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Resumo Executivo 

 

  

 Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta para reunir, em relatório único, 

todas as informações relacionadas à tramitação das medidas provisórias, em seu percurso para 

apreciação pelo Congresso Nacional. Refere-se à unificação da ficha de tramitação das medidas 

provisórias que reunirá todas as informações suficientes aos procedimentos para apreciação destas 

proposições e que deverão ser disponibilizadas, em formato e conteúdos únicos, nos portais de 

pesquisas legislativas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. O 

projeto deverá ser desenvolvido em conjunto com o Senado Federal e dependerá de ações conjuntas 

de órgãos das duas Casas Legislativas. A parte do projeto realizada pela Câmara tem estimativa 

para execução num prazo de nove meses, com custo previsto de R$ 934.375,00 (novecentos e trinta 

e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais) calculados com base na remuneração das horas 

trabalhadas pelos servidores da Câmara dos Deputados envolvidos na implantação do projeto. Não 

estão previstas aquisições de produtos ou serviços. A importância da proposta recai no fato de o 

Parlamento Brasileiro, ao disponibilizar uma ferramenta de pesquisa e recuperação de dados mais 

eficiente, facilitar o acesso da população à informação e promover mais transparência ao trâmite 

legislativo das medidas provisórias.  
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

As medidas provisórias, introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro com a 

Constituição Brasileira de 1988, representaram uma inovação da chamada Carta Cidadã. 

Disciplinadas originalmente no art. 62 da CF/1988, tiveram seu rito alterado pela Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001, que trouxe modificações substanciais na normatização das medidas 

provisórias: proibiu as reedições e permitiu que passassem a ter o prazo de vigência de sessenta 

dias, podendo esse prazo ser prorrogado, uma única vez, por mais sessenta dias; alterou os prazos 

de tramitação para que o Congresso Nacional não mais necessitasse ser convocado 

extraordinariamente para apreciação de MPV, uma vez que o prazo não mais correria durante os 

recessos constitucionais; proibiu a edição para algumas matérias consideradas controversas como 

aquelas relacionadas a nacionalidade, cidadania, direitos e partidos políticos; direito eleitoral, 

penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público 

e a carreira de seus membros, matérias orçamentárias, regulamentação de artigos da Constituição 

Federal nos casos que especifica, dentre outras; alterou significativamente a forma de apreciação 

desta proposição que deixou de ser deliberada em reuniões conjuntas do Congresso e passou a ter 

apreciação separada na Câmara e no Senado; e inovou ao admitir o exame prévio dos requisitos de 

relevância e urgência da MPV por uma comissão mista de Deputados e Senadores, especialmente 

constituída para sobre ela emitir parecer. 

A medida provisória, ao ser adotada pelo Presidente da República, será imediatamente 

submetida ao Congresso Nacional, por meio de mensagem presidencial, e publicada no Diário 

Oficial da União (DOU). A chegada do texto no CN e a sua distribuição em avulsos (publicação 

oficial de proposições pelas Casas Legislativas) configuram o início da sua tramitação legislativa. 

Inicialmente, a proposição é analisada por uma comissão mista e, sem seguida, será apreciada 

separadamente pela CD e pelo SF, conforme estabelecido no art. 62 da CF/1988, caput, e parágrafo 

9º, a seguir destacados: 

 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 

imediato ao Congresso Nacional. 

................................................................................................................. 
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 § 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as 

medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 

sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

 A Resolução nº 1/2002, do Congresso Nacional, que "Dispõe sobre a apreciação, pelo 

Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, e 

dá outras providências", especifica todos os passos que deverão ser percorridos pela proposição na 

comissão mista, na Câmara e no Senado, seus ritos, prazos e demais providências. Dentre essas 

providências, determina que a matéria seja publicada em avulsos com o objetivo primordial de dar 

conhecimento ao Congresso Nacional do recebimento da proposição e do início de sua tramitação. 

 Como ensina José Levi Mello do Amaral Júnior (2012, p.170): 

 Assim, nas quarenta e oito horas que se seguem à publicação da medida 

provisória, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional deve fazer publicar e 

distribuir avulsos da medida, bem como designar Comissão Mista de Deputados 

e Senadores para emitir parecer sobre ela. Vale observar que o início da tramitação 

parlamentar da medida provisória não depende da mensagem presidencial, mas, 

sim, da distribuição dos avulsos e da designação da Comissão Mista. 

  Luiz Claudio Alves dos Santos (2008) discorre que a designação recai sobre uma comissão 

mista temporária nomeada especificamente para examinar e emitir parecer sobre a medida 

provisória. No caso de a MPV dispor sobre matéria orçamentária, a competência para o exame será 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). De qualquer modo, 

independentemente de qual comissão analise a medida provisória, todos os prazos e ritos da 

tramitação, estabelecidos na Resolução nº 1, de 2002-CN, deverão ser observados e devidamente 

registrados pelos órgãos responsáveis e envolvidos na tramitação legislativa das proposições. 

 Os prazos de tramitação da medida provisória são conhecidos, na prática, como calendário 

de tramitação e nele estão dispostas: as datas referentes à publicação da MPV; da designação e 

instalação da comissão mista; o prazo para a apresentação de emendas; os termos finais para 

tramitação na comissão mista, na CD e no SF; a data em que a matéria passará a tramitar em regime 

de urgência; o término do prazo inicial de tramitação no Congresso Nacional que, segundo o 

estabelecido no parágrafo 7º do art. 62 da CF/1988, é de sessenta dias e, por último, o termo final 

da vigência da medida provisória após prorrogação automática do prazo por igual período. 

Apesar desta regulamentação, na prática legislativa atual, os prazos de tramitação quase 

sempre são protelados. Um bom exemplo é a demora costumeira na aprovação dos pareceres pelas 
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comissões mistas incumbidas de manifestar-se sobre a constitucionalidade, o mérito e a adequação 

orçamentária e financeira das medidas provisórias. Somente após aprovado o parecer, seja pela 

rejeição ou pela aprovação da matéria, a proposição será encaminhada à CD para que a MPV tenha 

a sua apreciação iniciada naquela Casa Legislativa.  

De todas as medidas provisórias enviadas para apreciação pela Câmara dos Deputados, na 

sessão legislativa de 2016, compreendendo as medidas de nº 698/2015 até a 746/2016, apenas a 

MPV nº 730/2016 chegou dentro do prazo previsto para a sua tramitação na Casa, conforme o 

calendário para apreciação de cada proposição, fixado nos moldes da Resolução nº 1, de 2002-CN 

(vide anexo 1). A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/12, publicada no DOU de 16/3/12, 

declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, caput, e art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução do CN, 

supracitada, que dispõem sobre prazos de tramitação de MPVs. Decorre desta ADI que as medidas 

provisórias só seguirão para os plenários das Casas Legislativas com parecer aprovado pela 

comissão mista. A demora na aprovação do parecer contribui para o atraso no encaminhamento da 

proposição à CD. Com o atraso, a apreciação da matéria não ocorre dentro do prazo constitucional, 

acarretando também atraso na apreciação pelo Senado. O que se presencia rotineiramente são 

medidas provisórias obstruindo a pauta das duas Casas, em decorrência do previsto no parágrafo 

6º da CF/1988 e no art. 9º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, abaixo transcrito: 

Art. 9º Se a Medida Provisória não for apreciada em até 45 (quarenta e 

cinco) dias contados de sua publicação no Diário Oficial da União, entrará em 

regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso 

Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 

deliberações legislativas do Plenário da Casa em que estiver tramitando. 

O art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, determina que se a votação da MPV não tiver 

sido concluída pelas duas Casas Legislativas, ou se aprovado projeto de lei de conversão com 

redação diferente da proposta pela comissão mista ou, ainda, se a medida provisória for rejeitada, 

deverá ser elaborado projeto de decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas 

e decorrentes dos atos praticados durante o período de vigência da proposição. 

A tramitação completa da medida provisória no Congresso deve ser documentada 

adequadamente para dar ciência aos interessados e, principalmente, para imprimir transparência ao 

processo legislativo, em consonância com as disposições da Lei nº 12.527, de 2011, que 

regulamenta a divulgação de informações por meio de sítios oficiais dos órgãos e entidades 

públicas, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). 
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A escolha de se propor a intervenção especialmente nas fichas de tramitação das MPVs se 

deu pelo fato da especificidade no rito de tramitação dessas proposições que, assim como as outras 

proposições, são submetidas à tramitação bicameral, mas delas se distinguem porque são adotadas 

exclusivamente pelo Presidente da República, em casos de relevância e urgência, com força de lei, 

e têm um tempo determinado para tramitar no Congresso Nacional, sendo imprescindível que a sua 

apreciação ocorra dentro do prazo de validade e, também, devido ao grande interesse da sociedade 

pelo tema, observado pela quantidade de acessos dos cidadãos aos sites de pesquisas de tramitação 

legislativa. 

 Em consonância com a proposta deste projeto de intervenção, que consiste em facilitar o 

acesso da população às informações inerentes à tramitação das medidas provisórias no CN, ao 

propor modificações em suas fichas de tramitação, este estudo não discorrerá sobre conceitos ou 

raízes histórias das MPVs e tratará, mais especificamente, sobre a maneira como as informações 

de seu trâmite legislativo são divulgadas pelo Legislativo Federal.  
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2 BUSINESS CASE 

2.1 Diagnóstico da situação atual 

O Processo Legislativo pode ser definido como todos os atos realizados pelo Poder 

Legislativo para transformar um projeto em norma jurídica; não diz respeito somente à criação de 

novas normas, está relacionado também à alteração de norma já existente, ou à revogação, quando 

retira uma norma do mundo jurídico. O art. 59 da Constituição Federal vigente dispõe que o 

processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, 

ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.  

A iniciativa para apresentação de proposições também está prevista na Carta de 1988 que 

relaciona os autores competentes para apresentação das propostas a serem submetidas ao crivo do 

legislativo. Assim, são legítimos para a apresentação de proposta de emendas à constituição, em 

conformidade com o art. 60 da CF/1988: um terço, no mínimo dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, o presidente da República ou mais da metade das Assembleias 

Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 

seus membros. O art. 61 preconiza que "a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição". 

O art. 62 determina que apenas o Presidente da República, em caso de relevância e urgência, poderá 

adotar medidas provisórias e submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.  

Ao ser recebida na Casa Legislativa, toda proposição recebe um número que a identifica 

durante a tramitação legislativa. As regras para a numeração de proposições são definidas em cada 

Casa e, portanto, ganham numeração diferente em cada uma delas. Exceção feita às medidas 

provisórias que são numeradas pela Presidência da República e seguem com o mesmo número até 

o final da tramitação.  

O regramento para a numeração de proposições está disciplinado na Lei Complementar nº 

95, de 1998, que "Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, 

conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para 

a consolidação dos atos normativos que menciona". No entanto, cada Casa pode seguir regras 

especificadas nos respectivos Regimentos Internos para identificação e registro das proposições.  
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O registro da tramitação das proposições é essencial para o bom andamento e transparência 

do processo legislativo. Na Câmara dos Deputados, as informações geradas durante a criação da 

norma jurídica são armazenadas no Sistema de Informações Legislativas (SILEG) que reúne todas 

as etapas do processo em um relatório denominado "ficha de tramitação". Nessa ficha é desejável 

que se encontre todas as informações referentes ao trajeto percorrido pela proposição legislativa 

desde a sua apresentação, passando pela discussão e aprovação, englobando as apreciações nas 

comissões técnicas e nos Plenários, até a sua transformação em norma jurídica ou seu arquivamento 

por rejeição, por pendência de apreciação de comissão técnica ou pelas demais hipóteses previstas 

nos regimentos internos de cada Casa. A tramitação de uma proposição pode ser consultada nos 

sites institucionais da CD, do SF ou do CN, conforme o rito de apreciação do projeto, por meio de 

ferramentas de busca que ajudam o consulente a encontrar as matérias de seu interesse. 

A figura 1 resume o percurso de apreciação de uma MPV no Congresso Nacional na forma 

mais usual: com alteração do texto original, aprovada na forma de projeto de lei de conversão 

(PLV) apresentado pela comissão mista, seguindo para apreciação pela Câmara e, posteriormente, 

pelo Senado que, se aprovar a proposição nos mesmos moldes da Câmara, encaminhará o texto 

para a sanção do Presidente da República. 

 

Figura 1: Síntese da tramitação das medidas provisórias 

Fonte: Produção própria 
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Para melhor identificar os passos da tramitação das medidas provisórias, foi elaborado o 

mapa do processo das medidas provisórias que está representado no Anexo 2.  

O site do Congresso Nacional dedica uma página às Medidas Provisórias. Além de quadros 

com as proposições em tramitação, divulga também informações das comissões mistas, das 

relatorias e demais ocorrências, encerrando com o arquivamento da proposta, seja por 

transformação em norma jurídica, seja por falta de apreciação por decurso de prazo ou ainda por 

inadmissibilidade da matéria. A página compartilha a mesma ficha de tramitação com o Senado 

Federal.  

No site do Senado Federal, na parte destinada à Atividade Legislativa – Pesquisa de 

Matérias –, encontram-se informações do trâmite das medidas provisórias: o registro é iniciado 

com o recebimento da Mensagem da Presidência da República que encaminha o texto proposto e 

continua detalhando a passagem da proposição pela comissão mista até o encaminhamento da 

proposição para apreciação na Câmara dos Deputados. Após o retorno da matéria apreciada na 

Câmara, são realizados os lançamentos da apreciação no Plenário do Senado e dos devidos 

encaminhamentos constitucionais. Na ficha do Senado não constam os lançamentos da apreciação 

da proposta pela Câmara dos Deputados.  

A Câmara dos Deputados, por sua vez, registra a tramitação da medida provisória desde a 

sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) até a sua transformação em norma jurídica. 

Alguns lançamentos são copiados das páginas do SF e do CN; outros são informados pelo 

Presidente do CN em ofícios encaminhados ao Presidente da Câmara. As demais informações são 

produzidas a partir da chegada do processado na Câmara. Entenda-se por processado, a pasta física 

contendo todos os documentos gerados durante a tramitação da MPV. Na ficha de tramitação 

alimentada na Câmara dos Deputados, não são lançadas as informações referentes à tramitação da 

matéria no Plenário do Senado Federal. 

Como situação exemplo, foram realizadas análises das fichas de tramitação da MPV nº 747, 

de 2016, (que propõe alterações na Lei nº 5.785, de 1972, para dispor sobre o processo de renovação 

do prazo das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão) disponibilizadas nos sítios do 

Congresso, do Senado e da Câmara. Apresentamos, a seguir, alguns registros e observações. 

O quadro 1 reúne as informações produzidas na tramitação da MPV em sua passagem nas 

comissões mistas, na Câmara e no Senado; informa os órgãos envolvidos no registro da tramitação; 
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destaca lançamentos realizados por mais de uma das Casas e anotações administrativas inerentes 

ao andamento do processo legislativo. O quadro engloba todos as informações que deveriam 

compor uma ficha de tramitação unificada. 

Quadro 1: Compilação dos lançamentos da tramitação de uma medida provisória 

Medida Provisória nº 747, de 30/09/2016 (publicada no DOU de 03/10/2016) 

Ementa: Altera a Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, para dispor sobre o processo de renovação do prazo das concessões e permissões 
dos serviços de radiodifusão. 

DATA LANÇAMENTO  CÂMARA  SENADO CONGRESSO LANÇ ADM 

03/10/2016 Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União.  Natec     SEPRTL   

03/10/2016 Prazos constitucionais Natec     SLCN   

03/10/2016 
Juntada a Mensagem n° 522, de 2016, que encaminha ao Congresso Nacional 
o texto da Medida Provisória n° 747/de 2016 (DOU de 03/10/16), às fls. 03 a 
09. 

    SLCN X 

05/10/2016 
À Secretaria de Atas e Diários para publicação no Diário do CN de 06/10/2016 
da designação da Comissão Mista e do calendário para tramitação da 
matéria. 

    SLCN X 

05/10/2016 
À Secretaria de Atas e Diários para publicação no Diário do CN de 06/10/2016 
da designação da Comissão Mista e do calendário para tramitação da matéria 

    SLCN X 

05/10/2016 
Fica constituída, em 05 de outubro de 2016, a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria.  

    SEADI   

05/10/2016 
A composição da Comissão Mista e o calendário de tramitação da MP estão 
publicados na Ordem do Dia do CN e serão publicados no Diário do 
Congresso 

    SEADI X  

11/10/2016 Encerrado o prazo regimental ... informa número de emendas apresentadas     CMMPV   

13/10/2016 
Feita a comunicação à Câmara dos Deputados acerca da constituição da 
Comissão Mista e do calendário de tramitação da matéria - Ofício 493/16 

    CMMPV x  

13/10/2016 
Of. Comunica à CD a constituição da Comissão Mista e informa o calendário 
de tramitação. 

Natec       X 

13/10/2016 Convocada reunião de instalação da Comissão Mista      CMMPV X 

14/10/2016 
Recebida Nota Técnica nº 46/2016, da Comissão Mista de Orçamento, conf. 
art. 19, da Res nº 1/2002-CN 

    CMMPV   

19/10/2016 Realizada a 1ª Reunião da Comissão Mista. Instalação da Comissão Natec     CMMPV   

21/11/2016 
Apresentado o Requerimento nº 1, pelo Senador Cidinho Santos, solicitando 
a realização de Audiência Pública para instruir a matéria 

    CMMPV   

23/11/2016 Prorrogado por sessenta dias o prazo de vigência da Medida Provisória Natec     CMMPV   

25/11/2016 
Recebido o Ofício nº 1712/2016/SGM/P, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, comunicando ao Presidente da Comissão Mista o prazo final para 
o recebimento da MPV 

    CMMPV X 

06/12/2016 Convocada reunião da Comissão Mista      CMMPV X 

06/12/2016 Realizada a 2ª Reunião da Comissão Mista.      CMMPV X 

09/12/2016 Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 13 de dezembro de 2016.     CMMPV X 

14/12/2016 Recebido Relatório do Deputado Nilson Leitão.     CMMPV X 

14/12/2016 Realizada a 3ª Reunião da Comissão Mista. Lido o Relatório      CMMPV   

10/02/2017 Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 15 de fevereiro de 2017     CMMPV X 

14/02/2017 A reunião da Comissão Mista convocada para o dia 15/02/2017 foi cancelada     CMMPV X 

17/02/2017 Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 21 de fevereiro de 2017.     CMMPV X 
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21/02/2017 Recebida Complementação de Voto do Deputado Nilson Leitão.     CMMPV   

21/02/2017 Aprovado o Relatório Natec     CMMPV   

21/02/2017 Encaminha à SEADI para publicação e envio à CD     SLCN X 

21/02/2017 Publicação e envio à CD     PLEN - CN   

21/02/2017 Informa ofício que encaminha processado à CD     SEXPE  X 

21/02/2017 
Recebimento do ofício que encaminha o Processado à CD; "Recebimento" da 
Mensagem; "Recebimento" do Parecer; "Recebimento" do PLV  

Protocolo 
SGM-CD 

      

21/02/2017 Envio para a Coordenação de Comissões Permanentes para publicação SECOD       

21/02/2017 Lançamentos da discussão e votação da MPV no Plenário da CD SECOD       

22/02/2017 Remessa do Processado ao SF SEXPE-CD        

22/02/2017 Recebimento do Processado no SF   X     

22/02/2017 Aguardando Leitura no Senado Federal   X     

22/02/2017 Leitura do Recebimento no Plenário SF e publicação   SEADI     

23/02/2017 Inclusão na Ordem do Dia do SF   X     

23/02/2017 Aviso de não apreciação da matéria   X     

07/03/2017 Aprovação do Projeto de Lei de Conversão no Plenário do SF    X     

07/03/2017 Aviso de abertura de prazo para apresentação de decreto legislativo   X     

08/07/2017 Encaminhamento do projeto para sanção   x x   

09/08/2007 Aviso de prazo para elaboração do Decreto Legislativo pela Comissão Mista     CMMPV   

23/03/2017 
No prazo regimental, a Comissão Mista não se reuniu para apresentar o 
projeto de decreto legislativo 

    CMMPV   

29/03/2017 Transformação em Norma Jurídica e comunicação de veto SETRA-CD    SLCN   

18/04/2017 
Recebimento do Ofício nº 194/2017 (CN) comunicando veto parcial e 
encaminhando cópia da Mensagem e autógrafo do projeto vetado. 

SEXPE-CD        

29/03/2017 
Recebimento do processado da MPV 747/2016 para aguardar o prazo final do 
projeto de decreto legislativo. 

    SLCN X 

18/04/2017 
Recebimento do Ofício nº 194/2017 (CN) comunicando veto parcial e 
encaminhando cópia da Mensagem e autógrafo do projeto vetado 

 Protocolo 
SGM-CD 

      

29/05/2017 Esgotado o prazo para aprovação de Decreto Legislativo     SLCN   

31/05/2017 Recebido Ofício nº 275-CN, de 31/05/17, comunica manutenção do Veto  SEXPE-CD        

29/05/2017 
Comunica fim do prazo para aprovação do Decreto Legislativo, Extinção da 
Comissão Mista e envio ao Arquivo 

    SEADI X  

05/06/2017 Comunica arquivamento do processado  Natec *   COARQ X  

* O Natec providencia o arquivamento de cópias do processado na câmara dos Deputados 

Legenda: Lançamentos Duplicados    
  

  LANÇ ADM: Lançamento administrativo      
      

Siglas: CD: Câmara dos Deputados      

  SF: Senado Federal      

  CN: Congresso Nacional      

  PLEN - CN: Plenário do Congresso Nacional      

  SECOD: Seção de Elaboração da Ordem do Dia      

  SEXPE-CD: Seção de Expediente de Proposições       

  SEXPE: Secretaria de Expediente do CN      

  SEPRTL: Serviço de Protocolo Legislativo      

  Natec: Núcleo de Assessoramento Técnico da Secretaria Geral da Mesa        

  SLCN: Secretaria Legislativa do Congresso Nacional      
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  SEADI: Secretaria de Atas e Diários      

  CMMPV: Comissão Mista da Medida Provisória       

  SETRA - CD: Seção de Análise da Tramitação de Proposições      

  COARQ:  Coordenação de Arquivo do CN          

Fonte: produção própria 

 

A identificação da proposição constitui a primeira parte de uma ficha de tramitação onde 

são destacadas, além da identificação propriamente dita (número, autor, data de apresentação e 

ementa), o texto original da proposição, informações da tramitação do projeto, situação atual, 

despachos recebidos, e documentos anexados à proposta. Como não há regramento, cada Casa 

dispõe a informação da maneira que lhe aprouver. 

As figuras 2 e 3 destacam, a título de exemplo, facilidades (balões verdes) e dificuldades 

(balões vermelhos) na identificação da MPV nº 747, de 2016, nas fichas de tramitação da Câmara 

e do Senado, respectivamente.  
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Figura 2: Identificação da Medida Provisória nº 747/2016 na ficha de tramitação disponibilizada na Câmara dos 
Deputados 

 

 

Fonte: Extraída da Ficha de Tramitação da MPV nº 747/2016 no site da Câmara. Ilustrações da autora.  
A ficha de tramitação completa pode ser pesquisada no site da Câmara: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2112586 

 

Indica o início 
da tramitação   

Indica as regras de 
apreciação da proposição 

Prazos da tramitação em 
destaque  

Não corresponde ao último 
andamento da MPV   

Autor: Poder Executivo (no SF: 
Presidência da República) 

 

Estágio em que a proposição 
se encontra  

Termo demasiado técnico. O inteiro 
teor mostra o texto original da MPV  

Sem explicação do 
assunto da MPV  

Última ação legislativa destaca 
um lançamento administrativo 
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Figura 3: Identificação da Medida Provisória nº. 747/2016 na ficha de tramitação disponibilizada no Senado Federal 

 

 

Fonte: Extraída da Ficha de Tramitação da MPV nº 747/2016 no site do Senado. Ilustrações da autora.  
A ficha de tramitação completa pode ser pesquisada no site: 
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/127013 

 

As figuras 4 e 5 destacam registros do recebimento da matéria e de informações geradas na 

apreciação da medida provisória nos Plenários da Câmara e do Senado, respectivamente. Devido 

ao atual processo de cada Casa Legislativa registrar apenas as informações geradas em seu âmbito, 

os lançamentos da aprovação na Câmara, mesmo sendo uma informação bastante buscada pelos 

usuários, não estão inseridos na ficha do Senado, assim como, os da apreciação no Senado também 

não integram os assentamentos da Câmara.  

Não destaca a data 
de apresentação 

 

 

Para visualizar os prazos, é necessário rolar a 
página da tramitação MPV   

Aqui há uma 
explicação quanto ao 

objeto da MPV 

Descrição detalhada da 
situação atual da proposição 

Autor: Presidência da República 
(Na CD: Poder Executivo) 

O cidadão expressa 
sua opinião 

Andamentos na 
tramitação poderão ser 

avisados por e-mail 
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Figura 4: Registros da apreciação da Medida Provisória nº 747/2016 no Plenário da Câmara que não constam da 
ficha do Senado 

21/02/2017 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

 Recebido o Ofício nº 118/2017, do Congresso Nacional, que encaminha o processado da Medida 

Provisória nº 747/2016. Informa, ainda, que à Medida foram oferecidas 41(quarenta e uma) emendas 

e que a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 1, de 2017-CN, que conclui pelo PLV nº 1, de 2017. Inteiro 

teor 

 Recebida a Mensagem nº 522/2016, do Poder Executivo, que submete à apreciação do Congresso 

Nacional o texto da Medida Provisória nº 747/2016. Inteiro teor 

 Recebido o Parecer nº 1, de 2017-CN, da Comissão Mista destinada a apreciar a MPV 747/2016, que 

conclui pelo PLV nº 1, de 2017. 
Inteiro teor 

 Recebido o PLV nº 1, de 2017, da Comissão Mista da MPV 747/2016, que Altera a Lei 5.785, de 23 de 

junho de 1972, para dispor sobre o processo de renovação do prazo das concessões e permissões dos 

serviços de radiodifusão. Inteiro teor 

 .Ao Plenário, para leitura. Inteiro teor 

 Leitura do recebimento do Ofício n° 118/2017, do Congresso Nacional (CN), que encaminha o 

processado da Medida Provisória n° 747/2016 (Sessão Deliberativa Extraordinária de 21/02/2016 - 

15:00 - 14ª Sessão). 

21/02/2017 PLENÁRIO (PLEN) - 19:09 Sessão Deliberativa Extraordinária 

 Discussão em turno único. 

 Discutiram a Matéria: Dep. Arolde de Oliveira (PSC-RJ), Dep. Otavio Leite (PSDB-RJ), Dep. Josi Nunes 

(PMDB-TO), Dep. Domingos Sávio (PSDB-MG), Dep. Glauber Braga (PSOL-RJ), Dep. Ivan Valente (PSOL-

SP), Dep. Luiza Erundina (PSOL-SP), Dep. Pompeo de Mattos (PDT-RS), Dep. Edmilson Rodrigues (PSOL-

PA) e Dep. Victor Mendes (PSD-MA). 

 Encerrada a discussão. 

 Votação preliminar em turno único. 

 Encaminharam a Votação: Dep. Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), Dep. Alice Portugal (PCdoB-BA) e Dep. 

Otavio Leite (PSDB-RJ). 

 Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta opinião 

favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua 

adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. 

 Votação, quanto ao mérito, em turno único. 

 Aprovada a Medida Provisória nº 747 de 2016, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 1 de 2017, 

ressalvados os destaques. 

 Votação da Emenda Aglutinativa n° 1. 

 Encaminhou a Votação o Dep. André Figueiredo (PDT-CE). 

 Verificação da votação do requerimento, solicitada pelos Deputados Alice Portugal, Líder do PCdoB; 

Carlos Zarattini, Líder do PT; André Figueiredo, na qualidade de Líder do PDT, em razão do resultado 

proclamado pela Mesa: "Rejeitada a Emenda Aglutinativa n°1", passando-se à sua votação pelo 

processo nominal.  

 Rejeitada a Emenda Aglutinativa n°1. Sim: 160; não: 184; abstenção: 2; total: 346.  Votação 

 Votação do art. 2º do PLV nº 1/17 apresentado à MPV n° 747/2016, objeto do destaque para votação 

em separado da bancada do PT - DTQ 2. 

 Mantido o texto. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527233&filename=Tramitacao-MPV+747/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527233&filename=Tramitacao-MPV+747/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527230&filename=Tramitacao-MPV+747/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527232&filename=Tramitacao-MPV+747/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527226&filename=Tramitacao-MPV+747/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527180&filename=Tramitacao-MPV+747/2016
http://www.camara.gov.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoPle.asp?codReuniao=46343
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/plenario/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/mostraVotacao.asp?ideVotacao=7389&tipo=partido
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 Votação do art. 3º do PLV nº 1/17 apresentado à MPV n° 747/2016, objeto do destaque para votação 

em separado da bancada do PT - DTQ 7. 

 Mantido o texto. 

 Votação do caput do art. 6º da Emenda n° 26, apresentada à MPV n° 747/2016, para que substitua o 

art. 3º do PLV nº 1/17, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 5. 

 Rejeitada a substituição. 

 Votação do § 3º do art. 33 da Lei n° 4.117/69, constante do art. 5º do PLV apresentado à MPV n° 

747/2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 6. 

 Encaminhou a Votação a Dep. Alice Portugal (PCdoB-BA). 

 Mantido o texto. Sim: 274; não: 84; abstenção: 2; total: 360.  Votação 

 Votação do art. 7º do PLV nº 1/17 apresentado à MPV n° 747/2016, objeto do destaque para votação 

em separado da bancada do PT - DTQ 8. 

 Mantido o texto. 

 Retirado o destaque da bancada do PT, para a votação em separado do §3º, do art. 4º, da Lei n° 

5.785/72, na redação dada pelo artigo 1º do PLV nº 1/17 apresentado à MPV n° 747/2016 - DTQ 1. 

 Retirado o destaque da bancada do PT, para a votação em separado do art. 3º do PLV apresentado à 

MPV n° 747/2016 - DTQ 3. 

 Retirado o destaque da bancada do PSOL, para a votação em separado do art. 5º do PLV nº 1/17 

apresentado à MPV n° 747/2016 - DTQ 4. 

 Votação da Emenda de Redação n° 1. 

 Aprovada a Emenda de Redação n° 1. 

 Votação da Redação Final. 

 Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Nilson Leitão (PSDB-MT). Inteiro teor 

 A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado (MPV 747-A/2016 - PLV 1/2017). 

Fonte: Extraída da Ficha de Tramitação da MPV nº 747/2016 no site da Câmara.  
A ficha de tramitação completa pode ser pesquisada no site da Câmara: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2112586 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/plenario/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/mostraVotacao.asp?ideVotacao=7393&tipo=partido
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F794E4EC29288A69F94A5A5BCA625874.proposicoesWeb1?codteor=1527375&filename=Tramitacao-MPV+747/2016


25 

Figura 5: Registros da apreciação da Medida Provisória nº 747/2016 no Plenário do Senado que não constam da 
ficha da Câmara 

22/02/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Aguardando Leitura no Senado Federal.  

Recebido em: SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários em 22/02/2017 às 19h51  

SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários 

Situação: MATÉRIA LIDA EM PLENÁRIO.  

Ação: Anunciado o recebimento do Ofício nº 138, de 2017, do Presidente da Câmara dos Deputados, 

submetendo a apreciação do Senado Federal, o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2017 (proveniente da 

Medida Provisória nº 747, de 2017). 

A Presidência comunica ao Plenário que o prazo de vigência da Medida Provisória, esgotar-se-á em 12 de 

março. A matéria será incluída na pauta da Ordem do Dia de amanhã.  

 Publicado no DSF Páginas 32 

 Publicado no DSF Páginas 342-354 

 Avulso de PLV 

Recebido em: PLEN - Plenário do Senado Federal em 23/02/2017 às 10h18 

23/02/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal 

Ação: Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa de 23.02.  

Discussão, em turno único. 

23/03/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal 

Situação: APROVADO O PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Ação: Aprovado o PLV 1/2017, com ajuste redacional. 

À sanção. 

***DETALHAMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA*** 

Anunciada a matéria, é proferido pela Senadora Lúcia Vânia o Parecer nº 13, de 2017-PLEN-SF, concluindo 

pela apresentação de ajuste redacional. 

Aprovados os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, de adequação financeira e 

orçamentária e de pertinência temática. 

Aprovado o PLV 1/2017 com o ajuste redacional. 

Prejudicadas a medida provisória e demais emendas a ela apresentadas. 

À sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O processado da proposição vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

 Publicado no DSF Páginas 49-59 

 Documento não categorizado 

 

Fonte: Extraída da Ficha de Tramitação da MPV nº 747/2016 no site do Senado. Ilustrações da autora.  
A ficha de tramitação completa pode ser pesquisada no site: 
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/127013  
 

http://www.senado.gov.br/atividade/rotinas/materia/verDiario.asp?dt=23/02/2017&p=32&v=DSF&s=N&ns=&nv=&nt=
http://www.senado.gov.br/atividade/rotinas/materia/verDiario.asp?dt=23/02/2017&p=342&v=DSF&s=N&ns=&nv=&nt=
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5052433&disposition=inline
http://www.senado.gov.br/atividade/rotinas/materia/verDiario.asp?dt=08/03/2017&p=49&v=DSF&s=N&ns=&nv=&nt=
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5066657&disposition=inline
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Consultar o trâmite legislativo das medidas provisórias, constitui-se um problema em razão 

de as informações ainda não poderem ser fornecidas de forma íntegra aos consulentes. O problema 

se faz agudo no momento em que os interessados nessas informações não têm condições de 

alcançar satisfatoriamente seus objetivos. Sejam eles, meros cidadãos, leigos por excelência quanto 

ao processo legislativo, ou mesmo um conhecedor dos trâmites legislativos medianamente 

experiente ou alguém que trabalhe nas Casas Legislativas e que se depare com o Processo 

Legislativo diuturnamente. Poder-se-ia dizer que até os familiarizados com a prática legislativa, 

encontram dificuldades ao pesquisar a respeito de uma medida provisória. 

A consulta e a obtenção de informações pelo cidadão, são permeadas de obstáculos. O 

desconhecimento de “onde” pesquisar, as dificuldades encontradas quanto à escolha correta do 

“objeto” de sua pesquisa, assim como os termos técnicos utilizados na prática legislativa 

constituem desafios quase intransponíveis e afastam sobremaneira o consulente, familiarizado ou 

não com a prática legislativa. 

Considerando, por exemplo, um cidadão que tenha interesse na tramitação de uma medida 

provisória. E que esta esteja sob a análise da comissão mista, e ainda, que resolva acessar sua ficha 

de tramitação no site da Câmara dos Deputados para saber das alterações ao seu texto.  Ele poderia 

chegar a duas conclusões diferentes e ainda assim equivocadas: (1) não encontrar a informação por 

desconhecer o termo técnico utilizado para registro da alteração (Emendas ao Projeto), ou (2) que 

nenhuma proposta de modificação tenha sido apresentada, posto que a informação que retorna é 

"zero", ou seja, que não houve nenhuma alteração, mesmo que o projeto tenha sido emendado.  

Este problema ocorre porque, inicialmente, as emendas são disponibilizadas somente nos 

sites do Congresso Nacional e do Senado Federal e só aparecerão na ficha de tramitação do Portal 

da Câmara dos Deputados quando a medida provisória estiver tramitando nesta Casa. Por falta de 

unificação, essa e outras informações relevantes como, por exemplo, os registros da apreciação em 

si, incluindo debates e votações em cada Plenário, deixam de ser disponibilizadas com clareza, 

eficiência e completude.  

Uma dificuldade observada na pesquisa de tramitações das medidas provisórias é a 

possibilidade de se encontrar informações incompatíveis nas páginas das Casas Congressuais 

devido ao fato de os mesmos lançamentos serem feitos de maneira distinta e separadamente em 

cada Casa. A título de exemplo, pode-se citar uma questão essencial na tramitação das MPVs que 
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é a contagem dos prazos tramitacionais e que podem gerar divergências quando uma das Casas 

Legislativas considera um dia como útil e a outra não o considera, ocasionando a divulgação de 

prazos diferentes para uma mesma proposição. 

A presente proposta apresenta projeto de unificação da ficha de tramitação das MPVs com 

o intuito de facilitar a pesquisa da tramitação destas proposições. Apesar de cada Casa Legislativa 

se esmerar para dispor informações de boa qualidade sobre seus respectivos processos legislativos, 

a manutenção de fichas diferentes de tramitação de medidas provisórias em cada sítio fragmenta a 

informação e vai de encontro à necessidade de padronização de formatos de documentos e de 

informações do Congresso Nacional com vistas à maior transparência da informação legislativa e 

não coaduna com a estratégia da Câmara em facilitar o acesso da sociedade às informações.  

O quadro abaixo apresenta sugestões a serem consideradas para a unificação das fichas de 

tramitação que deverá ter como foco as necessidades do usuário-consulente e seu direito de obter 

informações públicas claras e completas e de fácil acesso. 

Quadro 2: Sugestões para a unificação da ficha de tramitação das medidas provisórias 

Informações 

gerais 

▪ padronizar a ficha de tramitação, com identidade visual e formatos únicos, para 

acesso nos portais da CD, do SF e do CN 

▪ conceber a ficha de tramitação com foco na necessidade do usuário 

Layout ▪ manter a página clean: apresentação unicamente da ficha, procurar não dividir 

a tela com informações como anúncios, notícias ou outros assuntos não 

relacionados diretamente com a tramitação da matéria 

▪ desenvolver página intuitiva com facilidades para o usuário deduzir onde a 

informação se encontra 

▪ identificar a proposição minuciosamente 

▪ eleger tipo e tamanho de fonte padronizados para uso em toda a ficha 

Vocabulário ▪ evitar termos demasiadamente técnicos 

▪ estabelecer glossário único para as três Casas Legislativas 

▪ desenvolver link para a explicação do termo constante no Glossário  

Lançamentos 

 

▪ padronizar os lançamentos 

▪ manter a ordem cronológica dos lançamentos  

▪ adotar identificação visual para distinguir a tramitação em cada Casa 

▪ evitar disponibilização de registros meramente administrativos (Ex.: efetuar 

envio à Câmara dos Deputados) 

▪ anexar o documento ao seu registro respectivo  

▪ utilizar links para assuntos atinentes à proposição como pareceres, emendas, 

notas taquigráficas, votações, etc. 
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Eliminar 

Pontos de 

dúvidas 

▪ definir o que é situação atual 

▪ determinar qual o último lançamento deverá constar na ficha 

▪ identificar o que constitui a última ação 

▪ estabelecer quais documentos estarão disponíveis ao consulente. 

Fonte: Produção própria 

  Os beneficiados com a integração das informações serão os Parlamentares, os 

pesquisadores e a sociedade em geral que poderão dispor de informações consolidadas de maneira 

facilitada e com acesso rápido. O benefício se estende às Secretarias-Gerais da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal que, ao disponibilizar a pesquisa integrada da tramitação das 

medidas provisórias nas páginas de pesquisas legislativas da Câmara e do Senado, estarão 

promovendo o direito de acesso à informação garantido aos cidadãos pela Constituição da 

República e regulamentado na Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527, de 2011). 

 

2.2 Informações Históricas 

A divulgação das informações de interesse coletivo de maneira fácil e acessível sempre foi 

um grande desafio para os gestores da Câmara dos Deputados. Com o advento da Lei nº 12.527, 

de 2011, (Lei de Acesso à Informação – LAI), o aumento das informações geradas no âmbito 

interno e o crescente interesse da população nestas informações, são constantes os esforços para o 

aprimoramento das ferramentas de gestão e divulgação da informação. A necessidade de 

implementar uma página própria para as medidas provisórias surgiu como resultado de estudos do 

Grupo de Trabalho criado pelo Ato Conjunto nº 2, de 2012, firmado entre as Secretarias-Gerais da 

Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, cujo relatório propõe (1) a criação do sítio 

do Congresso Nacional para abrigar as informações relacionadas às atividades bicamerais 

realizadas em conjunto e (2) estudar a viabilidade de integração da pesquisa de matérias legislativas 

que tramitem separadamente nas duas Casas.  

O primeiro portal do Congresso foi lançado sem a integração das informações das matérias 

legislativas e a demanda por esses serviços só aumentou. Recentemente, em reunião dos Comitês 

Gestores da Internet da CD e do SF, foi decidida a modernização do portal com ênfase na 

divulgação das matérias de tramitação bicameral e serviços comuns ao Parlamento. Em 5/10/2017, 

foi lançado o novo portal do Congresso Nacional, cuja construção levou em consideração os 
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serviços mais acessados pelo cidadão e a tramitação integrada da medida provisória foi escolhida 

como destaque do sítio, dado o grande fluxo de buscas pelo tema realizadas pela sociedade.  

Desenvolvido inicialmente com a participação da Câmara dos Deputados, o projeto foi 

levado à frente quase que exclusivamente pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação 

do Senado (PRODASEN). Seguindo a proposta inicial, o portal dispensa uma página às medidas 

provisórias onde são encontrados documentos e informações integralizadas sobre a tramitação e 

que ainda se encontravam dispersas nos sites do Senado e da Câmara. 

O projeto de unificação prevê o agrupamento de todas as informações no portal do 

Congresso e a sua disponibilização, com identidade única, nos sites das Casas Legislativas. De 

imediato, o Senado Federal já compartilha as informações das medidas provisórias disponibilizadas 

no novo portal. A Câmara, no entanto, não poderá ainda usufruir desse compartilhamento por não 

ter participado do desenvolvimento integral do projeto e, para viabilizar o intercâmbio de 

informações, precisará encontrar soluções de TI para tornar seu sistema de informação legislativa 

apto para o compartilhamento. Importante destacar que, no momento, a Secretaria-Geral da Mesa 

da Câmara é o principal ator para levar adiante esse projeto com vistas a padronizar e partilhar as 

informações unificadas já disponíveis no site do Congresso Nacional e contribuir para a melhoria 

na forma de oferecimento das informações legislativas, de maneira íntegra e uniforme, nos sítios 

oficiais das Casas Legislativas. 

 

2.3 Método de Abordagem 

Este trabalho utilizou como método o levantamento de informações sobre a tramitação de 

proposições nos sites de pesquisa de proposições do Poder Legislativo Federal; a análise de fichas 

de tramitação das medidas provisórias; o uso de pesquisa bibliográfica; observação de rotinas e 

experiência pessoal adquiridas no trabalho de registro e de acompanhamento das medidas 

provisórias desenvolvido no Núcleo de Assessoramento Técnico da Secretaria Geral da Mesa - 

NATEC/SGM, além de conhecimentos adquiridos em disciplinas do Curso MBA em Gestão 

legislativa para desenvolvimento da proposta deste estudo, especialmente na elaboração do mapa 

do processo das medidas provisórias. 
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2.4 Alinhamento estratégico da proposta de intervenção 

O Ato da Mesa 59, de 8 de janeiro de 2013, aprova a Estratégia da Câmara dos Deputados 

para o período de 2012 a 2023, estabelecendo a Missão, a Visão, os Valores e as Diretrizes 

Estratégicas com suas respectivas Linhas de Atuação. Foram estabelecidas sete diretrizes 

estratégicas de longo prazo que definem o caminho a ser seguido pela Casa para atingir a Visão 

institucional definida no ato como “Consolidar-se como o centro de debates dos grandes temas 

nacionais, moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos”. Ao propor melhorias 

para a disseminação de informações referentes à tramitação das MPVs pelas Casas Legislativas, a 

presente proposta de intervenção insere-se no Ciclo de Planejamento Estratégico da Casa e está 

alinhada às Diretrizes e Linhas de Atuação expostas no quadro seguinte: 

Quadro 3: Alinhamento Estratégico do Projeto  

Diretriz 2 - Transparência Linha de Atuação 

Ampliar a transparência das atividades e 

informações da Câmara dos Deputados e das 

Políticas Públicas 

Facilitar o acesso da sociedade às 

informações 

Diretriz 7 - Gestão Linha de Atuação 

Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados Instituir serviços comuns ao Parlamento 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 Escopo  

 Este trabalho tem como escopo a integração das informações relacionadas à tramitação das 

medidas provisórias para disponibilizá-las de maneira sistematizada e padronizada, nas páginas 

eletrônicas do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Não pertence ao escopo deste trabalho: 

-  Indicação de sistema de informática a ser utilizado; 

- Divulgação da implantação da nova ficha de tramitação nas páginas eletrônicas das Casas 

Legislativas. 

 

3.1.1 Objetivo  

O objetivo deste trabalho é propor uma alteração na forma de apresentação das fichas de 

tramitação das medidas provisórias, atualmente disponíveis com informações e formatos diferentes 

em cada sítio eletrônico das Casas do Congresso Nacional. O intuito é disponibilizar, em relatório 

único, todas as informações produzidas durante o percurso legislativo destas proposições, de 

maneira uniforme, em vocabulário de fácil entendimento e com acesso facilitado à população, nos 

portais do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, num período de 

nove meses.  

 

3.1.2 Entregas 

- Mapa do processo das medidas provisórias 

- Ficha de tramitação unificada 

- Termo de Cooperação entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para 

compartilhamento de dados. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

Figura 7: Estrutura Analítica do Projeto – EAP 
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3.2 Cronograma 

Quadro 4: Cronograma do Projeto 

Entregas 
Entrega 

predecessora 
Duração 

1 
Termo de Cooperação entre a CD e o SF para 

compartilhamento de dados 
- 2 meses 

2 Mapa do processo das medidas provisórias - 1 mês 

3 Ficha de Tramitação Unificada 2 6 meses 

Duração Total do Projeto 9 meses 

 

 

3.3 Custos 

O projeto deverá ser executado por servidores da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal e cada Casa arcará com os seus respectivos custos. Portanto, esse cálculo de custos refere-

se apenas aos da Câmara dos Deputados e partem da premissa de que não haverá necessidade de 

aquisições, uma vez que as duas instituições já dispõem de sistemas de informática próprios. Os 

ajustes necessários para alinhamento da tecnologia serão desenvolvidos por servidores da CD e já 

estão incluídos nesta previsão.  

A presente estimativa foi realizada com informações da Coordenação de Pagamento de 

pessoal (COPAG) e considerou o valor de R$ 162,50 correspondente a 1 hora/trabalho de um 

servidor efetivo da Câmara, a quantidade de servidores envolvidos, as horas e o tempo demandado 

para a realização de cada entrega prevista, sendo que: 

● O gerente, que dedicará dez meses ao projeto, trabalhará 6 horas diárias x 5 dias/semana x 5 

semanas/mês totalizando 150 horas trabalhadas por mês; 

● Elaboração e aprovação do termo de cooperação: 1 servidor, que dedicará dois meses ao projeto, 

trabalhará 5 horas diárias x 5 dias/semana x 5 semanas/mês totalizando 125 horas trabalhadas por 

mês; 

● Elaboração do mapa do processo: 2 servidores, cada um dedicará um mês ao projeto, trabalharão 

8 horas diárias x 5 dias/semana x 5 semanas/mês totalizando 200 horas trabalhadas por mês; 
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● Unificação da ficha: 3 servidores, cada um dedicará seis meses ao projeto, trabalharão 8 horas 

diárias x 5 dias/semana x 5 semanas/mês totalizando 200 horas trabalhadas por mês. 

Quadro 5: Estimativa de Custos 

Atividade 
Nº de 

pessoas 

Nº de 

horas/mês 

Nº de 

meses 

Tempo 

total 

(horas) 

Custo 

(R$) 

Gerente do projeto 1 150 10 1.500 243.750,00 

Elaboração e aprovação do 

Termo de Cooperação entre a 

CD e o SF  

1 125 2 250 40.625,00 

Mapa do processo das medidas 

provisórias 
2 200 1 400 65.000,00 

Unificação da ficha de 

tramitação 
3 200 6 3.600 585.000,00 

Custo Total 5.750 934.375,00 

 

3.4 Qualidade 

O quadro abaixo demonstra os principais requisitos de qualidade para as entregas previstas: 

Quadro 6: Qualidade para as entregas 

Entregas Requisitos 

Termo de Cooperação entre a CD e 

o SF para compartilhamento de 

dados 

- Deve ser concebido com a validação consensual dos 

órgãos envolvidos 
 

- Definir as condições para o compartilhamento de 

informações  
 

- Garantir o fornecimento de informações necessárias à 

transferência tecnológica 
 

- Prever a gratuidade e a continuidade do intercâmbio 

das informações e dos recursos de TI 

Mapa do processo das medidas 

provisórias 
Descrever com clareza cada etapa do processo 
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Ficha de Tramitação Unificada 

- Deve conter as informações consolidadas da 

tramitação bicameral das medidas provisórias 
 

- Deve ser disponibilizada em linguagem clara e 

acessível tanto para consulentes leigos quanto para 

profissionais da área legislativa 
 

- Deve ser concebida de forma a facilitar o acesso às 

informações, por meio de uma página intuitiva 
 

 

3.5 Recursos Humanos 

Partindo-se do pressuposto que o cronograma e a estimativa de custos foram concebidos 

levando em consideração que a equipe do projeto contará com o apoio dos servidores dos órgãos 

envolvidos no processo legislativo das medidas provisórias, avalia-se que deverão ser alocados 7 

(sete) servidores para compor a equipe: 

- 1 (um) Gerente do projeto: de preferência com conhecimento em processo legislativo e 

habilidades e/ou experiência em gerenciamento de projetos; 

- 4 (quatro) servidores da Secretaria-Geral da Mesa: sendo que o perfil desejado seria que pelo 

menos um membro da equipe detenha experiência em gestão de projetos e os demais tenham 

conhecimento do processo legislativo, em especial das medidas provisórias;  

- 2 (dois) técnicos do Centro de Informática (Cenin). 

 

 3.6 Comunicações 

A comunicação com a equipe e outras partes interessadas será definida nas primeiras 

reuniões da equipe do projeto. As reuniões de trabalho deverão ser agendadas por e-mail 

institucional e seus resultados serão registrados e repassados para todos os participantes e membros 

da equipe. 

A execução do projeto deverá ser acompanhada de relatórios para controle dos prazos, das 

tarefas e de seus responsáveis. O gerente do projeto se encarregará do gerenciamento e da 

atualização dos relatórios e de disponibilizá-los para os membros da equipe e demais interessados. 
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Deverá ser mantido um repositório único de documentos para arquivamento das informações 

relacionadas ao projeto. 

O quadro 7 apresenta ações imprescindíveis para o bom andamento do projeto.  

Quadro 7: Comunicação com a equipe e outras partes interessadas do projeto 

Público Alvo Responsável Finalidade Frequência 

Partes 

Interessadas 

Gerente Apresentação do Projeto Início do Projeto 

Equipe do 

projeto 

Gerente Acompanhamento dos trabalhos Quinzenalmente ou 

por demanda 

Patrocinador Gerente Apresentação de resultados 

(andamento do projeto) 

Mensalmente 

Patrocinador Gerente Levar dificuldades, solicitar e/ou 

discutir soluções 

Sempre que houver 

necessidade 

Gerente Equipe do 

projeto 

Comunicar as necessidades e 

dificuldades inerentes ao 

desenvolvimento de suas atividades 

Sempre que houver 

necessidade 

Partes 

interessadas e 

Equipe do 

projeto 

Gerente Reunião do encerramento do projeto Na conclusão do 

projeto 

 

3.7 Riscos 

Quadro 8: Riscos do projeto 

Risco Criticidade Ação 

Dificuldade de convencer os 

Presidentes da Câmara e do 

Senado para aprovação do 

Projeto 

Alta 
Reiterar a necessidade de facilitar o acesso 

da sociedade às informações legislativas 

Indisponibilidade de recursos 

humanos e financeiros 
Alta 

Gerar comprometimento com o 

patrocinador para manter os recursos 

alocados ao projeto 
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Conflito entre os colaboradores 

que possam resultar em 

soluções não adequadas 

prejudicando a qualidade da 

informação disponibilizada 

Moderada 

Montar equipe com pessoas com perfil 

conciliador e que detenham conhecimento 

adequado ao desenvolvimento do objetivo 

do projeto   

 

 

3.8 Aquisições  

Não foram previstas aquisições para a execução do Projeto. Tanto o Senado Federal quanto 

a Câmara dos Deputados dispõem de sistemas próprios de informação legislativa que poderão ser 

utilizados e adaptados para a implantação da ficha única de tramitação de proposições. 

 

3.9 Partes interessadas 

 ▪ Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados 

 ▪ Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal  

▪ Centro de Informática (Cenin)  

▪ Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados 

▪ Comitê Gestor do Portal do Senado Federal 

▪ Parlamentares 

▪ Sociedade 

▪ Servidores 

▪ Gerente e equipe de projeto 

▪ Patrocinador 

 

 

 



38 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

Ao final do projeto, com a implantação da ficha única de tramitação das medidas 

provisórias, espera-se observar mais celeridade nos acessos feitos pelos cidadãos nos sites de 

pesquisas legislativas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

Deve-se adotar medidas essenciais para a manutenção da qualidade das informações 

disponibilizadas, como a definição dos responsáveis pela gerência dos portais de cada Casa 

Legislativa, para garantir a continuidade do serviço e assim assegurar a completude das 

informações disponibilizadas, bem como, a constante adequação da tecnologia para manter a 

página intuitiva e de fácil percepção pelos usuários. Também se faz necessária a disposição de mais 

empenho para a padronização dos textos lançados na Câmara e no Senado com foco em diminuir 

as dificuldades daqueles que pesquisam nos sites utilizando filtros de busca. 

É importante também envidar esforços para que as ações relacionadas aos trabalhos de 

manutenção e aperfeiçoamento da ficha de tramitação unificada sejam consideradas prioridades e 

que os gestores criem compromissos que possam contribuir para o melhoramento contínuo da 

qualidade da informação e de serviços compartilhados como, por exemplo, a modernização da 

plataforma de dados abertos1, melhoria já implantada na página da Câmara dos Deputados. 

Outra ação imprescindível é o treinamento dos servidores responsáveis pela alimentação 

dos sistemas de pesquisas legislativas para evitar dissonâncias nos procedimentos de registro das 

informações e utilização de vocabulário não padronizado. 

Essas melhorias propostas não demandarão investimentos extras em recursos humanos. 

 

                                                 
1 Dados abertos é um serviço em que os órgãos fornecem dados brutos para livre utilização em ferramentas digitais.  
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4 CONCLUSÃO 

No decorrer dos estudos para a realização desse trabalho, tornou-se evidente a importância 

da colaboração mútua entre a Câmara e o Senado com vistas ao estabelecimento de compromissos 

e ações conjuntas, compreendendo o intercâmbio de informações, cooperação técnica e 

articulações de esforços para aprimorar o acesso da sociedade às informações legislativas. 

Na elaboração do mapa do processo das medidas provisórias, verificou-se a quantidade de 

documentos e ações geradas no trâmite legislativo e a dificuldade enfrentada para a 

disponibilização dessas informações de maneira clara e completa nos portais de legislação da 

Câmara, do Senado e do Congresso.  

Analisar as informações encontradas nas páginas eletrônicas do Legislativo Federal revelou 

que, apesar da existência de bons sistemas de pesquisa de informação legislativa, a disponibilização 

da informação carece de cuidados na sua forma de apresentação ao público em geral. O estudo 

deixou claro que a divulgação de informações dentro do processo legislativo na parte que toca às 

duas Casas, em separado, e ao Congresso Nacional não consegue cumprir de maneira satisfatória 

às demandas por informações dos processos legislativos das medidas provisórias. 

A implantação deste projeto poderá contribuir para, em um primeiro momento, garantir ao 

usuário mais facilidade na busca das informações desejadas e melhor entendimento da informação 

e ele retornada, além de propiciar maior transparência ao processo legislativo das medidas 

provisórias. Futuramente, vislumbra-se a padronização de procedimentos legislativos e mais 

compartilhamento de tecnologia de informação - TI entre as Casas. A implantação da ficha de 

tramitação unificada das medidas provisórias poderá servir de piloto para a adoção da integração 

de informações e documentos de outras proposições de tramitação bicameral. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Datas de chegada das medidas provisórias na Câmara dos Deputados 

Medida Provisória 
DATA PARA APRECIAÇÃO 

CD 
DATA DE CHEGADA NA CD PRAZO FINAL DA MPV 

698/2015 05/11/2015 10/03/2016 31/03/2016 

699/2015 08/12/2015 17/03/2016 19/04/2016 

700/2015 15/02/2016 Perdeu a eficácia na comissão 17/05/2016 

701/2015 15/02/2016 14/04/2016 17/05/2016 

702/2015 24/02/2016 23/03/2016 26/05/2016 

703/2015 27/02/2016 Perdeu a eficácia na comissão 29/05/2016 

704/2015 29/02/2016 14/04/2016 31/05/2016 

705/2015 29/02/2016 Perdeu a eficácia na comissão 31/05/2016 

706/2015 29/02/2016 11/05/2016 31/05/2016 

707/2015 29/02/2016 20/04/2016 31/05/2016 

708/2015 29/02/2016 02/05/2016 31/05/2016 

709/2015 29/02/2016 18/03/2016 31/05/2016 

710/2016 29/02/2016 23/03/2016 31/05/2016 

711/2016 29/02/2016 Perdeu a eficácia na comissão 31/05/2016 

712/2016 29/02/2016 02/05/2016 31/05/2016 

713/2016 29/03/2016 09/06/2016 29/06/2016 

714/2016 29/03/2016 09/06/2016 29/06/2016 

715/2016 29/03/2016 04/04/2016 29/06/2016 

716/2016 10/04/2016 22/06/2016 11/07/2016 

717/2016 12/04/2016 Revogada pela MPV 726/16 13/07/2016 

718/2016 13/04/2016 17/06/2016 14/07/2016 

719/2016 26/04/2016 06/07/2016 09/08/2016 

720/2016 26/04/2016 06/07/2016 09/08/2016 
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                                                 Fonte: Produção própria 

 

721/2016 26/04/2016 Perdeu a eficácia na CMO  09/08/2016 

722/2016 25/05/2016 06/07/2016 07/09/2016 

723/2016 29/05/2016 07/07/2016 11/09/2016 

724/2016 01/06/2016 11/08/2016 14/09/2016 

725/2016 07/06/2016 12/08/2016 20/09/2016 

726/2016 08/06/2016 12/08/2016 21/09/2016 

727/2016 08/06/2016 23/08/2016 21/09/2016 

728/2016 19/06/2016 11/08/2016 02/10/2016 

729/2016 28/06/2016 02/09/2016 11/10/2016 

730/2016 06/07/2016 06/07/2016  19/10/2016 

731/16 07/07/2016 18/08/2016 20/10/2016 

732/16 07/07/2016 02/09/2016 20/10/2016 

733/16 12/07/2016 25/08/2016 25/10/2016 

734/16 18/07/2016 14/09/2016 31/10/2016 

735/16 20/07/2016 06/10/2016 02/11/2016 

736/16 27/07/2016 05/08/2016 09/11/2016 

737/16 03/08/2016 05/10/2016 16/11/2016 

738/16 03/08/2016 21/10/2016 16/11/2016 

739/16 04/08/2016 19/10/2016 17/11/2016 

740/16 10/08/2016 Perdeu a eficácia em 10/11/2016 10/11/2016 

741/16 11/08/2016 08/11/2016 11/11/2016 

742/16 22/08/2016 20/10/2016 22/11/2016 

743/16 28/08/2016 perdeu eficácia na CMO 28/11/2016 

744/16 29/09/2016 13/12/2016 09/02/2017 

745/16 13/10/2016 24/11/2016 23/02/2017 

746/16 20/10/2016 30/11/2016 02/03/2017 
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ANEXO 2: Mapa do processo das medidas provisórias 

 
Fonte: Escritório de Gestão Estratégica da Secretaria Geral da Mesa (ESGE) e Núcleo de Assessoramento Técnico da Secretaria-Geral da Mesa (Natec/SGM) 


