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Resumo 

 

Este relatório de intervenção tem como objetivo propor a elaboração de um manual colaborativo 

dos procedimentos executados no Sistema de Informações Legislativas – SILEG dentro da 

Secretaria-Geral da Mesa – SGM, utilizando a ferramenta wiki. A SGM é órgão responsável, na 

Câmara dos Deputados, pelo assessoramento da Mesa Diretora em todos os trabalhos legislativos 

e da Presidência no desempenho de suas atribuições regimentais e constitucionais. O Sistema 

SILEG – Sistema de Informação Legislativa – é o principal sistema de registro da informação 

legislativa da Câmara dos Deputados, tendo como foco o processo de tramitação de proposições. 

No âmbito da SGM, várias ações são realizadas dentro do SILEG, de forma a garantir a 

tramitação adequada das proposições. Verifica-se, no entanto, que há inconsistências em alguns 

dados e informações inseridos no sistema, geradas pela falta de treinamento dos usuários 

provedores das informações; precariedade na definição e na manutenção de padrões de registros 

de dados não estruturados; falta de utilização de glossário que defina e torne padronizado o uso 

de termos no sistema; e, ausência de manual de operação do sistema – manual de usuário. Por 

meio de observação e análise de manuais e guias de procedimentos de setores da SGM notou-se 

que os documentos possuem formatos e linguagens diferentes e os temas são restritos às 

atividades realizadas nos referidos setores.   Propõem-se, então, a elaboração colaborativa de um 

manual, de forma a melhorar a comunicação entre os setores, por meio do compartilhamento e da 

codificação do conhecimento organizacional, seguindo as seguintes etapas: preparação do 

trabalho; planejamento do trabalho; elaboração do manual; revisão do manual; divulgação e 

atualização do manual. A iniciativa poderá servir de base para implementação da proposta em 

outros órgãos da Câmara dos Deputados. 

Palavras-Chave: Secretaria-Geral da Mesa, SILEG, codificação do conhecimento, manual 

colaborativo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Poder Legislativo exerce papel imprescindível na sociedade brasileira, tendo em 

vista que exerce funções essenciais para a democracia: representar o povo brasileiro, legislar 

sobre assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação de recursos públicos. A Câmara dos 

Deputados desempenha atividades que viabilizam a realização dos anseios da população, 

mediante discussão e aprovação de propostas referentes às diversas áreas de interesse da 

sociedade. A Secretaria-Geral da Mesa – SGM é órgão responsável, na Câmara dos Deputados, 

pelo assessoramento da Mesa Diretora em todos os trabalhos legislativos e da Presidência no 

desempenho de suas atribuições regimentais e constitucionais.  

A gestão da informação legislativa, por meio do Sistema de Informações Legislativas 

- SILEG permite que o cidadão tenha acesso às tramitações, às informações e aos documentos 

relativos ao processo legislativo. O Sistema SILEG – Sistema de Informação Legislativa – é o 

principal sistema de registro da informação legislativa da Câmara dos Deputados, tendo como 

foco o processo de tramitação de proposições.  

No âmbito da SGM, várias ações do processo legislativo são realizadas utilizando o 

SILEG, de forma a garantir a tramitação adequada das proposições. Verifica-se, no entanto, que 

há inconsistências em alguns dados e informações inseridos no sistema. Tais falhas, já 

identificadas em 2008 pelo Programa de Informatização da Atividade Legislativa – Prolegis, 

derivam da falta de treinamento dos usuários provedores das informações; precariedade na 

definição e na manutenção de padrões de registros de dados não estruturados; falta de utilização 

de glossário que defina e torne padronizado o uso de termos no sistema; e, ausência de manual de 

operação do sistema – manual de usuário.  

Utilizando o conceito de Loiola et al (2006) é possível afirmar que a codificação de 

conhecimento nas organizações pode ser entendida como o processo pelo qual se dá a criação de 

procedimentos e rotinas organizacionais, representando soluções bem-sucedidas. 

Araújo (2010) explicita a relevância da manualização na gestão dos processos, visto 

que possibilita a divulgação do trabalho exigido para realização de determinado objetivo; 

proporciona agilidade nos processos internos; auxilia na racionalização do trabalho, reduz a 

ineficiência e aumenta a capacidade de a organização enfrentar as dificuldades. 



7 

 

Por meio de observação e da análise de manuais e de guias de procedimentos de 

setores da SGM notou-se que os documentos possuem formatos e linguagens diferentes e os 

temas são restritos às atividades realizadas nos referidos setores.   

Propõem-se, então, a elaboração colaborativa de um manual, utilizando a ferramenta 

wiki, de forma a melhorar a comunicação entre os setores, por meio do compartilhamento e da 

codificação do conhecimento organizacional, seguindo as seguintes etapas: preparação do 

trabalho; planejamento do trabalho; elaboração do manual; revisão do manual; divulgação e 

atualização do manual. A iniciativa poderá servir de base para implementação da proposta em 

outros órgãos da Câmara dos Deputados. 
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1 CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

1.1 Breve história da Instituição 

O Poder Legislativo exerce papel imprescindível na sociedade brasileira, tendo em 

vista que exerce funções essenciais para a democracia: representar o povo brasileiro, legislar 

sobre assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação de recursos públicos. A Câmara dos 

Deputados desempenha atividades que viabilizam a realização dos anseios da população, 

mediante discussão e aprovação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como 

educação, saúde, transporte, habitação, entre outras. Possui também a função de cuidar para que 

os recursos arrecadados da população sejam empregados corretamente, sob a fiscalização dos 

Poderes da União. 

Em apoio a essa Casa Política, há uma rede administrativa que proporciona a 

realização da missão primordial da Câmara dos Deputados, constituída por cerca de 15.000 

funcionários e um grande número de sistemas de informática que permitem a gestão da 

informação legislativa, permitindo ao cidadão o acesso às tramitações, às informações e aos 

documentos relativos ao processo legislativo. 

 

1.2 Organograma 
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Figura 1: Organograma da Câmara dos Deputados  

Fonte: BRASIL, 2016 

 

1.3 Missão, visão, valores, política ambiental e objetivos da Instituição 

O Ato da Mesa n° 59, de 08/01/2013 (BRASIL, 2013), que aprova a estratégia da 

Câmara dos Deputados para o período de 2012 a 2023, estabelece a missão, a visão, os valores e 

as diretrizes estratégicas da Câmara dos Deputados. 

Missão 

Representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da Administração 

Pública, com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional com justiça 

social. 

Visão 

Consolidar-se como o centro de debates dos grandes temas nacionais, moderno, 

transparente e com ampla participação dos cidadãos. 

Valores 

 Ética 
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 Busca pela excelência 

 Independência do Poder legislativo 

 Legalidade 

 Pluralismo 

 Responsabilidade Social 

 

1.4 Caracterização do órgão de estudo 

 

Para este estudo foi escolhida a Secretaria-Geral da Mesa, órgão responsável, na 

Câmara dos Deputados, pelo assessoramento da Mesa Diretora em todos os trabalhos legislativos 

e da Presidência no desempenho de suas atribuições regimentais e constitucionais. Ainda é 

responsável por dirigir, coordenar e orientar todas as atividades legislativas da Câmara dos 

Deputados, consoante a Constituição Federal e o Regimento Interno; acompanhar e assessorar as 

Sessões Plenárias e demais eventos de natureza técnico-política, relacionados às atividades 

legislativas; registrar e divulgar as informações sobre processo legislativo e movimentação 

parlamentar; registrar o comparecimento efetivo dos Deputados às Sessões Plenárias da Câmara. 

Todas as Coordenações são subordinadas ao Secretário-Geral da Mesa e estruturadas 

conforme organograma a seguir: 
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Figura 2: Organograma da Secretaria-Geral da Mesa 

Fonte: Elaboração da Secretaria-Geral da Mesa   

 

À Coordenação de Apoio Administrativo cabe coordenar as tarefas de administração 

de pessoal, patrimônio e as atividades de recebimento e expedição de documentos, além da 

manutenção de rotinas.  

A Coordenação de Apoio ao Plenário é responsável por organizar e controlar as 

atividades relativas às Sessões Plenárias da Câmara; preparar as matérias da Ordem do Dia de 

Plenário; elaborar a ata das Sessões Plenárias; organizar e providenciar a publicação, no Diário da 

Câmara dos Deputados, da matéria relativa à Câmara dos Deputados; providenciar a publicação e 

distribuição em avulsos das proposições sujeitas à deliberação da Câmara dos Deputados; 

controlar, para as providências cabíveis, as questões de ordem; elaborar os autógrafos das 

proposições aprovadas. 

Compete à Assessoria Técnico-Jurídica prestar assessoramento ao Secretário-Geral 

em matéria jurídica e regimental; emitir pareceres e proceder a estudos sobre questões jurídico-

regimentais relativas aos trabalhos legislativos; proceder ao exame, organização e preparação de 

matérias da Ordem do Dia. 
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À Coordenação de Registro de Comissões e Movimentação Parlamentar compete 

assessorar o Secretário-Geral em todas as atividades relacionadas à instalação das Comissões 

Permanentes e Temporárias. Proceder aos registros parlamentares relativos à posse, aos 

afastamentos, às indicações de cargos e designações para as Comissões Permanentes e 

Temporárias. Criar e prestar suporte técnico quanto aos sistemas de informatização de interesse 

da Secretaria-Geral da Mesa. 

Este estudo constitui-se de proposta de relatório de intervenção destinada a 

incrementar e padronizar o uso do Sistema de Informação Legislativa – SILEG da Câmara dos 

Deputados dentro da Secretaria-Geral da Mesa. 

O Sistema de Informações Legislativas - SILEG tem como premissa servir de instrumento 

de controle e divulgação das atividades legislativas dos Deputados, tornando disponível à 

sociedade o acompanhamento do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Por meio dele 

são publicadas na internet informações acerca da tramitação, com acesso imediato ao texto 

integral, assim como íntegras e resultados de votação, possibilitando dessa maneira o 

acompanhamento de todo o andamento de uma proposição desde a sua apresentação até sua fase 

final. 

Para tanto, o sistema é disponibilizado e utilizado para várias áreas da Casa, tendo 

inúmeros usuários com perfis diferenciados de acordo com as competências estabelecidas em 

razão da atuação do órgão. 

Ocorre que, o SILEG não possui manual de utilização, ficando a cargo das diversas áreas 

a padronização e o manuseio dos recursos disponibilizados. Tal modo de proceder tem trazido 

inúmeros prejuízos, dentre os quais: dificuldade de recuperação das informações legislativas, 

discrepâncias de dados encontrados em razão de falta de padronização das ações; dúvidas 

recorrentes sobre a forma adequada de se inserir informações, além de problemas na capacitação 

de novos servidores. 

Assim, a proposta é sugerir a construção coletiva e colaborativa de um instrumento que 

possa ser utilizado como parâmetro de utilização do SILEG dentro da Secretaria-Geral da Mesa, 

permitindo a adequação dos procedimentos, a harmonização das condutas, a recuperação das 

informações legislativas e a capacitação adequada de novos servidores.  

A fundamentação teórica dar-se-á com a utilização dos fundamentos de gestão da 

informação e do conhecimento e da manualização de procedimentos administrativos. 
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Gestão do Conhecimento 

 

Desde a década de 60, vivenciamos um período de mudanças econômicas, 

tecnológicas, políticas e sociais que vem alterando a estrutura e os valores da sociedade. Há 

alguns anos, Peter Drucker (1970 apud ANTUNES, 2000) já apontava tendências que levariam 

ao que se intitulou a Sociedade do Conhecimento, baseada no surgimento de novas tecnologias, 

nas grandes mudanças na economia mundial, na pluralidade da sociedade e das nações e, no 

conhecimento que se tornou o principal capital, o centro de custo e o recurso crucial da 

economia.   Hoje, essas tendências são realidade e o grande desafio está em compreendê-las e se 

adaptar a elas. Vários autores, cada um a seu modo, reconhecem, denominam e justificam a 

sociedade atual, assumindo o conhecimento como seu grande diferencial (ANTUNES, 2000). 

A sociedade do conhecimento baseia-se na criação, na distribuição e na manipulação 

da informação, gerando conhecimento. Esses fatores constituem a principal fonte de geração de 

riquezas.  Se o conhecimento é a nova riqueza, o recurso da organização cada vez mais 

valorizado é o capital intelectual. Para Stewart (1998 apud REZENDE, 2002), o capital 

intelectual constitui a matéria intelectual, como o conhecimento, a informação, a propriedade 

intelectual e as experiências que podem ser utilizadas para gerar riqueza. O capital intelectual é, 

enfim, o conhecimento existente em uma organização que pode ser usado para criar diferenciais 

competitivos. Quanto mais inteligente, sofisticada e integrada à nova economia a organização se 

apresentar, mais chances terá em sobreviver e crescer no cenário atual mercadológico. 

Para melhor compreensão das principais características da sociedade baseada no 

conhecimento, Antunes (2000) busca entre os filósofos a definição de conhecimento 

correlacionando-a com informação. De modo geral, a filosofia define conhecimento como “ato 

mental, fundamentado na experiência sensível, pelo qual se formulam juízos verdadeiros e 

seguros a respeito de algum objeto ou realidades.” (GILES, 1993, p.23 apud ANTUNES, 2000, 

p.27).  Para Antunes (2000, p. 26) “... quando se diz que alguém tem conhecimento sobre 

determinado assunto ou se pergunta se já tomou conhecimento de algo, significa afirmar possuir 



14 

 

domínio sobre o assunto ou pergunta se sabe algo que já aconteceu...”. Ainda de acordo com 

Antunes (2000), o importante é que nessa sociedade o conhecimento seja compreendido como 

uma extensão de seu significado original ou de seu emprego atual. No entendimento de Rezende 

(2002), na Era do Conhecimento, compreende-se que a informação só gera novos conhecimentos 

quando algo de novo for criado a partir das suas possíveis interpretações. 

Atualmente, o diferencial entre as empresas é o somatório do conhecimento coletivo 

gerado e adquirido, as habilidades criativas e inventivas, os valores, as atitudes e a motivação das 

pessoas que as integram. São os chamados ativos intangíveis, os conhecimentos tácitos ou 

explícitos que geram valor econômico para a empresa e cuja origem está diretamente relacionada 

aos agentes criativos da organização (REZENDE,2002). Segundo Rezende (2002), o principal 

foco gerador de riqueza é o trabalho intelectual e empresas pobres de bens, mas ricas em cérebros 

passam a ser as mais valorizadas.  

Stewart (1998 apud CARVALHO; SOUZA, 1999) nomeia os ativos intangíveis como 

capital intelectual e o divide em três categorias: ativos de mercado ou de clientes; ativos de 

estrutura ou organizacionais e ativos de competência individual ou capital humano. 

Os ativos de mercado ou de clientes, oriundos do relacionamento empresa e mercado, 

relacionam-se com a proporção com que a empresa se apresenta competitiva frente ao cenário de 

seu negócio específico. 

Os ativos de estrutura ou organizacionais são relativos à estrutura organizacional 

formal e informal da empresa. Caracterizam-se pelo conjunto das tecnologias, ferramentas, 

processos e metodologias responsáveis pelo funcionamento do negócio, e conferem qualidade, 

segurança, correção e ordem à empresa.  

Os ativos de competência individual ou capital humano compreendem o 

conhecimento, a expertise, a perícia, as habilidades, a capacidade criativa e de liderança dos 

funcionários da empresa. São as qualidades intrínsecas ao ser humano como indivíduo e, 

portanto, não pertencem à empresa.  

Tendo como foco o capital humano, Nonaka e Takeuchi (1997) distinguem duas 

formas de conhecimento: explícito e tácito. O conhecimento explícito é formal e sistemático, 

pode ser expresso em palavras e números, facilmente comunicado e compartilhado sob a forma 

de dados brutos, fórmulas científicas, procedimentos codificados ou princípios universais. O 

conhecimento tácito, por sua vez, é pessoal, abrange as habilidades desenvolvidas por meio de 
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experiências adquiridas adicionadas às percepções, às crenças e aos valores que são tomados 

como certos. Esses elementos refletem na imagem de como se vê a realidade. Compõe-se pelos 

conhecimentos adquiridos formalmente, por meio da educação e pesquisa acadêmicas, aliados às 

conclusões, aos insights, às intuições, à visão de mundo, de acordo com a dimensão contextual 

em que o indivíduo está inserido. Os aspectos subjetivos tornam o conhecimento tácito de difícil 

visualização e formalização, dificultando sua transmissão e compartilhamento.  

Utilizando a metáfora de Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento explícito 

representa apenas a ponta do iceberg, o topo visível, enquanto que o conhecimento tácito 

representa a enorme parte submersa no oceano. É desenvolvido e interiorizado pelo conhecedor 

ao longo de muito tempo de aprendizado, e de tal forma enraizado na mente de seu detentor que 

se torna difícil separar as regras desse conhecimento do modo de agir e de se comportar do 

indivíduo. 

Esses autores apresentam duas dimensões do conhecimento tácito: “dimensão técnica 

que abrange um tipo de capacidade informal e difícil de definir ou habilidades capturadas no 

termo know-how” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 7), e a dimensão cognitiva que “consiste 

em esquemas, modelos mentais, crenças e percepções tão arraigadas que os tomamos como 

certos” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 7-8). Essa dimensão reflete a imagem da realidade e a 

visão do futuro do indivíduo e moldam a forma como que o mundo é percebido. 

Para os autores, as empresas japonesas se diferenciaram, na década de 80, 

principalmente pela valorização do conhecimento tácito usado como recurso de competitividade e 

inovação. Essa abordagem distancia-se da visão ocidental, baseada nas tradições administrativas 

de Taylor, com foco no processamento das informações, na visão do conhecimento como sendo 

necessariamente explícito. A visão oriental centra-se no processo de criação do conhecimento, 

com a valorização de aspectos menos formais e sistemáticos do conhecimento, tais como insights 

e intuições. 

A criação do conhecimento organizacional, ou seja, a capacidade da empresa em criar 

novo conhecimento, difundi-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas de 

forma inovadora é baseada na conversão do conhecimento tácito em explícito e na possibilidade 

de ser compartilhado com outros indivíduos da organização. O conhecimento tácito precisa ser 

convertido em conhecimento explícito para que a empresa como um todo possa compreendê-lo e 

utilizá-lo, e a partir daí criar novos conhecimentos.  Para isso, Nonaka e Takeuchi (1997) 
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apresentam o modelo de espiral do conhecimento em que sugerem quatro modos de conversão do 

conhecimento criados a partir da interação entre o conhecimento tácito e explícito: socialização, 

externalização, internalização e combinação. 

A socialização é a disseminação do conhecimento na forma tácita. Trata-se de 

processo de compartilhamento de experiências, criando novos modelos mentais e habilidades 

técnicas compartilhadas. Pode ser adquirido sem a utilização da linguagem, por meio de 

observação, imitação ou prática. O contato com o conhecedor, a vivência, o contexto e a 

experiência são chave para aquisição desse conhecimento. “Sem alguma forma de experiência 

compartilhada, é extremamente difícil para uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio do 

indivíduo.” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 69). Algumas ações que podem ser realizadas 

para facilitar esse processo são: práticas on the job training, sessões de brainstorming, contato 

das áreas de projeto com as áreas de campo, entre outros. 

O processo de socialização atinge poucos dentro da organização, tendo em vista que 

nem todos estão habilitados a adquirirem determinado conhecimento tácito, e quando o 

absorvem, fazem-no de forma pessoal. Para que possa atingir mais pessoas é necessário que o 

conhecimento tácito se transforme em conhecimento explícito pelo processo de externalização. 

Um processo de conceituação ocorre por meio do diálogo ou reflexão coletiva, combinando 

dedução e indução, por meio da utilização de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e 

modelos. O conhecimento tácito é aqui transformado em conceitos explícitos, é a essência do 

processo de criação de conhecimento. (NONAKA;TAKEUCHI, 1997). 

Após se transformar em explícito, o conhecimento adquirido passará por processo de 

combinação. Nesse processo, diferentes conjuntos de conhecimento explícito existentes na 

organização são combinados, manipulados e reconfigurados. “Os indivíduos trocam e combinam 

conhecimentos através de meios como documentos, reuniões, conversas ao telefone ou redes de 

comunicação computadorizadas” (NONAKA;TAKEUCHI, 1997, p.75). Dessa forma, através da 

classificação, do acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito há uma 

nova sistematização de conceitos e conhecimentos. Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 75-76) “a 

reconfiguração das informações existentes através da classificação, do acréscimo, da combinação 

e da categorização do conhecimento explícito (como o realizado em bancos de dados de 

computadores) pode levar a novos conhecimentos”. Dentro das organizações, a educação 

corporativa pode caracterizar exemplo desse processo. 
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Por último, quando o conhecimento está disseminado, transforma-se novamente em 

conhecimento tácito, por meio da internalização. É o “aprender fazendo”, com a incorporação de 

conhecimento explícito e criação de novos modelos mentais e know-how. A internalização é 

facilitada se o conhecimento é verbalizado ou representado em manuais, documentos, histórias 

orais, e o indivíduo pode vivenciar indiretamente as experiências dos outros.  

A internalização também pode ocorrer sem que na verdade se tenha de ‘reexperimentar’ 

as experiências de outras pessoas. Por exemplo, ler ou ouvir uma história de sucesso faz 

com que alguns membros da organização sintam o realismo e a essência da história, a 

experiência que ocorreu no passado pode se transformar em um modelo mental tácito. 

(NONAKA;TAKEUCHI, 1997, p.78). 

Como se pode perceber, cada um dos modos de conversão do conhecimento gera 

diferentes tipos de conhecimento. Na socialização, é gerado o conhecimento compartilhado, 

modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas; na externalização, constrói-se o 

conhecimento conceitual; da combinação, origina-se o conhecimento sistêmico e a internalização 

produz o conhecimento operacional. Os conteúdos do conhecimento interagem entre si gerando a 

espiral de criação de conhecimento, conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 3: Interação entre os conteúdos do conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

A partir desse modelo, pode-se inferir que a criação e sistematização do conhecimento 

organizacional tem como ponto de partida o conhecimento tácito dos indivíduos. A tarefa da 

organização é proporcionar condições de ampliar o conhecimento criado pelos indivíduos para 
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que atinjam o maior número possível de indivíduos dentro das organizações. Assim, 

conhecimento tácito e conhecimento explícito são complementares, interagem entre si e a partir 

dessas trocas são criados novos conhecimentos. 

 

 

2.2 Sistemas de informação 

 

Para Pereira e Bellini (2008), a tecnologia ocupa papel essencial na Era do 

Conhecimento, visto que por meio dela é possível adotar ferramentas e métodos que podem 

facilitar a obtenção, a estruturação e a disseminação do conhecimento anteriormente não 

estruturado e disperso na organização. Para eles, as três principais linhas de desenvolvimento das 

tecnologias dentro das organizações são: recuperação de informações, gestão de documentos e 

processamento de fluxo de trabalho, que têm gerado produtos que direcionam para a gestão do 

conhecimento dentro das organizações.  

No entanto, é preciso atentar que a tecnologia é uma ferramenta que faz parte dos 

esforços para a melhoria da gestão do conhecimento dentro das organizações e não a solução para 

o problema da gestão. Somente por meio do valor agregado pelas pessoas (contexto, experiência 

e interpretação) é que pode haver a transformação dos dados e informação em conhecimento.  

(PEREIRA e BELINI, 2008). 

Dentro dessa perspectiva é preciso cuidar para que os sistemas de informação dentro 

da organização estejam adequados para que haja o compartilhamento das informações e a 

possibilidade de criação de conhecimento organizacional. Para Rodrigues e Ortigoso (2010), os 

sistemas de informação têm como finalidade o processamento, a organização, a transformação e a 

análise das informações de acordo com as necessidades de cada organização.  

No caso específico das organizações públicas, os sistemas de informação devem 

atender tanto ao ambiente interno quanto à sociedade.  Com relação ao ambiente interno, devem 

ser capazes de proporcionar aos gestores públicos informações adequadas para a compreensão e 

gestão de processos e, também, para a tomada de decisão. No que diz respeito à sociedade, cada 

vez mais os cidadãos entram no mundo da web 2.0, onde os indivíduos, além da comodidade e 

conveniência, desejam também participar ativamente dos processos das organizações o que tem 
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alterado o relacionamento entre governo e cidadão, servidores e usuários de seus serviços 

(RODRIGUES e ORTIGOSO, 2010). 

 

 

2.3 Codificação do conhecimento e racionalização dos processos de trabalho 

 

O debate sobre o tema racionalização dos processos de trabalho remete ao movimento 

da administração clássica científica, criado por Frederick Winslow Taylor, no início do século 

XX e remete à perspectiva mecanicista do trabalho, com a utilização do sistema de administração 

de tarefas que permitia que a administração controlasse todos os aspectos da produção e 

padronizasse o trabalho de forma a garantir eficiência (MAXIMIANO, 2012)  

Enriquez (2000) assegura que essa perspectiva privilegia a adaptação do homem à 

máquina e à organização, e a divisão do trabalho deve permitir a boa execução das tarefas por 

indivíduos competentes que se transformam em engrenagens de uma máquina (organização). 

Segundo o autor, as concepções de Max Weber são mais sutis, no entanto, estão de acordo com a 

perspectiva taylorista. Weber propõe que a organização deve ser o local onde as decisões são 

tomadas de forma racional, e onde cada um conhece sua tarefa, bem como as responsabilidades a 

ela relacionadas. 

Entretanto, é preciso estabelecer que a negação da taylorização de maneira absoluta 

pode ser perigosa. Isso porque há alguns procedimentos organizacionais que precisam ser 

padronizados. É certo que os processos padronizados devem ser estudados, revistos e alterados de 

forma a garantir a melhoria dos indicadores de resultados. Além disso, deve-se permitir que as 

pessoas pensem, criem e proponham de forma que participem dos processos de tomada de 

decisão e se sintam, assim, comprometidas com os objetivos a serem alcançados. (CARREIRA, 

2009). 

Loiola et al (2006) confirmam que a codificação do conhecimento remonta à 

administração clássica com a organização racional do trabalho e o surgimento da prescrição de 

rotinas. “A codificação de conhecimento nas organizações pode ser entendida como o processo 

pelo qual se dá a criação de procedimentos e rotinas organizacionais, representando soluções 

bem-sucedidas” (LOIOLA et al, 2006, p. 130). 
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Tacla e Figueiredo (2003 apud Loiola et al, 2006) definiram a codificação do 

conhecimento como “os diferentes processos para formatar o conhecimento tácito (exemplo, 

manuais, formatos organizados, software, padrões, projetos e procedimentos)”.  

Ressalta-se que a busca de padrões não deve ser um fim em si mesmo, antes, contudo, 

deve ser a busca pelo melhor caminho. Dentro desse contexto, padrões surgem para atender 

objetivos específicos e, podem sofrer mudanças. Assim, o processo (como os procedimentos e 

rotinas foram codificados) é sempre mais importante que a padronização (rotinas e 

procedimentos). (LOIOLA et al, 2006).  

Dentro dessa perspectiva, Adler (2000 apud Loiola et al, 2006, p. 130) argumenta que: 

Os padrões formais de trabalho desenvolvidos por engenheiros industriais e impostos 

aos trabalhadores são alienantes. Mas os procedimentos que são delineados pelos 

próprios trabalhadores em um esforço contínuo e bem-sucedido para melhorar a 

produtividade, a qualidade, as habilidades e a compreensão podem humanizar mesmo as 

mais disciplinadas formas de burocracia. 

 

Importante destacar que no início do século XX, não foram notados os problemas 

decorridos da forma de codificar o conhecimento, tais como a discrepância existente entre o 

prescrito e o realizado. No ambiente atual, porém, percebe-se que somente o registro das rotinas 

não garante aplicabilidade. Assim, a codificação precisa ser inserida em uma lógica interativa, em 

contraponto à racionalidade unilateral apregoada pelo taylorismo (LOIOLA et al, 2006).   

Loiola et al (2006) propõem vislumbrar a padronização a partir de conceitos de 

memória documental e memória ativa propostos por Kim (1993 apud Loiola et al, 2006), 

inserindo os trabalhadores no processo, o que contribui para a inovação e a flexibilidade. Trata-se 

de processo de transferência de aprendizagem em que os indivíduos constroem os padrões 

(memória documental) para que, em algum momento posterior, sejam resgatados pelos próprios 

indivíduos (memória ativa) para solucionar problemas dentro da organização. Essa proposta 

contribui para a valorização do conhecimento tácito, por meio do compartilhamento de 

conhecimento pelos próprios sujeitos, tornando-se mais fácil questionar rotinas e procedimentos. 

 

2.4 Manualização 

 A criação de manuais surge como uma opção para a codificação do conhecimento. 

Para Cury (2000, p. 417): 

Os manuais são documentos elaborados dentro de uma empresa com a finalidade de 

uniformizar os procedimentos que devem ser observados nas diversas áreas de 
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atividades, sendo, portanto, um ótimo instrumento de racionalização de métodos, de 

aperfeiçoamento do sistema de comunicações, favorecendo, finalmente, a integração dos 

diversos subsistemas organizacionais, quando elaborados cuidadosamente com base na 

realidade organizacional. 

 Segundo Araújo (2010), o objetivo da manualização é permitir que a reunião das 

informações de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento facilitador 

da gestão de processos, com o objetivo de agilizar o funcionamento da organização. 

 Ainda na visão de Araújo (2010), os manuais podem ser:  

1) de organização ou estrutura: tem como escopo a própria organização;  

2) de instruções, de normas e procedimentos, de processo, de procedimentos e de 

serviços: tratam de normas, diretrizes, detalhamento do como fazer burocrático;  

3) de formulários: define utilização dos formulários em uso na organização. 

4) de sequência administrativa ou métodos operacionais: descrevem as fases e as 

operações de cada processo, citando as pessoas e unidades que as executam. 

5) de normas: semelhante a qualquer regulamento interno ou regimento. 

Neste trabalho o foco encontra-se nos manuais de procedimentos. Segundo Cury 

(2000, p. 420), esses manuais tem os seguintes objetivos: 

a) veicular instruções corretas aos preparadores das informações para serem processadas 

por um centro de serviços; 

b) proporcionar, por intermédio de um ou mais departamentos, métodos que possibilitem 

a execução uniforme dos serviços; 

c) atribuir aos departamentos competência para definição das informações que serão 

incluídas no manual; 

d) coordenar as atividades dos departamentos, permitindo a consecução racional dos 

propósitos da empresa. 

 

Oliveira (2011 apud Freitas et al, 2012), afirma que a utilização de manuais 

administrativos apresenta vantagens, tais como: efetivação de normas, procedimentos e funções 

administrativas; uniformização da terminologia básica do processo administrativo, acarretando 

em padronização de atividades; contribuição para a eficiência e eficácia dos trabalhos; além de 

servir de instrumento de pesquisa e orientação na organização, evitando improvisação no 

desenvolvimento de atividades. 

Araújo (2010) ainda explicita a relevância da manualização na gestão dos 

processos, pois permite a divulgação do trabalho exigido para realização de determinado 

objetivo; proporciona agilidade nos processos internos; auxilia na racionalização do trabalho; 

reduz a ineficiência e aumenta a capacidade de a organização enfrentar as dificuldades. 
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Importante observar, ainda, o alerta feito por Cury (2000) que sustenta que os 

manuais só podem funcionar como instrumentos a serviço da efetividade organizacional se 

estiverem permanentemente submetidos à análise, crítica e avaliação por parte de todos aqueles 

que participam do processo de trabalho. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é o formato dos manuais. Com o 

advento do uso da tecnologia, é possível criar manuais em formato eletrônico. Para tanto, em 

primeiro lugar, deve-se pensar sobre a linguagem e os programas necessários para o 

desenvolvimento de tais manuais, de forma a assegurar a compatibilidade dos recursos para a 

elaboração e utilização do manual por parte dos usuários. 

Para Trías (2009), os manuais em formato eletrônico iniciaram apenas como uma 

forma de apresentação, transpondo o formato em papel para o formato eletrônico, normalmente 

em um arquivo não modificável. Esclarece, entretanto que, com o desenvolvimento de páginas 

em HTML (HyperText Markup Language) tornou-se possível incorporar maior interatividade aos 

manuais, com a utilização de documentos gráficos como áudios e vídeos que complementam e 

exemplificam as prescrições, auxiliando o usuário.  

A apresentação dos manuais em formato eletrônico apresenta vantagens, tais como: 

facilita a atualização, com um controle maior de versões, pois somente aquele manual 

disponibilizado no sítio eletrônico oficial da organização é o válido e definitivo; permite maior 

riqueza na forma de apresentação das informações, principalmente nos manuais de 

procedimentos em que é possível inserir fotografias e vídeos, contribuindo para a clareza das 

informações; facilita o acesso de documentos, por meio de hiperlinks; permite maior facilidade 

para o usuário chegar a informação requerida, por meio de utilização de ferramentas de pesquisa 

e indexação dos dados (TRÍAS, 2009). 

Atenção especial deve ser dada, destarte, às permissões de modificações de tais 

manuais, permitindo somente a pessoas autorizadas a introdução de modificações de conteúdo, de 

forma a assegurar que as informações disponibilizadas sejam de fato aquelas em uso na 

organização. (TRÍAS, 2009). 

A evolução da Web (Word Wide Web), para a Web 2.0, conforme conceitualizado por 

O’Reilly (2005 apud Machado, 2008) proporcionou a democratização do uso da web com a 

possibilidade de colaboração por parte dos usuários, que podem transformar os conteúdos, 

reorganizá-los, classificá-los, compartilhá-los, e, principalmente, possibilita a aprendizagem 
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cooperativa e coletiva. A Web 2.0 é, então, um conjunto de tecnologias interativas e a percepção 

de uma nova geração de formas de utilização da web. Assim, o desenvolvimento das ferramentas 

da Web 2.0, tais como blogs, wikis, podcast, social bookmarking e redes sociais traz a 

possibilidade de se modificar os padrões anteriormente utilizados dentro das organizações na 

elaboração de manuais. 

Dentre as ferramentas da web 2.0 citadas, a que mais se adequa à construção de 

manuais colaborativos é o wiki. O Wiki foi inventado em 1995, por Ward Cunningham com a 

finalidade de criar uma página na Web que possibilitasse a edição aberta e colaborativa de 

conteúdos. O primeiro software elaborado deu início ao que seria chamado de Wiki Wiki Web, 

que significa “super-rápido” em havaiano (MACHADO, 2008). Segundo Carvalho (2008), a wiki 

é um software colaborativo que permite que a edição colaborativa de documentos.  

As principais características dos wikis são: facilidade de acesso e de edição, 

possibilidade de guarda de históricos das alterações, as edições podem ser feitas por um grupo 

restrito de usuários e, permite que o visitante comente sobre aquilo que está sendo construído. 

Além disso, potencializa a colaboração descentralizada.  (MACHADO, 2008) 

Bottentuit Junior et al (2008) classifica os wikis em duas categorias: de tipo 

comercial ou open source (código aberto). Acrescenta que algumas empresas preferem trabalhar 

com o software comercial, pois dessa forma ele é instalado no ambiente da Intranet e somente 

indivíduos registrados no wiki podem ter acesso aos conteúdos, resguardando a segurança dos 

dados nos próprios servidores da empresa.  

Carvalho (2008) aponta, ainda, que a utilização da ferramenta wiki estabelece uma 

relação particular entre os participantes, por meio do sentimento de pertencimento criado pelo 

uso do instrumento e pelo respeito de um estado de espírito comum, que se orienta pela 

colaboração e pela partilha. 

A proposta deste trabalho é utilizar a ferramenta wiki para a criação interativa e 

colaborativa de manual do Sistema de Informações Legislativas (SILEG), possibilitando que os 

usuários do SILEG, primeiro na Secretaria-Geral da Mesa, e, após, nos diversos setores da 

Câmara dos Deputados, possam participar do processo, de forma a facilitar, padronizar e 

melhorar o uso do sistema, disponibilizando informações precisas sobre o processo legislativo. 
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3 DIAGNÓSTICO, MÉTODO E ANÁLISE 

3.1 Diagnóstico da situação atual 

 

De acordo com o diagnóstico (não publicado) feito pelo Grupo Gestor do Programa 

de Informatização da Atividade Legislativa – PROLEGIS, criado pela Portaria n. 80, 2006 

(BRASIL, 2006), o Sistema SILEG – Sistema de Informação Legislativa – é o principal sistema 

de registro da informação legislativa da Câmara dos Deputados e tem no processo de tramitação 

de proposições o seu foco.  

As principais funcionalidades do sistema, segundo o Prolegis, são: 

a) tratamento do fluxo do processo de tramitação das proposições; 

b) tratamento das regras do processo de tramitação das proposições; 

c) apresentação interna e externa de proposições eletrônicas com dispositivo de 

integridade de texto (autenticador); 

d) recebimento e cadastro automático de proposições e outros documentos 

eletrônicos e físicos; 

e) gestão de despacho em proposições; 

f) controle de prazos em dias e sessões (emendas, recursos, etc.); 

g) gestão de arquivamento e desarquivamento de proposições; 

h) controle para conferência de assinatura de deputados em documentos legislativos; 

i) designação e controle de matérias enviadas a relatores nas comissões; 

j) gestão de reunião: elaboração automática de pauta, resultado, ata e controle de 

presença de deputados; 

k) controle de protocolo de documentos físicos; 

l) distribuição automática de tarefas a analistas de um mesmo órgão; 

m) montagem automática das capas dos dossiês das proposições; 

n) montagem automática dos avulsos de proposições e da pauta da ordem do dia; 

o) recurso para notificação eletrônica de atividades feitas por um órgão a outro 

órgão; 

p) geração automática de documentos por meio de macros do “word”; 
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q) recursos para pesquisa avançada de proposições e por macro-temas; 

r) cadastro de período de funcionamento legislativo; 

s) cadastro de órgãos internos e externos; 

t) controle de perfis de acesso e auditoria do sistema. 

 

O relatório descreveu, ainda, que a qualidade dos dados era prejudicada pelos 

seguintes fatores:  

a) falta de treinamento dos usuários provedores na alimentação –   

b) precariedade na definição e na manutenção de padrões de registros de dados não 

estruturados; 

c) informalidade nos procedimentos de manutenção pela equipe técnica e no trato 

dos documentos e dos registros pelos usuários provedores.  

Os problemas apresentados no relatório elaborado pelo Prolegis remontam ao ano de 

2008, no entanto, tais problemas ainda persistem. As funcionalidades do sistema acima ainda 

apresentam diferentes níveis de definição, aplicação e maturidade e outras ainda precisavam ser 

criadas para abranger todo o processo.  

Assim, em 2012, foi criado, por meio da Portaria n. 1, de 31/05/12 (BRASIL, 2012) o 

Comitê Gestor do Sistema de Informação Legislativa – CG SILEG, que tinha como atribuições: 

analisar e emitir parecer sobre a pertinência, a conveniência e a oportunidade dos projetos 

relativos à manutenção ou melhoria do SILEG, submetendo sua apreciação à deliberação do 

Secretário-Geral da Mesa;  discutir problemas identificados no SILEG e emitir relatórios ao 

Secretário-Geral da Mesa, indicando as possíveis ações saneadoras e de melhoria; propor projetos 

e a priorização de projetos relativos ao SILEG, centralizar o recebimento de demandas dos 

usuários do SILEG e sugerir ações saneadoras; propor ações de capacitação e elaborar manuais 

de definições, de pesquisa e de padronização dos procedimentos relativos ao uso do SILEG.  

O SILEG, portanto, é um sistema em constante evolução, sendo necessário, ainda, 

introduzir novas funcionalidades de forma a incorporar as necessidades decorrentes do processo 

legislativo, com o intuito de aprimorar os processos de trabalho, por meio de procedimentos 

consistentes, o que certamente influenciará na qualidade das informações inseridas no sistema. 

 

3.2 Método de abordagem 
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Conforme apregoado acima, o processo de codificação do conhecimento é 

imprescindível para que as inovações desenvolvidas ou adotadas na organização se transformem 

em organizacionais. Por meio do processo de codificação, os indivíduos e grupos são envolvidos 

em situações de trabalho, acarretando troca de experiências, e a consequente socialização do 

conhecimento.  Por outro lado, a codificação ausente ou intermitente e o modo como a 

padronização do conhecimento é realizada pode afetar as possibilidades de aprendizagem 

organizacional. (Figueiredo, 2004 apud Loiola et al, 2006). 

A proposta neste trabalho é sugerir a elaboração de um manual com formato 

eletrônico que possa contribuir para a codificação do conhecimento existente relacionado aos 

procedimentos executados no Sistema de Informações Legislativas, nos diversos setores da 

Secretaria-Geral da Mesa. 

 

 

 

3.3 Registro das observações e análises 

Alguns problemas relatados, tais como falta de treinamento dos usuários provedores 

na alimentação e precariedade na definição e na manutenção de padrões de registros de dados não 

estruturados podem ser tratados com a utilização de ferramentas que possibilitem a padronização 

dos procedimentos de utilização do SILEG. 

A partir de conversas informais com os servidores e de observação direta do ambiente 

de trabalho da Secretaria-Geral da Mesa, foi possível verificar que as Coordenações, Serviços e 

Setores da SGM, em virtude da ausência de um manual único, elaboram manuais ou guias de 

procedimentos setoriais de forma a facilitar o trabalho dos servidores. Tais manuais foram 

disponibilizados pelos setores (alguns extratos estão disponíveis nos Anexos deste trabalho) e 

analisados em busca de uma solução unificada de manualização dos procedimentos do SILEG 

dentro da SGM.  

As proposições legislativas “caminham” pela Secretaria-Geral da Mesa, e os 

processos desse caminhar perpassam, por vezes, vários setores, sendo necessária a ação de 

diversos atores que fazem alimentações diferentes dentro do sistema. Tais alimentações permitem 

ações como: recebimento de proposições; inserção de despachos; abertura de prazos; criação e 
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constituição de comissões temporárias; inserção de resultados de votação; designação de relatores 

para Requerimentos de Informação e outras posições sujeitas à apreciação da Mesa; distribuição 

de proposições para Comissões Permanentes; arquivamento de proposições, entre outras ações 

realizadas dentro do sistema pelos servidores da SGM.  

Foi possível observar que os manuais analisados têm formatação diferentes, bem 

distintas, de acordo com o setor que a elaborou. Além disso, os guias incluem procedimentos 

diversos de trabalhos realizados pelos setores, ou seja, abrangem procedimentos realizados no 

SILEG e também, outros procedimentos realizados em outros sistemas disponíveis na Secretaria-

Geral da Mesa.  

Os documentos disponibilizados têm caráter eminentemente discursivo, ou seja, as 

explicações sobre os procedimentos são feitas por meio de textos, com pouca utilização de 

figuras ou outros recursos que facilitem o entendimento dos usuários acerca das atividades a 

serem realizadas.  

Outro fato que merece destaque é que os manuais ficam restritos às áreas de execução 

das atividades, ou seja, são disponibilizados apenas para os servidores de cada setor.  A restrição 

de acesso a servidores de outros setores não parece ser uma atitude intencional com algum 

objetivo específico, ocorre somente porque os arquivos normalmente são guardados em pastas 

públicas restritas ao setor. Os manuais, portanto, abrangem somente os processos de trabalho do 

setor, o que dificulta sobremaneira o acompanhamento de todo o processamento das informações 

sobre as proposições legislativas dentro da própria Secretaria-Geral da Mesa. Problema que pode 

ganhar relevância ainda maior se considerado que as proposições caminham por vários outros 

órgãos da Casa, como as Comissões Temáticas.  

A atualização dos manuais também é feita setorialmente, podendo, eventualmente, 

ocorrer a atualização em determinado setor e, em outro não, acarretando problemas em 

procedimentos conexos e consequentes erros de procedimentos em função da não divulgação das 

mudanças ocorridas. Além disso, não foi possível identificar rotinas sistemáticas de atualização 

dos documentos, nem os agentes responsáveis pela atualização dos manuais.  
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1 Sugestões de aprimoramento 

Propõe-se então, a construção de manual em formato eletrônico, utilizando a 

ferramenta wiki, construído de forma colaborativa, que permita que haja padronização dos 

processos de trabalho relacionados ao SILEG dentro da SGM. Tal iniciativa pode conferir 

segurança aos servidores que já utilizam o sistema, ser instrumento de capacitação de novos 

servidores, bem como possibilitar a visão sistêmica dos procedimentos inseridos dentro do 

SILEG pelos servidores da SGM. 

Tal ferramenta construída em ambiente compartilhado pode reduzir o tempo gasto nas 

atividades em grupo, facilitar a atualização dos conteúdos e melhorar a comunicação entre os 

setores envolvidos, permitindo que todos possam verificar os procedimentos de outros setores e 

ajustar os procedimentos, evitando inconsistências.  

Além disso, o wiki permite que sejam inseridos além de conteúdos escritos, outros 

formatos de documentos de forma a facilitar o aprendizado dos servidores e a capacitação dos 

novos servidores. Assim, poderão ser inseridas figuras, vídeos e formatos que se demonstrem 

úteis no dia a dia dos servidores. 

Com a adaptação dos passos sugeridos por Trías (2009), as seguintes etapas são 

sugeridas para a construção do manual: 

1. Preparação do trabalho:  

Nesta etapa deverão ser definidas as responsabilidades dos usuários na elaboração do 

manual, bem como os objetivos a serem alcançados. Como se trata de um instrumento de 

construção coletiva, faz-se necessário identificar aquelas pessoas responsáveis por revisar os 

conteúdos sugeridos e também pela intermediação entre os setores. Além disso, é de extrema 

relevância apontar os responsáveis pela atualização dos conteúdos disponibilizados, pois o 

manual só se configura em uma ferramenta poderosa de gestão da informação e do conhecimento 

se conseguir manter-se atualizado e disponível para os usuários, de outra forma, sua 

obsolescência pode acarretar mais malefícios que benefícios para a organização.    
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Importante, também, que se apresente a ferramenta da web proposta, proporcionando, 

se necessário, capacitação para aqueles usuários que não se considerem aptos para sua utilização 

do wiki. Além disso, como se trata de uma ferramenta colaborativa, deverão ser estabelecidos os 

estilos de redação, de forma a criar critérios uniformes de redação e disponibilização dos 

conteúdos, com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários ao manual.  

 

2. Planejamento do trabalho:  

 Neste momento, deverão ser definidos os conteúdos que necessitam compor o 

manual do SILEG no âmbito da SGM. Assim, os setores deverão fazer o levantamento e o 

mapeamento dos processos que envolvem o Sistema de Informação Legislativa. Os manuais já 

elaborados poderão ser aproveitados e adaptados de forma a seguirem o mesmo padrão, bem 

como poderão incorporar novos conteúdos que, porventura, os usuários entendam como 

essenciais para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Não se pode esquecer que o formato wiki 

permite a inclusão de formatos diferentes, o que poderá enriquecer os manuais já existentes.  

Essencial neste momento estabelecer um cronograma de trabalho, de forma a orientar 

a consecução dos trabalhos, atentando-se que entregas parciais poderão ser feitas, visto que a 

ferramenta wiki permite que os conteúdos sejam frequentemente editados.      

3. Elaboração  

Etapa em que efetivamente se inicia a construção do manual. Os usuários 

responsáveis deverão introduzir os conteúdos na ferramenta wiki, utilizando os formatos 

discutidos.  

Indispensável neste momento que haja alguém designado para fazer os links 

necessários entre os conteúdos inseridos pelos diversos setores. Isso porque, é imprescindível que 

se façam as junções adequadas dos processos de trabalho, garantindo a unicidade das 

informações.  

4. Revisão do manual 

Uma das vantagens do wiki é o fato de que pode ser editado pelos usuários que por 

ele navegam. Assim, as informações são constantemente revisadas pelos próprios usuários, 

devendo ser feitos os ajustes necessários quando ocorrer alguma inconsistência de informação. 

Assim, a coletividade é responsável pela revisão do manual.  
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5. Divulgação do manual 

Como se trata de uma ferramenta disponível na web, não é necessário se fazer a 

distribuição do manual, no entanto, de extrema importância é sua divulgação.  

Medidas devem ser tomadas para a divulgação do manual entre os servidores, com a 

inclusão de atividades de apresentação formal do instrumento aos usuários. Ademais, deve-se 

proporcionar, se necessário, capacitação para o uso do manual, de forma a favorecer sua correta 

aplicação e utilização. 

6. Atualização do manual  

A utilidade do manual como ferramenta de trabalho está radicada nas informações 

disponibilizadas por ele. Assim, é preciso que o manual esteja sempre atualizado para que 

permaneça cumprindo os objetivos para os quais foi elaborado e assegurem segurança aos 

usuários que dele se utilizam. 

Dessa forma, imprescindível que, além das revisões feitas pela coletividade dos 

usuários, seja estabelecido cronograma de atualização, bem como identificado responsável pela 

revisão periódica do conteúdo do manual. 

 

 

4.2 Limitações das ações 

Alguns fatores podem ser considerados limitadores das ações propostas. Em primeiro 

lugar, a escassez e precariedade da documentação do Sistema de Informações Legislativa podem 

prejudicar a elaboração do manual, dificultando a análise dos processos subjacentes às ações 

implementadas no sistema.  

Em segundo lugar, o uso descentralizado do Sistema de Informação Legislativa 

favorece a falta de padronização das ações. Cada setor estipula os padrões de uso do SILEG, o 

que pode gerar conflitos na elaboração do manual. A busca pela uniformização e por um padrão a 

ser utilizado é imprescindível para a adequação do manual. Assim, resistências devem ser 

superadas na busca por um denominador comum a todos os setores. 
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CONCLUSÃO 

A proposta de intervenção apresentada surgiu da necessidade de se criar um 

instrumento que pudesse padronizar o uso do Sistema de Informações Legislativas dentro da 

Secretaria-Geral da Mesa.  

A falta de padronização na inserção dos dados no SILEG na Câmara dos Deputados, 

bem como a utilização descentralizada do sistema têm permitido que ocorra inconsistências nas 

informações e diferenças nos procedimentos realizados pelos diversos órgãos da Casa, 

acarretando problemas na recuperação dos dados e informações legislativas dentro da Câmara 

dos Deputados. 

A construção colaborativa de um manual de procedimentos pode facilitar o trabalho 

dos servidores da área legislativa, visto que o SILEG é o principal sistema de registro da 

informação legislativa da Câmara dos Deputados. A padronização dos procedimentos, a 

facilidade de acesso aos padrões estabelecidos, bem como a atualização frequente dos 

procedimentos pode influenciar positivamente no trabalho, garantindo segurança para os 

servidores envolvidos no processo legislativo, atingindo tanto os iniciantes quanto aqueles que já 

estão há tempos atuando nas diversas áreas legislativas.  

A definição dos processos de trabalho e sua codificação podem ainda contribuir para 

o desenvolvimento entre os servidores de uma visão sistêmica do trabalho desempenhado dentro 

do Sistema de Informações Legislativas, possibilitando que tenham uma noção completa dos 

passos por onde percorrem as proposições legislativas. 

Outro fator importante é que a participação dos usuários envolvidos na elaboração do 

manual pode favorecer a integração entre os setores, por meio do trabalho conjunto, contribuindo 

para estabelecimento de conexões e redes de trabalho que podem possibilitar a utilização de 

melhores práticas na elaboração de um padrão adequado para as tramitações legislativas, 

facilitando a recuperação das informações no futuro. 

Além disso, o formato de manual sugerido permite que as atualizações sejam feitas 

com facilidade e que sejam incorporados novos formatos de conteúdo, tais como vídeos, figuras, 

fotos e hiperlinks que podem auxiliar na adesão dos servidores à utilização do manual, 
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incorporando ao instrumento organizacional as novas possibilidades que a tecnologia proporciona 

nos dias atuais. 

O sucesso da experiência desenvolvida na Secretaria-Geral da Mesa pode contribuir 

para o desenvolvimento de formatos semelhantes de manuais nos diversos órgãos da Casa, como 

as Comissões Permanentes e Temporárias, possibilitando a padronização dos procedimentos 

relacionados ao Sistema de Informações Legislativas dentro da Câmara dos Deputados. 
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ANEXOS 

SILEG: CRIAÇÃO DA  COMISSÃO ESPECIAL DO ART. 34 QUANDO O ATO JÁ FOI 

LIDO EM PLENÁRIO  

Escanear o Ato assinado (com o carimbo de “Lido no Plenário”), criando, assim, um arquivo local com 
esse conteúdo 

o Exemplo da forma de intitular o Ato:  

o PL 6314 – Ato Cria – 2016_02_24 

o O salvamento desse documento deve ser incluído automaticamente no seguinte endereço: 
Público da SGM > Word > Serco > Digitalizados – Atos e Outros 

No SILEG, abrir o “Gerenciador de Proposições” com 1 clique 

Informar o tipo, nº e ano da proposição (Ex.: PL 6583/2013). Clicar no botão “Abrir”, à direita 

Na TELA DO LADO DIREITO, selecionar a respectiva proposição e:  

Clicar duas vezes em “Tramitações” 

Clicar com o botão direito do mouse na parte em branco, à direita 

Nova 

Plen – Plen (OK) 

Todos os tipos de tramitação (OK) 

Criação de Comissão Temporária (OK) 

Data Tramitação (é a data da criação da Comissão – data da leitura) 

Texto Padrão: Escolher o texto que está no Ato 

Inteiro Teor: Clicar nos “3 pontinhos”.  

o  No lado esquerdo, em “Formato de Arquivo” > Arquivo Adobe PDF > Abrir 

o Localizar o arquivo desejado, selecionar > Abrir > Ok 

o Para checar se o arquivo incluído está correto, abrir “Inteiro Teor”. Em caso positivo, clicar “OK” 

o Caso o computador ainda não esteja configurado quando for fazer o lançamento do Inteiro Teor: 
SGM(I) / Aplicati / Serco / Atos 

Na TELA DO LADO ESQUERDO, clicar na respectiva proposição 

Quando aparecer A TELA DO LADO DIREITO, clicar duas vezes em cima da proposição, do lado direito 

No “Estado Atual no Órgão: SERCO/SGM (Não Definido) alterar para: “Aguardando constituição de 
Comissão Temporária” > Ok 

 

Fonte:  Retirado do roteiro de trabalho do Serviço de Comissões Especiais - SGM 
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PUBLICAÇÃO/ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO - PARECER PELA REJEIÇÃO: 
 

PUBLICAÇÃO – SEPUB – obs.: somente após encaminhamento de ofício ao autor. 
 fazer pesquisa avançada (versão anterior) no SILEG para selecionar os RICs rejeitados; 
 exportar para o Word, selecionar a íntegra e o parecer; incluir o parecer da Mesa Diretora; salvar o 

arquivo e incluir no iDCD para publicação. 
 
 Criar nova tramitação para incluir a informação da publicação no DCD: 
 Tramitação/nova/mesa diretora/todos os tipos de tramitação/publicação de parecer -  

 

 
 
 

 NO DIA DA PUBLICAÇÃO - ABRIR PRAZO PARA RECURSO, observar o tipo de prazo:  
- Mesa de Trabalho \ Aplicativos \ Gerenciador de Proposição (filtrar a proposição; clicar com o 

botão direito em cima do nº da proposição): 
- Abrir prazo para recurso – Tipo de prazo: contra despacho pelo indeferimento; 

 

 Dt. Tramitação/Publicação = Dt do DCD 

 Início da contagem             = Dt do DCD 
 

 
- Selecionar ‘Última Ação’ 
- Confirmar com SECOD/COAPP a publicação na Ordem do Dia, da abertura do prazo para 

recurso (é necessário o envio à publicação no DCD antes da OD) – Conforme informação da 
COAPP (14/8/2014), esses recursos não serão mais publicados no DCD, em razão do ofício 
de comunicação que é encaminhado, a menos que o RIC tenha mais de um autor ou de 
Comissão. 
 
* O prazo é automatizado pelo SILEG. 

 

 

Fonte: Retirado do Manual do Serviço de Apoio à Mesa - SGM 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL/PRN 
- Passar no protocolador o Ofício do SF. 
- Numerá-lo com o mesmo número recebido no Congresso Nacional e especificado no 
Ofício. 
- Havendo código de barra colocar o inteiro teor; caso contrário, escaneá-lo. 
- Se o PRN for de autoria de Deputado ou de Senador e constar na ficha de tramitação 
duas autuações, o PRN deverá ser numerado pelo Sileg. 
- Se o PRN for de autoria de Deputado ou de Senador e constar na ficha de tramitação 
uma autuação, o PRN tramitará com maior celeridade, portanto não será inserido no 
Sileg necessariamente. 
- Se o PRN for de autoria das Mesas, conterá apenas uma autuação e ele não será 
numerado no Sileg. 
- Colocar como autor o nome do Senador/Deputado. 
- Inserir Ofício na tramitação, escanear e alimentar o inteiro teor. 
- Encaminhar original para SECAP. 

Fonte: Retirado do Manual de Rotinas da Seção de Implementação Eletrônica de Proposições e Documentos Legislativos e 

Administrativos – SGM 



38 

 

- REDISTRIBUIÇÃO (com despacho de deferimento) 

 

I - Cadastrar despacho no REQ (Sistema: SILEG), ver p. Erro! Indicador não 

definido.  

 

OBS: Inserir também a Atualização de Despacho. 

 

II – Redistribuir a Proposição (Sistema: SILEG) 

 

OBS: Antes de iniciar, verifique se o despacho está de acordo com a situação da 

proposição. Por exemplo, se a proposição a ser distribuída for a principal, no despacho 

deve constar referência às apensadas. Outro exemplo: se a proposição a ser distribuída 

estiver apensada a outra, deve constar despacho de desapensação dessa proposição. 

São vários casos, por isso é importante que, antes de iniciar, você verifique a situação 

da proposição a ser distribuída. 

 

1. Com o botão direito na proposição a ser redistribuída, escolher GERENCIADOR DE 

DESPACHO 

2. Clicar em NOVO 

3. Escolher no tipo de despacho: DISTRIBUIÇÃO ÀS COMISSÕES (Não dar OK ainda) 

4. Ir na aba ENCAMINHAMENTO: selecionar a primeira comissão, escolher mérito e 

clicar em adicionar; e assim incluir as comissões do despacho. Quando a CCJC ou a 

CFT forem se manifestar sobre o mérito (isto estará no despacho) incluí-las nas 

duas competências (mérito e constitucionalidade ou adequação financeira). 

5. Ir na aba REGIME E APRECIAÇÃO e preenchê-la conforme o despacho. 

6. Clicar OK. Uma janela em Word abrirá com a sugestão do despacho. 

7. No espaço do TEXTO DESPACHO, substituir pelo conteúdo do despacho do 

Requerimento, incluindo a Atualização de Despacho. 

8. Clicar em Arquivo e, após, em Salvar no banco. 

9. De volta na janela de GERENCIADOR DE DESPACHO, selecionar o seu despacho. O 

último despacho sempre fica abaixo 

10. Chancelar o despacho (selecioná-lo, clicar no botão chancelar e conferir a data do 

despacho) 

11. Publicar o despacho (selecioná-lo, clicar no botão publicar e conferir a data do 

despacho) 

 

OBS: Se perceber que fez errado, que faltou alguma comissão ou alguma outra coisa, é 

possível retirar a chancela e excluir o despacho. Se fizer assim, não se esqueça de 

conferir as tramitações, o regime e a apreciação pra verificar se ficou alguma 

informação indevida. 

 

12. Verifique se a proposição foi distribuída adequadamente para todas as comissões 

que foram designadas no despacho. 

 

III – Notificar conteúdo do despacho do REQ nas proposições principais ou 

relacionadas, se for o caso (Sistema: SILEG), ver p. Erro! Indicador não 

definido. 

IV - Numerar Of. SGM/P (Sistema: Numeração de documentos), ver p. Erro! 
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Indicador não definido.. 

VI – Chancelar documentos (Sistema: Autenticador de Documentos SGM), 

ver p. Erro! Indicador não definido. 

VII – Cadastrar rotina de expedição (Sistema: DOCSGM), ver p. Erro! 

Indicador não definido. 

 

 

Fonte: Retirado do Manual de Rotinas do Serviço de Cadastro, Acompanhamento e Controle de Documentos Legislativos - SGM 


