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Resumo Executivo 

 

Objetiva-se, com o presente trabalho, propor um sistema de gerenciamento de demandas por 

materiais e serviços por meio da criação de um módulo específico no Sistema de Gestão de Material 

e Serviço (Sigmas), sistema informatizado da Câmara dos Deputados que gerencia materiais e 

serviços contratados e a que todos os servidores podem acessar. A partir da implementação desse 

módulo, todas as demandas por materiais e serviços internos deverão ser feitas diretamente no 

Sigmas, permitindo que as demandas e os dados referentes a elas (solicitantes, órgãos demandantes, 

órgãos supridores, quantitativos, justificativas, estimativas de custos, dentre outros) sejam 

registrados. Busca-se, com isso, aprimorar o processo decisório, por meio da criação de uma base 

robusta de dados sobre materiais fornecidos, serviços prestados, custos associados e esforços 

dispendidos para atendimento às demandas.  

Observa-se, como benefício da proposta de intervenção, a busca por garantir o cumprimento dos 

princípios da eficiência e da publicidade da administração pública, estampados no art. 37 da 

Constituição da República de 1988. A base de dados gerada permitirá à Administração estabelecer 

indicadores que tragam informações sobre a alocação de recursos financeiros e humanos, 

possibilitando ajustes para aprimorar a forma e a rapidez com que serviços são prestados, otimizar 

a aplicação dos recursos e alinhar as decisões ao planejamento estratégico da Instituição. Também 

será possível gerar relatórios gerenciais que podem ser publicados, prestando contas à sociedade 

sobre a destinação dos seus impostos e consequentemente melhorar a imagem da instituição. 

Para o público interno, os benefícios observados serão a comodidade de fazer suas demandas num 

único local, evitando-se o esforço de ter de se informar sobre a quem destinar suas solicitações, e 

a possibilidade de acompanhar o andamento do atendimento às suas demandas.  

Estima-se que o projeto proposto terá duração de 24 meses, envolvendo custos de R$ 3.012.090,40 

para sua execução. Como resultado do projeto, serão entregues o módulo informatizado no Sigmas, 

com suas funcionalidades gerenciais, e os normativos que regulamentarão o uso do sistema.  
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

A proposta de intervenção a ser apresentada busca aprimorar o processo decisório na Câmara dos 

Deputados (CD), por meio da criação de um módulo que unifique a demanda por materiais e 

serviços no Sistema de Gestão de Material e Serviço (Sigmas), com fins de aumentar a eficiência 

dos serviços prestados sobretudo ao público interno (deputados, servidores do quadro efetivo, 

secretários parlamentares, ocupantes de cargos de natureza especial e terceirizados), garantir o 

fornecimento de informações gerenciais relevantes à Administração e, como reflexo, ampliar as 

condições para que sejam prestados bons serviços à sociedade como um todo.  

Atualmente, observa-se que as demandas por materiais e serviços realizadas pelo público interno 

são realizadas de maneira difusa (solicitações verbais, correspondências eletrônicas, sistemas 

informatizados diversos e processos administrativos), sendo uma missão hercúlea, se não 

impossível, obter informações gerenciais precisas sobre os serviços demandados e prestados. 

Também se nota que, frequentemente, o público interno enfrenta algumas dificuldades no momento 

de realizar uma demanda, por não saber a quem se dirigir, ocasionando perda de produtividade e 

descrença no processo de prestação de serviços da CD. 

Assim, a implementação do módulo, em que as solicitações são feitas num local único e acessível 

a todos os servidores da Casa, que possibilite não apenas o conhecimento das demandas, mas 

também a publicidade dos custos envolvidos nos atendimentos, é um procedimento que aumentará 

sensivelmente a eficiência dos serviços prestados ao público interno. 

Até o momento, não existe um sistema de custos que detalhe de forma precisa em que estão sendo 

utilizados os recursos provenientes do Tesouro, deixando-se consequentemente de atender 

dispositivos legais oriundos, dentre outros normativos, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

(BRASIL, 2000). A CD já está resolvendo essa questão por meio de um projeto corporativo, mas 

o problema da dispersão das demandas ainda permanece. 

A intenção deste trabalho é propor uma intervenção que reordene o processo atual de demandas e 

o torne racional e passível de gerenciamento. Pretende-se isso por meio de um aprimoramento no 

Sigmas que garanta o registro adequado das demandas e uma apropriação correta dos custos 

relacionados aos atendimentos destas. Com isso, esperam-se, dentre outros benefícios: i) a 

possibilidade de se gerenciar as demandas de forma racional, aprimorando-se o processo decisório 

na CD; ii) proporcionar aos gestores da Casa a oportunidade de efetuar o correto dimensionamento 
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dos recursos disponíveis; iii) informar ao público interno os custos das demandas que estão 

efetuando; e iv) a garantia de serviços internos mais eficientes para proporcionar a eficácia e a 

efetividade das ações da CD. 

Assim, será feita, inicialmente, uma revisão teórica sobre os temas relacionados a essa intervenção. 

Começar-se-á pela conceituação de eficiência, eficácia e efetividade e suas aplicações ao serviço 

público. Em seguida, será abordada a questão da apropriação de custos, discorrendo-se sobre alguns 

conceitos importantes e sua aplicação em órgãos públicos. Dando prosseguimento, será revisada a 

literatura existente sobre processo decisório. Concluídos esses três tópicos, que embasam este 

trabalho, será feita a análise do Sigmas, meio em que se criarão as ferramentas para o SGD. 

Finalmente, estudar-se-ão como as requisições por materiais e serviços são realizadas na CD e 

alguns sistemas de requisição de materiais e serviços existentes em outros órgãos públicos.  

Antes de se prosseguir, cabe um esclarecimento. Alguns textos acadêmicos trazem a expressão 

“bens” em vez de “materiais”.  Não se pretende aqui discutir os conceitos de uma ou outra palavra. 

Os autores descrevem que bem é o produto final de um serviço, como uma cadeira, um computador, 

um carro ou um edifício. Contudo existem ainda as definições de bens tangíveis e intangíveis, livres 

e econômicos, dentre outras existentes. Os termos “materiais” seriam empregados para descrever 

os insumos utilizados para a produção de serviços e de bens. Neste trabalho, em função de a 

intervenção a ser proposta envolver a requisição de materiais para o desempenho das atividades da 

CD e de serviços que podem inclusive gerar bens (a CD produz móveis para ambientes corporativos 

internos, por exemplo), será utilizado apenas o termo materiais. Portanto, seguindo-se os critérios 

adotados pela CD, os bens utilizados e agregados a outros bens serão considerados materiais de 

consumo (como cimento, canetas, tinta para impressoras), enquanto os bens tangíveis produzidos 

por serviços internos serão tratados como materiais permanentes, os quais pertencerão à carga 

patrimonial da CD, com um servidor responsável por sua guarda e manutenção. Além disso, o 

Sigmas, como o seu próprio título afirma, é um sistema de gestão de material e serviço, não de bens 

e serviços. 
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1.1 Eficiência, eficácia e efetividade no serviço público 

1.1.1 Conceituação 

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, para que se situem e firmem sua existência no 

ambiente em que atuam, tanto externo quanto interno, precisam definir alguns conceitos próprios 

que as marquem e as individualizem. Dentre estes conceitos, citam-se a missão, a visão e os valores 

que identificarão a organização, trazendo aos públicos externo e interno sua razão de ser e uma 

percepção de como atuará para alcançar seus objetivos.  

Para a formulação desses conceitos, toda organização realizará o processo de planejamento, que 

pode ser entendido como 

(a) a determinação da direção a ser seguida para se alcançar um resultado desejado 

ou como (b) a determinação consciente de cursos de ação, isto é, dos rumos. Ele 

engloba decisões, com base em objetivos, em fatos e na estimativa do que 

ocorreria em cada alternativa. Planejar é, portanto, decidir antecipadamente o que 

fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer (LACOMBE; 

HEILBORN, 2008, p. 162). 

Importante se faz realçar o dinamismo do meio em que as instituições se inserem, em que há 

transformação do pensamento social, dos conceitos econômicos e das ideologias políticas, 

permeadas pelas inovações tecnológicas com uma celeridade característica dos fenômenos 

advindos com a globalização. Isso acarreta que os processos de planejamento não sejam estanques 

e passem por constantes avaliações e transformações para se ajustar às condições vigentes.  

Para fins de estudo, é possível separar as ações de planejamento em estratégicas e operacionais. O 

planejamento estratégico1 mira a definição de metas de longo prazo, considerando aspectos 

internos da empresa e também o ambiente externo no qual está inserida. É realizado pelos dirigentes 

de maior posicionamento hierárquico da instituição, pois são os que detêm o conhecimento global 

da organização, possuindo, portanto, melhores condições de i) identificar seu posicionamento no 

ambiente externo; ii) definir o cenário (previsão de como estarão os ambientes externo e interno da 

organização em determinado ponto futuro) que se deseja alcançar em determinado prazo; e 

iii) estabelecer a estratégia que permitirá que se alcance o cenário definido. Vale ressaltar que o 

cenário depende grandemente do ambiente externo, e esses dirigentes devem estar atentos 

constantemente às flutuações daquele. Nessa etapa, os dirigentes, para definição do cenário a ser 

                                                 
1 O planejamento estratégico da CD será abordado de forma mais detalhada no capítulo 2 (Business case) deste 

trabalho.  
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atingido, passam por um processo de diagnóstico, em que procuram responder a questões como: 

“Qual é o nosso negócio? Como está nosso negócio? Quais seus pontos fortes e fracos? Como 

deveria ser nosso negócio? O cenário deve responder à pergunta: Como deverá ser nosso negócio 

daqui a X anos?” (LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 163). 

Os dirigentes de posição inferior na hierarquia detêm conhecimentos mais específicos e 

relacionados à sua área de atuação, não lhes sendo possível dedicar muita atenção à observação e 

interpretação dos fatos que ocorrem no ambiente externo. Por essa razão, esses dirigentes realizam 

as ações de planejamento operacional. Essas correspondem a uma função gerencial que especifica 

os recursos a serem disponibilizados para cada atividade necessária à produção de um bem e(ou) 

prestação de um produto e estima cronogramas com prazos para realização de cada atividade, sendo 

as principais decisões a seu respeito inerentes à atribuição de administrar de cada um dos chefes de 

unidades organizacionais (LACOMBE; HEILBORN, 2008). Percebe-se, assim, que, numa 

organização, haverá diversos planejamentos operacionais, que deverão apresentar coerência entre 

si e alinhamento ao planejamento estratégico da organização. 

Feita a distinção didática dos tipos de planejamento, é possível trazer os conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade de forma mais apropriada. 

O conceito de eficácia está ligado ao de planejamento estratégico, sendo uma relação entre os 

objetivos e os resultados obtidos. Segundo Lacombe e Heilborn (2008, p. 164), “a eficácia não está 

diretamente ligada aos meios nem à forma, mas sim à capacidade de se atingir resultados válidos, 

isto é, que precisam ser atingidos”. Observa-se, portanto, que a eficácia consiste em fazer as coisas 

certas, determinadas para serem realizadas durante a etapa do planejamento estratégico da 

organização, ou seja, alcançar os objetivos por meio dos recursos disponíveis (CASTRO, 2006). 

Não é uma preocupação fundamental atrelada à eficácia como os recursos serão empregados para 

se conseguirem atingir os objetivos traçados. Essa preocupação é o cerne da etapa do planejamento 

operacional e traz consigo o conceito de eficiência, que consiste em fazer certo o que se determinou 

que fosse feito, ou seja, como utilizar os recursos da melhor maneira possível para que os objetivos 

sejam alcançados. Aqui não é o foco determinar se o que está sendo feito é o que deveria ser feito.  

Cabe alertar para o fato de que os dois conceitos, ainda que tenham maior aplicação a determinadas 

etapas do planejamento, não são desvinculados. Lacombe e Heilborn (2008, p. 166) citam que 

“alguns autores europeus denominam a eficiência de produtividade interna e a eficácia de 
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produtividade externa, sendo que a produtividade total só é alcançada quando se faz a coisa certa 

da maneira certa”. Bio (1996, p. 22 apud CASTRO, 2006, p. 4) vincula o conceito de eficácia ao 

de eficiência, afirmando que o primeiro “depende não somente do acerto das decisões estratégicas 

e das ações tomadas no ambiente externo, mas também do nível da eficiência”. Stoner e Freeman 

(1995, p. 136 apud CASTRO, 2006, p. 4) citam que, dos critérios de eficácia e eficiência, o 

primeiro “é o mais importante, já que nenhum nível de eficiência, por maior que seja, irá compensar 

a escolha dos objetivos errados”.  

Por fim, Lacombe e Heilborn (2008, p. 164) propõem que “a medida da eficácia procura responder 

às perguntas: O que aconteceu? O que deveria ter acontecido? O que é feito? O que deveria ser 

feito?”. Já a medida da eficiência deve responder às perguntas: “Como aconteceu? Podemos fazer 

melhor?” (LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 165). 

O terceiro conceito a ser desenvolvido é o de efetividade. Lacombe e Heilborn (2008, p. 166) 

definem efetividade como “a medida da utilidade do produto ou serviço considerando-se a 

sociedade como um todo e não apenas o consumidor ou a organização”. Por essa definição, 

percebe-se que uma instituição pode ser eficiente (realizando os procedimentos corretos para 

atingir as metas) e eficaz (alcançando os resultados planejados), sem que seja efetiva, isto é, sem 

que seus produtos ou serviços gerem nenhum impacto nos clientes daquela organização, nem na 

sociedade.  

Castro (2006) amplia o conceito, afirmando que a efetividade é uma definição mais complexa do 

que as de eficiência e eficácia, tendo um valor especial para a administração pública. Para esse 

autor, a efetividade “afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à população” 

(CASTRO, 2006, p. 5). Em outras palavras, enquanto a eficácia aponta se um objetivo foi 

concretizado, a efetividade indica se o fato de alcançar aquele objetivo trouxe melhorias à 

população visada. A partir dessa ideia, percebe-se que a efetividade  

é o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação central é averiguar a 

real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais, deixando claro 

que setores são beneficiados e em detrimento de que outros atores sociais. Essa 

averiguação da necessidade e oportunidade deve ser a mais democrática, 

transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar a 

população para a implementação das políticas públicas. Este conceito não se 

relaciona estritamente com a ideia de eficiência, que tem uma conotação 

econômica muito forte, haja vista que nada mais impróprio para a administração 

pública do que fazer com eficiência o que simplesmente não precisa ser feito 

(TORRES, 2004, p. 175)  
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Para concluir o desenvolvimento desta seção, cabe mostrar o conceito adotado pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) em Brasil (2014, p. 50), pelo qual eficiência  

é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor custo possível. 

Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor 

relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. 

Diante desse conceito, o TCU afirma que 

o papel fundamental atribuído às organizações públicas é o de, por meio dos 

serviços prestados, ampliar, de forma sistêmica e integrada, o bem estar social e 

as oportunidades aos cidadãos. Para cumprir bem sua função, a administração 

pública deve possuir os recursos adequados e o capital humano necessário de 

modo a atuar com eficácia, eficiência, efetividade e economicidade em benefício 

da sociedade. Para isso é importante traçar claramente seus objetivos, definir sua 

estratégia de atuação e adotar ferramentas capazes de orientar as ações de 

melhoria. A organização, a partir de sua visão de futuro, da análise dos ambientes 

interno e externo e da sua missão institucional, deve formular suas estratégias, 

desdobrá-las em planos de ação e acompanhar sua implementação, oferecendo os 

meios necessários ao alcance dos objetivos institucionais e à maximização dos 

resultados (BRASIL, 2014, p. 68). 

 

1.1.2 O princípio da eficiência na Constituição da República 

A Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/98), buscou realizar uma reforma 

administrativa no aparelho do Estado, com o objetivo de transformar a administração pública 

brasileira do modelo burocrático para um modelo gerencial, mais ágil, célere e eficiente (MORAIS, 

2009).  

Uma das modificações introduzidas pela EC 19/98 foi a inserção do princípio da eficiência com 

aplicação direta à administração pública de forma explícita. Com isso, a redação do Art. 37 da 

Constituição Federal passou a ser: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1998). Com essa 

inserção,  

os órgãos e gestores públicos deverão atuar não somente com foco nos princípios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, presentes no 

texto original da Constituição da República, mas também no novo princípio: o da 

eficiência (SEVERINO, 2015, p. 5). 

Contudo, há autores que entendem que o princípio da eficiência já constava do sistema de 

princípios norteadores da administração pública, antes mesmo da publicação da EC 19/98.  
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O princípio da eficiência, certamente, é um daqueles que já, antes da Emenda 

Constitucional n.º  19/98, poderia ser extraído do sistema de princípios que regem 

a Administração Pública. Isso mostra-se um tanto óbvio, pois não seria razoável 

pensar em atividades da Administração Pública desempenhadas com ineficiência 

e sem o atingimento dos resultados dentro do seu objetivo maior, qual seja, a 

realização do bem comum (BASTOS, 2002, p. 79 apud MACHADO, 2011, p. 8).  

Machado (2011) abraça a ideia de que o princípio da eficiência, ao ser incorporado oficialmente ao 

arcabouço jurídico a ser cumprido pela administração pública pela EC n.º 19/98, confirmou o que 

já era esperado dela, a saber, que os atos do agente público devem sempre ser impregnados pela 

eficiência. 

Modesto (2014, p. 107-109) também contesta a afirmação de que o princípio da eficiência foi 

inserido na Constituição apenas com a EC 19/98, pois alega que o texto original ora explicitamente, 

ora implicitamente, referia “a exigência de eficiência como uma obrigação constitucional da 

administração pública em diversas normas”. Na sequência, defende seu argumento citando 

a) o art. 74, inciso II, que reza que os poderes deverão manter sistema de controle interno 

para avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal;  

b) o art. 70, pelo qual o TCU recebe a atribuição de garantir a eficiência da gestão 

pública, por meio da fiscalização de seus atos quanto à legalidade e a economicidade; 

e 

c) o art. 144, § 7°, que afirma que os órgãos responsáveis pela segurança pública terão 

seu funcionamento e organização disciplinados por lei para garantir a eficiência de 

suas atividades. Modesto (2014) questiona se a eficiência deveria ser aplicada apenas 

aos serviços de segurança pública ou se seria algo a ser estendida a toda a 

administração pública. 

Independentemente de ter sido trazido ao contexto constitucional com a EC 19/98, o princípio da 

eficiência na Constituição Federal é interpretado por alguns autores com uma abrangência maior 

do que simplesmente a eficiência da administração. Esses indicam que a ideia de economicidade é 

parte integrante do princípio e não pode ser adotada tão somente como a ausência de desperdício 

de recursos (MORAIS, 2009), mas como a racionalização dos gastos públicos nas três esferas de 

governo (SEVERINO, 2015). 
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Além da ideia da economicidade, outros autores defendem que o princípio da eficiência, ao ser 

interpretado sob a luz da Constituição Federal, deve necessariamente trazer embutido os deveres 

da eficácia e da efetividade das ações da administração pública.  Meirelles (2010, p. 98) defende 

que 

o Princípio da Eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público [(eficácia)] e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros 

[(efetividade)]. 

Morais (2009, p. 104) complementa que  

não é suficiente usar com economia, zelo e dedicação os bens e os recursos 

públicos, mas também se faz necessária a produção de eficácia, ou seja, 

comprometimento político e institucional com um planejamento competente, 

ocasionando a obtenção de resultados sociais aspirados pela sociedade, 

oferecendo serviços de interesse social compatíveis com suas necessidades em 

extensão, qualidade e custos. 

Severino (2015) segue na mesma linha, defendendo a ideia de que o conceito de eficácia e de 

efetividade devem ser incorporados ao de eficiência e justifica afirmando que  

os demais princípios constitucionais da administração pública não se relacionam 

à ideia de que ela deve realizar o necessário, obter os resultados relacionados à 

razão de sua existência, – conceito de eficácia – e de que ela deve buscar realizar 

suas atividades em busca de resultados que, de fato, gerem os impactos benéficos 

desejados ao seu público-alvo – conceito de efetividade –, surge a necessidade de 

ampliar-se o conceito anterior de eficiência, incorporando a ele os conceitos de 

eficácia e de efetividade (SEVERINO, 2015, p. 5-6).  

De acordo com a interpretação de que o princípio da eficiência é mais abrangente, encampando as 

ideias de eficácia e de efetividade, e com a conceituação apresentada na seção anterior, é razoável 

inferir, de maneira singela, que o conteúdo da EC n.º 19/98 veio a estabelecer, de forma definitiva, 

como a eficiência, a eficácia e a efetividade estão relacionadas respectivamente aos papéis a serem 

desempenhados por três agentes: i) a administração pública; ii) os gestores de mais alta hierarquia 

no país; e iii) a sociedade. 

A administração pública deve buscar cumprir seu papel com eficiência. Segundo Di Pietro (2005, 

p. 84),  

o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 

considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera 
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o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores 

resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a 

administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público.  

Assim, a administração pública, representada pelos agentes e por sua estrutura, devem buscar 

cumprir suas atribuições com eficiência, ou seja, fazer certo as coisas, produzir bem e com a menor 

quantidade possível de recursos.  

Os gestores de mais alta hierarquia são os responsáveis por materializar, por meio de programas e 

projetos, os anseios da sociedade que os elegeu para desempenhar essa missão. Portanto, esses 

gestores devem estabelecer os rumos que o país deve seguir e apontar o cenário que deve permear 

o país em determinado prazo. Nesse sentido, os referidos gestores desempenhariam o papel da 

eficácia. Eles não se preocupariam em como as coisas deveriam ser feitas, mas o quê deveria ser 

feito. 

Por sua vez, a sociedade, além de fiscalizar os atos dos gestores que elegeu, é a responsável por 

indicar se os serviços que lhe estão sendo prestados atendem aos seus anseios e(ou) transformam 

o país. A sociedade deve, portanto, garantir a efetividade do processo. 

 

1.1.3 O princípio da eficiência no planejamento estratégico da Câmara dos 

Deputados 

A Câmara dos Deputados, órgão pertencente ao Poder Legislativo, também está sujeita aos 

regramentos da Constituição Federal, ou seja, também deve obedecer ao princípio da eficiência. 

Portanto deve orientar suas ações no sentido de otimizar a utilização de seus recursos (humanos, 

financeiros e tecnológicos) para conseguir produzir mais com menos recursos, produzir mais com 

os mesmos recursos, ou produzir o mesmo com menos recursos (SEVERINO, 2015). 

O Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados (PECD)2 para o Ciclo de Gestão Estratégica 

2012-2023, foi aprovado pelo Ato da Mesa n.º 59, de 8 de janeiro de 2013 (BRASIL, 2013a). O 

ato ainda define a missão da CD (“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”), sua visão (“consolidar-se como o centro de debates dos grandes 

                                                 
2 Mais informações sobre o PECD serão vistas no tópico 2 – Business Case, mais a frente neste trabalho. 
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temas nacionais, moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos”) e traz como 

valores: i) Ética; ii) Busca pela excelência; iii) Independência do Poder Legislativo; iv) Legalidade; 

v) Pluralismo; e vi) Responsabilidade social. Ademais, o PECD traz sete diretrizes estratégicas de 

longo prazo, a saber: i) ampliar a sintonia da agenda do Legislativo com os anseios da sociedade 

(Sintonia); ii) ampliar a transparência das atividades e informações da CD e das políticas públicas 

(Transparência); iii) Fortalecer a participação da sociedade nos processos legislativo e de 

fiscalização e controle (Interação); iv) melhorar a qualidade das leis e do ordenamento jurídico 

brasileiro (Qualidade das leis); v) aprimorar a avaliação e a fiscalização das políticas públicas e das 

ações do Estado (Fiscalização); vi) fomentar a educação política e a cidadania ativa (Cidadania); e 

vii) aperfeiçoar a gestão da CD (Gestão).  

Percebe-se que nenhum dos três tópicos (missão, visão e valores) faz referência direta à questão do 

princípio da eficiência. Entretanto, cabe ressaltar que um dos fatores motivadores do Ato 

n.º 59/2013 foi justamente esse princípio, como expresso nas justificativas elencadas para sua 

publicação – “considerando o princípio da eficiência na Administração Pública, expresso no art. 37 

da Constituição Federal de 1988” (BRASIL, 2013a). Severino (2015, p. 7) afirma não ser difícil 

perceber que a eficiência está implícita nos valores “Busca pela excelência”, já que essa busca 

somente gera resultados de alto nível caso se busque a eficiência simultaneamente e 

“Responsabilidade social”, visto que agir com responsabilidade social significa fazer algo bom 

para todos, o que não é possível sem a utilização dos recursos públicos com eficiência. Também se 

verifica o princípio da eficiência permeando a diretriz estratégica “aperfeiçoar a gestão da CD”, 

por meio das linhas de atuação dessa diretriz, definidas em Brasil (2013a): “aprimorar o processo 

decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos corporativos, e o uso de indicadores de 

desempenho”, “promover uma adequada gestão de pessoas, com ênfase na produtividade, 

meritocracia e qualidade de vida” e “melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos 

recursos”.  

A CD segue buscando a eficiência por meio da implementação de transformações em suas 

atividades, o que vem sendo feito por meio de projetos corporativos3 alinhados a seu planejamento 

estratégico, merecendo destaque os seguintes: 

                                                 
3 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-

estrategica-na-camara-dos-deputados/portfolio-corporativo>. Acesso em: 2 ago. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/portfolio-corporativo
http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/portfolio-corporativo
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a) e-Doc: projeto que objetiva dar fim aos processos administrativos impressos, 

apresentando uma solução para gestão eletrônica de documentos, tornando os 

procedimentos mais céleres, diminuindo os recursos necessários à tramitação dos 

processos, resultando num aumento da eficiência administrativa4; 

b) Gestão de riscos corporativos: projeto que visa a implantar práticas sistemáticas de 

gestão de riscos corporativos na CD, a fim de que a instituição seja proativa e obtenha 

melhores resultados em suas atividades, garantindo, assim, sua eficiência 

administrativa;5 

c) Gestão de custos para decisão (GCD): projeto que visa à implantação de um sistema 

de apropriação de custos na CD, objetivando a aprimorar o processo decisório, por 

meio da possibilidade de seleção de alternativas de ação e da determinação dos custos 

de programas e das unidades administrativas.6 

Iniciativas como o GCD, em que a CD busca conhecer os custos de suas atividades, e a proposta 

de intervenção a ser sugerida neste trabalho, demonstram a preocupação dessa Casa em aumentar 

sua eficiência a partir do processo de autoconhecimento. Conhecer os custos de suas atividades 

permite à Câmara definir se os recursos estão sendo bem empregados e, em caso de necessidade, 

realocá-los. Com relação à proposta de intervenção, conhecer as características sobre demandas de 

bens e serviços permitirá identificar se a distribuição dos recursos humanos, por exemplo, é 

suficiente para o atendimento das solicitações, além de permitir que se analise quanto tempo se 

leva para concluir um atendimento. Percebe-se que o autoconhecimento permite a adoção de 

providências que garantam a eficiência da instituição. 

 

1.2 Apropriação de custos no serviço público 

Por não ser o foco principal deste trabalho, não se fará aqui uma ampla e extensiva discussão sobre 

os conceitos relacionados à apropriação de custos no serviço público. Serão discutidos alguns 

                                                 
4 Informações sobre o e-Doc podem ser acessadas em:  <https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-

estrategica/programa-gestao-da-informacao-e-do-conhecimento>. Acesso em: 2 ago. 2017. 
5 Informações adicionais podem ser vistas em: 

<https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/6079721/TAP_Implanta%C3%A7%C3%A3o_Riscos_Corporat

ivos.pdf/a3f01e8a-65da-4ba4-a872-ef837ce9711c> . Acesso em: 2 ago. 2017. 
6 Mais informações sobre este projeto serão vistas mais adiante. 

https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/programa-gestao-da-informacao-e-do-conhecimento
https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/programa-gestao-da-informacao-e-do-conhecimento
https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/6079721/TAP_Implanta%C3%A7%C3%A3o_Riscos_Corporativos.pdf/a3f01e8a-65da-4ba4-a872-ef837ce9711c
https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/6079721/TAP_Implanta%C3%A7%C3%A3o_Riscos_Corporativos.pdf/a3f01e8a-65da-4ba4-a872-ef837ce9711c
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conceitos, apresentados exemplos de instituições públicas que já aplicam sistemas de apropriação 

e, por fim, analisado o estágio atual da apropriação de custos na CD. Pretende-se, assim, que a 

importância de um sistema de apropriação de custos seja compreendida e como, em conjunto com 

um sistema de gerenciamento de demandas, os processos decisórios de uma organização podem 

ser aprimorados em busca da eficiência. 

 

1.2.1 A apropriação de custos e a eficiência nos órgãos públicos 

A preocupação com a apropriação de custos nos órgãos públicos é recente, havendo até o momento 

poucas experiências relevantes a serem comentadas. Ratificando esse fato, Severino (2015) 

menciona que não há ainda a cultura da aferição dos custos no serviço público. Segundo Carneiro, 

Silva e Rocha (2012), a gestão de custos não se constitui numa prática da administração pública 

federal.  

No entanto, com o advento da Lei Complementar n. ⁰ 101/2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) (BRASIL, 2000), o administrador público foi instigado a ter a 

preocupação com a gestão dos custos, a fim de garantir tanto a eficiência (SEVERINO, 2015) 

quanto a transparência (CARNEIRO; SILVA; ROCHA, 2012) da aplicação dos recursos. 

Muito relevante na LRF é a determinação contida em seu § 3.⁰ do Art. 50: “A Administração 

Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial” (BRASIL, 2000). Para cumprir esse dispositivo, o governo 

federal criou a Comissão Interministerial de Custos (CIC) em 2005, com o objetivo de “elaborar 

estudos e propor diretrizes, métodos e procedimentos para subsidiar a implantação de Sistemas de 

Custos na Administração Pública Federal”. O resultado desses estudos foi publicado no relatório 

final da comissão (BRASIL, 2006).  

É necessária a compreensão do conceito de apropriação de custos para se alcançar a abrangência 

de um sistema de custos no serviço público. Severino (2015, p. 11) conceitua apropriação de custos 

como “a ação de se obter, segundo metodologia adequada a cada caso, denominada método de 

custeio, os custos de uma ou mais atividades realizadas por uma organização”. Assim, a partir de 

um determinado método, busca-se conhecer e quantificar a forma como os recursos da organização 

são empregados na consecução de seus objetivos por meio das atividades que desempenha. Vale 

realçar o fato de que, sem o conhecimento das atividades e processos realizados não se conseguirá 
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determinar os custos. Consequentemente, não se pode gerenciar o emprego dos recursos, uma vez 

que não se pode determinar objetivamente sua utilização, restando-se a impressão de que sempre 

se poderia realizar uma melhor aplicação destes. 

É sabido que as instituições públicas prestam serviços à sociedade sem visar à obtenção de lucro, 

contudo devem buscar sempre ampliar a eficiência na aplicação de recursos, evitando-se 

desperdícios e(ou) malversação destes (HOLANDA; MACHADO, 2010; TORRES et al., 2013; 

SEVERINO, 2015; ALBUQUERQUE; PEDERIVA, 2016). Além da eficiência, essas instituições 

devem perseguir a transparência de suas ações, variável cada vez mais exigida e esperada pela 

sociedade. Deve-se sempre ter em mente que tanto a eficiência quanto a transparência das ações 

(princípio da publicidade), alinham-se aos princípios do Art. 37 do texto constitucional para que a 

administração pública cumpra com sua missão (BRASIL, 1988). A eficiência será alcançada a 

partir do momento em que a instituição saiba onde emprega os recursos disponíveis e procure 

formas de otimizar a sua aplicação, produzindo i) mais com os mesmos recursos; ii) o mesmo com 

menos recursos e(ou) iii) mais com menos recursos (SEVERINO, 2015). Já a transparência será 

alcançada por meio da divulgação adequada das informações relacionadas aos custos de suas 

atividades. Essa medida permite que a imagem do órgão seja melhorada, uma vez que nada do que 

é feito com recursos públicos deve ser oculto.  

Além da busca pela eficiência como propulsora para a apropriação de custos no serviço público, 

recentemente foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 95, de 15 de dezembro de 2016 

(EC 95/16) (BRASIL, 2016g), que estabeleceu, para o período de 20 exercícios financeiros, limites 

para as despesas7 primárias dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Não é difícil perceber que as limitações 

impostas fazem com que o controle dos gastos passe a ser essencial para o serviço público, uma 

vez que é necessário o conhecimento da aplicação dos recursos, de forma a aprimorar os gastos e 

torná-los eficientes e alinhados com as funções precípuas de cada órgão. E tudo isso deve ser 

realizado dentro dos limites estabelecidos. 

                                                 
7 Não se fará aqui a discussão entre os termos “despesas”, “custos” ou “gastos”. Mais informações sobre estes termos 

podem ser encontrados em Severino (2015). 
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Percebe-se, assim, que a consolidação de sistemas de apropriação de custos tornou-se tarefa 

obrigatória para as instituições públicas e representa a quebra da cultura de que o administrador 

público não se preocupa com os gastos que realiza. 

A introdução de uma nova abordagem de gestão pública que prioriza a 

mensuração de custos no governo federal integra uma das etapas essenciais para 

a transformação de paradigmas atualmente existentes sobre o papel e importância 

do setor público como agente propulsor de geração de eficiência no uso de 

recursos públicos e também escassos. Os administradores do setor público 

necessitam de um conjunto de informações gerenciais para cumprir com 

eficiência, eficácia e efetividade as políticas públicas. Dessa forma, impõe-se a 

necessidade de um sistema de informação de custos capaz de auxiliar decisões 

típicas, tais como comprar ou alugar, produzir internamente ou terceirizar 

determinado serviço ou atividade. Ou, ainda, permitir comparações entre os custos 

de atividades ou serviços iguais produzidos por unidades organizacionais 

diferentes, objetivando conhecer e estimular a melhoria do desempenho de seus 

dirigentes. Além disso, as informações de custos associadas aos benefícios das 

políticas públicas deveriam ser a base para a formulação da proposta 

orçamentária, sendo o orçamento o fio condutor que permite executar as despesas 

e prestar os serviços públicos planejados (HOLANDA; MACHADO, 2010).  

Portanto, conclui-se que a falta de um sistema de apropriação de custos relacionados às atividades 

de uma organização traz como consequências (SEVERINO, 2015):  

a) falta de informações gerenciais fundamentais para tomada de decisões; 

b) inexistência de base de dados de custos que possa subsidiar futuras análises 

comparativas; 

c) inviabilidade de se medir a eficiência de atividades, gestores e serviços, impedindo a 

melhor alocação de recursos financeiros e humanos; 

d) dificuldade para divulgar as ações e respectivos custos, não se alcançando a 

transparência desejada; e 

e) impossibilidade de melhoria da imagem institucional. 

O vínculo do sistema de apropriação de custos com o de gerenciamento de demandas pode ser 

observado sobretudo nas alíneas a e b supracitadas. A falta de informações gerenciais e de uma 

base de dados de custos limita as informações a serem consideradas quando se fará a análise das 

demandas existentes para que o gestor possa tomar as decisões corretas, tanto quanto a prioridades 

a serem seguidas, quanto ao alinhamento do que será feito com o planejamento estratégico da 

empresa. Um sistema de gerenciamento de demandas possibilita a centralização das solicitações 



    21 

por materiais e serviços, de forma que seja possível a realização de análises globais, com as 

informações pertinentes (como os custos envolvidos), para que se possam tomar as decisões mais 

acertadas8. 

Ainda que de tamanha relevância para o controle da situação econômico-financeira do país, por 

meio do fornecimento de informações para a tomada de decisões, do melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis, da publicidade das ações adotadas e seus respectivos custos, e para a 

recuperação da imagem das instituições, tão combalida nos últimos tempos, a implantação de um 

sistema de apropriação de custos no serviço público não é tarefa fácil. Isso se deve à já mencionada 

inexistência de uma cultura com esse propósito, à resistência das pessoas em enfrentar mudanças 

de paradigmas, à necessidade de adaptação das formas de trabalho e ao consequente controle das 

atividades a que os gestores e servidores públicos estarão submetidos. Contudo estes servidores 

devem sempre ter consciência de que têm a obrigação de prestar contas à sociedade por suas ações9, 

e esta, em contrapartida, deve buscar conhecer os atos daqueles (ROCHA, 2011), e os dados sobre 

como os recursos estão sendo empregados é primordial para a adequada fiscalização da sociedade. 

Feito o embasamento inicial sobre o sistema de apropriação de custos, passa-se a comentar o 

estágio em que se encontram os sistemas de custos em órgãos públicos e, mais detidamente, o nível 

em que a CD está sobre o assunto.  

 

1.2.2 Experiências dos sistemas de custos em órgãos públicos 

Foram citados, ao longo do relatório da Comissão Interministerial de Custos (CIC), alguns órgãos 

da administração pública que já desenvolviam “experiências pioneiras com sistemas de custos: 

Comando da Aeronáutica, Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) do Comando 

da Marinha, Siscustos, do Comando do Exército, Sícrotron-CNPq, Sesu-MEC, Banco Central, 

Inmetro e Embrapa” (BRASIL, 2006, p. 1). Os sistemas desses órgãos têm servido de referência 

para outras instituições públicas, inclusive a Câmara dos Deputados (CD). 

De relevância, podem ser citados: 

                                                 
8 Os conceitos relacionados aos sistemas de gerenciamento de demandas serão vistos de forma mais aprofundada na 

seção 1.4. 
9 Conceito de accountability. 
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a)  o Siscustos (Sistema Gerencial de Custos do Exército)10, do Comando do Exército, 

tem sido objeto de estudos e servido de benchmarking para a equipe de projeto do 

GCD (BRASIL, 2016d). Trata-se de  

“um sistema gerencial, integrado a outros sistemas corporativos do Exército, que 

tem por finalidade proporcionar aos gestores das Organizações Militares (OM) 

informações relevantes sobre os custos dos produtos e serviços produzidos por 

essas OM. [...] Com seu enfoque gerencial, o SISCUSTOS visa identificar as 

atividades que consomem recursos e que resultam na consecução de um produto 

ou de um serviço.” (CARNEIRO; SILVA; ROCHA, 2012, p. 125-126). 

Percebe-se que o Siscustos é um sistema integrado a outros sistemas corporativos. 

Com isso, os dados dos diversos sistemas existentes se relacionam, criando um rico e 

abrangente banco de informações para a tomada de decisões. A proposta de 

intervenção sugerida neste trabalho pretende utilizar os dados tanto dos sistemas 

existentes quanto daqueles em elaboração para aprimorar significativamente o 

processo decisório da CD.  

b) o SCIG (Sistema de Custos e Informações Gerenciais), do Banco Central do Brasil, 

destinado  

“a apurar os custos de todas as ações (atividades e projetos) desenvolvidas e dos 

produtos (bens e serviços) gerados. O SCIG permite ainda a apuração dos custos 

dos macro-processos, bem como dos custos da estrutura organizacional, 

compreendendo diretorias, unidades, subunidades e gerências regionais” 

(CHING; SILVEIRA; FREIRE, 2011, p. 275) 

c) o Sistema Apropriação de Custos Públicos (ACP) criado e implantado no âmbito do 

Governo do Estado da Bahia, ainda que não tenha sido mencionado no relatório da 

CIC, também merece destaque. Ching, Silveira e Freire (2011) e Severino (2015) o 

citam como um exemplo a ser seguido, tendo inclusive Severino (2015) o adotado 

como referencial para construção do modelo por ele proposto para estudos na CD. O 

ACP é um sistema gerencial, “desenvolvido em plataforma web (internet) para 

proporcionar fácil acesso aos usuários nos mais diversos níveis” (CHING; 

SILVEIRA; FREIRE, 2011, p. 275) da administração direta do estado da Bahia, 

proporcionando informações importantes aos gestores acerca “dos custos envolvidos 

                                                 
10 Mais informações sobre o Siscustos podem ser encontradas em: 

<http://www.12icfex.eb.mil.br/images/pdf/Manual_Siscustos_2015.pdf>  

http://www.12icfex.eb.mil.br/images/pdf/Manual_Siscustos_2015.pdf
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na prestação dos principais produtos e serviços ofertados pelo governo baiano à 

coletividade” (SEVERINO, 2015, p. 26). Como o Siscustos, o ACP está integrado 

também a outros sistemas corporativos do Estado (CHING; SILVEIRA; FREIRE, 

2011; SEVERINO, 2015). 

Todos os três exemplos objetivam a busca pela eficiência no serviço público e o atendimento da 

LRF, por meio da racionalização do emprego dos recursos, pela criação de uma base de dados que 

viabilizem as informações gerenciais para a tomada de decisões e a transparência dos custos das 

atividades realizadas pelos respectivos órgãos. Comprova-se assim que, mesmo com as 

dificuldades intrínsecas ao processo, é possível a criação da cultura da apropriação de custos no 

serviço público. Exemplos de outros órgãos serão citados mais a frente, quando se analisará o 

trabalho realizado pela equipe do projeto Gestão de Custos para a Decisão (GCD). 

 

1.2.3 A experiência dos sistemas de custos na Câmara dos Deputados 

A Câmara dos Deputados (CD), até o momento, não possui um sistema de apropriação de custos 

normatizado e utilizado por toda a instituição. A cultura para  

aferição e alocação de custos a processos de trabalho, serviços prestados ou por 

unidades administrativas [ainda é incipiente. Existem na CD] informações de 

custos sobre diversos itens de custo, como recursos humanos, terceirização, itens 

de consumo, aquisições e contratos (BRASIL, 2016b, p. 2), 

porém ainda não há uma metodologia que sistematize essas informações. Assim, apesar de ser 

possível considerar a legalidade, essa lacuna inviabiliza a análise da despesa quanto à qualidade do 

gasto público, ao alinhamento deste com o planejamento estratégico, além das eficiência e 

transparência da aplicação dos recursos.  

No passado, houve algumas iniciativas isoladas de análises de custos na CD (BRASIL, 2016b). 

Severino (2015) destaca a recente atuação da Coordenação de Engenharia de Obras (Coeng), que 

buscou apropriar custos a partir de ordens de serviço de suas áreas executivas. A partir de um 

sistema informatizado produzido pelo Centro de Informática (Cenin) da CD, o sistema Ordem de 

Serviços de Obras (OSO), é possível a obtenção de informações gerenciais como:  

i) custo de mão de obra; ii) quantidade de horas trabalhadas por tipo de 

profissional (marceneiro, para exemplificar); iii) custo dos materiais consumidos; 

iv) tipos e quantidades de materiais consumidos; e v) quantidade de horas 
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dispendidas por servidor efetivo. A partir desses registros, são possíveis, entre 

outras, totalizações por atividade, por categoria profissional, por tipo de material 

e por mês de trabalho (SEVERINO, 2015, p. 46). 

Melhorias no OSO estão sendo implementadas pelo Cenin, a fim de possibilitar a inserção de 

campos que permitam o gerenciamento das demandas e a extração de um maior número de 

informações gerenciais. Essas melhorias fazem parte de um projeto contido no portfólio de projetos 

do Cenin para o biênio 2017/201811. 

Brasil (2016b) cita que as mais recentes iniciativas em apropriação de custos são datadas de 2015. 

Nenhuma conseguiu emplacar um sistema de apropriação de custos de forma definitiva na Câmara 

dos Deputados. Vale, porém, destacar nessas iniciativas a preocupação com a falta de um sistema 

institucional de custos. Por exemplo, podem ser citados dois trabalhos de conclusão de curso do 

MBA em Governança Legislativa trataram da temática em 2015. O primeiro deles tratou 

especificamente sob o prisma da Tecnologia da Informação (TI)12 e o outro propôs a 

implementação de metodologia de apropriação de custos na CD (SEVERINO, 2015). 

Atualmente, a Câmara possui em seu portfólio corporativo (biênio 2017-2018) o projeto Gestão de 

Custos para a Decisão (GCD), cujo início oficial ocorreu em 27 de maio de 2016, com previsão de 

término para 15 de dezembro de 2017. O objetivo desse projeto é “implantar sistema de apropriação 

de custos na Câmara dos Deputados, voltado para o aperfeiçoamento do processo decisório, 

especialmente, para a escolha de alternativas de ação e para a apuração de custos de programas e 

de unidades administrativas” (BRASIL, 2016c, p. 1). 

Os benefícios esperados com o GCD são: 

a) disponibilizar informação tempestiva e com a precisão adequada de custos 

para a decisão da média e alta gerência; 

b) prover maior transparência aos gastos públicos;  

c) fornecer visão sistêmica dos gastos públicos para a melhoria do processo 

decisório;  

d) produzir informações para subsidiar prestação de contas; e 

e) propiciar maior eficiência na alocação de recursos (BRASIL, 2016b). 

                                                 
11 A aprovação do projeto de melhorias do Sistema de Ordens de Serviços de Obras (OSO) pode ser vista em: 

<https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/8679804/CDTI_Ata.Reuni%C3%A3o_20170317_Parte.01./08

35999e-1330-41c9-b9d6-7e9aa69daf0e>. Acesso em: 15 ago. 2018. 
12 CASTRO, L. Alocação de custos de TI a centros de custos: proposta de uma metodologia. Brasília: Câmara dos 

Deputados, 2015. Projeto de Intervenção (MBA em Governança Legislativa). 

https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/8679804/CDTI_Ata.Reuni%C3%A3o_20170317_Parte.01./0835999e-1330-41c9-b9d6-7e9aa69daf0e
https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/8679804/CDTI_Ata.Reuni%C3%A3o_20170317_Parte.01./0835999e-1330-41c9-b9d6-7e9aa69daf0e
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Até o momento, a equipe do GCD já executou diversas atividades. Dentre elas, realizou em 2016 

diversas visitas técnicas a órgãos que já possuem um sistema de custos implantado para fins de 

benchmarking.  Segundo o “Relatório de experiências” produzido pela equipe, a finalidade dessas 

visitas era “avaliar as experiências de custos já em utilização pela Administração Pública e que 

pudessem servir de referência para o projeto” (BRASIL, 2016d). Foram visitados: i) a Advocacia-

Geral da União (AGU); ii) o Ministério da Fazenda (MF); iii) o Ministério da Justiça (MJ); iv) o 

Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal (Serpro); v) a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN); e vi) o Exército Brasileiro (EB). À exceção da reunião com a STN, em que foram 

apresentadas as linhas norteadoras e conceituais para implementação de um sistema de custos, as 

outras instituições apresentaram os sistemas de custos que já aplicam. Brasil (2016d, p. 3-4), com 

base no benchmarking realizado, traz a sugestão do caminho a seguir para o estabelecimento de 

um sistema de custos na CD:  

a) estabelecer um comitê gestor ou frente de custos dentro do Planejamento 

Estratégico da Casa; 

b) levantar as unidades envolvidas, os itens de custos e fazer a identificação de 

responsabilidades para coleta e tratamento dos dados; 

c) definir o processo de apropriação de custos (método e objeto de custos); 

d) desenvolver um sistema (dataware) para recepção dos dados e fornecimento 

dos relatórios gerenciais (que pode ser o SIC do Poder Executivo Federal 

com os ajustes para a Câmara com atendimento de segurança e da integridade 

das informações); 

e) desenvolver interface dos sistemas próprios da Câmara com o dataware, e, 

enquanto isso não acontece, fazer uso de um sistema auxiliar ou de planilhas 

de cálculo; 

f) estabelecer sistemática de comunicação e capacitação dos servidores e 

gestores de forma a mitigar alguma resistência a metodologia de apuração de 

custos; 

g) customizar os relatórios de acordo com as necessidades da Câmara; fazer 

acompanhamento ordenado e contínuo do sistema de forma a mantê-lo 

atualizado e refletindo a realidade da Casa Legislativa; e 

h) publicar um manual ou instrumento de governança para operacionalização 

do sistema (MF fez um manual de mensuração de custos). 

A equipe do GCD também concluiu que um sistema de informação de custos deve ser simples, 

gradual e flexível; trazer como elementos um sistema de acumulação (ordem, processo, 

departamentos), um sistema de custeio (histórico, custo corrente, custo corrigido) e um método de 
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custeio (direto, absorção, ABC)13; possuir como atributos para a informação de custos relevância, 

utilidade, comparabilidade, integridade, fidedignidade, granularidade e tempestividade; e,  por fim, 

apresentar no mínimo duas dimensões, a saber, os itens de custo (pessoal, terceirização, material 

de consumo, depreciação) e os objetos de custo (unidades, processos, atividades) (BRASIL, 

2016d). 

No momento, a equipe do GCD está desenvolvendo estudos sobre a análise de alternativas para a 

tomada de decisão, estabelecendo procedimentos e esboçando normativos a serem utilizados pela 

CD tão logo o projeto seja entregue e o sistema de custos seja implementado. Segundo o gerente 

do projeto, a equipe não chegou ainda a investigar quais órgãos da CD levantam os custos de suas 

atividades, ainda que de forma incipiente e, talvez, com metodologia diversa da que virá a ser 

estabelecida durante o GCD.14 

Com a inserção do GCD em seu portfólio corporativo, percebe-se que a CD busca eficiência e 

transparência nas ações. Ao buscar implantar um sistema de apropriação de custos, a CD procura 

o autoconhecimento, para que possa saber o que gasta, com o quê gasta e como gasta. Isso permitirá 

a adoção de melhores decisões, pois os gestores terão maiores informações para embasar o que 

decidem.  

A fim de se entender um pouco mais sobre a forma como as decisões são tomadas, faz-se, na 

próxima seção, um apanhado sobre conceitos relacionados ao processo decisório. 

 

1.3 O processo decisório 

Tanto o planejamento operacional (busca pela eficiência), quanto o estratégico (busca pela eficácia) 

exigem uma série de decisões, em sua maioria fortemente influenciadas pelos custos envolvidos 

nas atividades da instituição. Para que a organização se sustente, as decisões precisam ser tomadas 

com cautela, reflexão e, em alguns casos, praticidade, tornando-se, assim, essencial analisar o que 

é o processo decisório, suas características, fatores de influência e procedimentos associados à 

tomada de decisão. 

                                                 
13 Mais informações sobre métodos de custeio podem ser encontrados em Severino (2015). 
14 Informação fornecida pelo gerente do projeto GCD, Sr. Fernando Pereira Viana, em reunião com o autor realizada 

em 15 de agosto de 2017. 
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Entende-se por processo decisório o conjunto de procedimentos necessários para a tomada de uma 

decisão, que será provocada ou pela ocorrência de um problema ou pela identificação de uma 

oportunidade dentro de determinada organização. Esses procedimentos apresentam complexidade 

tamanha que diversos estudiosos têm se dedicado ao tema. Têm sido explorados diversos fatores 

intervenientes, na busca de se elucidarem os mecanismos e se proporem metodologias para que, 

diante das diversas situações que se configuram no dia a dia de uma organização, as melhores 

decisões sejam tomadas com base na quantidade e(ou) qualidade das informações disponíveis. 

Apesar de estar inserido no campo de estudo da Ciência Administrativa desde o seu início, foi a 

partir da década de 40 do século passado, com os estudos de Herbert Simon15, que o assunto 

processo decisório ganhou amplitude (SOUZA; GONÇALVES, 2015).  

Simon defendia que decidir seria uma ação tipicamente humana e comportamental que envolveria 

a escolha, consciente ou não, de possíveis ações para o tomador de decisão e para as pessoas 

debaixo de sua influência e autoridade (MORITZ; PEREIRA, 2006). Suas pesquisas foram 

orientadas por uma preocupação fundamental: “buscar uma melhor compreensão do 

comportamento humano no processo de tomada de decisão e resolução de problemas dentro das 

organizações” (BALESTRIN, 2002, p. 1). Nesse sentido, os estudos de Simon criticavam os 

conceitos do Modelo Racional de Decisão (MRD), primeira visão teórica do processo decisório, 

uma vez que este modelo supunha que os tomadores de decisão seriam pessoas racionalmente 

objetivas e que todas as informações necessárias para a tomada de decisões estariam disponíveis a 

eles (SOUZA; GONÇALVES, 2015). Outrossim a racionalidade total apresentava como 

pressupostos a compreensão completa e irrestrita do problema, a total ausência de ambiguidades e 

a disponibilidade ilimitada de tempo para a solução dos problemas (LACOMBE; HEILBORN, 

2008), ignorando “aspectos como a existência de conflitos e jogos de poder no processo de tomada 

de decisões nas organizações” (MORITZ; PEREIRA, 2006, p. 60). Franklin, Kenski e Popadiuk 

(2011) apontam que Simon criticava o tratamento da racionalidade dado pelo MRD, porque:  

a) não levava em consideração os objetivos e valores pessoais do decisor; 

                                                 
15 Herbert Simon foi um pesquisador estadunidense nos campos de psicologia cognitiva, informática, sociologia 

econômica, administração pública, e filosofia. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Simon


    28 

b) afirmava que o comportamento adotado diante de uma possibilidade de decisão seria 

o mesmo, independentemente do local, cultura ou formação da pessoa a quem se 

apresentasse a situação; e 

c) partia da premissa de que o ambiente não interferiria na decisão.  

Simon (1965, p. 95, apud LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 440) ainda acrescenta que a 

racionalidade objetiva não é alcançada pelo comportamento real do ser humano porque: 

a) a racionalidade requer um conhecimento completo e antecipado das 

consequências resultantes de cada opção. Na realidade, entretanto, o 

conhecimento dessas consequências é sempre fragmentário; 

b) considerando que as consequências resultantes de cada opção pertencem ao 

futuro, a imaginação deve suprir a falta de experiência em atribuir-lhe 

valores, embora estes só possam ser antecipados de maneira imperfeita; 

c) a racionalidade pressupõe uma opção entre todas as possíveis alternativas. 

Entretanto, na prática, apenas uma fração das possíveis alternativas é 

considerada. 

Stoner e Freeman (1999, p. 190 apud MORITZ; PEREIRA, 2006, p. 53) afirmam que o Modelo 

Racional de Decisão (MRD) “cria uma imagem do tomador de decisões como uma supermáquina 

calculadora, mas [...] os seres humanos reais não tomam suas decisões dessa forma”.  

Diante dessas críticas aos conceitos de racionalidade absoluta contidos no MRD, o Modelo da 

Racionalidade Limitada (MRL)16 foi proposto. Segundo este modelo, a racionalidade do processo 

decisório é sempre relativa ao sujeito que decide, e  

se desenvolve sob a dinâmica da escolha, para o decisor, de alternativas 

satisfatórias ou decorrentes de comportamentos preferenciais. Este processo de 

escolha (racionalidade) ilustra as restrições do homem que, por sua vez, projetam-

se no desempenho organizacional, levando os administradores a substituírem a 

ideia original de resultados máximos pela de resultados satisfatórios (MORITZ; 

PEREIRA, 2006, p. 54). 

O MRL procurou explicar o comportamento humano nas organizações a partir da teoria das 

decisões. Simon, defensor da ideia de que tomar decisões era sinônimo de administrar, salientava 

que a Teoria Comportamental concebia a organização como um sistema de decisões, em que cada 

                                                 
16 Também conhecido como Modelo Carnegie, pois os conceitos foram propostos pelo grupo coordenado por Herbert 

Simon no Carnegie Institute of Technology. 
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pessoa participava racional e conscientemente, tomando decisões de acordo com alternativas 

racionais de comportamento (SOUZA; GONÇALVES, 2015). 

Segundo Moritz e Pereira (2006), as premissas do MRL são as seguintes: 

a) não é possível que o tomador de decisão tenha acesso a todas as possibilidades de 

ação e visualize todas as alternativas, pois é inviável obter todas as informações e dar 

a elas a devida interpretação, em função de variáveis como tempo e custos; 

b) em função da escassez de recursos, os tomadores de decisão se contentam com uma 

quantidade satisfatória de informações, que lhes possibilite caracterizar 

adequadamente o problema ou a oportunidade vislumbrada e enxergar linhas de ação 

possíveis, dentro de critérios minimamente aceitáveis de desempenho; 

c) ainda que as decisões tomadas gerem soluções que vão além do estabelecido como 

mínimo aceitável, a solução perfeita, que seria adotada por uma racionalidade 

superior, não chegará a ser proposta pelos tomadores de decisão; 

d) mesmo que fosse possível acessar todas as informações possíveis referentes a um 

problema ou oportunidade, os tomadores de decisão não teriam capacidade cognitiva 

para o processamento perfeito delas, em função das limitações de tratamento de 

informações do cérebro humano; 

e) os aspectos subjetivos relacionados a experiências anteriores, valores e crenças dos 

tomadores de decisão afetam a escolha da solução satisfatória; e 

f) o processo decisório é afetado por conflitos e jogos de poder.  

Não se pretende aqui esgotar a discussão sobre os modelos de tomadas de decisão apresentados, 

sobretudo porque o assunto continua sendo tema de diversos estudos nas áreas multidisciplinares 

envolvidas, como a Psicologia, a Sociologia, a Economia e, obviamente, a Administração, dentre 

outras (MORITZ; PEREIRA, 2006). Contudo, não se pode deixar de mencionar que há fatores 

influenciadores nas tomadas de decisão que são considerados nesses modelos. São eles: 

a) convicções políticas e ideológicas dos tomadores de decisão; 

b) qualidade das informações obtidas para a decisão como um fator mais importante do 

que a quantidade delas; 
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c) clima organizacional que possibilite o bom fluxo de informações; 

d) ruídos de comunicação na organização, afetando o nível de intercâmbio entre os 

envolvidos nos processos e, consequentemente, a confiabilidade das informações; 

e) descontinuidade dos gestores de órgãos administrativos, sobretudo em instituições 

públicas, nas quais o comando é periodicamente alternado, “em função de partidos 

políticos, eleições e por força de novas coalizões necessárias ao poder” (SOUZA; 

GONÇALVES, 2015, p. 54); 

f) existência de jogos de poder dentro das organizações; 

g) impossibilidade de se separar a preferência pessoal ao se escolher uma alternativa que 

pareça ter o mesmo nível de qualidade que outras existentes; e 

h) cultura dos tomadores de decisão, no sentido de que um mesmo problema pode ser 

percebido de maneiras distintas por pessoas oriundas de diferentes culturas. 

Moritz e Pereira (2006, p. 74) citam ainda a influência do comportamento dos tomadores de decisão 

atrelado a diversos fatores, como “a inteligência, o nível social, o sexo, a religião, os costumes, as 

crenças, a ética, a motivação, a organização, a saúde e a família, entre outros[, porém ponderam 

que o fator emocional é, muitas vezes, o] que desempenha maior influência no momento da tomada 

de decisão”, levando o tomador de decisão a optar por uma alternativa que não seria 

necessariamente a melhor. 

Há consenso entre os estudiosos de que as organizações são um ambiente de ações e de tomadas 

de decisões. Além disso, as decisões tomadas afetam não apenas o ambiente interno de uma 

organização, mas também podem atingir parcelas da sociedade ou, no caso das instituições 

governamentais, todo um grupo de cidadãos dirigidos por determinado governo. 

Nesse contexto, as pesquisas e análises sobre o processo decisório têm procurado auxiliar as 

organizações a terem condições de tomar melhores decisões e, segundo Moritz e Pereira (2006, p. 

81), “esta busca aperfeiçoou-se a partir dos estudos sobre os tipos de decisão e a respectiva 

estruturação”. Assim sendo, há, basicamente, dois tipos de decisões: as programadas e as não 

programadas. As decisões programadas, também conhecidas como estruturadas, são aquelas 

adotadas para situações bem compreendidas, que se repetem rotineiramente, podendo ser 

submetidas a procedimentos e regras sistemáticos. Por serem repetitivas, tendem a ser mais fáceis 
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de serem tomadas, porém tendem a aparecer em maior quantidade (LACOMBE; HEILBORN, 

2008). Para simplificar o processo de tomada de decisão, criam-se regras de orientação, como 

práticas, rotinas, instruções, políticas e normas de procedimento. No caso do serviço público, 

podem materializar-se sob a forma de portarias, decretos e instruções normativas.  

Lacombe e Heilborn (2008) citam que existem muitos estudos definindo etapas para o processo de 

tomadas de decisões programadas e propõem uma alternativa sequencial para essas etapas: i) 

identificação de sintomas e sinais de um problema ou de uma oportunidade; ii) análise do tipo de 

problema ou da oportunidade existente; iii) identificação das soluções alternativas; iv) análise das 

soluções alternativas e considerações sobre suas consequências; v) avaliação das alternativas e 

escolha da mais adequada; vi) comunicação da decisão escolhida a todos os que devem participar 

da implantação; e vii) acompanhamento das ações necessárias à implantação da decisão. 

Por sua vez, as decisões não programadas são aquelas adotadas para situações novas, 

insuficientemente caracterizadas, sem precedentes e cujo processo decisório não pode ser 

enquadrado nos procedimentos e regras existentes. Esse tipo de decisões tem tamanha significação 

para uma empresa que, não raro, são oferecidos treinamentos para os gestores, a fim de capacitá-

los a tomarem as melhores decisões (MONTANA; CHARNOV, 1999 apud MORITZ; PEREIRA, 

2006). 

Independentemente do tipo de decisão a ser tomada, no início dos estudos da Ciência 

Administrativa, a principal preocupação era a análise da relação entre os custos envolvidos e os 

benefícios financeiros auferidos. Com o avanço do fenômeno da globalização e das preocupações 

socioambientais, outras variáveis passaram a ser consideradas na análise do processo decisório, 

como norteado por Lacombe e Heilborn (2008):  

a) análise dos riscos envolvidos que podem ser previstos e como gerenciá-los; 

b) benefícios e custos não financeiros de difícil mensuração, como moral do pessoal, 

esforços exigidos para implantação da decisão, aceitação dos shareholders e 

stakeholders, reações possíveis da sociedade, imagem da empresa, dentre outros;  

c) melhor momento para adoção dos procedimentos decorrentes da decisão tomada; e 

d) limitação de recursos disponíveis, que poderiam ser alocados para solução de outros 

problemas ou adesão a novas oportunidades.  
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Cabe destacar que a introdução do fator risco no processo decisório desencadeou uma “nova gama 

de informações que permitiu o desenvolvimento do processo decisório” (MORITZ; PEREIRA, 

2006, p. 32). 

Além dos fatores mencionados por Lacombe e Heilborn (2008), é importante citar que se observa 

uma nova variável a ser incorporada ao processo decisório pela administração pública federal 

brasileira, capitaneada pelo TCU, que é o uso de práticas de sustentabilidade17. Essa variável visa 

a aperfeiçoar a gestão pública, racionalizar o uso dos recursos e evitar desperdícios. Contudo o 

acompanhamento feito pela Corte de Contas tem demonstrado que avanços significativos na 

implementação de ações voltadas a promover a sustentabilidade não têm ocorrido. Em auditoria 

realizada em 101 instituições, para avaliar  

a governança nas políticas públicas voltadas para a promoção da sustentabilidade 

[...] e as ações de estímulo ao consumo sustentável de insumos necessários às 

atividades, como por exemplo, o uso de água, da energia elétrica e do papel, 

[obtiveram-se resultados que apontaram] grau insuficiente de gestão e de 

implementação das ações de promoção da sustentabilidade [...], atuação deficiente 

no nível central de governo e baixa evolução na adoção de critérios e práticas 

sustentáveis nas contratações.[Todavia, foi possível verificar] a implementação 

incipiente de ações voltadas para a utilização de edifícios públicos mais eficientes 

e sustentáveis(BRASIL, 2017). 

Diante dos resultados encontrados, o TCU segue recomendando aos órgãos públicos que aumentem 

seu comprometimento com as medidas de sustentabilidade, direcionando claramente para critérios 

que a administração deve seguir para tomar decisões referentes à compra de materiais e à 

contratação de serviços. Não se pode deixar de mencionar a Resolução-TCU n.º 268, de 4 de março 

de 2015, que formaliza a Política Institucional de Sustentabilidade do TCU. Essa política é 

orientada por várias diretrizes, sendo a primeira destas: “processo institucional de tomada de 

decisão alinhado ao conceito de sustentabilidade e à adoção de práticas de gestão socioambiental” 

(BRASIL, 2015c), demonstrando a influência das práticas da sustentabilidade sobre o processo 

decisório. 

Há outras classificações das decisões a serem tomadas, como as decisões estratégicas, táticas e 

operacionais, que estão relacionadas ao planejamento estratégico e operacional vistos na 

                                                 
17 Sustentabilidade, segundo Brasil (2015c), é a “capacidade de o ser humano interagir com o mundo, de modo a não 

comprometer os recursos naturais das gerações futuras”. 
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seção 1.1.1, que não serão aprofundadas no âmbito deste trabalho, mas que podem ser encontradas 

em Moritz e Pereira (2006), Pacheco e Mattos (2014) e Lacombe e Heilborn (2008). 

Este apanhado sobre o processo decisório foi importante para que se possa perceber que tanto um 

sistema de apropriação de custos, quanto de gerenciamento de demandas trazem informações 

fundamentais para a tomada de decisões. O gestor que decide sem conhecer os custos estimados 

para a produção de um bem ou execução de um serviço corre o risco de ver a interrupção da 

execução por falta de recursos. Outrossim o administrador que decide sem conhecer quais são as 

demandas de materiais e serviços existentes em sua totalidade corre o risco de autorizar o 

atendimento a demandas que não são prioritárias, nem estão alinhadas aos objetivos estratégicos 

de uma instituição, em detrimento de outras essenciais.  

Passa-se, na sequência, a analisar a importância de um sistema de gerenciamento de demandas e 

os benefícios que a sua implementação podem trazer. Aplicando-o conjuntamente com o sistema 

de apropriação de custos, tem-se como consequência o aprimoramento do processo decisório, o 

que está intrinsecamente relacionado ao aumento da eficiência no serviço público. 

 

1.4 Sistemas de gerenciamento de demandas 

Como citado na introdução deste capítulo, a proposta de intervenção a ser sugerida neste trabalho 

se destina ao público interno (Deputados, servidores do quadro efetivo, secretários parlamentares, 

ocupantes de cargos de natureza especial e terceirizados) da CD, razão pela qual o foco desta seção 

será o gerenciamento de demandas internas.  Entende-se que, ao se garantir o suprimento de 

materiais e serviços demandados pelo público interno, a probabilidade de se cumprir com êxito a 

missão institucional cresce substancialmente.  

Abordar-se-á nas subseções a seguir o que é um sistema de gerenciamento de demandas, quais suas 

finalidades, as desvantagens de uma instituição não o possuir e os benefícios advindos de sua 

implantação. Na sequência, será feito um apanhado sobre como atualmente é feito o gerenciamento 

de demandas na CD e as decorrências do procedimento atual. Por fim, são feitos comentários sobre 

alguns sistemas informatizados utilizados em outras instituições, com a finalidade de se extraírem 

funcionalidades que possam ser úteis à proposta de intervenção. 
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1.4.1 Considerações sobre os sistemas de gerenciamento de demandas 

Uma empresa, para que possa desempenhar suas atividades e cumprir seus objetivos estratégicos, 

precisa de uma série de suprimentos para seu público interno tanto de materiais, quanto de serviços. 

Se a cadeia de suprimento interno é frustrada, há chances de os objetivos não serem alcançados. 

Contudo, pode ocorrer que muitos dos suprimentos realizados não contribuam para que a empresa 

alcance seus objetivos, ou seja, são efetuados com eficiência, porém, por não se encontrarem 

alinhados à estratégia da empresa, produzem o desperdício de recursos, impedindo a eficácia das 

ações. Por outro lado, suprimentos fundamentais para a consecução dos objetivos estratégicos 

talvez não estejam sendo feitos, em virtude da má destinação dos recursos para os suprimentos que 

não se alinham à estratégia. Portanto, percebe-se a necessidade do autoconhecimento da empresa 

sobre as demandas por materiais e serviços que ela mesma gera, com fins de se poder avaliar a 

eficácia dos suprimentos que realiza, segundo critérios de análise do alinhamento desses com o 

planejamento estratégico estabelecido. 

Antes de se buscar a conceituação adequada de um sistema de gerenciamento de demandas (SGD), 

cabe esclarecer que não se trata exclusivamente de um software18, bem formatado, que registre 

dados de demandas da instituição. O conceito de SGD extrapola o sistema de informática. É 

conveniente ressaltar, entretanto, que a informática é uma ferramenta muito importante para o 

funcionamento daquele, talvez até essencial para o desempenho de suas funções. Contudo, para 

que um software seja eficaz, dependerá de sua aderência19 aos requisitos determinados pela 

metodologia estabelecida por cada organização para realização do gerenciamento das demandas. 

Assim, é possível que um software escrito para tal fim atenda aos requisitos estabelecidos numa 

instituição, mas não o faça de forma satisfatória em outra. Logo é equivocado e ineficaz crer que a 

existência de um software seja o suficiente para o gerenciamento das demandas. 

Outra questão a ser abordada é a de que, uma vez que há um software, as demandas serão 

obrigatoriamente atendidas na ordem em que são geradas. Isso não ocorrerá obrigatoriamente. No 

caso de demandas classificadas como rotineiras, ou seja, que acontecem com frequência e cujo 

atendimento não requer operações complexas, como a substituição de uma lâmpada queimada, por 

                                                 
18 Nesta seção não se fará distinção entre os termos software e sistema de informática. Serão usados indistintamente 

para representar uma programação de informática necessária para a coleta e armazenamento de dados referentes ao 

SGD. 
19 Aderência é entendida como o atendimento a requisitos pré-estabelecidos. 
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exemplo, não haveria problema em que o critério de priorização fosse a ordem de chegada das 

demandas. Contudo pode surgir uma nova questão a ser considerada, que é o local em que a 

lâmpada deverá ser substituída. Por exemplo, uma lâmpada queimada na sala do presidente da 

empresa não terá o mesmo tratamento que uma peça defeituosa num corredor. Já no caso de 

demandas não rotineiras, em que recursos humanos especializados precisarão se debruçar sobre a 

descrição das solicitações para avaliar a melhor forma de atendimento, o tratamento exige alguns 

requisitos mais profundos, havendo até situações em que são ministrados cursos de capacitação 

para que os gestores tomem as melhores decisões, como citado na seção 1.3.  

Também faz parte do processo de gerenciamento de demandas a autorização para o atendimento. 

Há casos em que os procedimentos já constam de normativos da empresa oficialmente autorizados 

pelos gestores competentes para tal fim, recebendo o tratamento devido às decisões rotineiras 

mencionadas na seção 1.3. Um exemplo típico dessa situação seriam os serviços previstos num 

manual de manutenção preventiva de equipamentos, cuja autorização para utilização já faz parte 

do normativo de manutenção das instalações da instituição. Nesses casos, não seria necessário 

requerer autorização para o atendimento à demanda, pois essa já foi previamente concedida. O caso 

da substituição da lâmpada queimada, um exemplo de manutenção corretiva, também se 

enquadraria nesse caso. Contudo, a demanda para a construção de uma nova edificação exigiria 

alguns estudos, inclusive a estimativa de custos, para que pudesse ser autorizada ou sua execução 

direta ou a contratação de empresa especializada para tal fim, sendo este um exemplo típico de uma 

decisão não-rotineira. Percebe-se aqui a aplicação tanto dos conceitos referentes ao processo 

decisório quanto os de apropriação de custos. Essas três variáveis (custos, gerenciamento de 

demandas e processo decisório) são indissociáveis. 

Portanto, as demandas, de acordo com seu grau de complexidade, receberão tratamento 

diferenciado, o que exige, além da reflexão sobre como a instituição as gerenciará, um certo nível 

de tratamento dos códigos dos softwares de gerenciamento para que estes cumpram sua função. 

Percebem-se, portanto, a existência de relevantes questões a serem consideradas para a 

implementação de um SGD institucionalizado e bem dimensionado. 

Segundo Marmitt (2014, p. 12), 

gerenciar demandas é, portanto, uma atividade estratégica para as organizações, 

já que na prática significa escolher quais demandas serão executadas primeiro e 

quais ficarão para depois. Além disso, gerenciar demandas também consiste em 
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saber dizer por que uma demanda é mais importante que outra, já que será 

questionado pelo cliente que ficou descontente com a “despriorização” da sua 

solicitação. 

Contudo, o que o conceito de Marmitt não menciona é o fato de que haverá também demandas que, 

por suas características, talvez não venham sequer a ser atendidas. 

No contexto deste trabalho, um SGD pode ser entendido como um conjunto de regras e 

procedimentos pelos quais as demandas serão gerenciadas, estabelecendo: 

a) se haverá um software para auxiliar os procedimentos; 

b) como as demandas serão geradas; 

c) quais são os critérios de priorização dos atendimentos; 

d) qual será o tratamento dado às demandas rotineiras e às não rotineiras; 

e) no caso das demandas não rotineiras, a quem será atribuída a função de avaliar os 

critérios de atendimento; 

f) quem é o agente responsável por autorizar o atendimento das demandas; e 

g) quais informações gerenciais deverão ser fornecidas antes, durante e após os 

atendimentos. 

Os conceitos encontrados na maioria dos trabalhos pesquisados se referiam a demandas por 

serviços relacionados à TI, contudo entende-se que podem ser extrapolados às demais áreas de uma 

empresa, uma vez que “que todos os setores, ligados à função produção ou não, recebem 

solicitações e fazem entregas” (MARMITT, 2014, p. 12). 

Nos textos pesquisados, os SGD foram implementados a partir da detecção de dificuldades de 

gerenciamento das demandas nas empresas, o que diminuía consideravelmente o potencial 

competitivo dessas instituições e também a eficiência com que prestavam seus serviços. Murakami 

(2003, p. 81), ao realizar estudo de caso da área de TI do Banco do Brasil, que apresentava uma 

série de solicitações acumuladas, identificou os seguintes problemas relacionados à gestão das 

demandas:  



    37 

a) grande número de encomendas (alterações, projetos, manutenção, etc), 

segundo um executivo da área de TI, o backlog20 chegou a ter uma fila de 

4.000 pedidos; 

b) recursos limitados; 

c) interferências constantes na fila de demandas; 

d) interesses individuais das Unidades; 

e) necessidade de manutenção dos sistemas. 

Teixeira (2008) e Marmitt (2014) identificaram o problema de as demandas serem geradas de forma 

difusa, chegando aos órgãos responsáveis de várias maneiras (solicitações verbais, 

correspondências eletrônicas, ofícios), o que dificultava a organização e correta priorização das 

demandas a serem atendidas. Os autores apontaram que o gerenciamento das demandas é algo tão 

importante que foram criadas áreas específicas nas empresas para desempenhar a função. 

Canzian et al. (2016) apresentaram a informatização do sistema de requisições de materiais do 

Setor de Suprimentos da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Nesse trabalho, citam que as 

solicitações de compras de materiais anteriormente eram feitas manualmente. Os usuários tinham 

a tarefa de preencher formulários específicos e destiná-los ao Setor de Suprimentos. Com isso, não 

se mantinha controle sobre a ordem em que as solicitações eram feitas, prejudicando a organização 

do suprimento demandado. A utilização do sistema informatizado otimizou o processo, 

encaminhando as requisições aos órgãos responsáveis pelo suprimento e apoiou a criação de 

critérios para o atendimento das demandas. 

Gomes (2014), ao propor a elaboração de um software de gerenciamento de demandas do setor de 

TI de uma empresa, apontou que as atividades eram realizadas de maneira desorganizada e sem 

padronização, pois o setor não realizava o controle das demandas.  

Em síntese, percebe-se que a falta de um SGD tem as seguintes consequências: 

a) o desalinhamento entre o atendimento das demandas e a estratégia da organização, 

gerando o desperdício de recursos, aplicados em atividades desprovidas de eficácia; 

b) a necessidade de esforços extras para se conhecer as demandas, organizar seu 

atendimento e tratar os dados referentes às solicitações internas da instituição; 

c) os demandantes têm dificuldade de acompanhar o andamento de suas requisições; 

                                                 
20 Backlog é uma terminologia utilizada na área de informática para se referir à fila de demandas aguardando 

atendimento. 
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d) por não se conhecerem as características das demandas, o processo de priorização 

resta prejudicado e fica mais exposto a questões políticas, acima das estratégicas 

(MURAKAMI, 2003); 

e) são os executores quem acaba por definir as prioridades de atendimento (TEIXEIRA, 

2008); 

f) a alta administração desconhece as demandas da instituição, perdendo a oportunidade 

de identificar se a distribuição de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) é 

adequada (MARMITT, 2014); e 

g) por não conhecer as demandas que produz, uma empresa fica impossibilitada de 

estabelecer indicadores que comprovem a eficiência de seus procedimentos 

(MARMITT, 2014). 

É possível concluir, dessa forma, que a implantação do SGD nas empresas é uma providência 

adotada para aumentar a eficiência dessas empresas, pois se buscará a otimização da aplicação de 

recursos, direcionando-os a atividades que estejam realmente alinhadas à estratégia institucional, e 

a diminuição dos custos e do tempo dos atendimentos.  

A partir das consequências da falta de um SGD numa empresa, é possível concluir que sua 

implantação acarreta as seguintes vantagens: 

a) estabelecimento de critérios de atendimento ancorados na estratégia da instituição; 

b) maior celeridade na obtenção de informações sobre as características das demandas 

internas; 

c) acompanhamento sobre o status do atendimento a suas requisições por parte dos 

clientes internos; 

d) confronto das decisões baseadas em critérios meramente políticos a partir do 

planejamento estratégico organizacional; 

e) prioridades de atendimento baseadas em critérios relacionados à estratégia 

empresarial; 

f) melhor distribuição dos recursos por parte da administração superior; e 

g) criação de indicadores de desempenho para medir a eficiência dos processos. 
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Com relação aos indicadores, Teixeira (2008) cita que  

quase todas as empresas têm seus indicadores, até mesmo as informais; o que nem 

todas as empresas têm são indicadores ligados entre si numa relação de 

causalidade, de maneira que os gestores possam compreender os porquês do 

desempenho da empresa em determinado período (p. 65). 

Assim, o cuidado com os indicadores é fundamental para que os resultados possam ser 

interpretados da forma correta, para que a empresa possa adotar as providências cabíveis para que 

rume sempre em direção aos objetivos desenhados. 

Para os indicadores relacionados às demandas de uma empresa, Teixeira (2008) propõe indicadores 

com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários, gerenciar com eficiência os recursos 

(financeiros, orçamentários e de custeio), aumentar a qualidade dos atendimentos e fortalecer a 

imagem da empresa perante os usuários. Os indicadores relacionados ao gerenciamento de 

demandas são apresentados no Quadro 1.1.  

Quadro 1.1 – Indicadores de gerenciamento de demandas. 

Indicador Fórmula de cálculo Unidade 
Período de 

apuração 

Atendimento das demandas 

entregues 

Total de demandas entregues

Total de demandas cadastradas
 % Mensal 

Pontualidade na entrega das 

demandas 

Total de demandas entregues no prazo

Total de demandas cadastradas
 % Mensal 

Aceitação das demandas 

entregues 

Total de demandas reabertas

Total de demandas cadastradas
 % Mensal 

Registro informatizado de 

demandas 

Total de demandas registradas

Total de demandas solicitadas
 % Mensal 

Fonte: Teixeira (2008), com adaptações.   

Teixeira (2008) também se refere à importância da capacitação dos usuários para a implementação 

de um SGD, apresentando também indicadores para medir o grau de capacitação realizado pela 

empresa ao longo de um período. 

Conforme citado anteriormente, o sistema de informática é uma ferramenta acessória e 

fundamental do SGD, e todos os trabalhos pesquisados citam a importância daquele sistema para 

a consecução do objetivo de gerenciar as demandas de forma eficiente. Também foi dito que o 

sistema de informática a ser utilizado deve aderir aos requisitos estabelecidos para o SGD. Nesse 

sentido, Marmitt (2014) fez uma análise de aderência de alguns softwares disponíveis no mercado 

para o processo de gerenciamento de demandas. O software cujas funcionalidades apresentaram 
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maior aderência aos requisitos estabelecidos apresentou índice de aderência de 73%, o que pode 

ser ou não considerado um índice razoável, o que dependerá das regras de negócio que estão sendo 

atendidas.  

A questão da aderência do software aos requisitos estabelecidos é importante, pois, no presente 

trabalho, a proposta de intervenção sugere que um sistema corporativo, no caso o Sigmas, seja 

aprimorado para auxiliar e aprimorar o gerenciamento de demandas, melhorando o processo 

decisório da instituição. Espera-se, com isso, que o índice de aderência do Sigmas aos requisitos a 

serem firmados pela equipe de projeto extrapole os 73% obtidos no estudo de Marmitt (2014), 

principalmente porque a programação das rotinas computacionais será toda realizada pelos técnicos 

de informática do Cenin em função das regras firmadas pela equipe do projeto. 

Na sequência, estuda-se em que estágio está o gerenciamento de demandas na CD. 

 

1.4.2 O gerenciamento de demandas na CD 

Atualmente a CD gerencia suas demandas de forma descentralizada. Cada órgão supridor de 

materiais e de serviços controla e prioriza as demandas que recebe de outros órgãos, de acordo com 

critérios tácitos, não normatizados. Há situações em que, dentro de uma mesma coordenação, as 

diversas seções subordinadas, sobretudo as que executam os serviços diretamente, organizam-se 

de forma independente tanto para a priorização quanto para o atendimento a suas demandas, indo 

ao encontro do que preconizou Teixeira (2008) de que o executor é quem determina a prioridade 

dos atendimentos. 

Além disso, observa-se que, na CD, as demandas são feitas de maneira difusa, por diversos canais, 

como por exemplo, verbalmente, por correspondência eletrônica, por processos administrativos 

(BRASIL, 2016f) e, em alguns casos, diretamente em sistemas existentes, como o da Consultoria 

Legislativa (Conle). Essa difusão de formas de solicitação coincide com o encontrado por Teixeira 

(2008) e Marmitt (2014), citados na seção anterior. Também se consegue observar que há 

interferências políticas nas filas de atendimento às demandas, como citou Murakami (2003). 

A CD tem demonstrado a preocupação com a dispersão das demandas por serviços, tendo já 

adotado a medida de apresentar, na página da CamaraNet21, no ícone “Administração da Casa”, 

                                                 
21 CamaraNet é o nome dado à intranet da CD. 
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diversos tipos de serviços para que os clientes internos possam selecionar. Contudo, não se observa 

uma padronização dos procedimentos de geração de demandas. O que ocorre é que, em alguns 

casos, os demandantes devem baixar formulários, preenchê-los e encaminhá-los, anteriormente por 

meio de processos administrativos impressos, agora por meio do e-Doc22, aos órgãos supridores 

dos serviços. Por outro lado, também existem serviços que devem ser solicitados por meio de 

correspondência eletrônica, telefonema ou pessoalmente, sendo fornecido o endereço do órgão. 

Ainda foram constatados casos em que os formulários de requisição se encontram disponíveis no 

e-Doc. Em outras palavras, ainda que a preocupação para aumentar a eficiência tenha tido algum 

resultado, está longe do ideal da centralização do processo de gerenciamento de demandas. 

Cabe citar aqui o exemplo da página da Informática na CamaraNet. O Cenin criou esta página para 

que os usuários dos seus serviços pudessem fazer solicitações diretamente em seu sistema 

informatizado de gerenciamento de demandas. Na tela inicial, o usuário visualiza diversas opções 

que foram divididas em dois grupos. No primeiro, chamado “Serviços para você”, o usuário 

seleciona serviços relacionados a: i) sistemas e programas; ii) computadores e periféricos; 

iii) impressão; iv) redes e internet; v) correio eletrônico; e vi) outros serviços. Cada uma das opções 

possui uma relação de serviços pré-cadastrados, em que o usuário é direcionado a uma tela e gera 

sua demanda, recebendo um número de protocolo para o acompanhamento. Essa demanda é 

recebida pelos prestadores dos serviços, que providenciam o atendimento da solicitação. Não sendo 

possível realizar o atendimento, o usuário é informado, a demanda é encerrada. O segundo grupo 

é o “Serviços sob medida”, que disponibiliza três subgrupos de serviços: i) soluções; ii) consultoria; 

e iii) infraestrutura. Selecionando qualquer serviço desse grupo, o usuário é informado sobre os 

gerentes de relacionamento, para que estes sejam consultados e o usuário possa tomar 

conhecimento da viabilidade das soluções de TI de que necessita e como proceder para realizar sua 

solicitação. Outra funcionalidade interessante é o campo para perguntas feitas frequentemente 

(FAQ). Nesse o usuário pode obter auxílio instantâneo das repostas a questões levantadas com 

frequência, caso sua pergunta esteja ali contemplada. Por fim, os serviços prestados pelo Cenin nos 

dois grupos permitem a realização de pesquisas de satisfação dos usuários. 

Contudo ainda há alguns serviços prestados pelo Cenin cuja solicitação deve seguir o modelo dos 

documentos contidos no e-Doc, como no caso de demandas de solução, desenvolvimento e 

                                                 
22 O e-Doc foi citado na seção 1.1.3. 
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aquisição, por exemplo, de forma que os procedimentos de geração de demandas ainda não se 

encontram centralizados num único local. 

Também foram feitas buscas sobre normativos internos que visem ao gerenciamento de demandas 

por materiais e serviços prestados internamente. O que se encontrou foi a Portaria n.º 267, de 23 

de dezembro de 2016, da Diretoria-Geral (BRASIL, 2016a), que “estabelece, no âmbito da Câmara 

dos Deputados, normas para a montagem e operacionalização do Plano Anual de Compras e 

Contratações”. Esse normativo implementou a governança das aquisições e contratações no âmbito 

da CD e determina que todas as demandas de aquisições e contratações de serviços deverão ser 

planejadas e organizadas, com datas específicas para a consolidação das demandas e 

direcionamento dessas aos órgãos supridores, que são os responsáveis por planejar e controlar a 

“execução orçamentária de materiais e serviços que guardem relação com suas atividades, bem 

como pela centralização das demandas de aquisição ou de contratação desses objetos na Casa” 

(Brasil, 2016a). A adoção do Plano Anual de Compras e Contratações (PACC) foi um grande 

avanço no gerenciamento das demandas. Contudo, ele não contempla o controle das demandas por 

serviços internos, realizados de forma direta, nem as requisições de materiais que são feitas no 

decorrer do exercício aos almoxarifados competentes. Nota-se, assim, que existe uma lacuna no 

gerenciamento das demandas internas, que é o que este trabalho pretende suprir. 

Também se encontrou, em Brasil (2016f, p. 7) que  

em diversos processos formalmente constituídos ou procedimentos para execução 

de obras ou serviços de engenharia, não se detectou registro de autorização para 

sua execução, seja pelo Primeiro-Secretário, seja pelo Diretor-Geral, em 

contrariedade ao que dispõem a Resolução nº 17/1989, art. 19, caput e inciso IV23, 

o Ato da Mesa nº 88/2006, art. 1º, parágrafo único24, ou a Resolução nº 20/1971, 

art. 147, XXXIV25, conforme o caso. 

A Resolução n.º 17/1989 estabelece a competência do Primeiro-Secretário da CD para ser o 

superintendente dos serviços administrativos da Casa. O Ato da Mesa n.º 88/2006 concede ao 

Primeiro-Secretário a delegação para autorizar modificações nos gabinetes parlamentares. Já a 

Resolução n.º 20/1971 afirma que a autorização para a execução de obras de reparo e conservação 

                                                 
23 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1989/resolucaodacamaradosdeputados-17-21-

setembro-1989-320110-normaatualizada-pl.html>. Acesso em: 22 Ago. 2017.  
24 Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/diretorias/diretoria-geral/estrutura-

1/deapa/portal-da-posse/ato-da-mesa-88-distribuicao-de-gabinetes-parlamentares>. Acesso em: 22 Ago. 2017.  
25 Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-

novembro-1971-321275-republicacaoatualizada-94058-pl.html>. Acesso em: 22 Ago. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1989/resolucaodacamaradosdeputados-17-21-setembro-1989-320110-normaatualizada-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1989/resolucaodacamaradosdeputados-17-21-setembro-1989-320110-normaatualizada-pl.html
http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/diretorias/diretoria-geral/estrutura-1/deapa/portal-da-posse/ato-da-mesa-88-distribuicao-de-gabinetes-parlamentares
http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/diretorias/diretoria-geral/estrutura-1/deapa/portal-da-posse/ato-da-mesa-88-distribuicao-de-gabinetes-parlamentares
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-republicacaoatualizada-94058-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-republicacaoatualizada-94058-pl.html
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nas dependências da CD é de competência do Diretor-Geral. Percebe-se, assim, que, mesmo com 

os normativos vigentes, existe uma lacuna nos procedimentos de gerenciamento de demandas na 

CD, que é o fato de não estar acontecendo o processo de autorização para execução dos serviços. 

A fim de se buscar remediar essa situação, estabeleceu-se que um dos objetivos da proposta de 

intervenção apresentada neste trabalho é o de criar os critérios que venham a estabelecer, sem 

prejuízos à agilidade dos processos de atendimento, os trâmites para autorização dos serviços pelas 

autoridades competentes. 

Por fim, constatou-se nos processos de atendimento às demandas a falta de informação aos 

solicitantes dos serviços sobre os custos envolvidos. Verificou-se uma iniciativa do Serviço de 

Obras e Manutenção Geral (Serob), subordinado à Coeng do Departamento Técnico (Detec). 

Aquele órgão utiliza “sistema informatizado para auxiliar na apreensão de custos das obras e dos 

serviços de engenharia executados por aquela unidade administrativa” (BRASIL, 2016f, p. 19). 

Todos os processos administrativos de requisição de serviços que chegam ao órgão em papel ou 

por meio do e-Doc têm seus custos apurados para que sejam informados aos requisitantes e autores 

dos projetos. Ressalta-se que esses custos consideram apenas os valores dos postos de trabalho 

terceirizados e o material incorporado a cada serviço, porém não contemplam ainda o valor dos 

servidores efetivos que se envolveram no processo, nem os gastos de outros setores que 

participaram dos procedimentos, como motoristas que realizam o transporte de pessoal e de 

materiais, por exemplo. No entanto, já se percebe a preocupação do setor com a transparência e 

eficiência de suas ações. 

Na sequência são feitas considerações sobre sistemas informatizados de requisição de materiais e 

(ou) serviços utilizados em algumas instituições, sobretudo em relação às informações exibidas em 

suas telas e funcionalidades que podem ser úteis à proposta de intervenção ora sugerida. 

 

1.4.3 Sistemas de requisição de materiais e serviços em outras instituições 

A fim de se buscarem alternativas de funcionalidades que possam ser aproveitadas na construção 

do sistema informatizado que servirá de apoio ao gerenciamento de demandas internas na CD, foi 

feita ampla pesquisa na internet em páginas tanto de instituições que fornecem softwares 

específicos para este fim, quanto em instituições públicas e privadas que já os utilizam. Também 
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foram realizadas cooperações técnicas com outros órgãos públicos, como o Senado Federal e o 

Ministério Público, em que informações sobre os sistemas utilizados foram transmitidas ao autor. 

Constatou-se que as principais justificativas para um sistema informatizado eram economia de 

papel, aumento da rapidez dos atendimentos, possibilidade de acompanhamento das solicitações, 

centralização dos dados das demandas e sistematização das informações e procedimentos.  

Encontraram-se sistemas com diversos formatos, níveis de sofisticação e funcionalidades. Os mais 

simples continham poucos campos para preenchimento pelo usuário e eram utilizados por empresas 

de menor porte, em que os processos de triagem das demandas para atendimento são rápidos. Os 

mais sofisticados continham opções de seleção automática de materiais e serviços, com um único 

campo para justificativas e observações adicionais, e eram utilizados por instituições de maior 

porte.  

Vários dos sistemas encontrados possuíam manual de utilização, com descrição não apenas do 

funcionamento do sistema, como também do processo de requisição de materiais e serviços.  

Interessante se faz citar que, dentre todos os sistemas pesquisados, apenas o da Faculdade de 

Ciências e Letras (FCL), da Universidade Estadual Paulista, Campus Araraquara26, apresentava o 

custo médio dos materiais em estoque quando estes são requisitados pelos usuários, de forma que 

se conhecia o custo da solicitação. Com relação a custos de serviços internos, não foi encontrado 

nenhum sistema que os informasse no momento das solicitações. 

De uma forma geral, para visualização dos usuários, os sistemas dispõem de telas para a geração, 

acompanhamento, alterações de dados e arquivamento de demandas. Nas telas de geração de 

demandas, a maioria dos sistemas exigia os seguintes dados27: 

a) solicitante: identificação de quem demanda um material e(ou) serviço, ramal, sala que 

ocupa, e-mail, número de matrícula, cargo, dentre outros. Esses dados, em alguns 

casos, eram produzidos automaticamente a partir do número de matrícula do 

solicitante;   

                                                 
26 Disponível em: 

<http://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAdministrativa/Materiais/Sistema_A

DM_modulo_Internet__apostila_.pdf>. Acesso em: 7 nov. 2017. 
27 Cabe ressaltar que essa lista não é exaustiva, havendo sistemas que trazem diversos campos que não foram 

contemplados aqui. 

http://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAdministrativa/Materiais/Sistema_ADM_modulo_Internet__apostila_.pdf
http://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAdministrativa/Materiais/Sistema_ADM_modulo_Internet__apostila_.pdf
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b) dados de quem efetua a solicitação: em alguns sistemas, nem todos os solicitantes 

possuem acesso ao sistema, apenas certas pessoas do setor devidamente credenciadas 

para elaborar requisições; 

c) local onde o material deve ser entregue ou o serviço prestado; 

d) opção de selecionar material ou serviço: ao se optar por material ou serviço, os 

sistemas, via de regra, direcionam o restante da solicitação, fornecendo aos usuários 

opções específicas de materiais ou de serviços; 

e) material requisitado: via de regra, o usuário seleciona os materiais dentre diversas 

opções existentes num catálogo da instituição e informa o quantitativo desejado. Em 

algumas instituições, verificou-se que, ao selecionar determinado material, 

visualizam-se imagens para que o usuário possa se certificar de que se trata do 

material de que ele deseja; 

f) serviço requisitado: como no caso dos materiais, os sistemas oferecem aos usuários 

uma relação que compõe o portfólio de serviços internos que as instituições prestam, 

com a opção de solicitar serviços que não integram o portfólio. Os serviços que 

aparecem nas listas  possuem atendimentos previamente autorizados e normalmente 

dizem respeito a manutenções corretivas, serviços rotineiros ou, ainda, de baixo valor 

financeiro. Os sistemas não apresentam opções de manutenção preventiva, pois 

entende-se que esses serviços não devem ser solicitados pelos usuários, mas 

programados pelas equipes de manutenção dos órgãos. Nos sistemas mais simples, o 

usuário não dispõe de uma relação de serviços cadastrados, tendo que informar o que 

deseja. Convém ressaltar que essa característica, em empresas com poucos serviços 

internos, não acarreta consequências significativas; contudo, em empresas de maior 

porte, isso prejudica grandemente o levantamento de dados estatísticos. Por exemplo, 

um serviço simples, como a troca de lâmpadas, pode ser descrito numa demanda 

como “troca de lâmpada”. Em outra demanda, pode-se usar o termo “substituição de 

lâmpada”. Numa terceira, “lâmpada queimada” e, assim, por diante. Supondo-se a 

existência do indicador “lâmpadas substituídas por determinado período”, a tarefa de 

levantamento destes dados se torna bastante complexa. No entanto, se houver um 

serviço cadastrado com o título simples “troca de lâmpadas”, de forma que o usuário 
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o selecione com um simples clique, o sistema poderá facilmente levantar quantos 

serviços de troca de lâmpadas foram efetuados, fornecendo um rico banco de dados 

do qual se poderão extrair diversas informações; 

g) campos próprios dos tipos de serviços: observaram-se esses campos em casos de 

serviços que possuíam características próprias, como a solicitação de veículos para 

transporte de funcionários em visitas técnicas, por exemplo. Nesses casos, surgem os 

campos para informar quantos funcionários serão transportados, destino, horário de 

saída e retorno, dentre outros. 

h) justificativa da demanda: esse campo foi encontrado sobretudo nas demandas de 

órgãos públicos, em que todos os atos devem ser devidamente justificados; e 

i) outras informações: campo disponibilizado para que o usuário possa informar dados 

que não constam dos demais campos. 

As telas de acompanhamento do andamento mostravam, em linhas gerais, o status da solicitação, 

com informações sobre a autorização para atendimento, em que órgão se encontrava a demanda e 

qual colaborador era o responsável por executar a demanda. Nessas telas, o usuário não tinha a 

opção de edição da demanda, mas poderia selecionar um botão que o dirigiria para outras telas.  

As telas de alterações de dados permitiam que se alterassem o conteúdo das requisições,  inserindo 

novos itens, excluindo itens já lançados, modificando quantitativos e efetuando correções ou 

acréscimos à redação de justificativas e descrições. Contudo, em comum, os sistemas só permitiam 

as alterações antes de que o atendimento às demandas tivesse sido autorizado. Depois dessa 

autorização, para que as alterações necessárias pudessem ser efetuadas, as demandas só poderiam 

ser canceladas e arquivadas, sendo preciso gerar uma nova demanda que as contemplasse.   

As telas de cancelamento das demandas eram acionadas nas telas de acompanhamento ou alteração 

das demandas. Nessas, clicava-se no botão de cancelamento e apareciam campos para confirmar o 

cancelamento e apresentar as justificativas para essa solicitação. 

Por fim, as telas de arquivamento só poderiam ser acessadas caso o atendimento já tivesse sido 

concluído ou negado ou, ainda, se o usuário tivesse solicitado o cancelamento justificado do 

atendimento. No caso de não autorização do atendimento ou de anuência ao pedido de 

cancelamento, a justificativa era apresentada na tela, e o usuário seria o responsável pelo 
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arquivamento. As principais justificativas de não se autorizar um atendimento poderiam ser a falta 

de recursos (financeiros e humanos) para realizar o atendimento, o não enquadramento dos 

quantitativos de materiais na previsão inicial feita para o exercício financeiro e a falta de 

alinhamento à estratégia empresarial, dentre outras.  

Os sistemas mais simples, por dispor de menos funcionalidades, encaminhavam as demandas 

diretamente a um órgão de triagem que os dirigia a órgãos executores. Os mais complexos 

submetiam os pedidos a uma sequência de autorizações e de atendimentos, em que, durante o 

processo, o sistema enviava mensagens eletrônicas a gestores e executores informando existir 

demandas que necessitavam de sua apreciação. Alguns sistemas obedeciam a regras de negócios 

em que as demandas rotineiras já eram automaticamente enviadas aos executores e as não rotineiras 

aos responsáveis pela triagem dos pedidos que as encaminhavam às instâncias decisórias para 

autorizar o atendimento. 

Uma funcionalidade de extrema importância e serventia, mas que nem todos os sistemas 

encontrados a contemplavam, era a emissão de relatórios gerenciais que permitissem aferir a 

eficiência do processo. Essa funcionalidade, numa instituição como a CD, em que há diversos 

órgãos prestadores de serviços internos, é essencial para o processo decisório. É fundamental 

conhecer indicadores como os estabelecidos por Teixeira (2008), para que a administração superior 

possa revisar a distribuição de recursos entre os órgãos, avaliar gargalos nos processos e medir a 

eficiência dos serviços internos prestados, a fim de fazer os ajustes necessários para que a 

instituição cumpra seu planejamento estratégico.  

Por fim, os sistemas mais complexos ainda permitiam que fossem enviadas, por meio de 

correspondência eletrônica, conexões para que realização de pesquisas de satisfação dos usuários 

com os serviços prestados. Essa funcionalidade também permite que a instituição meça sua 

eficiência na prestação de serviços.  

Com relação aos custos dos serviços, não se identificaram sistemas que emitissem relatórios de 

custos de serviços, apenas dos materiais requisitados. Condições de implementar essa 

funcionalidade no sistema tão logo seja concluído o projeto GCD serão propostas neste trabalho, 

para que o sistema informatizado seja o mais completo possível e garanta também à administração 

da Casa informações de custos para o processo decisório. 
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Conhecer as funcionalidades dos sistemas informatizados de requisição é fundamental para a 

proposta de intervenção sugerida neste trabalho. A partir da inserção delas no código de 

programação, será possível a obtenção de um sistema informatizado mais completo e direcionado 

à extração de informações gerenciais específicas, fornecendo à administração da CD dados 

substanciais que embasem o processo decisório e aumentem tanto a transparência quanto a 

eficiência das ações. 

Passa-se, em seguida, a analisar a opção de criação de um módulo de solicitação única no Sistema 

de Gestão de Material e Serviço, sistema informatizado que contempla dados sobre os trabalhos de 

diversos órgãos da CD. 

 

1.5 O Sistema de Gestão de Material e Serviço (Sigmas) 

Ainda que não seja necessariamente enquadrado como um item de sustentação teórica, conforme 

o que se padronizou para esta expressão, entendeu-se ser conveniente abordar conceitos referentes 

ao Sigmas nesta parte do trabalho, por ser o sistema objeto da intervenção. 

Inicialmente, convém esclarecer a razão da escolha de a questão de intervenção se referir ao 

Sigmas, ao invés de se buscar um sistema de informática alternativo e independente, com índice 

aceitável de aderência às regras do sistema de gerenciamento de demandas, para a unificação das 

demandas por materiais e serviços. Não se pretende aqui criar um procedimento que seja inflexível, 

de forma que a equipe de projeto pode optar, antes do estabelecimento definitivo do escopo do 

projeto, pela utilização de outra plataforma para a implantação de um sistema informatizado, como 

o próprio CamaraNet. O que se considera importante é que o sistema seja desenvolvido pela própria 

CD, a fim de otimizar as interfaces com os usuários e a extração de informações gerenciais, com o 

máximo de aderência do sistema informatizado desenvolvido aos critérios e requisitos 

estabelecidos pela equipe de projetos. 

Quanto ao Sigmas, pode-se afirmar que é um sistema, criado e desenvolvido pelo Cenin, para ser 

ferramenta essencial de apoio ao gerenciamento de materiais e serviços contratados, possuindo 

uma vasta base de dados, proveniente do que é armazenado em seus módulos. Isso configura um 

robusto arcabouço inicial para a inserção de um novo módulo correspondente a um sistema de 

unificação das demandas por materiais e serviços. Além disso, por ter sido criado e desenvolvido 

pelo Cenin, vislumbra-se que não haverá problemas com a manutenção do sistema, já que a CD 
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sempre possuirá acesso a seu código de escrita computacional, o que evita a dependência de 

empresas desenvolvedoras de softwares para escrever quaisquer alterações no sistema. Outro ponto 

fundamental reside no fato de que o Sigmas é de conhecimento da maioria dos servidores e 

colaboradores terceirizados lotados nas áreas técnicas da CD, sendo o sistema de maior utilização. 

Assim, justifica-se sua escolha para ser o repositório do sistema de unificação das demandas, ao 

invés de outro sistema existente gerado pelo Cenin ou algum disponível no mercado. 

Em 2015, o Sigmas era “o maior sistema informatizado em funcionamento [na CD, sendo de] vital 

importância para o perfeito funcionamento de toda a operação que envolve a prestação de serviços, 

[...] a aquisição de bens, e a gestão de ambas ações” (BRASIL, 2015a, p. 306). Composto de 12 

módulos integrados, o Sigmas já contempla a solicitação de materiais de consumo no módulo 

Almoxarifado, que se destina “a controlar o planejamento, aquisição e movimentação do estoque 

de materiais da CD” (BRASIL, 2010, p. 8); porém não se observam, no referido módulo, menções 

nem aos custos envolvidos em determinada solicitação, nem às decisões consequentes para a 

concretização da requisição dos materiais de almoxarifados. Parte-se do princípio de que o gestor 

setorial do Sigmas, responsável por autorizar servidores a requerem materiais no sistema, tem 

conhecimento das requisições que são realizadas e as autorizou previamente. Também não se 

observa, no Sigmas, um módulo centralizado e único, destinado nem a solicitações de materiais, 

nem de serviços, dos mais básicos, como a substituição de uma lâmpada queimada por uma nova, 

aos mais complexos, como a construção de uma edificação.  

Em função da importância desse sistema, foi criado, em 2015, no âmbito do Escritório Setorial de 

Gestão Estratégica (ESGE) da Diretoria Administrativa (Dirad), o Comitê Gestor do Sigmas (CG-

Sigmas), que possuía, dentre suas competências: 

I- Planejar e acompanhar a evolução do Sigmas, de acordo com as necessidades 

indicadas pelas áreas técnicas; 

II- Promover e supervisionar as ações referentes à estrutura de serviços e de 

informações, à apresentação e à forma dos módulos que o integram, a saber: 

a. Catálogo de Material e Serviço; 

b. Cadastro de Fornecedor; 

c. Especificação; 

d. Licitação; 

e. Autorização de Despesa; 

f. Finanças; 
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g. Contrato; 

h. Registro de Preços; 

i. Recebimento de Material e Serviço; 

j. Liquidação; 

k. Almoxarifado; 

l. Patrimônio; 

m. Demais módulos que forem criados posteriormente.  

n. Integrar e manter integrado ao Sigmas outros módulos ou sistemas [...] 

que tenham afinidade ou similaridade às suas atividades; 

III- Manter o sistema constantemente atualizado com as diversas legislações a 

que deve obedecer, sejam elas internas ou externas à Câmara dos Deputados; 

IV- Supervisionar a gestão do conteúdo dos módulos; 

V- Elaborar, manter atualizadas e divulgar aos interessados as modificações ou 

evoluções que forem feitas nos módulos do Sigmas; 

 […] 

IX- Promover ações de integração e de troca de experiências do Sigmas com 

sistemas similares, ainda que fora do âmbito da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2015a, p. 307-308). 

O CG-Sigmas também possuía a prerrogativa de  

propor projetos estratégicos, que tanto poderão ser setoriais quanto corporativos, 

para o melhor desenvolvimento de suas atividades, [sendo que] as propostas 

deverão ser submetidas às respectivas instâncias decisórias, como a Reunião de 

Avaliação Estratégica (RAE) Setorial, da Diretoria Administrativa; o Comitê 

Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (CDTI); o Comitê Gestor 

dos Portais da Câmara; ou mesmo a Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) 

Corporativa, da Diretoria-Geral, dependendo da abrangência e da importância do 

projeto (BRASIL, 2015a, p. 309). 

Por fim, cabe ressaltar a multidisciplinaridade do CG-Sigmas, que era integrado por representantes 

do ESGE da Dirad, responsável pela coordenação do CG-Sigmas; do Cenin, responsável pela 

gestão técnica do sistema; do Departamento de Material e Patrimônio (Demap), por meio da 

Secretaria-Executiva da Comissão Permanente de Licitação (SECPL) e das Coordenações de 

Compras, de Patrimônio, de Contratos e de Almoxarifados; Departamento de Finanças, Orçamento 

e Contabilidade, por meio das Coordenações de Administração Financeira e de Contabilidade e do 

Fundo Rotativo da CD; e pelo Detec. 

É notório que qualquer modificação no sistema passava obrigatoriamente pelo CG-Sigmas, que 

discutiria de forma interdisciplinar a importância e a abrangência das propostas de alteração.  
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Recentemente, o CG-Sigmas foi extinto, “tendo em vista que as atividades por ele desenvolvidas 

foram incorporadas à rotina de atualização do Sigmas” (BRASIL, 2017). Com isso, “eventuais 

demandas [passarão a ser] resolvidas junto aos gestores do Sigmas, em suas respectivas áreas de 

competência” (BRASIL, 2017). 

Conclui-se, portanto, que, no contexto deste trabalho, aperfeiçoar o Sigmas significa criar 

condições para que os servidores da CD demandem materiais e serviços num único módulo de 

solicitações, centralizando as demandas realizadas. Essa medida fará com que os pedidos de 

materiais e serviços deixem de ser difusos, trazendo diversos benefícios tanto aos requisitantes, 

quanto à administração superior da CD, por criar melhores condições de gerenciamento das 

demandas.   
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2 BUSINESS CASE 

O Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados (PECD), aprovado pelo Ato da Mesa n.º 59, 

de 8 de janeiro de 2013 (BRASIL, 2013a), é composto pela missão, visão e valores da CD, sendo 

sustentado por diretrizes estratégicas orientadas por linhas de atuação. Estas visam a mostrar o 

caminho a ser adotado em cada ciclo de curto prazo. 

Souza e Gonçalves (2015) afirmam que é característica dos órgãos administrativos das instituições 

públicas a alternância dos gestores, em função do partido político que se encontre no comando e 

das alianças necessárias ao exercício do poder. Por esse motivo, para minimizar os impactos da 

descontinuidade administrativa e criar possibilidade de planejamento de mudanças graduais e bem 

embasadas, a CD optou “por um planejamento de longo prazo que pudesse ser executado em várias 

gestões da Mesa Diretora” (BRASIL, 2013b, p. 7). 

O PECD traz sete diretrizes estratégicas de longo prazo, a saber: i) Sintonia; ii) Transparência; 

iii) Interação; iv) Qualidade das leis; v) Fiscalização; vi) Cidadania; e vii) Gestão. Todas as 

diretrizes são importantes para que a CD busque cumprir sua missão e avançar em direção à sua 

visão, segundo os valores por ela estabelecidos. Contudo, dentro do escopo deste trabalho, que está 

relacionado a procedimentos de gestão, a diretriz Gestão é a que melhor se enquadra, em virtude 

de suas linhas de atuação estarem mais engajadas no que se pretende sugerir como proposta de 

intervenção.  

O Quadro 2.1 apresenta a caracterização desta diretriz. Sua finalidade é o aperfeiçoamento da 

gestão na CD, estando elucidada por seis linhas de atuação, sendo que as de número 7.1 a 7.3 e 7.5 

se aplicam de forma direta a este trabalho. 

Quadro 2.1 – Diretriz Gestão. 

 

Fonte: BRASIL, 2013b, p. 13. 
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O PECD é um “plano de longo prazo a ser a ser complementado periodicamente por planos de ação 

de curto prazo” (BRASIL, 2013b, p. 5). O penúltimo ciclo de curto prazo, que contemplou o biênio 

2015/16, possuía 11 projetos em seu portfólio de projetos (BRASIL, 2015b). Um deles era o de 

Gestão de Custos para a Decisão (GCD), com previsão de término para dezembro de 201728. 

Menciona-se este projeto porque a proposta de intervenção a ser apresentada tem como uma de 

suas finalidades constituir um sistema informatizado de apoio ao objetivo proposto para ele, qual 

seja, 

desenvolver metodologia para apropriar custos a programas e unidades 

administrativas, com foco na eficiência e na melhoria da gestão, e implantar 

sistema de apropriação de custos na CD, voltado para o aperfeiçoamento do 

processo decisório, especialmente, para a escolha de alternativas de ação e para a 

apuração de custos de programas e de unidades administrativas (BRASIL, 2016b, 

p. 1). 

Fez-se este apanhado sobre o PECD, suas diretrizes e linhas de atuação, e o portfólio corporativo 

de projetos, com a intenção de contextualizar a visão estratégica dentro da qual a intervenção a ser 

proposta está inserida, sob o foco do gestor. Passa-se, a seguir, a apresentar o diagnóstico da 

situação atual que embasa e motiva a proposta de intervenção. 

Atualmente, não existe na CD um processo que permita que se tenha “uma visão sistematizada e 

correlacionada dos custos, que suporte a tomada de decisão direta, fácil, célere e segura” (BRASIL, 

2016b, p. 1). Pretende-se obter essa visão por meio do projeto GCD.  

Já com relação à gestão de demandas por materiais e serviços, variável tão influente para garantir 

a eficiência da administração, observa-se que estas são apresentadas de maneira difusa, por meio 

de solicitação verbal, de correspondências eletrônicas, de formulários originados em diversos 

órgãos ou de processos administrativos. Além disso, quando se tratam de serviços, não se observa 

no fluxo processual um mecanismo decisório em que a autoridade competente autorize ou impeça 

a execução de determinada demanda. O que tem ocorrido é que muitos dos serviços solicitados são 

executados, sem que muitas vezes a administração superior da Casa sequer tome conhecimento. 

Contudo, num momento em que o país enfrenta série crise, em que os recursos são reduzidos e sua 

aplicação é limitada pela Constituição Federal (BRASIL, 2016g) e, portanto, devendo ser bem 

                                                 
28 A continuidade deste projeto para o biênio 2017/18 foi aprovada, estando o projeto em execução neste momento. 
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empregados, não é possível executar todas as demandas que são feitas. Esses fatos foram 

constatados e relatados em Brasil (2016f). 

Observa-se também que os problemas relacionados à falta do gerenciamento das demandas por 

materiais e serviços denigrem a imagem da instituição, reduzem sua eficiência, comprometem a 

eficácia de seu planejamento e prejudicam o alcance da efetividade de suas ações.  

Um dos motivos para que as solicitações estejam acontecendo de forma dispersa é o fato de também 

não existir na CD, até o momento, um sistema unificado de solicitações de materiais e de serviços, 

que contemple a possibilidade de gerenciar demandas, com mecanismos para permitir a autorização 

da execução de determinado serviço ou fornecimento de algum material, a visualização dos custos 

estimados envolvidos, nem uma ferramenta que viabilize à administração superior a criação de 

relatórios sobre as demandas de suas unidades administrativas. Para o caso específico de obras e 

serviços de engenharia, Brasil (2016f) identificou e apontou essa fragilidade, recomendando que a 

CD providenciasse formas de implementar critérios para o processo decisório considerar a 

necessidade das autorizações com mecanismos próprios e adequados à cada situação. 

Portanto, além da falta da visão sistematizada relacionada a custos que, segundo Severino (2015, 

p. 30) “tira dos altos gestores a possibilidade de apenas aprovar algumas ações após avaliação 

prévia de custos”, percebe-se uma lacuna no gerenciamento das demandas que precisa ser 

preenchido no intuito de se maximizar a eficiência e a efetividade dos serviços prestados pela CD.  

Constata-se, desta forma, que o processo decisório está comprometido tanto pela inexistência de 

um sistema de apropriação de custos (SEVERINO, 2015), questão que já está sendo devidamente 

resolvida com o projeto corporativo GCD, quanto de um sistema de gerenciamento de demandas 

por materiais e serviços. 

Nesse contexto, surge a questão de intervenção: Como aperfeiçoar o gerenciamento de demandas 

por materiais e serviços por meio do aprimoramento do Sigmas para melhorar o processo decisório 

na CD? 

Essa questão surge num momento oportuno, visto que:  

a) num contexto de crise como o que o país está enfrentando, em que a administração 

pública se vê obrigada a racionalizar seus gastos e a seguir as diretrizes impostas pela 

EC 95/16 (BRASIL, 2016g), a implementação de um sistema unificado de requisições 
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de materiais e serviços, que estime e informe os custos envolvidos  em uma 

determinada demanda, antes de ser consolidada, possibilita uma análise mais 

criteriosa dos fatores e esforços envolvidos e dos benefícios esperados com o 

atendimento da demanda para embasar o processo decisório; 

b) tem sido uma tendência do órgão de controle externo, o TCU, observar não apenas a 

legalidade dos atos que envolvem a despesa pública, mas também a busca pelo 

aumento da eficiência, da transparência do uso dos recursos públicos e o alinhamento 

da aplicação dos recursos com o planejamento estratégico das instituições (BRASIL, 

2016b); 

c) foi implantado o Plano Anual de Compras e Contratações (PACC) na CD (BRASIL, 

2016a), havendo necessidade de se criarem e aprimorarem meios que sistematizem o 

processo de gerenciamento das demandas por materiais; 

d) um projeto que busca introduzir na CD um sistema de apropriação de custos voltado 

para o aprimoramento do processo decisório – o GCD – está em andamento; 

e) recente relatório de auditoria realizada pela Secretaria de Controle Interno da CD 

(Secin) (BRASIL, 2016f) aponta a fragilidade da sistematização de informações 

gerenciais sobre a execução direta de obras e serviços de engenharia. O relatório 

indica esse fato como um ponto determinante para que a administração, uma vez que 

está impossibilitada de medir os resultados efetivamente alcançados, não esteja apta 

a propor modificações, correções ou melhorias no modelo de gestão atualmente 

utilizado na CD; 

f) Brasil (2016f) também explicita que a falta da sistematização de informações 

gerenciais eficiente expõe a CD a riscos, como i) o não atendimento das demandas 

prioritárias de obras e serviços de engenharia, ii) a realização de gastos em 

desconformidade com o plano estratégico da Casa, iii) a possibilidade de malversação 

dos materiais e equipamentos adquiridos, e iv) a inadequação do planejamento 

administrativo e orçamentário para futuras contratações de empresas prestadoras de 

serviços de manutenção;  

g) existem queixas dos usuários dos serviços internos da CD, no que diz respeito à 

solicitação de serviços, quanto à necessidade de modernização da forma de se 
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efetuarem demandas, uma vez que continuam sendo feitas, em alguns setores, por 

meio do preenchimento de papéis que precisam ser encaminhados aos órgãos de 

atendimento (informação verbal)29; 

h) não existe no Sigmas funcionalidade que integre materiais, serviços e respectivos 

custos às demandas dos órgãos administrativos e que esta funcionalidade, se 

implementada, traria ganhos significativos para a operacionalização do PACC 

(informação verbal)30; e 

i) diversos órgãos públicos, como o Exército Brasileiro, o Ministério Público,  Tribunais 

e, inclusive, o Senado Federal, já dispõem de um sistema informatizado de solicitação 

de serviços, apontando que esta tendência pode ser interessante também para a CD. 

O Quadro 2.2 sintetiza alguns dos benefícios esperados de um SGD na CD, de acordo com alguns 

agentes envolvidos no processo de atendimento a demandas. 

De forma mais ampla, os benefícios aguardados com a implementação da proposta de intervenção 

são: 

a) criação de um sistema de registro de demandas que possibilite à administração da 

Casa visualizar requisições feitas por determinado órgão ao longo do tempo, quantas 

foram atendidas, quais órgãos supridores31  realizaram os atendimentos (sendo 

possível quantificá-los), quantos recursos os órgãos supridores aplicaram no 

atendimento às demandas, dentre outras informações gerenciais. Esse benefício 

permite inclusive a criação de indicadores como os sugeridos no Quadro 1.1 para 

avaliar como está sendo o atendimento às demandas; 

b) ordenamento das demandas na sequência em que são feitas, permitindo o atendimento 

sequencial, reduzindo interferências sobre os critérios de priorização de atendimento; 

                                                 
29 Pessoas se têm queixado aos atendentes de ligações na secretaria do Serviço de Obras e Manutenção Geral (Serob) 

da CD sobre a forma de se solicitar pequenos serviços e têm sugerido a automatização deste procedimento. 
30 Informação fornecida pelo titular do Escritório Setorial  de  Gestão  Estratégica  da  Diretoria Administrativa da CD 

perante o Comitê Gestor do Sistema de Gestão de Material e Serviço (CG-Sigmas), Sr. Fernando Pereira Viana, em 

reunião com o autor realizada em 9 de janeiro de 2017. 
31 Órgão supridor, segundo terminologia adotada pelo PACC, é “o componente da estrutura administrativa da Câmara 

dos Deputados, responsável pelo planejamento e controle da execução orçamentária de materiais e serviços que 

guardem relação com suas atividades, bem como pela centralização das demandas de aquisição ou de contratação 

desses objetos na Casa” (BRASIL, 2016e). No contexto deste trabalho, serão considerados órgãos supridores aqueles 

que prestarão os serviços demandados internamente ou fornecerão os materiais requisitados. 
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Quadro 2.2 – Beneficiados e benefícios do SGD. 

Beneficiado Benefício Finalidade 

Público interno (deputados, 

servidores, terceirizados) 

Registro das demandas num único 

local 

Ter um único local de registro das 

demandas, não se perdendo tempo 

buscando a quem se dirigir 

Visualização da ordem de 

atendimento das demandas 

Saber quando será atendido e tomar 

providências necessárias para 

acompanhar o atendimento 

Acompanhamento do atendimento 

das demandas 

Visualizar o status de suas 

solicitações sempre que desejar 

Órgão supridor de materiais e(ou) 

serviços 

Registro das demandas num único 

local 

Não perder tempo organizando as 

demandas recebidas de forma 

difusa e gerenciá-las 

Registro de andamento das 

atividades 
Informar ao solicitante 

Visualização da fila de demandas Planejar as atividades 

Visualização do registro da 

demanda 

Desenvolver atividades conforme 

as expectativas do solicitante 

Obtenção de informações sobre a 

alocação de recursos 

Visualizar quando as demandas 

poderão ser atendidas 

Visualização de demandas 

semelhantes e(ou) equivalentes 

Unificar demandas semelhantes 

e(ou) equivalentes 

Dimensionamento apropriado da 

equipe para atendimento 

Formar equipe para atendimento 

das demandas e estimar o 

cronograma das atividades 

Criação de pauta de priorização 

Submeter aos dirigentes superiores 

para definição de prioridades 

conforme os objetivos estratégicos 

Registro de incidentes durante o 

atendimento às demandas 

Permitir aos interessados conhecer 

fatos que surjam durante o 

atendimento às demandas 

Administração superior 

Visualização num local único de 

indicadores que reflitam o 

atendimento das demandas 

Obter informações gerenciais sobre 

os serviços prestados para verificar 

a eficiência 

Visualização do uso de recursos e 

respectivos custos aplicados no 

atendimento às demandas 

Obter informações sobre custos de 

decisões tomadas e verificar quais 

dimensionamento dos órgãos  

Fonte: elaborado pelo autor, inspirado em Marmitt (2014). 

c) instituição de um canal eletrônico de solicitações pelo qual os usuários precisam saber 

apenas o que desejam, mas não têm obrigação de saber a quem dirigir suas demandas; 

d) simplificação do processo de requisição de materiais e serviços, uma vez que as 

demandas deverão ser feitas diretamente no sistema, reduzindo os processos 
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administrativos e economizando recursos utilizados com a digitação dos despachos e 

a tramitação dos autos; 

e) encaminhamento automático e direto das demandas aos órgãos supridores, uma vez 

que haverá um rol pré-definido de materiais e serviços associados a eles; 

f) geração da possibilidade de se implementar o processo decisório dentro do sistema, 

sem necessidade de tramitação de processos, respeitando-se os critérios de 

autorização para atendimento às demandas a serem estabelecidos pela equipe de 

projetos; 

g) construção de base de dados com as estimativas de custos dos materiais e serviços 

cadastrados no sistema, que poderão ser informados aos requisitantes no momento 

em que formulam suas demandas e às instâncias decisórias; 

h) interconexão do sistema com o controle de estoques dos almoxarifados, que permitirá 

a criação de rotinas que alertem aos gestores sobre a necessidade de novas aquisições; 

i) uso como ferramenta de auxílio à elaboração do PACC por meio da possibilidade do 

levantamento de uma série de dados históricos mais efetiva, ampliando a base de 

informações disponíveis para embasar futuros planejamentos de aquisições e 

contratações de serviços; 

j) aplicação como ferramenta de apoio ao sistema de apropriação de custos a ser 

implementado por meio do GCD; 

k) acompanhamento da execução orçamentária de determinado exercício, uma vez que 

permitirá, por meio de relatórios gerenciais, comparar se o que está sendo requisitado 

num período corresponde ao que foi planejado e autorizado pela autoridade 

competente no exercício anterior; 

l) maior transparência das informações, que permanecerão armazenadas no sistema e 

poderão ser facilmente acessadas; e 

m) aumento da eficiência do serviço, por meio da possibilidade de melhor alocação de 

recursos humanos por parte da administração, uma vez que esta poderá conhecer 

efetivamente quais órgãos são mais demandados e requerem mais pessoal para 

atendimento às demandas. 

É possível, portanto, constatar que a criação de um módulo unificado de solicitação de materiais e 

serviços no Sigmas não só trará benefícios, como também apoiará o processo decisório em diversas 
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áreas da gestão da CD, a partir do vasto leque de informações relacionadas a custos, alocação de 

recursos humanos, prestação de serviços e emprego de materiais que poderá gerar. A análise 

criteriosa dessas informações pode viabilizar a criação de indicadores, possibilitando a medição 

dos processos atualmente existentes na Casa, e, como consequência dessa medição, otimizar o 

trabalho e a aplicação de recursos, aumentando a eficiência do serviço público, em consonância 

com o princípio da eficiência elencado no art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e as 

linhas de atuação da diretriz Gestão, descrita anteriormente no Quadro 2.1. Além disso, será 

possível medir também a eficácia dos serviços prestados, ou seja, se os serviços prestados são os 

que realmente devem ser feitos, por meio do uso dos indicadores. A efetividade do processo poderá 

ser aferida, por meio da medição da satisfação dos usuários dos serviços e da análise dos impactos 

produzidos sobre a qualidade de vida no trabalho e a produtividade no ambiente profissional.  
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 Escopo 

Fazem parte do escopo do projeto: 

a) as atividades de gerenciamento do projeto, tais como as etapas de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento; 

b) o levantamento da relação de materiais fornecidos e de serviços prestados pelos 

órgãos supridores; 

c) o mapeamento do fluxo de atendimento das demandas; 

d) o estabelecimento dos critérios de autorização de atendimento; 

e) a programação do código de informática que criará o sistema centralizado de 

solicitações de materiais e serviços, com base no fluxo de trabalho e nos critérios de 

autorização  de demandas, com a realização dos devidos testes de funcionamento; 

f) a redação dos normativos necessários para implementação do sistema; e 

g) a implementação do sistema. 

 

3.1.1 Objetivo  

O objetivo geral do projeto de intervenção é incrementar o Sigmas por meio da implementação de 

um módulo cuja finalidade será centralizar as demandas por materiais e serviços, permitindo 

aprimorar o gerenciamento de demandas, apropriar custos às unidades administrativas e gerar 

informações que embasem o processo decisório na CD, no prazo de 24 meses. 

Derivam-se do objetivo geral os seguintes objetivos específicos: 

a) proporcionar melhorias ao Sigmas nos requisitos de cadastro, movimentação e 

suprimento de materiais e provimento de serviços; 

b) criar procedimentos para aprovação das demandas de materiais e serviços; 

c) estabelecer critérios de distribuição das demandas aos órgãos supridores; 

d) determinar procedimentos para agilizar a tomada de decisões rotineiras; 
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e) desenvolver os requisitos de informática necessários para implantação do ambiente 

único de solicitações de materiais e serviços;  

f) normatizar os procedimentos de geração de demandas e de atendimento a estas; 

g) fixar indicadores de gerenciamento de demandas para medir a eficiência do 

atendimento pelos órgãos supridores;  e 

h) introduzir parâmetros para aferição da satisfação dos usuários do sistema. 

 

3.1.2 Entregas 

São previstas as seguintes entregas para o projeto: 

a) plano de gerenciamento do projeto: documento que funcionará como norte para a 

equipe, descrevendo como as atividades serão executadas, controladas, monitoradas 

e encerradas. Traz em sua composição os diversos planos de gerenciamento 

auxiliares, como os de i) escopo; ii) cronograma; iii) custos; iv) comunicações; 

v) riscos; e vi) qualidade; 

b) sistema informatizado: módulo inserido no Sigmas para que as demandas por 

materiais e serviços sejam todas realizadas neste sistema, armazenando dados sobre 

atendimento a demandas, inclusive custos, para que a administração possa extrair 

informações gerenciais relevantes para aumentar a eficiência da CD, com manual de 

utilização; 

c) normatização: por se tratar de uma mudança de forma de execução de procedimentos 

e de paradigmas culturais, será fundamental a edição de normativos internos que 

obriguem a realização de demandas por meio deste canal, evitando-se a dispersão dos 

pedidos que impedem o eficaz gerenciamento das demandas, e estabeleçam critérios 

decisórios que agilizem o procedimento de gerenciamento de demandas, sem que se 

perda a celeridade dos serviços; e 

d) implementação do sistema: será necessário um plano de implementação que seja 

capaz de explicar a razão da centralização das demandas e as vantagens advindas 

dessa medida para os usuários do sistema. Um planejamento adequado pode 

estabelecer uma campanha de divulgação, publicação do manual de utilização, 

criação de tutoriais, evento de inauguração do sistema, além de regras de transição. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

A estrutura analítica do projeto (EAP) é apresentada na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – EAP do projeto. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.2 Cronograma 

O Quadro 3.1 apresenta o cronograma do projeto. 
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disponíveis no CamaraNet e no sistema e-Doc. Os prazos estimados para as atividades relacionadas 

à programação e aos testes do sistema informatizado foram debatidos com o Sr. Tenisson Chaves 
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Quadro 3.1 – Cronograma do projeto. 

Entregas Pacotes de trabalho 
Entrega(s)/pacote(s) 

predecessor(as)(es) 
Duração 

a) Gerenciamento do 

projeto 

a.1) Revisão e aprovação do projeto - 1 mês 

a.2) Elaboração do termo de abertura do 

projeto 

a.1 1 mês 

a.3) Desenvolvimento do plano de 

gerenciamento do projeto 

a.1 1 mês 

a.4) Monitoramento e controle do projeto a.2 e a.3 22 meses 

a.5) Encerramento do projeto d.2 1 mês 

b) Sistema 

informatizado 

b.1) Levantamento do portfólio de 

serviços 

a.3 2 meses 

b.2) Mapeamento do fluxo de 

atendimento 

b.1 3 meses 

b.3) Programação do código na 

plataforma adequada 

c.1 8 meses 

b.4) Redação do manual de utilização b.3 1 mês 

b.5) Realização dos testes das 

funcionalidades 

b.3 2 meses 

b.6) Realização dos testes da geração de 

relatórios gerenciais 

b.3 2 meses 

c) Normatização 

c.1) Estabelecimento dos critérios de 

autorização 

b.2 2 meses 

c.2) Elaboração de minuta do normativo c.1 1 mês 

c.3) Análise jurídica c.2 1 mês 

c.4) Aprovação de Ato da Mesa c.3 e d.1 1 mês 

d) Implementação do 

sistema 

d.1) Criação do plano de implementação b.3 1 mês 

d.2) Implementação b.4, b.5, b.6 e c.4 4 meses 

d.3) Treinamentos b.4, b.5, b.6 e c.4 4 meses 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.3 Custos 

Os custos do plano de intervenção foram estimados a partir do cronograma do projeto, das entregas 

previstas e da alocação de recursos humanos para sua execução. Considerou-se, para isso, o valor-

hora do servidor da CD de R$ 162,50. Utilizou-se um valor diferente para os programadores, uma 

vez que estes fazem parte dos contratos de terceirização da CD. Foi considerado o valor-hora de 

R$ 91,80, calculado pela Seção de Orçamentos do Detec, para o cargo de técnico de apoio ao 

desenvolvimento sênior, posto de trabalho integrante do contrato n.º 292/201232, cujo objeto é a 

prestação de serviços continuados referentes à tecnologia da informação, nas áreas de apoio ao 

                                                 
32 Informações adicionais sobre este contrato podem ser obtidas em:  

<http://www.camara.leg.br/internet/contratos/contrato.asp?contrato=292&ano=2013&tipo=01>  

http://www.camara.leg.br/internet/contratos/contrato.asp?contrato=292&ano=2013&tipo=01


    64 

desenvolvimento, suporte e atendimento ao usuário e à infraestrutura, e documentação e operação 

de informática. Também foi considerado que se trabalham 22 dias por mês e que um servidor 

poderá se dedicar a ele de forma parcial, destinando ao projeto 4 horas por dia, ou integral, situação 

em que atuará no projeto a totalidade do expediente, ou seja, 8 horas por dia. O Quadro 3.2 

apresenta o demonstrativo da estimativa de custos para a presente proposta de intervenção. 

Quadro 3.2 – Demonstrativo da estimativa de custos. 
Entrega Recursos humanos Dedicação Duração 

(meses) 

Valor 

Unitário (R$) 

Total (R$) 

Gerenciamento do 

projeto 

1 Gerente Parcial 24 162,50 343.200,00 

1 Gerente-substituto Parcial 24 162,50 343.200,00 

1 Auxiliar 

administrativo 
Parcial 24 162,50 343.200,00 

Levantamento do 

portfólio de serviços 
8 Servidores Parcial 2 162,50 228.800,00 

Mapeamento do fluxo 

de atendimento 
8 Servidores Parcial 3 162,50 343.200,00 

Programação do código 

na plataforma 

adequada, redação do 

manual de utilização e 

realização dos testes do 

sistema 

1 Assistente de gerência 

de informática 
Parcial 10 162,50 143.000,00 

2 Analistas de sistema Parcial 10 162,50 286.000,00 

2 Programadores 

(técnicos de apoio ao 

desenvolvimento 

sênior) 

Integral 10 91,80 323.136,00 

Estabelecimento dos 

critérios de autorização 

e elaboração de minuta 

do normativo 

2 Servidores Parcial 2 162,50 57.200,00 

Análise jurídica 1 Analista jurídico Parcial 1 162,50 14.300,00 

Criação do plano de 

implementação 
4 Servidores Parcial 4 162,50 57.200,00 

Implementação do 

sistema 

1 Assistente de gerência 

de informática 
Parcial 4 162,50 57.200,00 

2 Analistas de sistema Parcial 4 162,50 114.400,00 

2 Programadores 

(técnicos de apoio ao 

desenvolvimento 

sênior) 

Integral 4 91,80 129.254,40 

2 Servidores Parcial 4 162,50 114.400,00 

Treinamentos 
1 Analista de sistema Parcial 4 162,50 57.200,00 

1 Servidor do Cefor Parcial 4 162,50 57.200,00 

    Total 3.012.090,40  

Fonte: elaboração própria. 
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3.4 Qualidade 

Os requisitos (critérios de aceite) a serem satisfeitos por cada entrega para seu recebimento pelo 

patrocinador serão os estabelecidos nas subseções a seguir. 

3.4.1 Plano de gerenciamento do projeto e documentos pertinentes 

Deverá ser entregue um documento, previamente acordado com o patrocinador e a equipe de 

projeto, contendo as atividades que serão executadas, controladas, monitoradas e encerradas. Sua 

estrutura deverá conter os seguintes documentos auxiliares, das mais variadas áreas de 

conhecimento, conforme sugerido por Trentim (2016):  

a) plano de gerenciamento de escopo, com a definição do escopo (entregas e requisitos), 

EAP, validação e controle do escopo.;  

b) plano de gerenciamento de cronograma, com a descrição das atividades e seu 

sequenciamento, estimativa dos recursos a serem aplicados, previsão da duração de 

cada atividade, forma de controlar a linha de base;  

c) plano de gerenciamento de custos, com a descrição dos custos estimados para o 

projeto e as técnicas a serem utilizadas para o controle do orçamento; 

d) plano de gerenciamento das comunicações, com a definição das partes interessadas, 

expectativas e necessidades, as informações relevantes e a quem lhes interessa, meios 

a serem empregados para a comunicação e as formas de registro das mensagens 

trocadas;  

e) plano de gerenciamento de riscos, com a identificação dos principais riscos 

envolvidos no processo, as respostas previstas para enfrentá-los e as formas de 

controle para que não venham a se transformar em problemas;  

f) plano de gerenciamento de qualidade, contendo as normas aplicáveis e as técnicas a 

serem utilizadas para gerenciamento e controle da qualidade; e 

g) plano de gerenciamento de recursos humanos, com a definição da equipe do projeto 

e os critérios de mobilização, capacitação e gerenciamento da equipe. 
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Também deverá ser entregue a documentação pertinente às fases do projeto e elaboradas durante o 

andamento do projeto, como o termo de abertura, a declaração de escopo, as solicitações de 

mudanças, as lições aprendidas e o termo de encerramento, dentre outros.33 

 

3.4.2 Sistema informatizado 

O sistema informatizado consistirá de um módulo inserido no Sigmas para que as demandas por 

materiais e serviços sejam todas realizadas neste sistema, com armazenamento dos dados sobre o 

atendimento a demandas, inclusive custos, para que a administração possa extrair informações 

gerenciais relevantes para aumentar a eficiência da CD. 

O modulo deverá permitir que os usuários façam requisições de materiais e serviços de forma 

simples, intuitiva e sem a necessidade de saber quem são os órgãos supridores. Trata-se de um 

procedimento semelhante ao de um cliente que está mais preocupado com o produto que receberá 

do que com os responsáveis pelo processo de fabricação. O conceito a ser defendido no sistema 

informatizado é o de que seja oferecida ao usuário uma gama de opções de forma clara e definitiva, 

para que este redija o mínimo possível.  

As vantagens que o sistema informatizado de gerenciamento de demandas trará são:  

a) o usuário não precisará saber a quem se dirigir para fazer uma solicitação, pois o 

sistema encaminhará as demandas de forma automática aos órgãos supridores 

vinculados às opções selecionadas;  

b) o fato de o usuário redigir o mínimo possível na geração da demanda viabilizará a 

formação da base de dados, pois os títulos padronizados permitem fácil 

contabilização, o que não ocorre quando os títulos são criados da forma como os 

usuários concebem; e 

c) sendo programado e mantido pelo Cenin, será utilizada linguagem de programação 

compatível com os sistemas existentes na CD, o que permitirá a integração dos dados 

existentes nos diversos sistemas. 

Os requisitos do sistema informatizado são descritos em seguida: 

                                                 
33 Modelos desses documentos, conforme a metodologia de gestão de projetos na CD, estão disponíveis em: 

<https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/gestao-estrategica/projetos/modelos-de-documentos>. 

https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/gestao-estrategica/projetos/modelos-de-documentos
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a) o título do módulo se chamará “Solicitação de materiais e serviços” e deverá integrar 

a tela inicial do Sigmas juntamente com os demais módulos existentes como mostra 

a Figura 3.2; 

b) quando o módulo for selecionado, abrir-se-á uma tela de interação com o usuário, na 

qual o sistema apresentará as opções “Abrir demanda”, em que lhe será permitido 

criar uma solicitação de material ou serviço, “Consultar demandas”, na qual poderá 

acompanhar e gerenciar uma demanda já criada, e “Receber e gerenciar demandas”, 

em que somente os órgãos supridores terão acesso. Esta última opção pode ser 

visualizada pelo usuário e, caso seja por ele selecionada, informar que ele não tem os 

requisitos para abrir aquele módulo, ou, alternativamente, ser exibida somente para 

usuários cadastrados lotados nos órgãos supridores; 

c) na tela “Abrir demanda”: 

c.1) aparecerão os campos para informação dos dados de quem efetua a demanda, que 

pode ser o próprio solicitante ou alguém designado para efetuar as demandas do 

órgão. Para aumentar a eficiência do processo, evitando-se perdas de tempo 

desnecessárias, o sistema deverá preencher automaticamente os campos com os dados 

da pessoa que efetua a solicitação, a partir dos dados disponibilizados pelos sistemas 

de recursos humanos existentes. Deverá haver a previsão de se informar ao sistema 

caso o solicitante e quem efetua a demanda sejam a mesma pessoa. Também deverá 

aparecer a alternativa de preenchimento do local onde a demanda deverá ser atendida; 

c.2) na sequência, será apresentada ao usuário uma relação de grupos temáticos34, 

antecedida pela expressão “A sua solicitação está relacionada a”. Esses grupos podem 

ser, por exemplo, “Elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes de 

espaço, áreas verdes e programação visual”, “Sistemas e equipamentos de áudio e 

vídeo” ou ainda “Outros elementos das edificações”, e deverão ser levantados e 

consolidados pela equipe de projeto, seguindo critérios de simplicidade dos títulos e 

busca de agrupamentos por características semelhantes. Também deverá haver a 

alternativa de o usuário digitar algumas letras da palavra, para que o sistema ofereça 

                                                 
34 No Apêndice deste trabalho, para exemplificar a lista de serviços que poderá ser disponibilizada aos usuários do 

sistema, apresentam-se quadros contemplando relação de serviços prestados pelo Detec, agrupadas por assuntos de 

similaridade, os denominados grupos temáticos. 
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mecanismos de busca relacionados ao tópico pesquisado. Cada grupo temático 

apresentará uma relação secundária de tópicos, que serão descritos mais adiante neste 

parágrafo, que poderá se desdobrar em mais opções de tópicos. O usuário poderá 

selecionar o grupo temático cujo título se associa à requisição que deseja solicitar. 

Escolhido o grupo, surgirá na tela uma série de opções relacionadas à primeira escolha 

que podem tanto ser de materiais quanto de serviços. Por exemplo, se tiver sido 

selecionada a opção “Outros elementos das edificações”, pode ser apresentado ao 

usuário opções como “Chaves, fechaduras e maçanetas”, “Materiais de limpeza e 

higiene, purificação de ambientes contra animais”, “Mobiliário, divisórias de madeira, 

peças de madeira, portas, quadros e tapumes”, ou qualquer outra opção relacionada 

ao tema. Caso tenha selecionado “Chaves, fechaduras e maçanetas”, poderá ser 

disponibilizada a lista “Claviculários”, “Fechaduras”, “Maçanetas” ou “Portas 

trancadas”, por exemplo. Caso escolha a opção “Claviculários”, aparecerá a última 

lista de alternativas, contendo “Fabricar claviculário”, em que será fornecido um 

claviculário ao solicitante, ou “Consertar claviculário”, em que reparos serão feitos 

num claviculário existente. Por esta simples ilustração, percebe-se que são oferecidos 

simultaneamente um caso de solicitação de material e outro de solicitação de serviço, 

sem que o usuário precise entrar no mérito sobre a classificação de seu pedido. O 

sistema fará este tratamento automaticamente. Feita a solicitação, deverá haver um 

campo para que a pessoa que efetua a solicitação possa informar a quantidade do 

material ou do serviço que solicita. Contudo, esse campo só deverá ser de 

preenchimento obrigatório para a requisição de materiais ou de serviços que sejam de 

fácil determinação. Por exemplo, o usuário saberá determinar se será necessário 

substituir uma ou duas lâmpadas. Contudo pode não ser intuitivo determinar quantas 

partes de um armário precisam ser revisadas. Sugere-se, quando houver a solicitação 

por materiais que o sistema disponibilize imagens, desenhos ou fotos do que está 

sendo requerido, para que haja uma alternativa a mais para que o usuário se certifique 

do que está pedindo. É importante prever o caso de as relações de grupos temáticos a 

serem visualizadas pelos usuários ser restritas. Isso significa que haverá demandas 

que são específicas de determinados grupos de solicitantes, não fazendo sentido que 

toda a relação de serviços seja disponibilizada a qualquer pessoa. Assim, por 
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exemplo, há solicitações que serão feitas somente por servidores do Detec. Nos 

anexos, esta situação está exemplificada dentro do grupo temático “Estudos, 

informações e pareceres técnicos”, na opção “Anotações e registros de 

responsabilidade técnica”. Esta solicitação só é feita na CD pelos engenheiros e 

arquitetos lotados no Detec. Portanto, essa opção só apareceria para este grupo 

específico. Cabe frisar que limitar a quantidade de opções é factível e já existem 

procedimentos similares para outros módulos do Sigmas; 

c.3) deverá ser prevista a opção “Outros pedidos” na relação dos grupos temáticos, 

uma vez que poderão surgir demandas que não foram ainda contempladas ou 

pensadas pelos órgãos supridores. Estas situações deverão ser previstas pela equipe 

de projetos que determinará qual órgão será o responsável pelo julgamento de 

encaminhamento da demanda com relação às etapas de análise, autorização e 

posterior atendimento. Alternativamente, conforme o entendimento da equipe de 

projetos, pode-se não incluir a opção “Outros pedidos”, desde que seja prevista 

alguma maneira de se informar ao gestor do sistema que há solicitações cujo objeto 

ainda não foi inserido no sistema;  

c.4) o campo “estimativa de custo” do atendimento deverá ser previsto, ainda que 

antes de o projeto GCD estar concluído. Após seu término, bastará ativar este campo, 

que será preenchido automaticamente pelo sistema com os custos envolvidos no 

fornecimento do material ou na prestação do serviço; 

c.5) deverá surgir para o usuário o campo para que seja digitada a justificativa para a 

solicitação. O ideal é que a equipe de projetos possa elencar algumas justificativas 

padronizadas, para que se reduza ao máximo a possibilidade de digitação por parte de 

quem efetua a solicitação; 

c.6) concluída a demanda, o sistema deverá permitir a revisão dos dados da demanda, 

para confirmação ou correção do que será inserido no sistema. Feita a confirmação 

será gerado um número de protocolo, que poderá ser utilizado para consultas pelo 

usuário ao longo de todo o procedimento;  

c.7) feita a escolha, de acordo com os requisitos de autorização de demanda a serem 

estabelecidos pela equipe de projeto, é enviado e-mail ao gestor competente para 
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autorização do atendimento às demandas, caso seja necessária, para que este entre no 

sistema, conheça os detalhes das demandas e autorize os atendimentos ou os negue 

apresentando as justificativas para isso. O fluxo de atendimento às demandas deverá 

ser mapeado, para que o sistema possa dar o andamento ao atendimento das demandas 

de forma automática; e 

c.8) caso se trate de uma demanda cujo atendimento é previamente autorizado ou após 

os devidos trâmites decisórios permitirem o atendimento, o sistema encaminha, de 

forma automática, a demanda ao órgão supridor, que já estará cadastrado e vinculado 

aos serviços e materiais solicitados nas demandas; 

d) Na tela “Consultar demandas”: 

d.1) em função da transparência que se deseja trazer ao processo, o início dessa tela 

deverá apresentar ao usuário opções do tipo: i) “Verificar demandas semelhantes”, 

em que verá as demandas abertas realizadas com o mesmo tipo de solicitação para 

que possa conferir sua sequência no atendimento (caso a priorização seja pela ordem 

de chegada); ii) “Verificar demandas de seu órgão”, para que o usuário possa ter 

acesso a todas as demandas realizadas por seu órgão (devendo a equipe de projeto 

definir se aparecerão todas ao longo de dado período, ou apenas se devem aparecer 

opções de filtro “Em andamento”, “Cancelada”, “Não autorizada” e “Concluída”, 

etc.); iii) “Verificar suas demandas”, em que apareceriam as demandas realizadas 

pelo usuário (aqui cabem as opções de filtro novamente); iv) “Verificar demanda por 

número de protocolo”, na qual o usuário digitaria o número de protocolo para ter 

acesso às informações sobre sua demanda; v) “Autorizar prosseguimento da 

demanda”, em que o gestor do órgão solicitante confirma estar ciente e concordar 

com o teor da demanda (esta opção deve aparecer apenas para os gestores dos órgãos 

ou, caso apareça a todos, informar que o usuário não está credenciado para realizar a 

operação); e vi) “Autorizar atendimento a demanda”, em que a autoridade competente 

permitirá que se dê prosseguimento à demanda ou apresentará negativa devidamente 

justificada. 
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Figura 3.2 – Tela inicial do Sigmas. 

Fonte: Câmara dos Deputados. Intranet. Disponível em: <http://prod/DEMAPGeral/Menu/DEMAP.asp>, com 

adaptações. 

 

http://prod/DEMAPGeral/Menu/DEMAP.asp
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d.2) se a opção selecionada for uma que agrupe demandas (“Verificar demandas 

semelhantes”, “Verificar demandas de seu órgão” ou “Verificar suas demandas”), o 

sistema abrirá uma nova tela em que exibirá um quadro com os principais dados das 

demandas abertas (órgão em que se localiza, objeto requerido, ordem de atendimento, 

data de abertura, dentre outros dados que a equipe de projeto achar relevantes). 

Contudo deverá ser possível ao usuário solicitar a visualização das demandas que 

foram canceladas, não autorizadas ou concluídas. As demandas serão canceladas por 

iniciativa de quem efetuou a demanda, devendo ser apresentada justificativa para o 

cancelamento (novamente, é interessante que as principais justificativas sejam 

padronizadas, para elaboração de estatísticas). As demandas não autorizadas são 

aquelas em que o gestor do órgão negou seu prosseguimento ou a autoridade 

competente não autorizou o atendimento. Essas ações também devem ser 

devidamente justificadas, podendo ser usados termos como “Solicitação não prevista 

no PACC” ou “Quantidade solicitada extrapola o previsto para suprimento anual”, 

por exemplo. As demandas concluídas são as que foram completamente atendidas 

pelos órgãos supridores. Se a opção selecionada for “Verificar demanda por número 

de protocolo”, o sistema buscará apenas os dados referentes àquela demanda. Já as 

opções gerenciais (“Autorizar prosseguimento da demanda” e “Autorizar 

atendimento a demanda”) poderão ser selecionadas pelo sistema ou abertas por meio 

de um link enviado aos gestores por meio de correspondência eletrônica e deverão 

trazer opções para seleção do tipo “Autorizar” e “Negar”. Em caso de se escolher 

“Negar”, o campo das opções de justificativas padronizadas deve aparecer para o 

gestor poder se manifestar; e 

d.3) no caso das demandas agrupadas, o sistema deverá apresentar a somatória dos 

custos das demandas atendidas. 

e) na tela “Receber e gerenciar demandas”: 

e.1) essa tela poderá ser aberta ou pela escolha do servidor no sistema ou por um link 

recebido por correspondência eletrônica;  

e.2) inicialmente serão exibidas as demandas autorizadas para que os órgãos 

supridores providenciem o atendimento; 
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e.3) feitos todos os recebimentos, deverão ser apresentadas na tela todas as demandas 

em aberto, podendo haver a possibilidade de filtros para exibir demandas abertas por 

órgãos, demandas abertas a partir de determinada data, ou outras classificações 

identificadas pela equipe de projeto. Deve haver previsão para que sejam apresentadas 

também as demandas concluídas. Como o número de demandas tende a ser grande o 

suficiente para não caber numa única tela, pode ser interessante criar outros filtros, 

como demandas atendidas por órgãos, demandas atendidas em determinado período 

ou outro tipo de classificação julgada pertinente pela equipe do projeto; 

e.4) ao lado de cada demanda aberta, deverão ser apresentadas possibilidades que 

abram campos de i) visualização dos dados das demandas; ii) inserção de informações 

relevantes sobre o atendimento; e iii) fechamento do atendimento, momento em que 

se inserirão os dados obtidos com a medição dos insumos utilizados no serviço ou o 

valor do material fornecido35; e 

e.5) no caso do fechamento do atendimento, o sistema encaminhará e-mail ao gerador 

da demanda, para que este confirme o atendimento e preencha uma pesquisa de 

satisfação, com itens a serem definidos pela equipe de projeto, porém que sejam 

simples e forneçam dados importantes para a medição da eficiência do processo. 

Deverão ser estabelecidos critérios de prazo para manifestação do solicitante, para 

que o sistema não mantenha demandas concluídas em aberto, perdendo-se o controle 

do gerenciamento das demandas; 

f) o sistema deverá ser programado para refletir os critérios de autorização de demandas. 

Haverá casos em que mais de uma autorização de atendimento pode ser requerida e o 

sistema deverá estar apto a atender estas situações. Por exemplo, no caso de 

solicitações de reformas de ambientes, há duas etapas de atendimento. A primeira diz 

respeito à etapa de projeto, em que se determinarão os serviços executivos necessários 

para a realização da reforma. Concluídos os projetos, pode-se fazer uma estimativa 

dos custos para a execução da obra, e a administração entender que não é o momento 

de se realizar aquele dispêndio. Nota-se, assim, que foram necessárias duas 

autorizações ao longo do processo. Primeiro para a realização dos projetos pertinentes 

                                                 
35 Essas opções dependerão do que for estabelecido pelo projeto Gestão de Custos para a Decisão (GCD). 
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e, em seguida, para a execução da reforma propriamente dita. A equipe do projeto 

deverá discutir os melhores critérios de forma a atender às necessidades de serviço e 

aos normativos internos;  

g) o sistema deverá guardar os dados das demandas de forma organizada e que permita 

a criação de relatórios gerenciais destinados tanto à alta administração quanto aos 

órgãos supridores. Isso se justifica pelo fato de que as informações necessárias para 

um planejamento organizacional diferem em abrangência daquelas que embasarão o 

planejamento estratégico da instituição. A equipe de projetos também deverá elaborar 

critérios para o registro dos atendimentos dos órgãos supridores, a fim de que a 

administração superior tenha informações sobre o volume de serviços por eles 

prestados. Isso pode auxiliar a tomada de decisão com relação à alocação de recursos 

humanos na CD com base em dados técnicos e acessíveis aos gestores; 

h) a equipe de projeto deverá estabelecer quais informações gerenciais deverão ser 

obtidas a partir da base de dados e como serão visualizadas. Pode ser interessante que 

se permita a visualização de relatórios com quadros, tabelas e gráficos gerados 

automaticamente na própria tela do sistema, com a opção de impressão em papel; 

i) deverá haver comunicação com dados originários dos demais sistemas da CD36, nos 

casos em que couber, como, por exemplo, com relação à demanda por materiais. 

Nesses casos, o sistema deverá interagir com o sistema de almoxarifados de forma 

automática. Pode ser necessário realizar adaptações nos sistemas existentes, para que 

os estoques sejam atualizados a cada atendimento de demanda. Sugere-se, ainda, a 

criação de alertas aos gestores dos almoxarifados sempre que a quantidade mínima 

de determinado material for atingida, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis para o suprimento do estoque;  

j) deverão ser realizados testes do uso do sistema, com especial ênfase às telas de 

interface com o usuário e às funcionalidades desejadas e apresentadas ao longo desta 

seção, sobretudo a geração dos relatórios gerenciais; e 

                                                 
36 O portfólio de sistemas disponíveis desenvolvidos e mantidos pelo Cenin está disponível em: 

<https://camaranet.camara.leg.br/web/informatica/sistemas-solucoes>. 

https://camaranet.camara.leg.br/web/informatica/sistemas-solucoes
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k) um manual de utilização, com bastantes ilustrações demonstrativas e o mínimo 

necessário de textos, deverá ser elaborado para consultas futuras dos usuários do 

sistema. 

O sistema unificado de materiais e serviços não elaborará pedidos automáticos de aquisição de 

materiais, nem de contratação de serviços, o que deverá ser gerenciado pelos gestores do PACC, e 

levado a cabo pelos órgãos supridores em conjunto com os responsáveis pelos almoxarifados da 

CD. O sistema também não fará a gestão de atas de registro de preços, nem de contratações de 

entregas parceladas de materiais. 

 

3.4.3 Normatização 

Uma vez que a proposta de intervenção objetiva criar um sistema único de realização de demandas, 

para toda a Casa, é necessária a publicação de normativos contendo as diretrizes para a utilização 

deste sistema. Para que a solução seja eficaz, os normativos deverão obrigar a utilização do sistema, 

ou seja, os servidores e colaboradores internos da CD passarão a abrir demandas por materiais e 

serviços internos a partir da interface do sistema, sendo vedada qualquer outra forma de efetuar 

solicitações, a fim de não se perderem dados, o que prejudica a geração de informações futuras. Os 

normativos são importantes também porque facilitarão a transformação da cultura de que as 

demandas podem ser feitas de qualquer maneira, sem que os solicitantes tenham a preocupação 

com o processo decisório, nem com a limitação de recursos humanos e financeiros. 

Diante disso, os normativos deverão seguir as seguintes diretrizes: 

a) obrigatoriedade do uso para abertura de demandas: sem esta obrigatoriedade, não se 

atingirá o objetivo de se concentrar as demandas, impedindo-se o registro adequado 

das demandas; 

b) oficialização dos procedimentos de autorização: serão estabelecidos os critérios de 

autorização do atendimento de demandas. Algumas delas serão decisões rotineiras, 

como visto nas seções 1.3 e 1.4 deste trabalho, podendo apresentar soluções 

facilitadoras como pré-autorizações. Outras serão decisões não-rotineiras e eletivas, 

que precisarão ser analisadas quanto à oportunidade e conveniência; e 
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c) necessidade de atendimento dos procedimentos estabelecidos como o registro das 

demandas, justificativas, autorizações ou negações, fechamento das demandas e 

preenchimento da avaliação do atendimento. 

Entende-se que a sequência ideal para a criação dos normativos seja i) estabelecimento dos critérios 

de autorização; ii) redação das minutas dos normativos; iii) análise jurídica; iv) aprovação dos 

normativos pelas autoridades competentes; e v) publicação dos atos normativos.  

 

3.4.4 Implementação do sistema 

A implementação deverá ser feita de forma gradual. Ainda que as etapas de levantamento do 

portfólio de serviços de cada órgão prestador de serviços ou de fornecimento de materiais sejam 

feitas simultaneamente, não é interessante que o sistema informatizado seja completamente lançado 

de uma só vez, em função dos erros que podem surgir ao longo da fase de testes do sistema. Por 

essa razão, serão lançados os serviços de um órgão-piloto, como o Detec, por exemplo. Feitos os 

testes de funcionamento, lançam-se os serviços de outro grupo de órgãos e, assim, sucessivamente, 

até que todos os materiais e serviços internos prestados pela CD tenham sido contemplados. Uma 

vez que tenham sido feitos os testes com um órgão-piloto, ampliar o sistema para inserção dos 

serviços de outros órgãos supridores não é tarefa difícil, uma vez que as rotinas de informática já 

estarão praticamente concluídas, bastando apenas a realização de algumas adaptações. 

Para que a implantação do sistema seja eficaz, será necessário um plano de implementação que 

explique a razão da centralização das demandas e as vantagens advindas dessa medida para os 

usuários do sistema. Um planejamento adequado pode estabelecer uma campanha de divulgação, 

criação de tutoriais, evento de inauguração do sistema, além de regras de transição. 

O plano de implementação deverá explicitar a sequência de implantação dos serviços de cada órgão 

supridor no sistema. 

Por fim, mas não menos importante, o plano de implementação deverá citar quais indicadores serão 

utilizados para medir a eficiência do sistema. Inicialmente para que a eficiência do sistema seja 

demonstrada, é importante a criação de indicadores que expressem grandezas como quantidade de 

demandas recebidas, tempo medido entre a geração da demanda e o recebimento da demanda pelos 

órgãos supridores, tempo de atendimentos a demandas e tempo para o levantamento de informações 
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no estágio atual do gerenciamento de demandas na CD, para comparações futuras com o SGD 

proposto neste trabalho. Esses indicadores deverão ser determinados pela equipe de projeto, 

podendo ser adotados, como referencial, aqueles apresentados no Quadro 1.1.   

Em síntese, o plano de implementação do sistema deverá conter: 

a) a sequência de inserção dos serviços prestados pelos órgãos supridores no sistema; 

b) a forma como serão divulgados os normativos;   

c) o planejamento dos treinamentos para uso do sistema, prevendo inclusive a criação 

de tutoriais com vídeos;  

d) a campanha de divulgação do SGD com ampla publicidade para a implementação do 

sistema e para as regras de transição do modelo atual para o novo; e 

e) evento de inauguração do sistema. 

 

3.5 Recursos humanos 

De acordo com as entregas a serem efetuadas ao longo do projeto, e partindo-se dos pressupostos 

de que a equipe de projeto deve ser mínima, para não prejudicar as atribuições atuais dos servidores 

designados, e que o projeto receberá o máximo apoio dos órgãos da CD, os recursos humanos 

empregados serão alocados de acordo com o estabelecido no Quadro 3.3.  

Considerar-se-á a equipe fixa do projeto composta pelos seguintes membros: 

a) Gerente do projeto: com dedicação parcial ao projeto, uma vez que poderá gerenciar outros 

projetos, com o requisito de ser alguém com experiência na gerência de projetos; 

b) Gerente-substituto: com dedicação parcial ao projeto, de preferência com experiência na 

gerência de projetos, atuando em conjunto com o gerente e na ausência deste; 

c) 1 Auxiliar administrativo: com dedicação parcial ao longo de todo o projeto, auxiliará o 

gerente no desempenho de suas atribuições, devendo possuir capacitação na redação de 

documentos e em recursos de informática, além de experiência no apoio a projetos; 

 

 



    78 

Quadro 3.3 – Recursos Humanos. 

Entrega Recursos Humanos Dedicação Duração (meses) 

Gerenciamento do Projeto 

1 Gerente Parcial 24 

1 Gerente-substituto Parcial 24 

1 Auxiliar administrativo Parcial 24 

Levantamento do portfólio de serviços 8 Servidores Parcial 2 

Mapeamento do fluxo de atendimento 8 Servidores Parcial 3 

Programação do código na plataforma 

adequada e realização dos testes do 

sistema 

1 Assistente de gerência de 

informática 
Parcial 10 

2 Analistas de sistema Parcial 10 

2 Programadores (técnicos de apoio ao 

desenvolvimento sênior) 
Integral 10 

Estabelecimento dos critérios de 

autorização, elaboração de minuta do 

normativo e publicação do ato 

2 Servidores Parcial 3 

Análise jurídica 1 Analista jurídico Parcial 1 

Criação do plano de implementação 4 servidores Parcial 1 

Implementação do sistema 

1 Assistente de gerência Parcial 4 

2 Analistas de informática Parcial 4 

2 Programadores (técnicos de apoio ao 

desenvolvimento sênior) 
Integral 4 

2 Servidores Parcial 4 

Treinamentos 
1 Analista de informática Parcial 4 

1 Servidor do Cefor Parcial 4 

Fonte: Elaboração própria. 

d) 8 servidores: com dedicação parcial ao projeto, devendo possuir competências como 

habilidades de comunicação e de relacionamento interpessoal, pois atuarão junto aos 

servidores dos órgãos da CD, no intuito de procederem ao levantamento dos portfólios de 

serviços, ao mapeamento dos atendimentos das demandas, ao estabelecimento dos critérios 

de decisão e de atendimento, à redação da minuta de normativos, além de criarem a 

metodologia de implantação do sistema junto a toda a CD; 

e) 1 assistente de gerência de informática: com dedicação parcial, deverá ser alguém do Cenin, 

com experiência nos sistemas criados por esse órgão, preferencialmente o Sigmas; 

f)  2 analistas de sistema: com dedicação parcial, analisarão, em conjunto com o assistente de 

gerência de informática, os procedimentos de atendimento e de autorização de demandas 

estabelecidos pelos demais membros da equipe de projetos, além de criarem os mecanismos 
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para a correta implantação em etapas do sistema e se responsabilizarem pelos treinamentos 

para a utilização; e 

g) 2 programadores (técnicos de apoio ao desenvolvimento sênior): com dedicação integral, 

efetuarão toda a programação necessária para o funcionamento do sistema. 

Cabe esclarecer que a composição dos recursos humanos de informática destinados ao projeto foi 

discutida com a equipe do Cenin responsável pela manutenção do Sigmas. 

 

3.6 Comunicações 

As comunicações entre as partes interessadas são de fundamental importância para o êxito de um 

projeto, podendo levá-lo ao fracasso se não forem bem conduzidas. Logo, para o sucesso do 

empreendimento, um plano de comunicações é essencial, visto que pode: 

 Facilitar e aprimorar um trabalho em equipe, a colaboração e cooperação; 

 Fornecer um processo exclusivo para reporte e resolução de conflitos; 

 Garantir a entrega de informações relevantes às pessoas certas dentro dos 

prazos estabelecidos; 

 Visualizar possíveis problemas através de relatórios de progresso periódicos; 

e 

 Facilitar o controle de mudanças e o processo de tomada de decisões 

(CHAGAS, 2012). 

Severino (2015, p. 56-57) ressalta que “o gerente deverá utilizar as comunicações relacionadas ao 

projeto [...] para gerenciar as partes interessadas, controlando ansiedades e expectativas, reduzindo 

conflitos e direcionando acordos para a consecução do objetivo do projeto”. 

Para a correta elaboração de um plano de comunicações, Chagas (2012) enumera quatro perguntas 

que devem ser respondidas: “Como as informações serão fornecidas? Por quem serão fornecidas 

as informações? Quem precisa de quais informações? Quando as informações são necessárias?” 

Chagas (2012) também afirma que as comunicações são fundamentais para a administração 

coerente das mudanças do projeto, que surgem ao longo de sua execução. O autor as classifica em  

a) necessárias, quando advindas da falta de recursos, atrasos ou problemas de processos. 

A possibilidade de ocorrência das mudanças necessárias faz com que o plano de 

comunicação “relacione os meios pelos quais essas mudanças serão discutidas, 

revisadas e comunicadas dentro do time de projeto e para os demais stakeholders”; e 
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b) solicitadas, quando advindas de alterações nos requisitos técnicos ou de negócio. O 

plano de comunicação deverá definir “qual o mecanismo para envio, recebimento e 

feedback às solicitações de mudança por meio da comunicação”. 

Feito este breve apanhado sobre o plano de comunicações de um projeto, apresentam-se quais serão 

as linhas gerais para o plano de intervenção ora apresentado.  

Inicialmente, o gerente do projeto indicará uma pessoa para ser a responsável pelo envio de 

comunicações referentes ao projeto às partes interessadas, evitando-se, desta forma, a falta de 

iniciativa para realização dessa atribuição e possíveis problemas decorrentes de falhas de 

comunicação. 

A comunicação se dará de forma escrita, com utilização do correio eletrônico institucional das 

partes interessadas. 

O gerente de projeto deverá estabelecer, no plano de comunicação, meios pelos quais a 

comunicação seja testada, a fim de se assegurar de que as mensagens foram compreendidas pelos 

interessados. Para tanto, pode acordar com a equipe que as mensagens eletrônicas serão enviadas 

com o pedido de confirmação de leitura, por exemplo. 

Serão registradas em atas os assuntos abordados em todas as reuniões que tratarem do projeto. 

Essas atas deverão ser enviadas eletronicamente aos participantes das reuniões e à equipe do 

projeto, para que sejam adotadas as providências determinadas nas reuniões dentro dos prazos 

fixados para que não haja atrasos de execução. 

Situações atípicas (como impedimentos de membros da equipe, impossibilidade de realização de 

tarefas nos prazos acordados, problemas de fornecimento de matérias, por exemplo) deverão ser 

apontadas e comunicadas imediatamente ao gerente do projeto. Conforme a gravidade, essa 

comunicação poderá ser feita de forma verbal, porém sempre registrada por escrito para 

arquivamento das informações na documentação do projeto para futuras consultas. 

As convocações para as reuniões e eventos deverão ser feitas por meio de convite específico, 

contendo a pauta do que será tratado, enviado eletronicamente para os envolvidos com os assuntos 

da pauta. Cuidados especiais deverão ser tomados para que sejam convidadas apenas as pessoas 

cujas presenças sejam essenciais, evitando-se assim número elevado de pessoas nas reuniões, o que 

pode gerar dispersões desnecessárias. Também deverá haver o cuidado de não se esquecer de 
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convidar pessoas envolvidas nos assuntos a serem tratados. Convém ressaltar que a pauta é de 

fundamental importância para que os envolvidos possam se preparar adequadamente para as 

reuniões, separando materiais e informações relevantes com antecedência, além de tornar a reunião 

mais produtiva. 

As mudanças do tipo solicitadas deverão ser feitas tempestivamente em formulário próprio 

contendo espaço para a identificação do solicitante, a mudança ora requerida e as motivações para 

o pedido.  A competência para a decisão sobre os pedidos será estabelecida pela equipe no momento 

em que estiver sendo realizado o plano de gerenciamento do projeto e deverá seguir critérios 

baseados no quanto a mudança impacta o projeto. 

Já as mudanças necessárias deverão ser registradas e informadas às partes interessadas por meio de 

correspondência eletrônica ou durante as reuniões de projeto, conforme o caso. 

Mensalmente será produzido e divulgado relatório de acompanhamento do projeto, para que as 

partes interessadas fiquem a par da evolução dos assuntos referentes ao projeto. Esse relatório 

conterá informações sobre o andamento das ações, o alinhamento com o cronograma previsto 

inicialmente, mudanças em relação a sequência de ações e os próximos passos a serem dados. Os 

relatórios mensais deverão estar acessíveis a qualquer pessoa que por ele se interessar, sugerindo-

se que se utilize o Portal CamaraNet para este fim. 

Toda a documentação produzida ao longo do projeto deverá ser devidamente arquivada. Aquela 

que não estiver em meio eletrônico deverá ser digitalizada e armazenada de acordo com as técnicas 

de arquivamento de documentos. Na sequência, será salva em diretório próprio do projeto, 

juntamente com as comunicações eletrônicas, devendo ser facultado acesso a esses arquivos a toda 

a equipe. 

Cabe, finalmente, ressaltar que todas as comunicações, juntamente com toda a documentação 

produzida, podem ser utilizadas no momento de encerramento do projeto, quando se deve gerar um 

documento com as lições aprendidas durante o projeto. 

Um título de canal alternativo de comunicações são os grupos que podem ser formados em 

aplicativos de redes sociais como WhatsApp e Telegram. Nesses aplicativos é possível o envio de 

mensagens de texto, imagens, vídeos e arquivos eletrônicos, além de viabilizar o encaminhamento 

de links interessantes relacionados ao assunto do projeto, permitindo aos membros da equipe um 

aprofundamento no assunto. Além disso, no caso da necessidade de se comunicar determinada 
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decisão, ocorrência ou mudança de forma rápida, não sendo possível realização de reunião, essa 

ferramenta pode ser de grande utilidade. Contudo, em caso de utilização desses aplicativos, as 

informações trocadas devem ser arquivadas adequadamente na documentação do projeto. Caberá 

à equipe definir as regras de utilização dos grupos, porém se recomenda que os grupos criados se 

limitem a tratar dos assuntos relativos ao projeto, evitando-se mensagens contendo gracejos, 

abordagens sobre política, esportes ou quaisquer outros assuntos que venham a dispersar o foco 

para o qual o grupo foi criado. 

Também poderão ser utilizados, para títulos cade comunicação e arquivamento de documentos de 

interesse de toda a equipe do projeto, aplicativos como o Microsoft Teams, fabricado pela 

Microsoft, e o Trello, feito pela Fog Creek Software. Esses aplicativos trazem ferramentas de 

gerenciamento de projetos e permitem: i) um local para conversas e trocas de conteúdo; ii) um 

canal para conversas via web, em que os interlocutores podem se visualizar enquanto falam; 

iii) manusear e consultar documentos importantes para o projeto. Esses aplicativos podem ser 

utilizados em computadores pessoais, corporativos, tablets e telefones celulares, o que facilita 

bastante a comunicação e amplia consideravelmente as possibilidades de se agilizar a comunicação 

entre os membros da equipe.   

Seja qual for o meio acordado, a equipe deverá anuir e comprometer-se a se empenhar em 

desenvolver formas de comunicação que sejam eficientes, jamais deixando questionamentos sem 

respostas, convites sem confirmação de recebimento, nem dúvidas em aberto. 

 

3.7 Riscos 

Os principais riscos para o projeto são apresentados no Quadro 3.4. Durante a fase de iniciação do 

projeto, em que a equipe debaterá o escopo, outros riscos podem vir a ser identificados. 

Quadro 3.4 – Riscos para o projeto. 
Risco Criticidade Ação 

Descontinuidade administrativa 

(Alternância dos membros da Mesa-

Diretora). 

Alta. 

Garantir que projeto faça parte do portfólio corporativo de 

projetos; nos momentos de transição, apresentar o projeto à 

nova administração, apresentando dados relevantes sobre o 

andamento e os benefícios esperados. 

Corte no orçamento do projeto devido 

à crise econômica. 
Alta. 

Solicitar intervenção do patrocinador, para que mantenha os 

recursos financeiros inicialmente destinados ao projeto. 
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Risco Criticidade Ação 

Atraso das entregas. Alta. 

No início do projeto, deixar clara a necessidade de que os 

prazos sejam obedecidos, para não haver atrasos nas 

entregas que prejudiquem o cumprimento do cronograma 

inicial estabelecido; certificar-se que as datas de entrega são 

possíveis de serem cumpridas e de que a equipe entendeu os 

prazos fixados; acompanhar a evolução do projeto, com 

análises parciais das entregas antes do momento de que se 

concretizem; e procurar enviar mensagens eletrônicas 

informando a proximidade dos prazos de entrega. 

Baixa produtividade da equipe.  Alta. 

Desde o início do projeto, motivar a equipe por meio da 

apresentação dos resultados que forem surgindo, além da 

demonstração das vantagens a serem obtidas com o projeto; 

delinear responsabilidades da equipe de projeto desde seu 

início; constatando-se a baixa produtividade, conversar com 

os responsáveis por isso; na falta de êxito, conversar com os 

gerentes funcionais; em casos extremos, solicitar ao 

patrocinador sua intervenção para substituir o membro da 

equipe que apresenta baixa produtividade. 

Falta de engajamento da equipe de 

projeto. 
Alta. 

Desde o início do projeto, procurar motivar a equipe por 

meio da apresentação dos resultados que forem surgindo, 

além da demonstração das vantagens que serão obtidas com 

o projeto; delinear as responsabilidades da equipe de projeto 

desde seu início; constatando-se a falta de engajamento, 

conversar com aqueles que apresentarem essa característica; 

na falta de êxito, conversar com os gerentes funcionais; em 

casos extremos, solicitar ao patrocinador sua intervenção 

para substituir o membro da equipe que apresente problema 

de engajamento. 

Falta de qualidade das entregas. Alta. 

Certificar-se de que os membros da equipe compreenderam 

as tarefas que lhe foram designadas; acompanhar a evolução 

do projeto, realizando-se análises parciais das entregas antes 

do momento em que se concretizem; dar feedback aos 

membros da equipe ao longo do projeto. 

Indisponibilidade de recursos 

humanos. 
Alta. 

Solicitar a intervenção do patrocinador, para manter a 

equipe inicialmente alocada no projeto. 

Não haver disposição dos gerentes 

funcionais em ceder recursos 

humanos para o projeto. 

Alta. 

 

Dimensionar a equipe para contar com o quantitativo 

estritamente necessário à consecução dos objetivos do 

projeto; solicitar intervenção do patrocinador do projeto 

para negociar junto aos gerentes; divulgar o projeto 

adequadamente; e atuar junto aos gerentes funcionais antes 

do início do projeto para que lhes expliquem os termos do 

projeto e as vantagens advindas da sua implantação. 

Problemas de comunicação entre as 

partes. 
Alta. 

Elaboração do plano de comunicação do projeto, com meios 

para teste da compreensão das mensagens. 

Indisponibilidade e(ou) resistência 

dos servidores das unidades 

prestadoras de serviços para 

levantamento de informações a serem 

utilizadas. 

Moderada. 

Buscar o apoio de todos os órgãos envolvidos, demonstrar a 

estes os benefícios esperados, além dos normativos legais 

que amparam a necessidade do projeto37; realizar uma 

campanha de divulgação do projeto junto aos meios oficiais 

da CD; atuar junto aos gerentes funcionais antes do início 

do projeto para que lhes sejam explicados os termos do 

projeto e as vantagens advindas da sua implantação; e usar o 

poder de convencimento para garantir a adesão ao projeto. 

                                                 
37 Como, por exemplo, o Relatório de Auditoria nº 1/2016/Nualc/Secin (Brasil, 2016f). 
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Risco Criticidade Ação 

Não haver interesse nas mudanças 

propostas devido à resistência 

cultural. 

Moderada. 

Buscar o apoio de todos os órgãos envolvidos, demonstrar a 

estes os benefícios esperados, além dos normativos legais 

que sugerem a necessidade do projeto38; realizar uma 

campanha de divulgação do projeto junto aos meios oficiais 

da CD; fortalecer o patrocínio do projeto; e usar o poder de 

convencimento para garantir a adesão ao projeto. 

Sistemas computacionais 

incompatíveis. 
Moderada. 

Procurar alocar no projeto técnicos em informática que 

possuam o conhecimento e a experiência necessária para 

enfrentar as possíveis dificuldades (o ideal seria utilizar 

técnicos que já possuam experiência em sistemas similares); 

intensificar os esforços para superar os problemas de 

compatibilidade de sistemas.  

Fonte: elaboração própria. 

 

3.8 Aquisições 

No projeto ora proposto, sugere-se o desenvolvimento de um sistema informatizado de 

gerenciamento de demandas, por meio da criação de um módulo no Sigmas a ser realizado pela 

equipe do Cenin. Entende-se que essa providência é vantajosa em relação ao fato de se adquirir um 

sistema pronto, ratificando-se o que foi exposto na seção 1.4: 

a) o Sigmas é um sistema que já possui uma vasta base de dados, proveniente do que é 

armazenado em seus módulos, configurando um robusto arcabouço inicial para a 

inserção de um novo módulo correspondente a um sistema de unificação das 

demandas por materiais e serviços;  

b) por ter sido criado e desenvolvido pelo Cenin, alterações e novas inserções no sistema 

são facilitadas, uma vez que todo o código é de propriedade intelectual da CD e por 

ela mantido, não demandando o estabelecimento de contratos com empresas privadas 

de desenvolvimento de softwares para realização de manutenção ou acréscimos ao 

sistema; e 

c) o Sigmas é de conhecimento da maioria dos servidores e colaboradores terceirizados 

da CD, sendo o sistema de maior utilização. 

                                                 
38 Idem. 
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Assim, justifica-se a escolha do Sigmas para ser o repositório do sistema de unificação das 

demandas, ao invés de se buscar outro sistema existente disponível no mercado. Acredita-se que, 

com isso, conseguir-se-á maior aderência aos requisitos a serem fixados pela equipe de projetos.  

Diante da explicação acima, não serão realizadas aquisições no âmbito deste projeto. 

 

3.9 Partes interessadas 

Nesta seção, procura-se caracterizar os principais elementos interessados no projeto, ou seja, quem 

são seus stakeholders. Essa caracterização é de fundamental importância para o estabelecimento 

dos requisitos e identificação das expectativas de todos os envolvidos no projeto. Convém ressaltar 

que, por diversos motivos, as partes interessadas podem variar ao longo do projeto. Vale ressaltar 

algo já explicitado anteriormente e que caracteriza o exercício do poder nos órgãos públicos, que é 

a alternância dos gestores. Na CD, esse fenômeno ocorre pelo menos a cada dois anos, com a 

mudança dos componentes da Mesa Diretora. Para atenuar seu impacto, o gerente do projeto deve 

realizar uma avaliação criteriosa dos membros que comporão a equipe, da influência do 

patrocinador e das instâncias superiores da organização. A identificação incompleta dos 

stakeholders pode gerar atrasos indesejados, aumentos inesperados de despesas e até mesmo o 

cancelamento de projetos (TORRES, 2013). A Figura 3.3 apresenta um resumo das principais 

partes interessadas de um projeto. 

Figura 3.3 – Principais partes interessadas de um projeto. 

 

Fonte: Torres (2013). 

Dentre as partes interessadas no projeto, destacam-se duas de extrema importância, sem as quais o 

projeto sequer se inicia. Trata-se do patrocinador e do gerente do projeto. O primeiro, segundo 
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Trentim (2013), atua “mais como um líder visionário para o projeto, enquanto o gerente [...] irá 

desempenhar funções de gestão e técnica a maioria do tempo”. É atribuição do patrocinador 

providenciar o termo de abertura e a descrição do business case, que devem necessariamente 

garantir o alinhamento dos objetivos elencados para o projeto com o plano estratégico da 

instituição, e escolher e nomear o gerente do projeto. Perante a empresa, quem se responsabiliza 

pelo projeto é o patrocinador (TRENTIM, 2013). 

Já o gerente é o responsável por planejar, executar e acompanhar o projeto, e deve “possuir 

habilidades e competências específicas para motivar sua equipe, promover a comunicação entre ela 

[, ...] ter paixão por novos desafios [...] e ser comprometido com prazos” (VAZ, 2015). Júnior 

(2001) informa que as quatro principais habilidades que o gerente de projetos deve possuir, 

conforme pesquisa realizada junto a técnicos e gerentes de projetos que participaram de cursos por 

ele ministrados entre meados de 1998 e início de 1999, são, nesta ordem, i) liderança, ou seja, “a 

habilidade que o gerente de projetos tem em influenciar um grupo e dirigir a execução de suas 

atividades” (JÚNIOR, 2001, p. 96) ; ii) relacionamento humano, considerado sob “o enfoque da 

capacidade de um indivíduo de gerenciar relações entre as pessoas, estimulando-as e resolvendo 

os conflitos” (JÚNIOR, 2001, p. 97); iii) negociação, que pode ser intrínseca, isto é, limitada à 

equipe e usada para solucionar conflitos, ou a negociação mais ampla, baseada na “busca de 

consenso quanto aos deliverables (itens que devem ser entregues para completar um projeto ou 

uma fase)” (JÚNIOR, 2001, p. 98) e iv) administração do tempo. Vaz (2015) afirma que a principal 

habilidade que o gerente deve possuir é a organização, mas também menciona a importância da 

comunicação e da capacidade de tomar decisões. Portanto, o gerente, durante o desenrolar do 

projeto, ao praticar e desenvolver as habilidades supracitadas, poderá garantir o sucesso do projeto 

organizando, coordenando, influenciando, negociando, administrando o tempo, tomando decisões 

e se comunicando com sua equipe. Com isso, a solução de conflitos que possam surgir será obtida 

de forma mais tranquila. 

A busca pelo engajamento das partes interessadas nas decisões do projeto também é algo a ser 

perseguido pelo gerente do projeto; porém esta não é uma tarefa fácil, pois “talvez somente [este] 

e alguns membros da alta gerência consigam ver a equipe do projeto como uma entidade única” 

(PATAH; CARVALHO, 2002, p. 6). Assim, para garantir uma equipe engajada e motivada, 

recomenda-se ao gerente a condução de reuniões produtivas, o estabelecimento de local físico 

específico para o grupo, a criação de sinais próprios do grupo, a divulgação dos resultados obtidos 
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pela equipe, o desenvolvimento de métodos de reconhecimento de esforços especiais 

empreendidos, a dedicação a cada membro da equipe e a estruturação do grupo de acordo com as 

responsabilidades de cada um (PATAH; CARVALHO, 2002).  

O Quadro 3.5 enumera as partes interessadas, resumindo suas funções e responsabilidades. 

Feitas as considerações acima, passa-se a relacionar os cargos, conforme organograma da CD, às 

partes interessadas da proposta de intervenção elencadas no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 – Stakeholders – Funções e responsabilidades. 

Stakeholders Funções e responsabilidades 

Patrocinador 

Responsável por supervisionar e fiscalizar o projeto, aconselhar o gerente, 

negociar conflitos, autorizar mudanças de escopo, tomar decisões relacionadas ao 

projeto em última instância e utilizar as informações dele para fins gerenciais. 

Gerente 

Gerenciar o projeto; criar, supervisionar e coordenar os planos de projeto e os 

planos de gerenciamento relacionados ao projeto; supervisionar a elaboração dos 

relatórios do projeto; medir o desempenho do projeto; controlar os resultados do 

projeto; coordenar a equipe do projeto; e reportar adequada e continuamente a 

situação do desenvolvimento do projeto. 

Gerente substituto Auxiliar o gerente em todas as funções e substituí-lo nas ausências. 

Assistente de gerente 

para a área de 

informática 

Criar e executar os planos relacionados à implementação computacional 

necessária; medir o desempenho desses planos; elaborar os relatórios 

relacionados; controlar os resultados desses planos; e reportar adequada e 

continuamente a situação do desenvolvimento dessas atividades. 

Equipe de Projeto 
Realizar as atividades pertinentes à implantação do projeto e convocar os 

colaboradores eventuais sempre que necessário. 

Colaboradores 

eventuais 

Realizar as atividades específicas planejadas e solicitadas pela equipe do projeto, 

cumprindo as exigências de escopo, de qualidade e de prazo. 

Gestores da Casa 
Colaborar com as solicitações da equipe de projeto, contribuindo para o sucesso 

das entregas previstas, e utilizar as informações dele para fins gerenciais. 

Mesa Apoiar o projeto e utilizar as informações dele para fins gerenciais. 

CG-Sigmas 
Apoiar a implantação do novo sistema e priorizá-lo dentre outras demandas para 

o Sigmas. 

Servidores da Casa 
Testar o sistema a ser implementado e utilizá-lo permanentemente, informando 

aos dirigentes dificuldades encontradas e propondo melhorias para o uso. 

Sociedade brasileira 
Cobrar das instituições públicas o melhor aproveitamento dos recursos, mais 

eficiência e qualidade dos serviços e maior transparência dos agentes públicos. 
Fonte: Severino (2015, p. 59) e Torres (2013), com adaptações. 

 

Sugere-se que o patrocinador do projeto seja o Diretor–Geral. Poder-se-ia pensar alternativamente 

no Diretor Administrativo, uma vez que essa diretoria: 

a) tem o Cenin, o Detec e o Demap, órgãos que deverão disponibilizar recursos humanos 

para compor a equipe do projeto e cujas funções estão primordialmente atreladas às 

melhorias esperadas com a intervenção proposta, de forma que esta posição 
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hierárquica facilitaria a disponibilização dos recursos humanos necessários para 

compor a equipe do projeto; 

b) traz sob seu comando os principais órgãos supridores de materiais e serviços da CD 

no que tange ao atendimento da linha de atuação 7.3, que visa assegurar a 

infraestrutura adequada e continuidade dos serviços; e 

c) possui como dirigente o agente institucional que criou o CG-Sigmas e nomeou os 

integrantes deste comitê (BRASIL, 2015a).  

No entanto, será necessária, para a composição completa dos serviços que podem ser requisitados 

por meio do sistema de gerenciamento de demandas por materiais e serviços no Sigmas, a 

participação de órgãos como o Centro de Documentação e Informação (Cedi) e a Consultoria 

Legislativa, subordinados à Diretoria Legislativa, por exemplo. Esses órgãos prestam diversos 

serviços à Casa e sua participação no projeto será mais eficaz se o patrocinador for o Diretor-Geral. 

Ao patrocinador do projeto competirá selecionar o gerente, alguém que aquele creia possuir as 

habilidades e conhecimentos necessários para o desenvolvimento do projeto. O ideal é ser algum 

membro do CG-Sigmas ou que possua bom relacionamento com os membros desse comitê, para 

que a solução dos possíveis conflitos seja a mais produtiva possível. 

Percebe-se, assim, que o CG-Sigmas é também uma das partes interessadas do projeto, em função 

de suas atribuições estarem totalmente atreladas ao gerenciamento do Sigmas. Consequentemente, 

o ESGE da Dirad também se configura parte interessada, por ser o ente que coordena o CG-Sigmas. 

O gerente do projeto, com a supervisão e auxílio do patrocinador, montará a equipe do projeto, 

com responsáveis pelas intervenções de informática (o assistente de gerente para a área de 

informática) e servidores que manterão contato com os diversos órgãos supridores de materiais e 

serviços internos, que fornecerão as informações necessárias para elaboração do rol de serviços e 

materiais a serem contemplados pelo novo módulo do sistema.   

Serão beneficiados pelo sistema os servidores da CD, que terão um sistema único de solicitações; 

os gestores, que poderão dispor de informações gerenciais sobre os órgãos que dirigem; os 

diretores, que terão condições de cotejar as demandas realizadas pelos diversos órgãos da Casa e a 

distribuição dos recursos para atendimento a estas demandas; e, por fim, a Mesa Diretora, que 

poderá analisar de forma objetiva e rápida como têm sido prestados os serviços internos da CD, 
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analisar a distribuição de recursos pelos órgãos da Casa e tomar decisões mais efetivas quanto a 

esta distribuição. 

 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

Para que as ações implementadas sejam mantidas e aprimoradas, será essencial um esforço 

constante dos órgãos supridores no sentido de atender apenas às demandas realizadas no sistema 

informatizado, conforme será regulamentado nos normativos a serem editados. Atender demandas 

feitas de forma dispersa e fora do sistema impedirá que se atinja o objetivo de centralização do 

registro das demandas, o que distorcerá a avaliação dos indicadores gerados pelo sistema e 

prejudicará grandemente a análise real dos resultados.   

Um órgão que terá participação essencial na continuidade das ações implantadas será o Cenin, pois 

este deverá não só manter o sistema, como implementar constantemente alterações que surjam ou 

inserir serviços que não foram considerados inicialmente. Cabe lembrar que o portfólio de serviços 

prestados pelos órgãos supridores não é estanque, surgindo frequentemente novos serviços, que 

deverão ser imediatamente inseridos no sistema. A cada ano, os serviços estabelecidos no portfólio 

deverão ser revistos, para que a base de opções das solicitações oferecidas aos usuários seja a mais 

enxuta possível, diminuindo desperdício de tempo com buscas por causa da quantidade de opções 

existentes. Deverá ser de responsabilidade do gestor do sistema convocar os órgãos supridores de 

serviços para a revisão anual dos serviços prestados. 

Outra providência necessária será a capacitação permanente de novos servidores e de secretários 

parlamentares a cada mudança de legislatura para terem conhecimento de como requerer materiais 

e serviços internos. Caberá ao Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara 

dos Deputados (Cefor) organizar os treinamentos a serem ministrados. 

Por fim, caberá à Diretoria de Recursos Humanos (DRH) a análise constante da distribuição de 

recursos humanos de acordo com o quanto os órgãos supridores são demandados, para que seja 

garantido um nível de atendimento às demandas de acordo com padrões estabelecidos pela 

Administração da CD. 
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4 CONCLUSÃO 

O objetivo geral do projeto de intervenção apresentado é incrementar o Sistema de Gestão de 

Material e Serviço (Sigmas) por meio da implementação de um módulo cuja finalidade será 

centralizar as demandas por materiais e serviços, permitindo aprimorar o gerenciamento de 

demandas, apropriar custos às unidades administrativas e gerar informações que embasem o 

processo decisório na Câmara dos Deputados (CD). 

Acredita-se que, atingindo-se esse objetivo, advirão as seguintes consequências positivas com 

relação ao gerenciamento de demandas: 

a) a CD poderá obter autoconhecimento sobre o que é demandado internamente para o 

desempenho de sua missão de “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”. O autoconhecimento possibilitará 

avaliar se o que é demandado está de fato alinhado às diretrizes estabelecidas no 

planejamento estratégico da CD, indo ao encontro dos mais modernos conceitos de 

eficiência, em que se avalia não apenas o montante dos gastos, como também se estão 

sendo feitos de acordo com aquele planejamento; e 

b) os processos de trabalho relacionados ao provimento de materiais e à prestação de 

serviços internos tendem a ser executados com maior eficiência, pois as demandas 

poderão ser organizadas segundo critérios preestabelecidos e de conhecimento 

acessível a todos, trazendo transparência ao processo. A organização das demandas 

permitirá a consequente organização dos órgãos supridores para o atendimento 

eficiente daquelas, melhorando o planejamento operacional da instituição. Os órgãos 

supridores, bem como a alta administração da CD, terão a oportunidade de conhecer 

as características das demandas e realizar um planejamento racional de aquisições de 

materiais, de dimensionamento de equipes e de contratação de serviços externos para 

o desempenho de suas atividades. 

Com relação à apropriação de custos às unidades administrativas:  

a) o sistema de gerenciamento permitirá futuramente que os custos dos atendimentos 

sejam apropriados tão logo as demandas sejam atendidas, permitindo a obtenção de 
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relatórios gerenciais sobre o custo de cada órgão (tanto supridor quanto suprido) para 

o desempenho de suas atividades;  

b) o conhecimento dos custos fornecerá informações importantes para a elaboração do 

orçamento anual da CD, sobretudo num momento de crise como o que vive o país; e 

c) o processo decisório será enriquecido com informações sobre custos, de forma que se 

poderá, com o conhecimento dos custos das demandas, tomar decisões baseadas num 

maior número de critérios. Isso permitirá que se avalie não apenas o alinhamento dos 

custos com o planejamento estratégico, mas também a conveniência e a relevância de 

se atender à determinada demanda. 

Finalmente, com relação ao processo decisório na CD: 

a) este será aprimorado a partir do momento em que critérios para a autorização do 

atendimento às demandas serão debatidos, pois a instituição precisará olhar para si 

mesma e analisar o que deve ser permitido em termos de suprimento de materiais e 

de serviços internos. Cabe lembrar que os gestores, sempre que instados a tomarem 

decisões, deverão ter em mente que os órgãos têm um propósito de existir que se 

alinha ao planejamento estratégico da instituição como um todo; 

b) a instituição, a partir das informações obtidas do sistema de gerenciamento de 

demandas, poderá constantemente avaliar tanto o planejamento estratégico quanto o 

operacional, conferindo se as ações estão alinhadas e, caso não estejam, tomando 

decisões que venham a promover o alinhamento; 

c) no momento de realização de concursos para contratação de novos servidores, o 

conhecimento das demandas direcionadas aos órgãos permitirá o estabelecimento de 

indicadores que trarão informações à administração sobre quais órgãos efetivamente 

necessitam de mais recursos humanos. A análise será feita com base em dados que 

poderão ser de domínio de todos os servidores, e não apenas de um determinado 

órgão, o que compromete a correta distribuição de recursos humanos de forma 

objetiva e transparente, evitando-se preferências pessoais para a alocação dos 

recursos; e 

d) o estabelecimento dos critérios de autorização de atendimento às demandas ampliará 

a eficácia do processo decisório, pois suprirá vazios já detectados e apontados em 

relatórios de auditoria da Secin. 
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Para o servidor da CD, é possível concluir que a existência de um sistema único de solicitações, 

que centraliza os pedidos e os direciona aos órgãos supridores simplifica o trabalho dos solicitantes 

e economiza tempo de trabalho. Atualmente, os servidores precisam identificar inicialmente a 

quem dirigir suas solicitações, o que faz com que tenham de conhecer, por exemplo, qual órgão 

fornece cadeiras ou substitui lâmpadas. Com a implantação do sistema, tudo o que o servidor 

precisará fazer será pedir, pois o sistema automaticamente encaminhará as solicitações. 

A título de continuação deste trabalho, sugere-se a criação de sistemas para o controle de atas de 

registro de preços e do plano anual de compras e contratações da CD que se relacionem com o 

sistema de gerenciamento de demandas por materiais e serviços. Os sistemas deverão ser capazes 

de extrair os dados necessários para justificar, por exemplo, os quantitativos a serem adquiridos, a 

sazonalidade dos suprimentos, os momentos em que as demandas exigem aquisições diferenciadas, 

como ocorre nas mudanças de legislatura. 
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Proposta de lista dos serviços realizados pelo Departamento Técnico por 

grupos temáticos 
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Os serviços realizados pelo Departamento Técnico (Detec), e que são objeto das solicitações dos 

diversos órgãos da Câmara dos Deputados (CD), podem ser reunidos nos seguintes grupos 

temáticos: 

a) equipamentos de refrigeração: frigobares, geladeiras, refrigeradores equipamentos 

de cozinha industrial (Quadro A.1); 

b) elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes de espaços, áreas 

verdes e programação visual (Quadro A.2);  

c) estudos, informações e pareceres técnicos (Quadro A.3); 

d) sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio (Quadro A.4); 

e) sistemas de transportes: elevadores, esteiras e escadas rolantes (Quadro A.5); 

f) sistemas e equipamentos de ar-condicionado, exaustão e ventilação (Quadro A.6); 

g) sistemas e equipamentos de áudio e vídeo (Quadro A.7); 

h) sistemas e equipamentos de telecomunicações e telefonia (Quadro A.8); 

i) sistemas e equipamentos hidráulicos e sanitários (Quadro A.9); 

j) sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de informática (Quadro 

A.10); e 

k) outros elementos das edificações (Quadro A.11). 

Cada grupo temático é seguido por uma lista de opções de primeiro, segundo e terceiro níveis, que 

buscam facilitar ao máximo a busca do usuário do sistema pelo item que deseja. Além desses níveis, 

existe uma coluna que corresponde ao órgão supridor, ou seja, aquele responsável pela realização 

do serviço. Todos os órgãos citados pertencem à estrutura administrativa do Detec e foram 

consultados para elaboração dos quadros. 

Os quadros A.1 a A.11 a seguir apresentam a relação dos serviços realizados pelo Detec. Haverá 

campos preenchidos com reticências. Isso significa que, para o caso em consideração, não existirão 

alternativas dentro daquele nível de opções, passando-se de forma automática para o próximo nível. 
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Quadro A.1 – Grupo temático: Equipamentos de refrigeração: frigobares, geladeiras, 

refrigeradores equipamentos de cozinha industrial. 
Subgrupos 

temáticos 

Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

(...) 

Frigobares 

Fazer carga de gás Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Mover frigobar dentro do mesmo 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Substituir borracha porta Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir compressor Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Transportar frigobar para outro 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Geladeiras 

Fazer carga de gás Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Mover geladeira dentro do mesmo 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Substituir borracha porta Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir compressor Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Transportar geladeira para outro 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Refrigeradores 

Fazer carga de gás Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir borracha porta Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir compressor Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Equipamentos de 

cozinha industrial 

Instalar registro/regulador de gás Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar coifas Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Regular/consertar fogão Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir mangueira de gás GLP Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Fonte: elaboração própria. 

 

  



    101 

Quadro A.2 – Grupo temático: Elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes 

de espaços, áreas verdes e programação visual. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Opções – Nível 3 Órgão Supridor  

Áreas Verdes 

Paisagismo 

Elaborar projeto de 

paisagismo 

(...) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Realizar 

manutenção do 

paisagismo 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Ornamentação de 

ambientes 

Locar vasos de 

plantas nos 

ambientes 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Ornamentação de 

eventos 

Locar vasos de 

plantas nos 

ambientes para 

eventos 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Educação 

ambiental 

Realizar exposição 

sobre educação 

ambiental 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Realizar oficina 

sobre educação 

ambiental 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Realizar palestra 

sobre educação 

ambiental 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Segav 

Configurações e 

leiautes de 

espaços 

Acessibilidade 

física 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Reforma 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Áreas de 

alimentação 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Reforma 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.2 – Grupo temático: Elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes 

de espaços, áreas verdes e programação visual (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 

Opções – 

Nível 1 
Opções – Nível 2  Opções – Nível 3 Órgão Supridor  

Configurações e 

leiautes de 

espaços 

Áreas de 

saúde 

Elaborar projeto 

ou estudo de 

alteração do 

ambiente 

Divisória/Portas Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Esquadria/Janela Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Iluminação Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Leiaute geral Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Revestimentos (piso, 

parede, teto) 
Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Elaborar projeto 

de mobiliário 

Mobiliário fixo (estante, 

prateleira) 
Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Mobiliário móvel (estação 

trabalho, bancada, 

gaveteiro, mesa reunião) 

Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Persiana Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Edificação 

especial de 

grande porte 

Elaborar projeto 

arquitetônico 
Projeto de edificação nova 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Serpe 

Espaços 

corporativos 

Elaborar projeto 

ou estudo de 

alteração do 

ambiente 

Divisória/Portas Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Esquadria/Janela Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Iluminação Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Leiaute geral Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Revestimentos (piso, 

parede, teto) 
Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Elaborar projeto 

de mobiliário 

Mobiliário fixo (estante, 

prateleira) 
Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Mobiliário móvel (estação 

trabalho, bancada, 

gaveteiro, mesa reunião) 

Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Persiana Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Gabinetes 

parlamentares 

 

Elaborar projeto 

ou estudo de 

alteração do 

ambiente 

Divisória/Portas Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Esquadria/Janela Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Iluminação Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Leiaute geral Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Revestimentos (piso, 

parede, teto) 
Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Elaborar projeto 

de mobiliário 

Mobiliário fixo (estante, 

prateleira) 
Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Mobiliário móvel (estação 

trabalho, bancada, 

gaveteiro, mesa reunião) 

Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Persiana Dirad/Detec/Cproj/Seaco 

Mobilidade e 

intervenção 

em áreas 

externas 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de leiaute 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Mobiliário ou equipamento 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Obra nova (aumento área) 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Reforma 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.2 – Grupo temático: Elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes 

de espaços, áreas verdes e programação visual (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Opções – Nível 3 Órgão Supridor  

Configurações e 

leiautes de 

espaços 

Plenários e 

espaços de 

reunião 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Reforma Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Prevenção e 

combate a 

incêndio e pânico 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Reforma Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Projetos de 

preservação do 

patrimônio 

edificado 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Projeto 

especializado 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Visita técnica Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Elaborar peça 

documental 

Inventário Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Dossiê Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Diagnóstico Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Residência oficial 

Elaborar projeto ou 

estudo de alteração 

do ambiente 

Divisória/Portas Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Esquadria/Janela Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Iluminação Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Leiaute geral Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Revestimentos 

(piso, parede, teto) 

Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Elaborar projeto de 

mobiliário 

Mobiliário fixo 

(estante, prateleira) 

Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Mobiliário móvel 

(estação trabalho, 

bancada, gaveteiro, 

mesa reunião) 

Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Persiana Dirad/Detec/Cproj/Semob 

Sanitários e 

vestiários 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Reforma Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.2 – Grupo temático: Elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes 

de espaços, áreas verdes e programação visual (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Opções – Nível 3 Órgão Supridor  

Configurações e 

leiautes de 

espaços 

Segurança 

patrimonial 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Reforma 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepec 

Sustentabilidade e 

eficiência 

energética 

Elaborar projeto 

arquitetônico 

Adequação de 

leiaute 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Certificação 

energética 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Mobiliário ou 

equipamento 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Obra nova 

(aumento área) 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Reforma 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Seaps 

Programação e 

sinalização visual 

Faixas e banners 

Projetar e executar 

faixa 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Projetar e executar 

banner 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produção de 

elementos de 

programação 

visual e(ou) de 

sinalização 

Instalar película  
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produzir adesivo  
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produzir e instalar 

placa comemorativa 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produzir e instalar 

placa de sinalização 

para ambientes 

internos 

 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produzir e instalar 

placa de sinalização 

para ambientes 

externos 

 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produzir e montar 

galeria 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Produzir e montar 

quadro institucional 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Realizar a 

manutenção de peça 

instalada 

 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.2 – Grupo temático: Elementos de arquitetura e urbanismo: configurações e leiautes 

de espaços, áreas verdes e programação visual (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Opções – Nível 3 Órgão Supridor  

Programação e 

sinalização visual 

Projetos de 

produtos 

Elaborar projeto de 

adesivo 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Elaborar projeto de 

galeria 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Elaborar projeto de 

medalha 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Elaborar projeto de 

placa comemorativa 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Elaborar projeto de 

quadro institucional 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Projetos gráficos 

Elaborar projeto 

gráfico de brasão 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Elaborar projeto 

gráfico de 

logomarca 

 
Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Elaborar projeto 

gráfico de marca 
 

Dirad/Detec/Cproj/Serpe

/Sepvi 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.3 – Grupo temático: Estudos, informações e pareceres técnicos. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2 Órgão Supridor  

Anotações e registros 

de responsabilidade 

técnica 

Anotações de 

responsabilidade 

técnica 

Instruir e acompanhar processo 

de anotação de responsabilidade 

técnica relativo à equipe do 

Detec 

Dirad/Detec/CPlan 

Registros de 

responsabilidade 

técnica 

Instruir e acompanhar processo 

de registro de responsabilidade 

técnica relativo à equipe do 

Detec 

Dirad/Detec/CPlan 

Informações, estudos 

e pareceres técnicos 

relativos a: espaço 

físico, temas 

orçamentários, temas 

de gestão 

administrativa e 

estratégica 

 

Espaços físicos 

Prestar informação sobre uso e 

ocupação das unidades espaciais 

e do conjunto arquitetônico e 

urbanístico da Casa 

Dirad/Detec/CPlan/Sepla 

Prestar informação sobre 

medidas espaciais dos 

ambientes e do conjunto 

arquitetônico e urbanístico da 

Casa 

Dirad/Detec/CPlan/Sepla 

Prestar informação sobre a 

cessão de espaços físicos para 

fins não institucionais 

Dirad/Detec/CPlan/Sepla 

Temas orçamentários 

Prestar informação sobre 

planejamento orçamentário 
Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Prestar informação sobre 

execução orçamentária 
Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Prestar informação sobre 

controle orçamentário 
Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Temas de gestão 

administrativa e 

estratégica 

Prestar informação sobre os 

projetos estratégicos 

corporativos e setoriais 

Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Prestar informação sobre a 

execução e andamento das 

obras, projetos e serviços 

engenharia 

Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Prestar informação sobre a 

execução e andamento dos 

demais serviços prestados pelo 

Detec 

Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Prestar informação em 

processos de auditorias e 

prestações de contas  

Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Prestar informação dos 

processos e ações de interesse 

do departamento 

Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Pareceres técnicos 

 

Elaborar parecer técnico sobre 

temas de planejamento do 

espaço físico 

Dirad/Detec/CPlan/Sepla 

Elaborar parecer técnico sobre 

temas de orçamento 
Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Elaborar parecer técnico sobre 

temas de gestão administrativa e 

estratégica 

Dirad/Detec/CPlan/Seges 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.3 – Grupo temático: Estudos, informações e pareceres técnicos (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2 Órgão Supridor  

Treinamentos e 

capacitação para o 

Detec 

Processos de treinamento e 

capacitação 

Instruir, preparar e gerir 

programa de treinamento e 

capacitação de interesse do 

Detec 

Dirad/Detec/Cplan 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.4 – Grupo temático: Sistemas de detecção, alarme e combate a incêndio. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

(...) 

 Sistemas de detecção e 

alarme 

 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Realizar testes no sistema Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Silenciar sirene Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Sistemas de combate por 

hidrantes 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Testar sistema Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Verificar a presença de 

esguicho em caixa de hidrante 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Verificar vazamento Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Vistoriar estado de mangueira Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Sistemas de combate por 

sprinklers 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Testar sistema Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Verificar vazamento Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Sistemas de combate por 

extintores portáteis 

Realizar recarga de cilindro Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Realizar teste hidrostático de 

cilindro 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Solicitar extintor portátil Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Verificar pressão ou peso de 

cilindro 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Verificar validade do teste 

hidrostático 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Sistemas de combate por 

gases inertes 

Executar 

manutenção/preventiva 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Realizar recarga de cilindro Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Realizar teste hidrostático de 

cilindro 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Testar disparo do sistema Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Verificar pressão ou peso de 

cilindro 

Dirad/Detec/Cequi/Senci 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.5 – Grupo temático: Sistemas de transportes: elevadores, esteiras e escadas rolantes. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

(...) 

Elevadores, monta-cargas 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Limpar elevador Dirad/Detec/Caedi/Sada 1 

Realizar testes do 

equipamento 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Resgatar passageiros 

presos 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Substituir botoeira de 

pavimento/cabine 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Substituir visor de 

pavimento/cabine 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Escadas rolantes 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Ligar/desligar 

equipamento 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Esteiras rolantes 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Ligar/desligar 

equipamento 
Dirad/Detec/Cequi/Setra 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.6 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos de ar-condicionado, exaustão e 

ventilação. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

(...) 

Exaustores 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Instalar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Remanejar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Fancoils 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Instalar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Remanejar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Verificar vazamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Fancoletes 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Instalar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Remanejar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Verificar vazamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Splits 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Instalar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Remanejar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Verificar vazamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Ventiladores 

Executar manutenção 

preventiva/corretiva 
Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Instalar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Limpar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Remanejar equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Substituir equipamento Dirad/Detec/Cequi/Sarco 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.7 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos de áudio e vídeo. 
Subgrupos temáticos Opções – Nível 1 Opções – Nível 2 Órgão Supridor  

Captação, 

distribuição, 

processamento ou 

reprodução de áudio 

Sistemas de aro magnético 

para balcão de atendimento 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de aro 

magnético 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de aro 

magnético 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de aro 

magnético 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de aro magnético 

para sala de reunião, 

auditório ou Plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de aro 

magnético 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de aro 

magnético 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de aro 

magnético 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de captação de 

áudio com fio para sala de 

reunião, auditório ou 

Plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

captação de áudio com fio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de captação de 

áudio com fio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

captação de áudio com fio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de captação de 

áudio sem fio para sala de 

reunião, auditório ou 

Plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

captação de áudio sem fio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de captação de 

áudio sem fio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

captação de áudio sem fio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de distribuição de 

áudio 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

distribuição de áudio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de 

distribuição de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

distribuição de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de gravação de 

áudio para sala de reunião, 

auditório ou plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

gravação de áudio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de gravação 

de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

gravação de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de processamento 

de áudio para sala de 

reunião, auditório ou 

plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

processamento de áudio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de 

processamento de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

processamento de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.7 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos de áudio e vídeo (continuação). 
Grupo temático: Sistemas e equipamentos de áudio e vídeo (continuação) 

Subgrupos temáticos Opções – Nível 1 Opções – Nível 2 Órgão Supridor  

Captação, 

distribuição, 

processamento ou 

reprodução de áudio 

Sistemas de reprodução de 

áudio para sala de reunião, 

auditório ou Plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

reprodução de áudio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de reprodução 

de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

reprodução de áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de tradução 

simultânea 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

tradução simultânea 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de tradução 

simultânea 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

tradução simultânea 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Outros equipamentos de 

áudio (microfones de uso 

específico, fones de 

ouvido, caixas de som, 

megafones, 

amplificadores) 

Conduzir processo de 

aquisição de equipamento de 

áudio 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamento de 

áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Instalar equipamento de áudio Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Remanejar equipamento de 

áudio 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Captação, 

distribuição, 

processamento ou 

reprodução de vídeo 

Câmeras de CFTV 

Conduzir processo de 

aquisição de câmera de CFTV 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar câmera de CFTV Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Instalar câmera de CFTV Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Remanejar câmera de CFTV Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de captação de 

vídeo para sala de reunião, 

auditório ou Plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

captação de vídeo 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de captação de 

vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

captação de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de CFTV 

autônomos 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de CFTV 

autônomo 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de CFTV 

autônomo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de CFTV 

autônomo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de distribuição de 

vídeo 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

distribuição de vídeo 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de 

distribuição de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

distribuição de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.7 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos de áudio e vídeo (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2 Órgão Supridor  

Captação, 

distribuição, 

processamento ou 

reprodução de vídeo 

Sistemas de processamento 

de vídeo para sala de 

reunião, auditório ou 

Plenário 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

processamento de vídeo 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de 

processamento de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

processamento de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de projeção 

multimídia 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

projeção multimídia 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de projeção 

multimídia 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

projeção multimídia 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas de video-wall 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de vídeo-

wall 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de vídeo-wall Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de vídeo-

wall 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistemas profissionais de 

monitoramento de vídeo 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

distribuição de vídeo 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de 

distribuição de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

distribuição de vídeo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Televisores 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de televisor 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar televisor Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Instalar televisor Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Limpar televisor Dirad/Detec/Caedi 

Remanejar televisor Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Transportar televisor para 

outro ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Outros equipamentos de 

vídeo (reprodutores de 

DVD, câmeras de uso 

específico, conversores de 

vídeo, hometheaters) 

Conduzir processo de 

aquisição de equipamentos 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamentos Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Instalar equipamentos Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Remanejar equipamentos Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Distribuição de sinais 

de TV 

Ponto de antena coletiva 

de TV 

Instalar ponto de antena 

coletiva 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Remanejar ponto de coletiva Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Reparar ponto de antena 

coletiva 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Ponto de TV a cabo 

Remanejar ponto de TV a 

cabo 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Reparar ponto de TV a cabo Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.8 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos de telecomunicações e telefonia. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Sistemas de rádio e 

TV 

Sistema de geração de 

programação de rádio 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de sistema de 

geração de programação 

de rádio 

Dirad/Detec/Coaud/Senge 

Readequar sistema de 

geração de programação 

de rádio 

Dirad/Detec/Coaud/Senge 

Sistema de geração de 

programação de TV 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de sistema de 

geração de programação 

de TV 

Dirad/Detec/Coaud/Senge 

Readequar sistema de 

geração de programação 

de TV 

Dirad/Detec/Coaud/Senge 

Sistema de transmissão de 

programação de rádio 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de sistema de 

transmissão de 

programação de rádio 

Dirad/Detec/Coaud/Stran 

Readequar sistema de 

transmissão de 

programação de rádio 

Dirad/Detec/Coaud/Stran 

Sistema de transmissão de 

programação de TV 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de sistema de 

transmissão de 

programação de TV 

Dirad/Detec/Coaud/Stran 

Readequar sistema de 

transmissão de 

programação de TV 

Dirad/Detec/Coaud/Stran 

Sistemas de 

radiocomunicação 

Aparelho autônomo de 

radiocomunicação 

Conduzir processo de 

aquisição de aparelho de 

radiocomunicação 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar aparelho de 

radiocomunicação 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Aparelho do padrão 

TETRA de 

radiocomunicação 

Conduzir processo de 

aquisição de aparelho do 

padrão TETRA 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar aparelho do 

padrão TETRA 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Sistema de 

radiocomunicação 

Conduzir processo de 

aquisição de sistema de 

radiocomunicação 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Instalar sistema de 

radiocomunicação 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema de 

radiocomunicação 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.8 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos de telecomunicações e telefonia 

(continuação). 
Grupo temático: Sistemas e equipamentos de telecomunicações e telefonia (continuação) 

Subgrupos temáticos Opções – Nível 1 Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Sistemas de telefonia 

Aparelhos telefônicos 

celulares 

Conduzir processo de 

aquisição 
Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Consertar aparelho Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Aparelhos telefônicos 

fixos ou ramais 

Alterar Usuário Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Ativar ou desativar correio de 

voz 
Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Criar ou excluir grupo de 

captura 
Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Fornecer aparelho telefônico Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Fornecer ramal telefônico Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Incluir ou excluir ramal em 

grupo 
Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Instalar aparelho telefônico Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Limpar aparelho telefônico Dirad/Detec/Caedi 

Recolher aparelho telefônico Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Remanejar aparelho telefônico Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Transportar aparelho 

telefônico para outro ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Sistemas de telefonia para 

edifício 

Conduzir processo de 

aquisição 
Dirad/Detec/Coaud/Setel 

Instalar sistema Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Readequar sistema Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.9 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos hidráulicos e sanitários. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Aparelhos sanitários 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Caixas acopladas 

  

  

Consertar caixa acoplada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar caixa acoplada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir itens danificados Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Lavatórios e pias 

Consertar vazamento de 

lavatório ou pia 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desentupir lavatório ou pia  Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fixar lavatório ou pia Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir aparelho 

danificado 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Mictórios 

Desentupir mictório Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fixar mictório Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar mictório Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Rejuntar mictório Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Vasos sanitários 

Desentupir vaso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fixar vaso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar vaso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Rejuntar encontro do vaso 

com o piso 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir aparelho 

danificado 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir assento sanitário 

danificado 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Equipamentos Bebedouros 

Consertar bebedouro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Higienizar bebedouro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar bebedouro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir velas Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Metais sanitários 

Ducha higiênica 

Consertar ducha higiênica Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar ducha higiênica Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir ducha higiênica  Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Registros 

Consertar registro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar registro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar acabamento de 

registro 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir registro 

danificado 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Saboneteiras 

Consertar saboneteira Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar saboneteira Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir saboneteira 

danificada 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Sifões 

Desentupir sifão Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar sifão Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Trocar sifão Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.9 – Grupo temático: Sistemas e equipamentos hidráulicos e sanitários (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

 Metais sanitários 

Torneiras e misturadores 

Consertar torneira ou 

misturador 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar torneira ou 

misturador 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar acabamento de 

torneira ou misturador 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Trocar arejador Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Válvulas de descarga 

Consertar válvula de 

descarga 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar válvula de 

descarga 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar acabamento de 

válvula de descarga 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir válvula de 

descarga danificada 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Válvula de escoamento 

Instalar válvula de 

escoamento 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir válvula de 

escoamento 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Redes 

hidrossanitárias 

Água pluvial 

Desentupir rede Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar boca de lobo, 

grelha, calha ou ralo 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Pintar tubulação Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Verificar bomba Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Água potável 

Fixar  elemento de água 

potável 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar elemento de água 

potável  
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar hidrômetro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar reservatório Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Monitorar consumo de 

água potável 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Pintar tubulação Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Verificar vazamento Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Verificar bomba  Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Esgoto sanitário 

Desentupir rede Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar caixa de esgoto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar caixa de gordura Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar ralo Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir grelha Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Verificar bomba Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Verificar mau cheiro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.10 – Grupo temático: Sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

informática. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Circuitos e tomadas 

Circuitos elétricos 

Desativar circuito Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Elaborar laudo de instalações 

elétricas 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar circuito de no-break Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar novo circuito Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Organizar cabos Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Remanejar cabos de estação de 

trabalho 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Retirar cabos não utilizados Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Tomadas 

Confecção de extensão elétrica Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Consertar tomada de piso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desativar tomada de piso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fixar tomada de piso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar régua ou filtro de linha Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar tomada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Isolar tomada de piso Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir tomada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir padrão de tomada (2 

ou 3 pinos) 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Componentes 

eletrônicos, 

conectores, 

elementos de 

alimentação (baterias 

e pilhas) e 

ferramentas 

eletrônicas 

Componentes eletrônicos 
Conduzir processo de aquisição 

de componente 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Cabos, conectores ou 

acessórios 

Conduzir processo de aquisição 

de cabo, conector ou acessório 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Pilhas ou baterias 
Conduzir parte técnica da 

aquisição de pilha ou bateria 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Ferramentas eletrônicas 
Conduzir processo de aquisição 

de ferramenta 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Equipamentos de 

informática e 

software 

Computadores 

Adquirir novo computador 

destinado ao Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Atualizar computador do Detec Dirad/Detec/Cplan 

Limpar computador Dirad/Detec/Caedi 

Movimentar computador dentro 

do mesmo ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Substituir computador do Detec Dirad/Detec/Cplan 

Transportar computador para 

outro ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Impressoras 

Adquirir nova impressora 

destinada ao Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Atualizar impressora do Detec Dirad/Detec/Cplan 

Limpar impressora Dirad/Detec/Caedi 

Movimentar impressora dentro 

do mesmo ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Substituir impressora do Detec Dirad/Detec/Cplan 

Transportar impressora para 

outro ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.10 – Grupo temático: Sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

informática (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Equipamentos de 

informática e 

software 

Plotters 

Adquirir nova plotter 

destinada ao Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Atualizar plotter do Detec Dirad/Detec/Cplan 

Substituir plotter do Detec Dirad/Detec/Cplan 

Softwares 

Adquirir novo software 

destinado ao Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Atualizar software de uso do 

Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Substituir software de uso do 

Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Outros equipamentos de 

informática 

Adquirir equipamento de 

informática destinado ao 

Detec 

Dirad/Detec/Cplan 

Atualizar equipamento de 

informática do Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Substituir equipamento de 

informática do Detec 
Dirad/Detec/Cplan 

Equipamentos de 

testes e medidas 

Equipamentos eletrônicos 

para uso em laboratório 

Conduzir processo de 

aquisição de equipamento para 

uso em laboratório 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamento para 

uso em laboratório 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Equipamentos para 

montagem e realização de 

testes em redes ópticas 

Conduzir processo de 

aquisição de equipamento para 

montagem e realização de 

testes 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamento para 

montagem e realização de 

testes 

Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Equipamentos para testes 

em sistemas de rádio 

frequência 

Conduzir processo de 

aquisição de equipamento para 

testes em sistemas de rádio 

frequência 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamento para 

testes em sistemas de rádio 

frequência 

Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Outros equipamentos de 

medição para sistemas 

específicos 

Conduzir processo de 

aquisição de equipamento de 

medição 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamento de 

medição 
Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.10 – Grupo temático: Sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

informática (continuação). 
Grupo temático: Sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de informática (continuação) 

Subgrupos temáticos Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Equipamentos 

elétricos 

Boilers Substituir resistência Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Cafeteiras 

Consertar vazamento Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar cafeteira Dirad/Detec/Caedi 

Mover cafeteira dentro do mesmo 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Substituir resistência Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir torneira Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Equipamentos 

elétricos 

Campainhas 

Desativar campainha Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar campainha Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Remanejar campainha Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir campainha Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Chuveiros 

Desativar chuveiro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar chuveiro Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir resistência Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Estufas 

Limpar estufa Dirad/Detec/Caedi 

Movimentar estufa dentro do 

mesmo ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Transportar estufa para outro 

ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Micro-ondas 

Limpar micro-ondas Dirad/Detec/Caedi 

Movimentar micro-ondas dentro 

do mesmo ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Transportar micro-ondas para 

outro ambiente 
Dirad/Detec/Caedi 

Outras solicitações 

Instalar equipamento de terceiros Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Medir consumo e(ou) potência de 

equipamento 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Remanejar posicionamento de 

equipamento 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Testar equipamento Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Equipamentos 

fotográficos 

Máquinas fotográficas 

compactas 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de máquina fotográfica 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar máquina fotográfica Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Máquinas fotográficas 

profissionais 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de máquina fotográfica 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar máquina fotográfica Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Lentes ou outros 

acessórios para 

máquina fotográfica 

profissional 

Conduzir parte técnica da 

aquisição de lente ou outro 

acessório 

Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar lente ou outro acessório Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.10 – Grupo temático: Sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

informática (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Iluminação 

Interruptor 

  

  

  

Alterar posição Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Consertar espelho do 

interruptor 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desativar interruptor Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar interruptor Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Luminárias 

Adaptar luminária Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desativar luminária Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar luminária Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Limpar luminária Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir luminária Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

 Lâmpadas 

Desativar lâmpada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Revisar lâmpada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir lâmpada Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Postes de iluminação 

Instalar poste de iluminação Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Retirar poste de iluminação Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir lâmpada de poste de 

iluminação 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir reator de poste de 

iluminação 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Refletores 

Desativar refletor Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar refletor Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Instalar película para 

iluminação cênica em refletor 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir lâmpada de refletor Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Substituir reator de refletor Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Infraestrutura para 

cabos de sinal 

Cabos de rede 

Adequar infraestrutura Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desativar ponto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Elaborar projeto de 

infraestrutura para cabos 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Executar projeto de 

infraestrutura para cabos 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Remanejar ponto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Cabos de 

áudio/vídeo/telefonia 

Adequar infraestrutura Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desativar ponto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Elaborar projeto de 

infraestrutura para cabos 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Executar projeto de 

infraestrutura para cabos 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Remanejar ponto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Cabos de sistemas de 

detecção e combate a 

incêndio 

Adequar infraestrutura Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Desativar ponto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Executar projeto de 

infraestrutura para cabos 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Remanejar ponto Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Projetos  

Elaborar projeto de instalações 

elétricas 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Executar projeto de 

instalações elétricas 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.10 – Grupo temático: Sistemas, elementos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 

informática (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Relógios 

Relógios de mesa 

Ajustar horário Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Conduzir processo de 

aquisição de relógio 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar relógio Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Instalar relógio Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Relógios de parede 

Ajustar horário Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Conduzir processo de 

aquisição 
Dirad/Detec/Coaud/Sente 

Consertar equipamento Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Instalar equipamento Dirad/Detec/Coaud/Semat 

Suporte de 

eletricistas a outros 

órgãos 

 

Acompanhar evento com 

equipe de eletricistas 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Manter fornecimento de 

energia fora do expediente 
Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Montar e desmontar andaime Dirad/Detec/Coeng/Sinst 

Fonte: elaboração própria. 

  



    123 

 

Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações. 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Bancadas de 

banheiros, copas ou 

cozinhas 

Bancadas de aço inox 

Executar furo Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar bancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar bancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vedar furo Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Bancadas de granito ou 

mármore 

Colar cuba solta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar bancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar bancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar bancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar rachadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar bancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Caixas de instalações, 

demolições, 

elementos estruturais 

e reservatórios 

Caixas de instalações 

elétricas e 

hidrossanitárias 

Construir caixa de passagem 

completa 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Impermeabilizar caixa de 

passagem 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Recuperar caixa de 

passagem 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Recuperar 

impermeabilização de caixa 

de passagem 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir tampa de caixa de 

passagem 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Demolições 

Demolir caixa de passagem  

Demolir trecho de alvenaria Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Demolir trecho de estrutura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Elementos estruturais 

Construir estrutura de 

concreto armado 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Construir estrutura de 

madeira 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Construir estrutura metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Impermeabilizar elemento 

estrutural 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar peças com 

armaduras expostas 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar peças com 

rachaduras 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Reservatórios 

Impermeabilizar reservatório Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fazer manutenção de portão 

de acesso a reservatório 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fazer manutenção de 

sistema de 

impermeabilização de 

reservatório 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Recuperar sistema estrutural 

de reservatório 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir sistema de 

impermeabilização de 

reservatório 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 

  



    124 

Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Carpetes, cortinas, 

persianas e tapetes 

Carpetes 

Abrir carpete para serviços 

em geral 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Aspirar carpete Dirad/Detec/Caedi 

Consertar carpete Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar carpete Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Lavar carpete Dirad/Detec/Caedi 

Limpar parede revestida de 

carpete 

Dirad/Detec/Caedi 

Retirar carpete Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Secar carpete Dirad/Detec/Caedi 

Cortinas e persianas 

Consertar cortina ou 

persiana 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar cortina ou persiana Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar cortina ou persiana Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Tapetes Lavar tapete Dirad/Detec/Caedi 

Limpar tapete Dirad/Detec/Caedi 

Movimentar tapete dentro do 

mesmo ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Secar tapete Dirad/Detec/Caedi 

Transportar tapete para outro 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Chaves, fechaduras e 

maçanetas 

 

Chaves 

Fazer cópia de chave Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Modelar chave a partir da 

fechadura 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Claviculários 
Fabricar claviculário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar claviculário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fechaduras 

Abrir fechadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar fechadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir fechadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Maçanetas 

Instalar maçaneta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Revisar/consertar maçaneta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir maçaneta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Peças trancadas 

Abrir gaveta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Abrir janela trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Abrir porta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Infiltrações e 

acúmulo (poças) de 

água 

Infiltrações de água 

Vistoriar infiltração pelo 

piso 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar infiltração pelo teto Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar infiltração por 

janela 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar infiltração por 

parede 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Poças de água 

Vistoriar poça em calçada ou 

pátio 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar poça em jardim Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar poça em pista de 

rolamento ou vaga de 

estacionamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Materiais de limpeza 

e higiene, purificação 

de ambientes contra 

animais 

Insetos Desinsetizar ambiente Dirad/Detec/Caedi 

Lixeiras Esvaziar lixeira Dirad/Detec/Caedi 

Fornecer lixeira Dirad/Detec/Caedi 

Limpar lixeira Dirad/Detec/Caedi 

Substituir lixeira Dirad/Detec/Caedi 

Líquidos e géis Repor álcool gel Dirad/Detec/Caedi 

Repor sabão líquido Dirad/Detec/Caedi 

Papéis Repor papel higiênico Dirad/Detec/Caedi 

Repor papel toalha Dirad/Detec/Caedi 

Pequenos roedores Desratizar ambiente Dirad/Detec/Caedi 

Mobiliário, divisórias 

de madeira, peças de 

madeira, portas, 

quadros e tapumes 

 

Armários, estantes e 

prateleiras 

Abrir gaveta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Abrir porta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Ajustar prateleira Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar armário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar porta em armário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar prateleira em 

armário 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar prateleira em 

parede 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Limpar armário, estante ou 

prateleira 

Dirad/Detec/Caedi 

Lustrar peça de armário, 

estante ou prateleira 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Movimentar armário, 

estante ou prateleira dentro 

do mesmo ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Reformar armário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Regular e lubrificar gaveta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Regular e lubrificar porta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Transporatar armário, 

estante ou prateleira dentro 

do mesmo ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Bancos de concreto 

Fabricar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Bancos de madeira 

Fabricar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Reformar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Bancos metálicos 

Fabricar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Reformar banco Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Banquetas com degraus 

para copas 

Fabricar banqueta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar banqueta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Reformar banqueta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Mobiliário, divisórias 

de madeira, peças de 

madeira, portas, 

quadros e tapumes 

 

Cadeiras e poltronas 

Consertar braço Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar encosto Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar estofamento Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar rodízio Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Limpar cadeira Dirad/Detec/Caedi 

Lustrar cadeira Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Movimentar cadeira dentro 

do mesmo ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Reformar cadeira/poltrona Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir estofamento Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Transportar cadeira para 

outro ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Claviculários 
Fabricar claviculário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar claviculário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Divisórias de madeira 

Consertar divisória Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar divisória Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar divisória Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Estações de trabalho 

Ajustar altura do tampo Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Desmontar estação de 

trabalho 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar estação de trabalho Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fórmicas (laminados 

melamínicos) 

Colar fórmica solta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar fórmica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar fórmica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir fórmica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Mesas de madeira 

Abrir gaveta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Ajustar gaveta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar mesa Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar tampo de vidro Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Limpar mesa Dirad/Detec/Caedi 

Lustrar mesa Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Movimentar mesa dentro 

do mesmo ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Reformar mesa Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Transportar mesa para 

outro ambiente 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Paredes revestidas com 

lambris  

Limpar revestimento de 

lambri 

Dirad/Detec/Caedi 

Lustrar revestimento de 

lambri 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Mobiliário, divisórias 

de madeira, peças de 

madeira, portas, 

quadros e tapumes 

 

Portas 

Abrir porta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Desemperrar porta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar mola de 

fechamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Lubrificar maçaneta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Lustrar porta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Regular abertura e 

fechamento de porta  

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir porta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Regular mola de 

fechamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar mola de 

fechamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir fechadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir maçaneta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Quadros 

Fixar quadro em parede Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fixar quadro em divisória Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar quadro de avisos 

de feltro 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Sofás 

Consertar sofá Dirad/Detec/Caedi 

Lavar sofá Dirad/Detec/Caedi 

Limpar sofá Dirad/Detec/Caedi 

Movimentar sofá dentro do 

mesmo ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Secar sofá Dirad/Detec/Caedi 

Transportar sofá para outro 

ambiente 

Dirad/Detec/Caedi 

Tapumes de segurança 

Montar tapume de 

segurança 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Desmontar tapume de 

segurança 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Paredes (exceto 

divisórias), pisos 

internos, pisos 

externos (vias 

públicas) e tetos 

Paredes (exceto divisórias) 

Aplicar polidor em parede 

revestida de chapas de aço 

inox 

Dirad/Detec/Caedi 

Aspirar parede revestida 

de carpete ou tecido 

Dirad/Detec/Caedi 

Colar fórmica solta Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar peça de 

mármore ou granito 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Limpar parede Dirad/Detec/Caedi 

Limpar parede revestida de 

chapas de aço inox 

Dirad/Detec/Caedi 

Limpar parede revestida de 

carpete ou tecido 

Dirad/Detec/Caedi 

Pintar parede Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar adesivo de parede Dirad/Detec/Caedi 

Vistoriar infiltração pela 

parede 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar rachadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Paredes (exceto 

divisórias), pisos 

internos, pisos 

externos (vias 

públicas) e tetos 

Pisos internos 

Aplicar resina sobre piso 

de Paviflex 

Dirad/Detec/Caedi 

Consertar/substituir peça 

de calçada 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar/substituir peça 

de Paviflex 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar/substituir peça 

de mármore ou granito 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Limpar piso de mármore 

ou granito 

Dirad/Detec/Caedi 

Polir piso de mármore ou 

granito 

Dirad/Detec/Caedi 

Remover resina sobre piso 

de Paviflex 

Dirad/Detec/Caedi 

Secar piso de mármore ou 

granito 

Dirad/Detec/Caedi 

Secar piso de Paviflex Dirad/Detec/Caedi 

Vistoriar infiltração pelo 

piso 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar rachadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pisos externos (vias 

públicas) 

Fechar buraco na via Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Sinalizar vaga de 

estacionamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Sinalizar via de tráfego Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar poça em calçada 

ou pátio 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar poça em pista de 

rolamento ou vaga de 

estacionamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Tetos 

Fechar furo no forro Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pintar teto Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar infiltração pelo 

teto 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar rachadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Peças metálicas 

Alambrados e cercas 

Consertar alambrado ou 

cerca 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar alambrado ou 

cerca 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar alambrado ou cerca Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Brises metálicos 

Consertar peça de brise Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pintar peça de brise Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar peça de brise Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Caixilhos de janelas Vistoriar caixilho corroído Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Peças metálicas 

Elementos de instalações 

(ar-condicionado, 

audiovisual, elétricas, 

hidráulicas, de rede e 

telefonia) 

Executar curva em 

eletrocalha 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Executar rosca em tubulação Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Executar corte em elemento Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar caixa de passagem Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar eletrocalha Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar quadro elétrico Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar suporte para 

bancada 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar suporte para 

eletrocalha 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar suporte para 

equipamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar suporte para 

tubulação 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar tampa  Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar suporte para 

bancada 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar suporte para 

eletrocalha 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar suporte para 

equipamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Estruturas metálicas  

Construir estrutura metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pintar estrutura metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Reparar/reforçar estrutura 

metálica 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar estrutura metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Grades 

Consertar grade Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Encaixar grade fora de 

posição 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar grade Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar grade Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Portas, portais e portões 

metálicos 

Fabricar porta metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fabricar portão metálico Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar porta metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar portão metálico Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar porta metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Consertar portão metálico Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pinturas 

Elementos decorativos 
Pintar vaso ornamental Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pintar peça decorativa Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Elementos de coleta de 

lixo 

Pintar lata de lixo Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Mobiliário Pintar mobiliário Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Paredes Pintar parede Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Peças metálicas 

Pintar peça de brise Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pintar estrutura metálica Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Pintar peça metálica 

individual 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro A.11 – Grupo temático: Outros elementos das edificações (continuação). 
Subgrupos 

temáticos 
Opções – Nível 1  Opções – Nível 2  Órgão Supridor  

Pinturas 
Sinalização de trânsito 

Sinalizar vaga de 

estacionamento 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Sinalizar via de tráfego Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Tetos Pintar teto Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vidros e espelhos 

Divisórias, portas e painéis 

de vidro 

Abrir porta trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar película de vidro Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Instalar divisória de vidro Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Lavar divisória de vidro Dirad/Detec/Caedi 

Limpar peças de vidro Dirad/Detec/Caedi 

Regular abertura e 

fechamento de porta 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Retirar adesivo de 

divisória ou painel de 

vidro 

Dirad/Detec/Caedi 

Retirar divisória ou painel 

de vidro 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir fechadura Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir peça quebrada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir puxador Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir vidro quebrado Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Espelhos 

Instalar espelho Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Limpar espelho Dirad/Detec/Caedi 

Substituir espelho 

danificado 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Janelas 

Abrir janela emperrada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Abrir janela trancada Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir vidro quebrado Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Vistoriar infiltração pela 

janela 

Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Tampos de mesas Instalar tampo de vidro Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Substituir tampo de vidro Dirad/Detec/Coeng/Serob 

Fonte: elaboração própria. 

 


