, de 1997, convalidado pela resolução nº 32, de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º A lotação de cada gabinete parlamentar fica limitada ao mínimo de cinco e ao máximo 
de vinte e cinco servidores remunerados, proibidas quaisquer contratações de caráter parti-
cular para prestação de serviços nas dependências da câmara dos deputados.
...............................................................................................................................................................................” (nr)

[...]

Art. 10. esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

câmara dos deputados, 23 de março de 2006.

ALdo reBeLo,
presidente.
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ATO DA MESA Nº 69, DE 10/11/2005

FRENTES PARLAMENTARES
REQUISIÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 
PELAS FRENTES PARLAMENTARES

Cria o registro de frentes parlamentares na Câmara 
dos Deputados.

A Mesa da câmara dos deputados, com fundamento no art. 15, incisos i e Viii, do regimento 
interno, reSoLVe:

Art. 1º Fica criado o registro de frentes parlamentares perante a Mesa da câmara dos deputados.

Art. 2º Para os efeitos deste ato, considera-se frente parlamentar a associação suprapartidária de 
pelo menos um terço de membros do Poder Legislativo federal, destinada a promover o aprimo-
ramento da legislação federal sobre determinado setor da sociedade. 

Art. 3º o requerimento de registro de frente parlamentar será instruído com a ata de fundação 
e constituição da frente parlamentar e o estatuto da frente parlamentar. 
Parágrafo único. o requerimento de registro deverá indicar o nome com o qual funcionará a 
frente parlamentar e um representante, que será responsável perante a casa por todas as infor-
mações que prestar à Mesa. 

Art. 4º As frentes parlamentares registradas na forma deste ato poderão requerer a utilização de 
espaço físico da câmara dos deputados para a realização de reunião, o que poderá ser deferido, 
a critério da Mesa, desde que não interfira no andamento dos trabalhos da casa, não implique 
contratação de pessoal ou fornecimento de passagens aéreas. 

Art. 5º As atividades das frentes parlamentares registradas na forma deste ato serão ampla-
mente divulgadas pela tV câmara, rádio câmara, Jornal da câmara e na página da câmara dos 
deputados na internet. 

Art. 6º este ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

JuStiFicAÇÃo [...]

Sala de reuniões, em 10 de novembro de 2005.

ALdo reBeLo,
presidente.
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ATO DA MESA Nº 63, DE 9/8/2005

USO E A MANUTENÇÃO DOS 
VEÍCULOS AUTOMOTORES DE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA 
CâMARA DOS DEPUTADOS

Consolida e atualiza a legislação dos serviços de transporte 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições, resolve consolidar e atualizar a 
legislação dos serviços de transporte da câmara dos deputados, na forma abaixo:

Art. 1º este ato disciplina a classificação, o uso e a manutenção dos veículos automotores de 
transporte rodoviário da câmara dos deputados, define os condutores e suas responsabilidades, 
além de outras disposições. 
[...]

Art. 3º É obrigatório o recolhimento à coordenação de transportes dos veículos citados no art. 2º: 
i – após o término de sua missão; 
ii – nos finais de semana, no final do expediente de sexta-feira e véspera de feriados. 
[...]

cAPÍtuLo iV
dAS diSPoSiÇÕeS FinAiS

Art. 11. É vedada a saída de veículos de natureza especial e de serviço além do entorno do distri-
to Federal, salvo em casos de comprovada emergência, a juízo do primeiro-secretário da câmara 
dos deputados.
Parágrafo único. considera-se como entorno, para efeito deste artigo, locais com distância de até 
100 (cem) quilômetros, contados desta casa. 

Art. 14. este ato entra em vigor na data de sua publicação.

em 9 de agosto de 2005.

SeVerino cAVALcAnti,
presidente.
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ATO DA MESA Nº 61, DE 13/7/2005

DESTINAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS 
DA CâMARA
AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO OU 
CONCESSÃO DE USO
OUTORGA ONEROSA E OUTORGA 
NÃO ONEROSA
CESSÃO DE AUDITÓRIOS

Dispõe sobre a utilização dos espaços físicos 
da Câmara dos Deputados.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, 
e com base nos arts. 4º e 5º da resolução nº 18, de 1971, reSoLVe:

Art. 1º os espaços físicos da câmara dos deputados destinam-se prioritariamente à instalação 
dos seus serviços, admitida a eventual cessão de áreas. 

Art. 2º Havendo disponibilidade, a utilização de área da câmara dos deputados, para fins não 
institucionais, poderá ser outorgada, a título oneroso, mediante autorização, permissão ou con-
cessão de uso. 
Parágrafo Único. A outorga a título não oneroso poderá ser permitida às seguintes entidades: 
i – brigada de incêndio do corpo de Bombeiros Militar do distrito Federal e companhia da Polícia 
Militar do distrito Federal, conforme estabelecido em instrumento próprio; 
ii – empresas prestadoras de serviços, que, por força contratual, estejam obrigadas a manter equi-
pe de trabalho ou almoxarifado nas instalações da câmara dos deputados; 
iii – assessorias parlamentares de órgãos dos poderes executivo, Legislativo e Judiciário; 
iV – empresas de telefonia fixa, exclusivamente para instalação de telefone de uso Público – tuP;
V – comitê de imprensa, na forma do regulamento aprovado pelo Ato da Mesa de 27/1/1999. 

Art. 3º o pagamento pelo uso de áreas, previsto no art. 2º, inciso iii, da resolução nº 18, de 1971, 
com a redação dada pela resolução nº 14, de 2000, observará o disposto neste ato.

Art. 4º o uso de áreas da câmara dos deputados será regulamentado por portaria do primei-
ro-secretário que estabelecerá os valores devidos e a sua forma de recolhimento, ressalvado 
o disposto no § 3º.
§ 1º o pagamento pelo uso de áreas consiste: 
i – na taxa de ocupação, calculada com base na área ocupada; 
ii – nas despesas com consumo estimado de água, esgoto e energia elétrica; instalação e serviços 
decorrentes do uso da rede de dados e de telefonia; fornecimento dos serviços de limpeza, con-
servação, manutenção, copa e outros, calculadas mediante rateio proporcional à área ocupada, 
com base em planilha de custos diretos e indiretos.
§ 2º As entidades relacionadas nos incisos ii e iii do parágrafo único do art. 2º estão obrigadas ao 
pagamento apenas das despesas com instalação e serviços decorrentes do uso da rede de dados 
e de telefonia. 
§ 3º A ocupação de área decorrente de procedimentos licitatórios será cobrada conforme estabeleci-
do em contrato.

Art. 5º os auditórios serão cedidos prioritariamente aos órgãos da estrutura da câmara dos 
deputados para a realização de eventos de natureza afim com suas atribuições administrativas e 
legislativas.
Parágrafo único. Havendo disponibilidade, os auditórios poderão ser cedidos para a realização de 
eventos não institucionais, mediante cobrança de taxa de ocupação e despesas efetivamente ocorridas.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01244

Art. 6º o diretor-geral terá o prazo de noventa dias, a partir da publicação da portaria do primei-
ro-secretário, prorrogável por igual período, para regularizar as ocupações dos espaços físicos da 
câmara dos deputados.

Art. 7º os recursos financeiros apurados na forma deste ato constituem receita do Fundo rota-
tivo da câmara dos deputados. 

Art. 8º os casos omissos serão resolvidos pelo primeiro-secretário.

Art. 9º revoga-se o Ato da Mesa nº 151, de 2003.

Art. 10. este ato entra em vigor na data de sua publicação.

JuStiFicAÇÃo [...].

Sala de reuniões, em 13 de julho de 2005.

SeVerino cAVALcAnti,
presidente. 
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PORTARIA Nº 85, DE 30/8/2005

REVOGADA PELA PORTARIA Nº 69, 
DE 2/5/2007

Disciplina a ocupação das áreas da Câmara dos Depu-
tados e a cobrança de valores relativos ao uso dessas 
áreas, para fins não institucionais.

PORTARIA Nº 1, DE 21/5/2004

DISCIPLINA DO USO DE ESPAÇO SALA 
DE REUNIõES DA CONSULTORIA 
LEGISLATIVA

Disciplina o uso das salas de reuniões da Consultoria 
Legislativa.

o diretor da consultoria Legislativa, no uso de suas atribuições, reSoLVe:

1. As salas t25A e t54A da consultoria Legislativa ficam destinadas a reuniões de trabalho com 
deputados, consultores e servidores dos setores de apoio da consultoria Legislativa.

2. As reuniões de trabalho serão agendadas previamente, competindo o agendamento ao diretor 
da coordenação de Apoio técnico-Administrativo da consultoria Legislativa.

3. o uso das salas t25A e t54A para reuniões de trabalho não agendadas dependerá de sua 
disponibilidade.

4. Havendo mais de uma solicitação de uso para o mesmo horário, serão adotados os seguintes 
critérios de preferência:
i – reuniões de trabalho com a participação de deputados;
ii – reuniões de trabalho da diretoria; 
iii – reuniões de trabalho dos consultores;
iV – reuniões de trabalho de diretores e chefes dos setores de apoio da consultoria Legislativa;
V – reuniões de trabalho dos servidores dos setores de apoio da consultoria Legislativa.

5. nas hipóteses de reuniões não contempladas no item 4 desta portaria, somente a sala t54A 
poderá ser utilizada, desde que seu uso não inviabilize a realização das reuniões previstas nos 
incisos de i a V do mesmo item.

em 21 de maio de 2004.

José de ribamar Barreiros Soabes,
diretor substituto.
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PORTARIA Nº 36, DE 24/3/2004

CESSÃO DE ESPAÇO PARA EXPOSIÇõES 
E EVENTOS
PROIBIÇÃO DE VENDA (PRODUTOS 
OU SERVIÇOS)
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO PARA TRâNSITO 
DE PESSOAS
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE 
CESSÃO, RESERVA DE ESPAÇO PARA 
O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
DA CASA

Disciplina a cessão de dependências da Câmara dos 
Deputados para exposições e eventos institucionais 
e culturais.

o diretor-geral da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do art. 2º 
do Ato da Mesa nº 116, de 2002, reSoLVe:

Art. 1º A cessão de dependências da câmara dos deputados, de que trata o Ato da Mesa 
nº 116/2002, deverá ser solicitada, mediante formulário próprio, ao espaço cultural/diretoria-Geral 
(Anexo 1), para realização de exposições culturais, ou à coordenação de relações Públicas/Se-
com, quando se tratar de seminários ou afins (Anexo 2), cabendo à Presidência a autorização.
Parágrafo único. no ato do requerimento, o solicitante receberá, para seu conhecimento, docu-
mento com instruções para utilização dos espaços e realização dos eventos (Anexo 3).

Art. 2º cada artista ou expositor só poderá utilizar os espaços uma vez por ano, cabendo à Pre-
sidência deliberar sobre casos de natureza excepcional. 
[...]

Art. 8º A indicação do espaço para a realização de eventos culturais e institucionais deverá obe-
decer às particularidades de cada ambiente, a seguir relacionados:
i – corredor de Acesso ao Plenário ulysses Guimarães [...];
ii – espaço do Servidor [...];
iii – Hall da taquigrafia [...];
iV – espaço Mário covas [...];
V – Hall do 10º andar do edifício deputado Flávio Marcílio (Anexo iV) [...];
Vi – Salão nobre [...];
Vii – Sala de exposições temporárias do espaço cultural Zumbi dos Palmares [...];
Viii – Auditório do espaço cultural Zumbi dos Palmares, Auditório nereu ramos e Auditório Frei-
tas nobre (Anexo iV) [...];
iX – Salão Branco e Salão negro [...].
[...]

Art. 9º outros locais poderão ser eventualmente utilizados, desde que autorizados pela Presi-
dência da casa.
[...]

Art. 14. constará da documentação exigida para a efetivação da cessão dos espaços:

i – termo de responsabilidade assinado pelo artista/organizador do evento, em que declara co-
nhecer e concordar com as normas e instruções de utilização dos espaços (Anexo 4);
[...]
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Art. 21. o departamento técnico e a Administração do espaço cultural farão a supervisão das 
montagens das exposições, sejam artísticas ou institucionais, a fim de garantir a qualidade dos 
serviços técnicos e a adequação estética do projeto de instalação.
[...]

Art. 22. em qualquer hipótese, nos locais cedidos, não deverão ser ocupados os espaços neces-
sários ao funcionamento dos serviços da câmara dos deputados e ao trânsito das pessoas, nem 
realizada qualquer atividade que possa colocar em risco a segurança interna.

[...]

Art. 28. não será permitida a venda, nas dependências da câmara dos deputados, das obras 
expostas, podendo o artista, em contrapartida, manter em seu poder lista das obras e respectivos 
preços, para consulta do público e reserva das obras para posterior transação comercial com os 
eventuais compradores.
[...]

Art. 35. os danos porventura causados ao patrimônio da câmara dos deputados serão de res-
ponsabilidade do autor/expositor e/ou da autoridade solicitante.
[...]

Art. 36. revoga-se a Portaria nº 5, de 21 de janeiro de 2003.

Art. 37. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

em 24 de março de 2004.

Sérgio Sampaio contreiras de Almeida,
diretor-geral.
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ATO DA MESA Nº 18, DE 5/6/2003

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS
RESTAURANTES E LANChONETES

Dispõe sobre a concessão de uso de espaços para 
funcionamento de restaurantes e lanchonetes nos prédios 
da Câmara dos Deputados.

A mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições, reSoLVe:

Art. 1º As concessões administrativas de uso que tenham como objeto a exploração dos res-
taurantes e lanchonetes na câmara dos deputados não poderão ser outorgados a uma única 
empresa.
Parágrafo único. A diretoria-Geral adotará as medidas necessárias ao cumprimento do disposto 
no caput deste artigo.

Art. 2º os contratos de concessão administrativa de uso, para os fins previstos neste ato, con-
terão cláusula que preveja o ressarcimento, pelo concessionário, das despesas resultantes da 
concessão, na forma do Ato da Mesa nº 151, de 2003. 

Art. 3º este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de reuniões, em 5 de junho de 2003.

JoÃo PAuLo cunHA,
presidente.

ATO DA MESA Nº 151, DE 3/2/2003

REVOGADO PELO ATO DA MESA 
Nº 61, DE 13/7/2005

Regulamenta o inciso III, do art. 2º, da Resolução nº 18, de 
1975, e dá outras providências (pagamento pelo uso de áreas).

PORTARIA Nº 5, DE 21/1/2003

REVOGADA PELA PORTARIA 
Nº 36, DE 24/3/2004

Disciplina a cessão de dependências da Câmara dos Deputados 
para exposições de artes e eventos institucionais e culturais.



Plano Diretor De Uso Dos esPaços – CaDerno téCniCo 01 249

ATO DA MESA Nº 132, DE 22/10/2002

REVOGADO PELO ATO DA MESA 
Nº 88, DE 10/8/2006

Estabelece critérios para a distribuição dos gabinetes 
parlamentares e respectivas vagas de estacionamento.

ATO DA MESA Nº 123, DE 27/6/2002

DISCIPLINA A AFIXAÇÃO 
DE CARTAZES E AFINS VEDA 
A VEICULAÇÃO PARA FINS 
COMERCIAIS

Disciplina a afixação de cartazes e afins nas dependências 
da Câmara dos Deputados.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, reSoLVe:

Art. 1º disciplinar a afixação de cartazes e afins nas dependências da câmara dos deputados, 
a fim de preservar a integridade dos edifícios e sua sinalização, evitando danos ao patrimônio e 
poluição visual.

Art. 2º À Secretaria de comunicação Social (Secom) caberá selecionar e autorizar todo e qualquer 
material de divulgação, que deverá ser classificado em uma das seguintes categorias: 
i – institucional – relativamente a todas as ações governamentais, com prioridade para as promo-
vidas pelo Poder Legislativo; e 
ii – espaço Aberto – todos os demais eventos, de interesse geral, desde que sejam compatíveis 
com o ambiente do congresso nacional. 
§ 1º o material de divulgação selecionado deverá ser carimbado pela Secom, que providenciará 
a afixação em locais próprios. 
§ 2º o material a ser afixado, produzido internamente, deverá ter sua arte-final previamente 
aprovada pela Secom. 

Art. 3º os cartazes e afins serão afixados apenas em locais específicos, dispostos nas áreas de 
grande circulação.

Art. 4º É vedada a veiculação de cartazes ou afins com finalidade comercial.

Art. 5º o material de divulgação será afixado de acordo com os interesses da instituição, poden-
do ser retirado a qualquer tempo a critério da administração.
[...]

Art. 6º os danos porventura causados ao patrimônio da câmara dos deputados, decorrentes 
da afixação de cartazes em locais impróprios, serão de responsabilidade do órgão que a tenha 
promovido, a juízo da administração.

Art. 7º este ato entra em vigor na data da sua publicação.

JuStiFicAÇÃo [...].

Sala de reuniões, 27 de junho de2002.

AÉcio neVeS,
presidente.
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ATO DA MESA Nº 116, DE 27/3/2002

CESSÃO DE ESPAÇO PARA 
EXPOSIÇõES E EVENTOS
PROIBIÇÃO DE CESSÃO DE ESPAÇO 
PARA EVENTOS COM PROPÓSITO DE 
VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO PARA TRâNSITO 
DE PESSOAS
NOS LOCAIS PASSÍVEIS DE CESSÃO, 
RESERVA DE ESPAÇO 
PARA O FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS DA CASA
(CRITéRIOS FIXADOS PELA 
PORTARIA Nº 5, DE 21/1/2003)

Dispõe sobre a cessão de dependências da Câmara 
dos Deputados para exposições de artes, lançamentos 
literários, e dá outras providências.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições regimentais, reSoLVe:

Art. 1º As exposições artísticas, eventos literários, culturais e institucionais de qualquer natureza 
em dependências da câmara dos deputados serão realizados mediante autorização prévia de 
seu presidente.

Art. 2º os locais destinados a esses eventos, que terão duração máxima de quinze dias corridos, 
são os seguintes:

a) corredor de acesso ao Plenário deputado ulysses Guimarães; 
b) espaço cultural Zumbi dos Palmares; 
c) espaço do Servidor; 
d) espaço Mário covas; 
e) Hall da taquigrafia; 
f) Hall do 10º andar do edifício deputado Flávio Marcílio; 
g) Salão nobre.

§ 1º A cessão dos locais de que trata este artigo será definida de acordo com os critérios a serem 
fixados pela diretoria-Geral, observando-se, rigorosamente, as características de cada evento. 
§ 2º É vedada a realização de feiras, bazares e quaisquer eventos que visem a venda de produtos 
ou serviços nos espaços citados neste artigo, conforme prevê o artigo 273 do regimento interno 
da câmara dos deputados.

Art. 3º os salões que abrangem áreas comuns da câmara dos deputados e do Senado Federal 
(Salão Branco e Salão negro) somente serão cedidos mediante prévia autorização das Presidên-
cias das duas casas do congresso nacional, para realização de eventos de relevante importância 
cultural, científica ou tecnológica.

Art. 4º em qualquer hipótese, nos locais cedidos, não deverão ser ocupados os espaços neces-
sários ao funcionamento dos serviços da câmara dos deputados e ao trânsito das pessoas, nem 
realizada qualquer atividade que possa colocar em risco a segurança interna. 
[...]

Art. 9º o pedido de reserva, feito em formulário próprio, será acompanhado das informações 
imprescindíveis, à sua autorização.
[...]
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§ 2º Somente serão cedidas dependências da câmara dos deputados ao autor e/ou responsável 
legal pela realização do evento.

Art. 11. o controle das cessões das dependências e as providências administrativas para o fiel 
cumprimento deste ato serão de responsabilidade da Presidência desta casa e da diretoria-Geral, 
conforme o espaço a ser cedido, cabendo a esta, ainda, autorizar a despesa de que trata o artigo 
6º e baixar as instruções complementares que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do 
estabelecido neste ato.

Art. 12. revogam-se o Ato da Mesa nº 124, de 1989, e demais disposições em contrário.

Art. 13. este ato entra em vigor na data de sua publicação.

JuStiFicAÇÃo [...].

Sala de reuniões, 27 de março de 2002.

AÉcio neVeS,
presidente.

ATO CONjUNTO Nº 1, DE 7/8/2001

PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇõES 
TEMPORÁRIAS EM FRENTE AO 
CONGRESSO NACIONAL

É vedada a edificação de construções móveis, colocação de 
tapumes, arquibancadas, palanques, tendas ou similares na área 
compreendida entre o gramado e o meio fio anterior da via de 
ligação das pistas SUL e Norte do Eixo Monumental, do lote da 
União Federal destinado ao Congresso Nacional.

os presidentes do Senado Federal e da câmara dos deputados, no uso de suas competências, 
reSoLVeM:

Art. 1º É vedada a edificação de construções móveis, colocação de tapumes, arquibancadas, pa-
lanques, tendas ou similares na área compreendida entre o gramado e o meio fio anterior da via 
de ligação das pistas SuL e norte do eixo Monumental, do lote da união Federal destinado ao 
congresso nacional, sito à Praça dos três Poderes, área A, nos lados norte e Sul, de utilização 
específica do congresso nacional (Anexo i).

Art. 2º este ato entra em vigor na data de sua publicação.

congresso nacional, em 7 de agosto de 2001.

ediSon LoBÃo,
presidente do Senado Federal, interino;

AÉcio neVeS,
presidente da câmara dos deputados.
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ATO DA MESA Nº 64, DE 12/5/1997

REVOGADO PELO ATO DA MESA Nº 63, 
DE 9/8/2005

Dispõe sobre os veículos automotores de transportes 
rodoviários da Câmara dos Deputados e dá 
outras providências. 

PORTARIA Nº 40, DE 10/8/1995

INDICAÇÃO DO DIREITO DE USO DOS 
ESTACIONAMENTOS

Disciplina o uso das áreas de estacionamento do 
complexo administrativo da Câmara dos Deputados.

o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições, reSoLVe:

Art. 1º A partir de 1º de setembro de 1995, as áreas delimitadas para estacionamento no complexo 
administrativo da câmara dos deputados passam a ser de uso exclusivo dos senhores deputados, 
servidores, jornalistas credenciados e assessores parlamentares credenciados.

Art. 2º o departamento de Administração providenciará a demarcação, no estacionamento do 
Anexo ii, para uso privativo, das seguintes vagas:
§ 1º São mantidas as vagas privativas já delimitadas nos estacionamentos dos Anexos i e iV, as 
localizadas atrás do edifício Anexo iii e, no Anexo ii, as de chefe de gabinete de lideranças parti-
dárias, as de apoio a gabinetes de membros da Mesa, diretoria-Geral e Secretaria-Geral da Mesa, 
as de diretor de coordenação e de secretário de comissão permanente.
[...]

Art. 5º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 10 de agosto de 1995.

WiLSon cAMPoS,
primeiro-secretário.
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ATO DA MESA Nº 69, DE 9/3/1993

ACESSO AO PLENÁRIO ULySSES GUIMARÃES Disciplina o ingresso no Plenário da Câmara dos 
Deputados e dá outras providências. 

A Mesa da câmara dos deputados, no uso de suas atribuições, reSoLVe:

Art. 1º Além dos congressistas, somente terão acesso ao Plenário da câmara dos deputados, 
durante o funcionamento das sessões, os ex-parlamentares, funcionários em serviço e jornalistas 
devidamente identificados. 

Art. 2º nos termos do art. 1º, o acesso ao Plenário somente será permitido mediante apresenta-
ção da credencial especial, sob a responsabilidade dos gabinetes da Presidência, dos membros da 
Mesa, das lideranças partidárias, da diretoria-Geral e da Secretaria-Geral da Mesa. 

Art. 3º o credenciamento será feito através do fornecimento de identificação visível, distribuída da 
seguinte forma:
[...]
ii – A Secretaria-Geral da Mesa, o departamento de taquigrafia, revisão e redação e a Assessoria 
de divulgação e relações Públicas (Adirp) disporão de tantos crachás quanto forem necessários, 
mediante solicitação expressa do secretário-geral, para utilização do pessoal em serviço de caráter 
permanente no Plenário, devendo tais credenciais conterem, além da referência PLenário, o nome 
e o número de ponto do servidor.
[...]

Art. 4º Aos jornalistas credenciados não se dispensa o uso da identificação prevista no Ato da Mesa 
nº 125, de 1989.

Art. 5º A coordenação de Segurança Legislativa fiscalizará o ingresso no Plenário, dando conhecimento 
imediato ao secretário-geral da Mesa de qualquer irregularidade verificada no cumprimento deste ato.

Art. 6º outros casos omissos serão resolvidos pelo secretário-geral da Mesa junto à Presidência.

Art. 7º este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º revogam-se o Ato da Mesa nº 6/91, e demais disposições em contrário.

Sala das reuniões, em 9 de março de 1993.

inocÊncio oLiVeirA,
presidente.

AdyLSon MottA,
1º vice-presidente,

FernAndo LyrA,
2º vice-presidente,

WiLSon cAMPoS,
1º secretário,

cArdoSo ALVeS,
2º secretário,

AÉcio neVeS,
3º secretário,

B. Sá,
4º secretário,

JoÃo teiXeirA,
3º suplente.
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ATO DA MESA Nº 68, DE 8/3/1993

REVOGADO PELO ATO DA MESA Nº 51, 
DE 17/10/2012

Dispõe sobre a criação do Espaço Cultural da 
Câmara dos Deputados e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 17, DE 21/9/1989 (REGIMENTO INTERNO)

SEDE DA CâMARA DOS DEPUTADOS
PARTIDOS COM DIREITO À LIDERANÇA PARTIDÁRIA
COMPETÊNCIAS DA MESA DIRETORA
DENOMINAÇÃO DE EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS

Aprova o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados.

A câmara dos deputados, considerando a necessidade de adaptar o seu funcionamento e pro-
cesso legislativo próprio à constituição Federal, reSoLVe:

Art. 1º o regimento interno da câmara dos deputados passa a vigorar na conformidade do 
texto anexo.
[...]

Art. 8º revogam-se a resolução nº 30, de 1972, suas alterações e demais disposições em contrário.

Brasília, 21 de setembro de 1989.

PAeS de AndrAde,
presidente.

reGiMento interno dA cÂMArA doS dePutAdoS

tÍtuLo i – diSPoSiÇÕeS PreLiMinAreS

cAPÍtuLo i – dA Sede

Art. 1º A câmara dos deputados, com sede na capital Federal, funciona no Palácio do congresso 
nacional.

[...]

cAPÍtuLo iV – doS LÍdereS

Art. 9º [...]

§ 4º o partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da casa não terá lideran-
ça, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do Partido quando da 
votação de proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, 
durante o período destinado às comunicações de Lideranças. 

[...]
tÍtuLo ii – doS ÓrGÃoS dA cÂMArA

cAPÍtuLo i – dA MeSA

Art. 14. À Mesa, na qualidade de comissão diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos 
e dos serviços administrativos da câmara.

[...]
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Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste regimento ou por 
resolução da câmara, ou delas implicitamente resultantes:
[...]

XVii – propor, privativamente, à câmara projeto de resolução dispondo sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, 
empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabeleci-
dos na lei de diretrizes orçamentárias;

[...]

tÍtuLo iX – dA AdMiniStrAÇÃo e dA econoMiA internA

cAPÍtuLo i – doS SerViÇoS AdMiniStrAtiVoS

Art. 262. os serviços administrativos da câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, aprova-
dos pelo Plenário, considerados partes integrantes deste regimento, e serão dirigidos pela Mesa, 
que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias.
[...]

cAPÍtuLo ii – dA AdMiniStrAÇÃo e FiScALiZAÇÃo contáBiL, 
orÇAMentáriA, FinAnceirA, oPerAcionAL e PAtriMoniAL

[...]

Art. 266. o patrimônio da câmara é constituído de bens móveis e imóveis da união, que adquirir 
ou forem colocados à sua disposição. 
[...]

tÍtuLo X – dAS diSPoSiÇÕeS FinAiS 

[...]

Art. 282. É vedado dar denominação de pessoas vivas a qualquer das dependências ou edifícios 
da câmara dos deputados. 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 5, DE 31/5/1989

LOCAL DE ESTACIONAMENTO NO 
SIA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 
E MATERIAL NO SIA

Dispõe sobre a vigilância e a segurança dos galpões do Setor 
de Indústria e Abastecimento e a movimentação de material 
permanente e de consumo naquelas dependências.

o diretor-geral da Secretaria da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso XV do art. 147 da resolução nº 20/71, e tendo em vista o disposto no art. 33 dessa mesma 
resolução e na resolução nº 10/84, reSoLVe:

baixar as seguintes normas, regulando a vigilância e a segurança dos galpões utilizados pela 
câmara dos deputados no Setor de indústria e Abastecimento, bem como a movimentação de 
material permanente e de consumo naquelas dependências:
[...]
Vi – o estacionamento de veículos será admitido exclusivamente na parte fronteiriça dos galpões; 
[...]
iX – a movimentação de pessoal e de material, em dias normais de expediente, fica, em princípio, 
restrita ao horário de 9 às 18 horas; 
[...]

diretoria-Geral, 31 de maio de 1989.

Adelmar Silveira Sabino,
diretor-geral. 
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ATO DA MESA Nº 124, DE 26/4/1989

REVOGADO PELO ATO DA MESA Nº 116, 
DE 27/3/2002

Dispõe sobre a cessão de dependências da Câmara 
dos Deputados para exposições de artes, lançamentos 
literários, e dá outras providências.

PORTARIA Nº 3, DE 29/3/1984

DEMARCAÇÃO DAS ÁREAS DE 
ESTACIONAMENTO
INDICAÇÃO DO DIREITO DE USO DOS 
ESTACIONAMENTOS

Disciplina o uso das áreas de estacionamento.

o primeiro-secretário da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o regi-
mento interno, reSoLVe:

Art. 1º As vagas demarcadas no túnel de acesso ao edifício Principal são de uso exclusivo dos 
veículos de representação da câmara dos deputados.

Art. 2º A área de estacionamento da garagem do edifício deputado Flávio Marcílio (Anexo iV) 
destina-se aos veículos de propriedade dos deputados que possuem gabinetes naquele prédio, 
com vaga privativa demarcada.
Parágrafo único. os deputados, mediante autorização escrita, poderão ceder a vaga privativa para 
uso de veículo de propriedade de funcionário de seu gabinete.

Art. 3º A área de estacionamento localizada junto ao edifício Anexo i é de uso privativo dos ve-
ículos de propriedade dos deputados, servidores da câmara ou de órgãos instalados em suas 
dependências e de jornalistas credenciados. 
Parágrafo único. Serão demarcadas, para uso privativo, 24 vagas para os diretores dos órgãos 
instalados naquele edifício. 

Art. 4º A área de estacionamento localizada junto aos edifícios Anexos ii e iii é de uso privativo 
dos veículos de propriedade dos deputados, funcionários ocupantes de cargos em comissão e 
jornalistas credenciados. 
[...]

Art. 5º A área de estacionamento localizada atrás do edifício Anexo iii é de uso privativo do de-
partamento Médico.

Art. 6º As áreas do estacionamento localizadas em frente ao edifício deputado Flávio Marcílio 
são para uso dos veículos de propriedade dos servidores da câmara, de funcionários de órgãos 
instalados nas dependências do prédio e para visitantes.
[...]

Art. 8º esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

câmara dos deputados, em 29 de março de 1984.

FernAndo LyrA,
primeiro-secretário.
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ATO DA MESA Nº 93, DE 3/6/1981

LOCAL DE RECOLhIMENTO DOS 
VEÍCULOS OFICIAIS (VINCULADO AO 
ATO DA MESA Nº 64, DE 12/5/1997)

Altera a lotação e o registro de frequência dos motoristas 
oficiais e disciplina o uso dos veículos oficiais da Câmara 
dos Deputados.

A Mesa da câmara dos deputados, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, 
reSoLVe:
[...]

Art. 3º não é permitido o uso de veículos de representação aos sábados, domingos e feriados, 
salvo quando autorizado pelo 1º secretário para cumprimento de eventual desempenho de mis-
são oficial.
Parágrafo único. nos dias úteis os veículos deverão ser recolhidos à coordenação de transportes, 
após a liberação pelos respectivos titulares. 

Art. 4º este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das reuniões, em 3 de junho de 1981.

neLSon MArcHeZAn,
presidente.

RESOLUÇÃO DA CâMARA DOS DEPUTADOS Nº 32, DE 1972

TOMBAMENTO DO EDIFÍCIO DA 
CâMARA DOS DEPUTADOS
PLENÁRIO, SALõES, SALAS E ÁREAS 
DE CIRCULAÇÃO

Dispõe sobre o tombamento do Edifício da 
Câmara dos Deputados, e dá outras providências. 

Faço saber que a câmara dos deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º o edifício da câmara dos deputados não poderá sofrer alterações que afetem sua con-
cepção arquitetônica ou comprometam a destinação do Plenário, de seus salões, salas e áreas de 
circulação. 
Parágrafo único. respeitado o disposto neste artigo, a Mesa submeterá a Plenário, em casos 
específicos, projeto de resolução referente a alterações essenciais no edifício da câmara dos 
deputados, tendentes a capacitá-lo a melhor exercício da atividade parlamentar.

Art. 2º A Mesa da câmara dos deputados, no prazo de noventa dias, regulamentará o disposto 
nesta resolução. 

câmara dos deputados, 5 de dezembro de 1972.

PereirA LoPeS,
presidente. 
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cProJ coordenação de Projetos do departamento técnico

ct01/cProJ caderno técnico 01 da coordenação de Projetos

ct01/Pdue caderno técnico 01 do Plano diretor de uso dos espaços

ct02/cProJ caderno técnico 02 da coordenação de Projetos

ct02/Pdue caderno técnico 02 do Plano diretor de uso dos espaços

ct03/cProJ caderno técnico 03 da coordenação de Projetos

ct03/Pdue caderno técnico 03 do Plano diretor de uso dos espaços

ct04/cProJ caderno técnico 04 da coordenação de Projetos

ct04/Pdue caderno técnico 04 do Plano diretor de uso dos espaços

ct05/cProJ caderno técnico 05 da coordenação de Projetos

ct05/Pdue caderno técnico 05 do Plano diretor de uso dos espaços

ctP comissão de turismo e desporto

deapa departamento de Apoio ao Parlamentar da câmara dos deputados

demap departamento de Material e Patrimônio da câmara dos deputados

demed departamento Médico da câmara dos deputados

depad departamento de Administração da câmara dos deputados

depes departamento de Pessoal da câmara dos deputados

depol departamento de Polícia Legislativa da câmara dos deputados

Detaq Departamento de Taquigrafia

detec departamento técnico da câmara dos deputados
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dG diretoria Geral

dileg diretoria Legislativa da câmara dos deputados

dirad diretoria Administrativa da câmara dos deputados

drH diretoria de recursos Humanos da câmara dos deputados

GdF Governo do distrito Federal

Gt Grupo de trabalho

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

idH-M Índice de desenvolvimento Humano Municipal

iMQ indicador de Metragem Quadrada

iQe indicador de Qualidade espacial

MdB Movimento democrático Brasileiro

MPoG Ministério de Planejamento, orçamento e Gestão

nA  não Aplicável

novacap companhia urbanizadora da nova capital do Brasil

PAP Plano de Ações Prioritárias – Acessibilidade

PdcAu Plano diretor do complexo Arquitetônico e urbanístico da câmara dos deputados

PdF Plano diretor Físico do campus universitário darcy ribeiro 

PdoeF Plano diretor de ocupação dos espaços Físicos

Pdot Plano diretor de ordenamento territorial do distrito Federal

PdrA Plano diretor de reordenamento e Ampliação

Pdue Plano diretor de uso dos espaços

PiB Produto interno Bruto

PPA Plano Plurianual

PSdB Partido da Social democracia Brasileira

rJu regime Jurídico Único

Safs Setor de Administração Federal Sul

ScS Setor comercial Sul

Se Sintaxe espacial (Análise Sintática do espaço)

Seaps Seção de Acessibilidade e Projetos Sustentáveis (cProJ/detec)

Secin Secretaria de controle interno da câmara dos deputados

Secom Secretaria de comunicação da câmara dos deputados

Seduh Secretaria de desenvolvimento urbano e Habitacional do Governo do distrito Federal

Seduma Secretaria de desenvolvimento urbano e do Meio Ambiente do Governo do distrito Federal

Segep Seção de Gereciamento e Planejamento do espaço Físico (cProJ/detec)

Sepha Seção de Patrimônio Histórico e Arquitetônico (cProJ/detec)

Serad Secretaria de Administração do departamento técnico

SiA Setor de indústrias e Abastecimento 

SIG Sistema de Informação Geográfica

SIGA Sistema de Informação Geográfica (aplicado à) Acessibilidade

Sigmas Sistema de Gestão de Material e Serviço da câmara dos deputados

SPiunet Sistema de Gerenciamento dos imóveis de uso especial da união

StJ Supremo tribunal de Justiça

tcu tribunal de contas da união

unB universidade de Brasília
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