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Resumo Executivo 

 

A Seção de Apoio Logístico (Selog), integrante do Departamento de Apoio Parlamentar 

(Deapa) da Câmara dos Deputados, providencia a transição de ocupação e desocupação do 

gabinete parlamentar. A partir desse momento, essa seção serve de intermédio entre o gabinete e 

os setores administrativos da Câmara dos Deputados no que se refere à infraestrutura e logística, 

conforme suas atribuições descritas no anexo III, do Ato da Mesa nº 144, de 2014 (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS B, 2016).  

O projeto de intervenção propõe uma gestão transversal de serviços, na qual a Seção de 

Apoio Logístico desenvolverá ações mais diretas ao atendimento do gabinete. A seção que é 

dividida em três setores – Setor de Copas, Setor de Chaves, Setor de Materiais – passará por uma 

análise de seus processos por meio do instrumento de cadeia de valor a fim identificar suas 

atividades essenciais. Cada setor passaria por aprimoramento dos processos de forma a 

automatizá-los e providenciar agilidade no atendimento aos gabinetes. 

O cronograma para o projeto de intervenção é delimitado em seis meses, levando em 

conta complementações ao processo de ocupação e desocupação dos gabinetes parlamentares, a 

extinção do setor de copas e criação do setor de mobiliário, o novo controle de acesso aos 

gabinetes parlamentares, a automatização das ordens de serviço e, por fim, a Integração Sisgab e 

OSO. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Gestão por Processos: conceitos e definições 

Em 2009, a Câmara dos Deputados implantou em Modelo de Governança da Gestão 

Estratégica por meio da portaria nº 233 (BRASIL, 2009), daquele mesmo ano. Nessa legislação 

encontra-se o seguinte conceito de processo: o conjunto de atividades ordenadas e interativas, 

realizadas sistematicamente, que fazem uso dos recursos da organização, definindo 

responsabilidades dos agentes. Os processos são constituídos de entradas, processamento (valor 

agregado na execução de suas atividades) e saídas (resultados concretos - produto ou serviço) 

para um cliente interno ou externo. 

Há várias outras definições de processo pelos acadêmicos. Entre elas pode-se destacar a 

de Thomas H. Davenport (1994) que aponta o processo como um conjunto de atividades 

estruturadas para produzir um produto ou serviço especificado para um determinado cliente ou 

mercado: “é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um 

começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados: uma estrutura para a ação.” 

Já para a Association of Business Process Management Professionals – ABPMP
1
 – 

processo é: 

 O conjunto de atividades interdependentes e encadeadas, realizadas por pessoas e/ou 

máquinas para alcançar um ou mais resultados. Essas atividades são governadas por regras de negócio 

e vistas no contexto de seu relacionamento com outras atividades para fornecer uma visão de 

sequência e fluxo. Todo processo produz resultados (serviços, produtos ou informações) que podem 

ser entregues para o cliente/usuário final ou para outros processos. Possui objetivos, início, fim, 

entradas e saídas bem definidos. (ABPM, 2013) 

Cabe considerar que processos são diferentes de projetos. O guia PMBOK, conceitua 

projeto da seguinte maneira: “[...] um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término 

definidos [...] não significa necessariamente de curta duração.” (PMI, 2009). 

                                                 
1
 A ABPMP criou o guia para gerenciamento de processos, o BPM CBOK – Business Process Management 

Common Body of Knowledge. Ele se baseia em conhecimentos de diversos especialistas, aplicados em diferentes 

tipos de empreendimento.  



8 

 

A principal diferença entre ambos é a temporalidade de cada um. O projeto dura um 

tempo determinado para atingir um fim determinado, um resultado único em um tempo único. 

Ele tem início e fim já definidos. São criados para apresentar uma nova proposta de trabalho e até 

mesmo uma nova rotina de processos. Já os processos são permanentes, fazem parte de uma 

rotina de trabalho da organização, são repetitivos e padronizados e geram produtos, serviços ou 

resultados similares (CIG, 2014). 

Por meio dos conceitos levantados, pode-se concluir que um processo é composto de uma 

série de atividades que respeita regras e transforma as demandas do cliente em um produto de 

valor que o atenda. Os elementos do processo são: atividades; tarefas; subprocessos; entradas, 

saídas, reguladores e recursos de suporte.  

As atividades são um conjunto de tarefas essenciais para criar um produto ou realizar um 

serviço. As tarefas, por seu turno, são as ações feitas para efetivar um trabalho. Podem ser 

automatizadas ou não, e geram um resultado específico. Já os subprocessos são uma 

decomposição de um processo que, em razão de seu volume de atividades, pode ser trabalhado 

com afinidade ao processos principal, porém com uma certa independência. Tudo que se refere às 

entradas ou inputs está relacionado à demanda a ser tratada, enquanto as saídas ou outputs são 

essas demandas transformadas em produtos, serviços ou mesmo informações solicitadas na 

entrada. Os reguladores (ou guides) são as normas, leis, políticas, regras e condutores que guiarão 

o processamento. Finalmente, os recursos de suporte (ou enablers) tratam da infraestrutura, 

tecnologia e material necessários para as pessoas executarem o processo (CIG, 2014). 

Além disso, deve-se considerar a regra de negócio que está relacionada o condutor do 

comportamento do processo e determina o conceito, a origem local e temporal, a razão de ser e o 

meio de o negócio ser feito. Tais regras podem ser simples, ou seja, de dupla escolha, como sim 

ou não, verdadeiro ou falso; ou mais complexas, ligadas a normas, diretrizes e estratégias da 

entidade ou órgão.  

Até meados do século XX, as empresas apresentavam uma visão verticalizada dos 

processos, ou seja, de cima para baixo, em que cada departamento preocupava-se somente com 

sua parte no processo. A gestão por processos apresenta uma nova visão das operações de uma 

instituição, superando a forma tradicional. A partir desse momento, a visão passa a ser 

horizontalizada, isso significa que o processo passa ser acompanhado em cada departamento a 
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fim de observar em que área ele pode apresentar morosidade, equívocos de execução ou mesmo 

desperdício de trabalho. Portanto, por meio dessa gestão são percebidos os problemas do 

processo e que levam à insatisfação do cliente. 

Tal visão compreende a interligação de todas as atividades para entregar o produto ou 

serviço de modo a satisfazer os clientes, não importando quais áreas estejam envolvidas. É 

definido um fluxo contínuo de processo de forma que as áreas envolvidas estejam de fato 

agregando valor para o produto final. Assim, as áreas deixam de agir independentes em sua parte 

e passam a interagir e cooperarem entre si, promovendo uma visão geral do processo e um 

melhor resultado. 

Cronologicamente, conforme Carvalho (2013), pode se apontar o aprimoramento da 

Gestão por Processos da seguinte maneira: entre as décadas de 70 e 80 desenvolvem-se novas 

práticas na melhoria de processos com foco na gestão de qualidade, fluxo contínuo e eficiência 

nas tarefas; a década de 90 inaugura a fase de reengenharia de processos com foco em inovação, 

melhores práticas e celeridade, além dos negócios via internet; e a partir dos anos 2000 surge o 

Business Process Management, ou Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM), focado na 

transformação contínua, avaliação, adaptabilidade e agilidade. O BPM ainda inova com 

tecnologias modernas de arquitetura de processos, softwares e sistemas próprios, além de 

integração das aplicações. 

O BPM é um conjunto de ações orientadas a melhoria das práticas da administração com 

o fim de dirigir os recursos da instituição a objetivos específicos. Ele trata os processos como 

bens valorosos da instituição, que por consequência de sua melhoria possibilita entregar 

resultados de valor aos clientes. Tal valor, no contexto de processos, refere-se ao proveito obtido 

pelos clientes ou stakeholders (pessoas ou organizações interessadas ou impactadas pelo processo 

ou que também o influenciam) com o resultado do processo. Quanto mais proveitoso esse 

resultado ao cliente, mais valioso ele significará (CIG, 2014). 

Além do benefício do resultado do processo, o cliente também usufrui da experiência com 

a instituição, o que também se revela um valor. Isso ocorre com a facilidade de acesso a 

informações, uso de mecanismos de atendimento, infraestrutura, receptividade e segurança de 

dados. Tais percepções dos clientes e stakeholders agregam valor à imagem da instituição, 

promovendo confiabilidade e muitas vezes até fidelidade à marca. 
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O BPM compreende ainda métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar e 

promover a melhoria contínua dos processos. Ele apresenta algumas soluções tecnológicas como 

o Business Processo Management Suite (BPMS), que permite a automação de processos a partir 

de desenhos e fluxogramas, e a notação Business Process Model and Notation (BPMN), que 

apresenta linguagem e símbolos apropriados para desenhos de fluxos de processos. Ademais, o 

Business Process Maturity Model (BPMM) é um dos principais modelos de maturidade de 

processos. A organização precisa de um modelo para indicar seu nível de maturidade e, dessa 

forma, aperfeiçoar sua gestão de processos. De acordo com essa referência, são avaliados os 

seguintes indicadores: se a amplitude dos projetos de melhoria encontram-se coordenados e 

contínuos, a habilidade das pessoas no gerenciamento dos processos, se o foco de fato é 

corporativo, se há monitoramento dos indicadores de desempenho pela alta gestão, e, por fim, se 

há significativa automação (ROSEMANN & de BRUIM, 2009). 

Com o BPM, os processos passam a ser documentados na empresa e não mais 

concentrado nas mentes dos colaboradores, dessa forma, o capital intelectual da instituição é 

preservado e qualquer mudança no quadro de pessoal não a prejudica. Além disso, com a 

aplicação dessa ferramenta há uma maior sinergia entre os departamentos com processos 

otimizados para o negócio da instituição e não mais para cada departamento, eliminando tarefas 

que não agregam valor e que representam, portanto, um custo desnecessário ao processo. É 

possível assim melhorar os custos e aumentar a produtividade nos processos, permitindo com que 

os processos possam ser mais céleres e efetivos. 

Para aplicar o BPM a instituição precisa entender os conceitos fundamentais dessa 

disciplina que compreende os trabalhos realizados para a entrega final, independentemente dos 

setores ou departamentos envolvidos. Trata-se de integrar objetivos e estratégias, observando as 

demandas e expectativas dos clientes em uma visão interfuncional de ponta a ponta do processo. 
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1.2 Ciclo de Vida de Processos e os Elementos Centrais de BPM 

Conforme os conceitos apresentados pelo CBOK, o BPM se ramifica em nove áreas de 

conhecimento: Modelagem de Processos, Análise de Processos, Desenho de Processos, 

Gerenciamento do Desempenho dos Processos, Transformação de Processos e, de forma mais 

abrangente, Organização de Gerenciamento de Processos, Gerenciamento de Processos 

Corporativos e Tecnologias de Gerenciamento de Processos de Negócios. (ABPM, 2013). 

Entretanto, acima de todas essas áreas de conhecimento, é necessário implementá-las a partir uma 

ordem de ações que interagem umas com as outras chamada de Ciclo de Vida BPM, que se 

divide em seis momentos distintos, mas interligados: 

 Planejamento e Alinhamento Estratégico 

 Análise de Processos 

 Desenho de Processos 

 Implementação dos Processos 

 Monitoramento dos Processos 

 Refinamento de Processos 

FIGURA 1 – O Ciclo de Vida BPM passo a passo 

 

FONTE: NEOMIND, 2017 

http://www.venki.com.br/blog/modelagem-de-processos-de-negocios/
http://www.venki.com.br/blog/o-que-e-analise-de-processos-de-negocios/
http://www.venki.com.br/blog/desenho-de-processos/
http://www.venki.com.br/blog/indicadores-de-desempenho-de-processos/
http://www.venki.com.br/blog/novas-tendencias-de-mercado/
http://www.venki.com.br/blog/ciclo-de-gerenciamento-de-processos/
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A primeira fase deve se basear em um planejamento a fim de se ter uma visão ampla dos 

processos da empresa. É nessa fase que se analisa os documentos e o grau de alinhamento dos 

processos com a finalidade da instituição. Para tanto, são executados os seguintes passos: 

emoldurar a organização, isto é, mapear suas atividades; conhecer os processos iniciais, de gestão 

e de apoio; identificar indicadores de desempenho; e preparar para análise de processos. 

Na fase seguinte, a análise, os processos são observados conforme eles são 

implementados no momento sem qualquer tipo de interferência. Dessa forma é possível gerar um 

quadro que possibilitará a modelagem e avaliação dos processos da organização. É com esta 

avaliação que se compreende o que pode ser aprimorado, visando as fases seguintes do ciclo 

BPM. Assim, a análise dos processos segue as seguintes etapas: entrevista com os envolvidos, 

análise da documentação dos processos, documentação da análise e validação do entendimento e 

documentação. É definido, a partir desse momento, o processo tal como ele é, chamado de As Is. 

Na terceira fase, a do desenho dos processos, todo o processo já é conhecido e são 

detectadas suas falhas, lacunas, morosidade, entre outros problemas de forma detalhada e 

objetiva. Passa-se a uma avaliação em que os objetivos estratégicos da instituição são levados em 

conta para que um novo processo possa ser constituído. Dessa forma, simulações são realizadas 

em cenários distintos para a fim de incluir melhorias no decorrer do processo, seguindo as 

seguintes etapas: analisar lacunas e fazer comparações, desenhar o processo e fazer a análise do 

uso de TI, abrir procedimentos de aceite do novo processo e definir o plano de implementação. 

A quarta fase, a implementação, pode ser feita de duas formas. Por meio de uma 

implantação com amparo de tecnologias e aplicativos próprios para isso, ou a implantação que 

não conta com esse tipo de ferramenta BPM. 

Não há regra quanto a qual deve ser utilizada, desde que o objetivo seja o mesmo: 

permitir e pôr em ação a execução dos processos como foram definidos e documentados, na 

forma de um fluxo de trabalho. 

A penúltima fase é a do monitoramento, quando se é avaliado o alinhamento dos 

processos com os objetivos estratégicos da instituição, monitorando-se, assim, os indicadores 

para perceber se os resultados desejados pela organização são alcançados. Tais indicadores 

envolvem quatro esferas: a duração do processo, seu custo, sua produtividade e, por fim, sua 

qualidade, conforme o nível de satisfação dos clientes. 

http://www.venki.com.br/blog/indicadores-de-desempenho-de-processos/
http://www.venki.com.br/blog/melhor-ferramenta-bpm-para-sistemas/
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A sexta e última fase dá início à melhoria contínua dos processos. A partir do 

monitoramento, onde forem identificadas falhas para se atingir as metas definidas na modelagem 

do processo, é feita uma interferência para que se façam os ajustes e assim se aprimore o 

processo. É como se, por exemplo, além de consertar o defeito de um produto, fazer com que ele 

tenha um desempenho ainda melhor.  

O refinamento de processos promove uma transformação neles, pois se empenha na 

melhoria de desempenho, na redução de custos e tempo de atendimento ao cliente, além da 

qualidade, sempre passando pela monitoria contínua. O desenho do processo nessa fase é 

chamado de to be, ou seja, como se espera que ele seja. 

O Ciclo de Vida BPM é uma cadeia, ou seja, sempre que conclui a última etapa volta ao 

início. Depois que tudo foi implantado o processo passa novamente pelas mesmas fases para 

sempre se verificar se estão alinhados com os objetivos estratégicos e avaliar os resultados 

alcançados junto ao cliente e onde se pode agregar valor no produto. Portanto, um bom processo 

é dinâmico e permite várias transformações em sua existência. Ele pode se ampliar ou reduzir e 

até mesmo perder o seu sentido de existir.  

Apesar disso, muito além da gestão do ciclo de vida dos processos, há elementos centrais 

que são fundamentais para a implementação do BPM como uma capacidade organizacional. Eles 

atuam de forma interligada para amadurecer a instituição paulatinamente no que tange à gestão 

de processos. Dividem-se em seis: alinhamento estratégico, governança, métodos, tecnologia da 

informação, pessoas e cultura (VOM BROCKE; ROSEMANN, 2013).  

Para que um processo tenha importância é preciso que seja executado, avaliado e medido, 

conforme a estratégia da organização, ou seja, deve estar coerente com as prioridades, missão e 

visão de futuro da instituição. Sem um alinhamento estratégico o processo perde o seu sentido 

naquilo que é o foco. Por isso o processo deve seguir diretrizes estratégicas.  

Já a governança de processos define a estrutura e a qualidade da tomada de decisão e a 

responsabilidade de atuação em diferentes níveis, de maneira transparente e acessível. Além 

disso, promove padrões de processos interligados e conformidade da gestão de processos. 

Portanto, verifica como está definida a gestão de processos da instituição para que os processos 

atendam aquilo que se espera deles. 

http://www.venki.com.br/blog/o-que-e-qualidade-total/
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Os métodos são um conjunto de ferramentas utilizados para apoiar o BPM e atividades do 

ciclo de vida do processo. Algumas ferramentas comumente usadas por meio de modelagem de 

processos são o Diagrama de Escopo, o fluxograma e os softwares próprios para a gestão. Eles 

são úteis para se alcançar um determinado objetivo da instituição. Os métodos também 

colaboram para o monitoramento e controle dos processos, além de promover a inovação e a 

melhoria do processo. Para tanto, antes de qualquer modelagem deve se escolher a técnica mais 

adequada ao propósito da instituição.  

As tecnologias de suporte são soluções de hardware, software e de informação que 

habilitam, apoiam, padronizam e integram as ações e projetos de processos, tais como: desenho e 

modelagem; implementação a partir do modelo desenhado; monitoramento de indicadores. A 

tecnologia tem o desafio de ajudar a organização a conciliar objetivos às vezes conflitantes. As 

principais tecnologias de BPM estão ligadas a modelagem e simulação de processos – como com 

o uso do software BizAgi Process Modeler – , execução de processos, integração de aplicativos e 

monitoração de processos. 

As pessoas são peças fundamentais, pois são aquelas que atuam com a gestão de 

processos/BPM e muitas vezes lideram ou patrocinam iniciativas. Sem a colaboração delas é 

inútil tentar implementar uma gestão de processos. Para isso, é necessário capacitá-las e fomentar 

habilidades especiais para o gerenciamento de processos. Importante ainda envolver a instituição 

como um todo para transformar esse conhecimento em ações de melhoria de desempenho.  

A cultura está ligada a valores, crenças e comportamento das pessoas que fica vinculada à 

imagem da instituição. Todo esse arcabouço é capaz de influenciar a gestão de processos. A 

cultura é, entre os seis elementos, o mais complexo, pois impacta ou é impactada por todos os 

outros. Ela envolve também o grau de maturidade no gerenciamento dos processos, pois algumas 

iniciativas podem ter uma receptividade negativa, levando a prorrogação de determinada 

mudança (VENKI, 2017). 
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1.3 Gestão por Processos no Setor Público 

Um dos conceitos mais conhecidos de serviço público é dado pelo professor Helly Lopes 

Meirelles, que o define como todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, 

sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 

coletividade ou simples conveniências do Estado (MEIRELLES, 2007).  

Esse serviço é realizado por meio de processos, seguem o rito das normas da 

administração pública, são conduzidos por pessoas, que tem como suporte para seu trabalho 

infraestrutura, tecnologia e informação. O objetivo é oferecer um serviço ou produto de valor 

para o cidadão ou a sociedade.  

Conforme o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

Toda organização desenvolve, no seu cotidiano, inúmero procedimentos (tarefas ou 

atividades) rotineiras, que levam à produção dos mais variados resultados na forma de produtos e 

serviços. Tais procedimentos, devido à sua natureza e à dos resultados gerados, pode ser enquadrados 

na forma de processos organizacionais. Tais processos, de forma integrada, trabalham no sentido de 

promover a consecução dos objetivos principais da organização, esses diretamente relacionados à sua 

missão.” (GUIA D, 2005 Apud CIG, 2014). 

Na esfera pública, consideram-se clientes toda população, independentemente de ser um 

contribuinte de impostos ou não. Assim, não existem determinações sobre quem é o cliente de um 

negócio, e cada organização deverá revisitar sua missão e visão para definir a quem realmente se 

destinam seus produtos ou serviços
2
.  

Por essa razão, o gerenciamento de processos é importante para a Administração Pública. 

Ao identificar seus processos, é possível formar uma organização básica de seus trabalhos, dos 

colaboradores e demais recursos da instituição. Para satisfazer as necessidades da coletividade os 

processos precisam ser eficientes e garantirem uma visão estratégica para o futuro da 

organização. Compreendida a importância do aperfeiçoamento dos processos, a organização 

caminha para entender melhor os interesses e demandas da sociedade, e, assim, reduzir custos e 

desperdícios, possibilitando um emprego melhor do erário público, visando agregar valor ao 

serviço ou produto.  

                                                 
2
 Trecho extraído das apresentações na plataforma de ensino à distância da disciplina de Gestão de Processos, do 

MBA em Governança Legislativa. 
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Só é possível ofertar valor, quando se entende o que o cliente, nesse caso a sociedade, 

deseja, pois o valor está ligado à percepção. Tal percepção é observada quando se compara os 

benefícios obtidos por meio daquele serviço e os custos para alcançá-lo. No caso do cidadão que 

paga impostos, seu desejo é que os serviços que recebe sejam de qualidade e façam jus à sua 

contribuição financeira. 

A Administração Pública tem observado essa demanda e, assim, o setor público tem 

avançado na gestão dos processos nos últimos anos. Alguns órgãos destacam-se nessa inovação: 

o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), o Ministério da Justiça (MJ) e a Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas 

Gerais (Seplag/MG). 

A tramitação de processos judiciais passou a ocorrer eletronicamente no TJDFT a partir 

da publicação da lei nº 11.419/2016. A norma também permitiu a transmissão de peças 

processuais e a comunicação de atos por meio eletrônico. Essa lei causou um efeito cascata que, 

sob a direção do Conselho Nacional de Justiça, todas as cortes do país passaram a adotar o 

processo judicial eletrônico. 

No ano seguinte, o TJDFT implantou essa medida também com os processos 

administrativos. Isso permitiu a economia de toneladas de papel e colaborou para a celeridades 

dos processos. Além disso, o tribunal pôde redimensionar sua força de trabalho, ao reduzir as 

atividades de caráter burocrático e, a partir de um mapeamento de seus processos, direcionar 

servidores para a área fim, que é a mais demandada. Em decorrência disso, a corte tem investido 

na capacitação de seu pessoal, além do recrutamento por meio de novos concursos públicos para 

aumentar o efetivo nas áreas judiciais. 

Já a Aneel nasceu alicerçada por processos de trabalho e gerencia seus processos por meio 

de dois instrumentos de gestão: o Diagnóstico de Avaliação dos Processos Organizacionais, uma 

espécie de definidor os processos As Is; e o Plano Anual de Gestão de Processos Organizacionais 

da Aneel, que trata das propostas de melhorias dos processos da autarquia e suas diretrizes 

estratégicas.  

As responsabilidades são distribuídas por Comitê Gestor que orienta a implantação de um 

ciclo de gestão dos processos organizacionais, consolidados pelos instrumentos acima 

mencionados. As unidades administrativas têm um papel fundamental no mapeamento e 
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redesenho dos processos, pois são elas que indicam um multiplicador, uma espécie de gestor de 

projetos que se empenha em apoiar o mapeamento e redesenho dos processos; e um responsável 

pelo processo, que seria o gestor funcional, aquele que cuida dos resultados alcançados pelo 

processo para a instituição e seus clientes. 

Com a Portaria nº 658, de abril de 2014, o Ministério da Justiça criou seu modelo de 

governança em gestão de processos e o Comitê de Governança de Processos. Foram definidos os 

seguintes objetivos: fornecer subsídio para a tomada de decisão da Alta Administração; promover 

o alinhamento estratégico dos processos organizacionais do MJ; garantir o acompanhamento 

efetivo dos indicadores de desempenho, visando maior eficiência e eficácia dos processos; 

disseminar a cultura de gestão de processos no MJ; incentivar a disseminação de melhores 

práticas em gestão; e fomentar a discussão e análise crítica de problemas e melhorias nos diversos 

níveis de execução e gestão dos processos de trabalho. 

O normativo determina regras sobre a implantação da gestão de processos, conceitos e 

metodologias de ação. A execução dos trabalhados relacionados à gestão de processos e o 

acompanhamento deles ficam sob supervisão da Unidade de Gestão de Processos, uma espécie de 

escritório de gestão. Ela aplica a metodologia de gestão, o mapeamento e redesenho de processos 

ou apoia e capacita o próprio órgão responsável pelo processo a promover as mudanças 

necessárias.  

A Seplag/MG é pioneira nas iniciativas de otimização e gerenciamento de processos no 

setor público, o que certamente a torna referência na implantação desse trabalho. Tudo se iniciou 

em 2003 e sua primeira fase foi o chamado Choque de Gestão, que foi o conjunto integrado de 

políticas de gestão públicas orientadas para o desenvolvimento (VILHENA, apud TORRES et al, 

2013). Naquele momento o foco era o ajuste fiscal, no entanto veio a se desdobrar em elevar o 

modelo de gestão mineiro para uma nova modalidade de gerenciamento focado nos resultados e 

no atendimento às reais demandas da sociedade. 

A partir de 2010, a ideia fortaleceu-se e foi definido um portfólio de Programas 

Estruturadores não mais compostos apenas por Projetos Estratégicos setoriais, mas também por 

Processos Estratégicos de Governo, como o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), 

que é o instrumento normatizador do planejamento da administração pública de médio prazo. 

Esse, em específico, de 2012 a 2015. Esse plano é a referência para a formulação dos programas 
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governamentais do quadriênio, orientando inclusive as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

de cada exercício.  

Em 2011, foi feito um levantamento de todos os processos finalísticos e de apoio da 

organização, a fim de possibilitar uma priorização posterior para a implementação de melhorias. 

Assim, efetuou-se um Mapa de Macroprocessos que identificou o conjunto de processos 

existentes na Seplag/MG: Governança Pública; Gestão e Integração da Estratégia, Planejamento e 

Orçamento do Estado; Gestão de Pessoas; Gestão de Recursos Logísticos e Patrimônio; Gestão 

do Atendimento ao Cidadão; e Suporte Gerencial e Administrativo Interno. Dessa forma, a 

proposta inicial de levantamento dos processos existentes evoluiu para a necessidade de se 

estabelecer a Cadeia de Valor da Secretaria, desdobrada em macroprocessos, processos e 

subprocessos e que visa a coordenação dos esforços necessários para o alcance dos resultados e 

objetivos estratégicos definidos e para entrega de serviços de qualidade aos seus beneficiários 

(TORRES et al, 2013). 

Atualmente a Seplag/MG conta com o Escritório Central de Resultados em Processos, que 

tem por finalidade promover a governança de processos no âmbito do Poder Executivo Estadual, 

definindo políticas, diretrizes, provendo suporte metodológico e apoiando o gerenciamento e a 

melhoria contínua dos Processos do Governo do Estado. Além dessas incumbências, o escritório 

promove capacitação dos servidores em Gestão de Processos, contribuindo na Gestão de 

Conhecimento da instituição e utilizando instrumentos como o Programa Gestão de Processos em 

Foco, que tem como propósito promover mudanças comportamentais nos gerentes de Processos 

Estratégicos e suas equipes, de forma a produzir ganhos de eficiência (SEPLAG/MG, 2017). 

A iniciativa mais recente da Seplag/MG nesse âmbito foi o lançamento em agosto de 

2017 do SEIMG – Sistema Eletrônico de Informações, que implanta a tramitação eletrônica de 

documentos, integrado com dez órgãos do Estado. Com a centralização eletrônica, as trocas entre 

os processos ficam mais rápidas. Um documento que precisava ser protocolado e levado entre 

dois ou mais órgãos agora é enviado e recebido imediatamente. Isso porque o sistema legitima 

instantaneamente a comunicação e pode ser acessado em celular, tablet ou computador.  

O ciclo de gestão estratégica do governo de Minas Gerais chama-se Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), envolve o período de 2011 a 2030 e tem como visão de 
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futuro tornar Minas o melhor Estado para se viver, incorporando quatro atributos fundamentais: 

prosperidade, qualidade de vida, cidadania e sustentabilidade. 

 
 

1.4 Gestão por Processos na Câmara dos Deputados 

 

A Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados começou em 2002 e foi efetivamente  

implantada em 2004, quando foram definidos a missão, os valores e a visão de futuro da área de 

apoio técnico-administrativo e legislativo da Casa. A partir desse momento, foram iniciadas a 

implementação de gestão de processos. A instituição utilizou como metodologia padrão o 

Balanced Scorecard – BSC a fim de medir o desempenho dos processos da instituição. 

As áreas construíram um mapa estratégico, em que objetivos foram definidos, metas 

foram estabelecidas e indicadores foram apontados com a finalidade de orientar os esforços da 

Casa para a obtenção de resultados. Deu-se início à fase do "alinhamento estratégico da Casa". A 

instituição teve definida sua missão – dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, 

contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência – e sua visão – 

ser modelo de excelência na administração pública, contribuindo para que a Câmara dos 

Deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da cidadania, da 

igualdade e da justiça social. Definiu-se como valores: comprometimento, profissionalismo e 

responsabilidade; ética e transparência; cooperação, integração e solidariedade; eficiência, 

eficácia e efetividade (CAMARA DOS DEPUTADOS A, 2016). 

A missão e os valores serviram como referência para mapas estratégicos setoriais 

agregaram-se a um Mapa Estratégico Corporativo, que resumia a estratégia da Câmara dos 

Deputados, conforme pode-se perceber na figura: 
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FIGURA 2 – Mapa Estratégico Corporativo 

 

FONTE: CAMARA DOS DEPUTADOS B, 2016 

A Câmara implementou então o Ciclo de Gestão Estratégica 2009-2011 que pautou-se em 

12 projetos e programas considerados significativos para o alcance dos objetivos do mapa 

estratégico corporativo (CAMARA DOS DEPUTADOS A, 2017). São eles:  

 Programa de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação: busca garantir 

espaço físico adequado e tecnologia para a gestão estratégica e para desenvolvimento de 

novos serviços; 

 Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento: define a organização, a 

manutenção e a difusão de informações de maneira segura, promovendo a Gestão do 

Conhecimento; 
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 Programa de Gestão Administrativa: trata do aprimoramento do planejamento 

orçamentário, do processo de compras e da gestão de contratos; 

 Projeto Gestão de Projetos: implanta a metodologia de gerenciamento de projetos com o 

uso de soluções tecnológica e envolvendo as pessoas em capacitação para assegurar a 

efetividade das ações administrativas e promover a gestão estratégica; 

 Projeto Portal Corporativo: criado para centralizar o acesso às informações no portal 

institucional, favorecendo a comunicação interno e o trabalho colaborativo; 

 Projeto Gestão de Processos: implementa a metodologia de gestão de processos com a 

finalidade de aperfeiçoar os processos estratégicos e automatizar os fluxos de trabalho, 

promovendo, assim, o aumento da eficiência organizacional; 

 Projeto Plano Diretor de Uso dos Espaços: propõe o reordenamento e a racionalização dos 

espaços, incluindo acessibilidade e sustentabilidade no uso dos recursos, contribuindo 

para condições saudáveis de trabalho, conforto e segurança; 

 Projeto Educação Continuada: programas de formação e de capacitação regulares 

especificamente nas áreas técnicas e de gestão; 

 Projeto Informações Gerenciais: consolida as informações de bancos de dados existentes 

para contribuir com a tomada de decisões gerenciais e estratégicas; 

 Projeto Gestão por Competências: implanta o modelo de gestão de pessoas a fim de 

providenciar competências necessárias ao bom desempenho profissional e ao 

cumprimento da missão da Câmara; 

 Projeto Gestão do Relacionamento: define modelo de governança corporativa para o 

atendimento ao público interno e externo na Câmara dos Deputados; 

 Projeto TV Digital: propõe o sinal digital, aberto e gratuito da TV Câmara nas capitais do 

país. 

Ao fim do ciclo mais dois projetos foram iniciados na área legislativa: 

 Programa Governança Legislativa: incorpora processos na rotina dos trabalhos 

legislativos e, dessa forma, promove a articulação e a cooperação entre atores sociais e 
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políticos, qualificando, consequentemente, o processo de elaboração das leis e 

fomentando a fiscalização e controle dos atos; 

 Programa Modernização Legislativa: analisa os processos da área legislativa com o 

propósito de aperfeiçoá-los na Secretaria Geral da Mesa e nas Comissões da Casa, além 

de promover a automação desses processos por meio do desenvolvimento de sistemas. 

Com o fim desse primeiro ciclo de gestão estratégica da Câmara, passou-se para um 

segundo que ampliou o prazo de implementação, abarcando os anos de 2012 a 2023. O longo 

prazo justificou-se no sentido de um plano de continuidade administrativa e planejar mudanças 

paulatinas em várias gestões da Mesa diretora de maneira bem fundamentada. Além disso, o ano 

de 2023 é quando o parlamento celebra 200 anos de existência, momento apropriado para a 

Câmara dos Deputados apresentar as melhorias conquistadas pela gestão estratégica. Esse novo 

ciclo foi aprovado pelo Ato da Mesa nº 59, de 08 de janeiro de 2013 (CAMARA DOS 

DEPUTADOS B, 2017). 

O novo ciclo contou também com a revisão da missão e da visão de futuro. A missão 

passou a ser “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.” Já a visão de futuro passou a ser “consolidar-se como o centro de debates dos grandes 

temas nacionais, moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos.” O ciclo também 

definiu diretrizes a serem alcançadas a longo prazo e suas respectivas linhas de atuação, 

conforme a figura abaixo: 
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FIGURA 3 – Diretrizes Estratégicas 2012-2023 

 

FONTE: CÂMARA DOS DEPUTADOS C, 2016. 
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O amadurecimento da Gestão de Processos na Casa pode facilitar os trabalhos legislativos 

e aproximar a Casa mais do povo, seu cliente. Nesse sentido, esse ciclo tem promovido melhorias 

na gestão de processos da Casa. Alguns projetos de melhoria de processos têm sido realizados, 

como, por exemplo: a melhoria de Processos na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 

(CCJC), a Modelagem de processos no Centro Cultural, a Parceria com a gráfica e os Processos 

na Comissão de Educação (CAMARA DOS DEPUTADOS B, 2017). 

O projeto de melhoria de processos na CCJC tem como objetivo modernizar, descrever e 

padronizar os processos da área a fim de promover a Gestão do Conhecimento, uma vez que 

muitos servidores da comissão aposentavam-se ou migravam para outras áreas e levavam com 

eles o conhecimento de tantos anos de experiência na realização dos trabalhos da comissão.  

Em 2013, foi implementado no Centro Cultura da Casa um trabalho de modelagem dos 

processos a fim de definir uma missão para o setor e identificar problemas e produtos. Os 

resultados do trabalho subsidiaram a elaboração do Plano Museológico e do Edital de 

Exposições. Após a modelagem ser concluída os servidores receberam treinamento para desenhar 

os demais processos da área conforme os padrões corporativos. 

Ainda em 2013, o projeto Parceria com a Gráfica promoveu atualização das normas sobre 

uso de serviços gráficos para a atuação do parlamentar e capacitação dos servidores nas técnicas 

de gestão. Foi aprovado, então, o Ato da Mesa nº 108, de 2013 a fim de regular o uso da cota dos 

serviços gráficos pelos deputados. 

A melhoria dos processos na Comissão de Educação visava maior integração com as 

Comissões Especiais que envolviam sua área, ações para possibilitar acesso à educação nas 

penitenciárias brasileiras, além de diagnóstico de problemas referentes à organização 

administrativa da comissão. Assim, os processos foram avaliados e modelados e novos papéis e 

atribuições foram criados para coordenar resultados. 

Além desses projetos, alguns sistemas foram criados para automatizar os processos da 

Casa. O Edoc, por exemplo, é um programa que promove o trâmite eletrônico dos documentos da 

Casa, substituindo os processos físicos, popularmente conhecidos como pastas rosas, tramitados 

pelo Sidoc.  O Edoc também promove uma gestão corporativa dos documentos arquivísticos da 

Câmara dos Deputados. 
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As principais funcionalidades do Edoc são: o trâmite eletrônico dos processos e seus 

documentos; o acesso remoto; a busca nos conteúdos dos documentos e em seus metadados; 

controle de versão dos documentos; a tramitação entre Unidades Tramitadoras; a distribuição 

entre colaboradores da mesma Unidade Tramitadora; o compartilhamento, que permite edição de 

minuta de um documento entre os colaboradores; e o movimento de transferir a minuta do 

documento da área de trabalho pessoal para a gerencial. (CIG, 2014) 

Quanto à avaliação dos seus principais processos, a Câmara elaborou a sua própria 

Arquitetura de Processos:  

FIGURA 4 – Arquitetura de Processos da Câmara dos Deputados 

 

FONTE: CÂMARA DOS DEPUTADOS C, 2017 

 Uma arquitetura de processos possibilita a definição de um alto nível de processos 

finalísticos e de apoio, além de contribuir para as estruturas da organização. A arquitetura 

apresentada na figura 4 dispõe sobre a da Câmara em nível de Macroprocessos e pode ser 
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desdobrada em produtos e serviços dos diversos órgãos da Casa. Cabe considerar que esse 

agrupamento de processos é dinâmico e pode evoluir continuamente e se revela um instrumento 

valioso para a gestão de processos (CIG, 2014). 

 Finalmente, as mudanças não seriam possíveis sem a capacitação dos servidores. Por esse 

motivo, em 2015, a Câmara dos Deputados criou o Programa de Educação Continuada em Gestão 

para auxiliar os gestores no exercício de sua função levando em conta a execução estratégica da 

Casa, além das competências gerenciais descritas na Política de Recursos Humanos.  

 

1.5 Melhoria de processos da SELOG 

 

O Gerenciamento de Processos é muito útil às organizações, pois por intermédio da 

melhoria contínua e horizontalização da estrutura organizacional, a eficiência e a qualidade 

crescente para os produtos e serviços, agregando-lhe maior valor, a fim de atender de forma mais 

adequada e ágil às necessidades dos clientes (SILVA et al, 2014). A partir dessa ideia, busca-se 

neste trabalho o aprimoramento dos processos da Selog.  

Para tanto, a inspiração advém da experiência da delimitação de Cadeia de Valor, da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, considerando a transversalidade 

da maior parte dos processos da Selog, envolvem o Departamento Técnico (Detec), o 

Departamento de Material e Patrimônio (Demap) da Casa. Além disso, leva-se em conta também 

o fato de a Selog atuar como suporte aos gabinetes parlamentares, com entregas necessárias para 

que os deputados tenham suas ações finalísticas realizadas sem óbices. Essas atividades são 

semelhantes algumas das atuações da Seplag/MG, embora de natureza diversa devido às 

peculiaridades dos poderes.  

Como ferramenta, busca-se também a metodologia de mapeamento de processos baseado 

na Gestão de Processo de Negócios, originalmente chamada Business Process Managemente 

(BPM), que retrata claramente quais são os principais processos de negócio existentes, descreve a 

cadeia de valor específica ao setor e identifica os processos habilitadores que apoiam essa cadeia 

de valor. Isso permite avaliar o desempenho real do processo, tendo a compreensão sobre as 

saídas de processo e os indicadores de desempenho (VOM BROCKE e ROSEMANN, 2013).  
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A fim de guiar os gestores, a Casa instituiu o Guia de Análise de Melhoria de Processos 

na Câmara dos Deputados, que se desdobra nas seguintes fases: compreender o processo atual (As 

Is), analisar o processo, projetar o processo futuro (To Be), coordenar a implementação do 

processo To Be, implantar o processo To Be. Ele se apresenta como um ciclo de vida de processos 

da instituição. 

Buscar-se-á para isso o uso do diagrama de escopo Inputs, Guides, Outputs, Enablers 

(Igoe) e os fluxos criados no software de desenho BizAgi Process Modeler. Tais ferramentas 

permitirão observar o conhecimento do funcionamento da Selog por meio do conjunto de 

atividades que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera um (output) para o cliente 

(HARRINGTON apud TORRES et al, 2013).  

Por fim, o projeto se alinha à Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados, como se verá 

no capítulo 2, item 2.3, deste trabalho.  
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2 BUSINESS CASE 

 

2.1 Departamento de Apoio Parlamentar 

 

O portal da Câmara dos Deputados descreve o Departamento de Apoio Parlamentar – 

Deapa – da seguinte maneira:  

Ao Deapa cabe fornecer suporte administrativo e operacional ao adequado funcionamento 

dos gabinetes parlamentares, supervisionar as atividades de controle de verba para contratação do 

secretariado parlamentar, prestar serviço de intermediação entre o gabinete parlamentar e os diversos 

órgãos da Casa e prestar serviços gráficos para a Câmara dos Deputados (Fonte: CÂMARA DOS 

DEPUTADOS D, 2017). 

No que tange à estrutura organizacional da Câmara, o Deapa se submete à Diretoria 

Geral, conforme pode-se verificar na figura abaixo: 

FIGURA 5 - Organograma da Câmara dos Deputados 
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FONTE: CÂMARA DOS DEPUTADOS E, 2017. 

 

O Deapa surgiu como Divisão de Secretariado Parlamentar, criado pelo Ato da Mesa nº 

20 de 1971 e vinculado ao Dirad. Após dois anos essa divisão passou a ser denominada 

Coordenação de Apoio Parlamentar - CAP, instituído pelo Ato da Mesa nº 39, de 1973, e a partir 

de 1978 desvinculou-se do Dirad para ficar subordinada à Primeira Secretaria. 

Somente em 2000 a CAP passou à condição de departamento, o Departamento de Apoio 

Parlamentar, instituído pelo Ato da Mesa nº 37 daquele ano, que agregou os serviços gráficos da 

Câmara dos Deputados em sua estrutura administrativa. A atual estrutura do Deapa está baseada 

no Ato da Mesa nº 144, de 2014 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS B, 2016) e, conforme 

pode ser verificado na figura 6, compõe-se de três coordenações: a Coordenação de Serviços 

Gráficos (CGraf), Coordenação de Apoio ao Gabinete Parlamentar (Cegab) e a Coordenação de 

Apoio Técnico e Estratégico (Coate). Além disso, o órgão passou a subordinar-se diretamente à 

Diretoria Geral. 

Algumas atribuições de departamento que se destacam, além dos serviços gráficos, são: o 

atendimento ao gabinete parlamentar no que se refere à infraestrutura e logística; o instituto das 

cotas parlamentares para contratação de pessoal, a cota para impressão de material gráfica pelos 

gabinetes, a distribuição dos gabinetes parlamentares no início da legislatura e durante sempre 

que há movimentações de suplência e titularidade do cargo; distribuição de correspondências aos 

gabinetes parlamentares; gerenciamento do Manual do Gabinete Parlamentar, publicação digital 

com legislação e assuntos diversos de interesse dos gabinetes, e a gestão da página Gabinete 

Parlamentar no Portal Corporativo Câmara dos Deputados – CamaraNet, para a divulgação de 

informações, notícias e serviços úteis; gerenciamento do Catálogo de Autoridades onde se 

encontra a referência aos principais contatos de órgãos dos três poderes, além das representações 

diplomáticas, organismos internacionais, veículos de comunicação, entidades de classe, conselhos 

profissionais e câmaras de comércio, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; Auxílio-

Saúde para Secretário Parlamentar e ocupantes de cargo de natureza especial (CNE); organização 

e atualização dos contatos telefônicos dos órgãos da Câmara dos Deputados no guia telefônico; e 

o reembolso de despesas de assistência à saúde para deputados. 
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A mais recente atribuição incorporada ao Deapa é o Núcleo de Soluções Integradas, um 

espaço de atendimento presencial aos deputados onde as demandas são centralizadas para melhor 

atender o parlamentar e de maneira mais célere. Os serviços têm três níveis de atendimento: 

informação, ligada às questões de previdência e licenças; auxílio para solicitação e 

acompanhamento, onde pode ser solicitado passaporte parlamentar, reforma de gabinete e 

alteração de conta bancária; e execução, ou seja pedidos que já podem ser atendidos no local, 

como emissão de carteira parlamentar, entrega de bóton parlamentar e delegação de acesso a 

sistemas (CÂMARA DOS DEPUTADOS F, 2017). 

 

2.2 Apoio ao Gabinete Parlamentar 

O Ato da Mesa n.º 144/2014 (BRASIL - CÂMARA DOS DEPUTADOS B, 2016) dispõe 

sobre a estrutura administrativa do Departamento de Apoio Parlamentar - Deapa, a quem cabe 

fornecer suporte administrativo e operacional ao adequado funcionamento dos gabinetes 

parlamentares, supervisionar as atividades de controle de verba para contratação do secretariado 

parlamentar, prestar serviço de intermediação entre o gabinete parlamentar e os diversos órgãos 

da Casa e prestar serviços gráficos para a Câmara dos Deputados. (BRASIL, 2014) 

A Coordenação de Apoio ao Gabinete Parlamentar – Cegab – é uma das coordenações 

desse departamento. A Cegab é responsável por: coordenar as atividades referentes ao controle da 

verba de gabinete para a contratação de pessoal; coordenar a distribuição de correspondência e 

publicações aos gabinetes parlamentares e deputados; coordenar as atividades de distribuição de 

gabinetes parlamentares; coordenar a prestação de serviços de apoio logístico aos gabinetes 

parlamentares. 

É particularmente sobre essas duas últimas competências que a Selog é responsável. 

Nesse sentido, nos últimos anos o Deapa tem intensificado seu papel de intermediador entre as 

demandas dos gabinetes parlamentares e os prestadores de serviços da Câmara dos Deputados. 

Uma das ações mais recentes que corrobora com isso é a criação da Central de Relacionamento 

com os Deputados, nomeada de Núcleo de Soluções Integradas e inaugurada em 13 de dezembro 

de 2016. A iniciativa visa estruturar informações, antes difusas pela Casa, de forma centralizada 

para oferecer suporte ao parlamentar de maneira ágil e clara (BERGO, 2015). 
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Os órgãos prestadores de serviços tais como Detec, Demap e Cenin têm sido parceiros no 

atendimento aos gabinetes e, dessa forma, apresentado ferramentas que otimizam o atendimento 

aos serviços. Dessa maneira, e considerando o crescente aumento de solicitações, evidencia-se a 

necessidade de se realizar atividades mais diretas no atendimento aos gabinetes e aproveitar 

ferramentas tais como Sigmas (Sistema de Gestão de Material e Serviço), SisDelegações, Sisgab 

(Sistema de Gestão de Ocupação de Gabinetes), OSO (Ordem de Serviço de Obras) e uma 

eventual criação de uma Central de Relacionamento do Detec, nos mesmos moldes da Central de 

Relacionamento do Cenin, para automatizar os registros de pedidos.  

 

2.3 Atribuições da SELOG 

A Seção de Apoio Logístico faz parte da estrutura do Departamento de Apoio 

Parlamentar, conforme organograma apresentado na figura abaixo:  

FIGURA 6 – Organograma do DEAPA 
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FONTE: ORGANOGRAMA DO DEAPA, 2016. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/deapa/organograma-deapa-1>. 

 

As atribuições da SELOG, dispostas no anexo III, do Ato da Mesa nº 144, de 2014 

(BRASIL - CÂMARA DOS DEPUTADOS B, 2016), são as seguintes: providenciar a transição 

de ocupação e desocupação de gabinete parlamentar; acompanhar a transferência de material 

permanente dos gabinetes parlamentares e dos setores do Departamento; encaminhar e 

acompanhar o andamento das solicitações de serviços necessários à manutenção da infraestrutura 

dos gabinetes parlamentares e demais setores do Departamento; requisitar e controlar o 

fornecimento de material de expediente e de consumo destinado aos setores do Departamento; 

manter os originais das chaves das portas de entrada e internas dos gabinetes parlamentares e das 

salas do Departamento; solicitar a confecção de carimbos e de cópias de chaves quando 
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necessário; manter atualizado o claviculário do órgão de segurança com as cópias das chaves das 

portas de entrada dos gabinetes parlamentares; encarregar-se pela abertura das portas dos 

gabinetes parlamentares, sempre que solicitado pelo deputado, servidor ou pessoa oficialmente 

autorizada pelo parlamentar; manter controle dos servidores autorizados a receber cópia de 

chaves e a solicitar abertura de porta de gabinete; promover e manter o funcionamento dos 

serviços de copa para atender aos gabinetes parlamentares e ao Departamento; requisitar, 

controlar e realizar o fornecimento de água mineral aos gabinetes parlamentares, copas e setores 

do Departamento; elaborar relatório mensal do material de expediente, de consumo e dos serviços 

de infraestrutura relativos aos gabinetes parlamentares (BRASIL, 2014). 

No que se refere à ocupação e desocupação de gabinete parlamentar, o Deapa criou junto 

ao Cenin um sistema que pudesse gerenciar a ocupação de gabinetes de forma automatizada, 

seguindo os critérios definidos pelo Ato da Mesa nº 88/2006 (BRASIL. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS A, 2016). Esse sistema, batizado de Sisgab, foi utilizado a partir do processo de 

distribuição de gabinetes em 2015 e pôde: disponibilizar os gabinetes vagos para escolha; incluir 

gabinetes e desativar outros; classificar os deputados eleitos e reeleitos, conforme os critérios 

estabelecidos; disponibilizar mapa de localização dos gabinetes por edifício e andar para os 

deputados, por meio do uso de login e senha, apontarem suas escolhas; definir os gabinetes 

escolhidos e os que seriam distribuídos por sorteio; emitir formulários de entrega, devolução do 

gabinete, além de relatório de vistoria do gabinete; registrar e manter o histórico de ocupação dos 

gabinetes.  

Dessa forma, o sistema é capaz de automatizar o processo de distribuição de gabinetes 

que antes era realizado em planilhas, o que tornava o procedimento moroso e sob risco de falhas 

de registro. Além disso, o histórico de ocupação não existia antes do sistema e demandava dos 

servidores uma pesquisa aos formulários de entrega arquivados de outras legislaturas. Portanto, o 

Sisgab promove uma gestão de distribuição de gabinetes mais eficaz que o modelo anterior.  

Entretanto, há algumas possibilidades de complementações que permitam mais melhorias 

ao processo. Há a necessidade de emissão de notificações eletrônicas a áreas envolvidas 

diretamente no processo de devolução/ entrega do gabinete, além de comunicados a setores na 

Casa, responsáveis pela divulgação e outras finalidades ligadas às Administração. Ademais, 

poderia-se inserir mais um documento importante para o processo de distribuição de gabinetes 
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que é o Termo de Passagem de Carga
3
, ligado às questões de responsabilidade dos bens do 

gabinete. 

Quanto às outras competências, a proposta de taxonomia, elaborada pelo autor, adaptada 

do projeto de intervenção da Proposta de Estruturação de Central de Relacionamento com os 

Deputados (BERGO, 2015) – apensada a esse projeto – detalha esses serviços a partir do 

levantamento para atender a Central de Relacionamento de Deputados/ Núcleo de Soluções 

Integradas. Para realizar essas atividades a Seção de Apoio Logístico é composta do Setor de 

Chaves, Setor de Copas e Setor de Materiais. O primeiro se responsabiliza por todas solicitações 

referentes a cópias de chaves, consertos de fechaduras e abertura de portas dos gabinetes, prévia e 

formalmente autorizados pelos parlamentares. O segundo setor promove o serviço de 

atendimento de material e infraestrutura às copas responsáveis por atender os gabinetes 

parlamentares. O terceiro tem a competência de solicitar materiais junto ao almoxarifado para 

atender os órgãos do Deapa e atendimento aos pedidos dos secretários parlamentares no que se 

refere a reforma de móveis e manutenção do gabinete.  

A partir disso, percebe-se que a Selog deixa de realizar atividades mais diretas ao 

atendimento do gabinete para realizar outras indiretas, tais como prestação de serviços às copas 

por meio de atividades típicas de almoxarifado. Em contrapartida existe uma demanda crescente 

para trocas de mobiliário, visando à reposição de bens inservíveis ou mesmo a composição de 

bens para atender as especificidades de cada gabinete, conforme disposições de layouts definidos 

pelos gabinetes junto ao Detec.  

Nesse sentido, se propõe a criação de um Setor de Mobiliário e a extinção do Setor de 

Copas. Ademais, em virtude da crescente demanda dos gabinetes é mister automatizar o processo 

de registro de ordens de serviços dos gabinetes parlamentares, assim como foi feito com a gestão 

de ocupação dos gabinetes com o uso do Sisgab. 

 

2.4 Alinhamento estratégico da proposta  

                                                 
3
 Ver modelo no apêndice D. 
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 Alinhamento estratégico é a interligação estreita entre as prioridades organizacionais e os 

processos empresariais que possibilitam ações contínuas e eficazes em prol da melhoria de 

desempenho dos negócios (VOM BROCKE e ROSEMANN, 2013). 

A partir desse conceito, percebe-se que é essencial a uma instituição o alinhamento entre a 

estratégia definida e a operacionalização dos processos e, assim, conhecendo como essa 

instituição se estrutura e funciona efetivar sua missão e alcançar seus objetivos.  

 Dessa forma, a proposta de melhoramento dos processos da SELOG está em 

conformidade com o Ciclo de Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados, em particular com a 

diretriz 7 que trata do aperfeiçoamento da gestão da Casa. As linhas de atuação que podem ser 

destacadas nesse sentido são: aprimorar a gestão de processos, melhorar a gestão e a 

disseminação de informações internas, melhorar a eficiência administrativa e a utilização de 

recursos, e assegurar a infraestrutura adequada e continuidade dos serviços. 

Esse alinhamento visa a satisfação do cliente com relação ao ambiente de trabalho do 

secretariado parlamentar de modo que atenda com nível de excelência suas necessidades mais 

básicas no trabalho, como mobiliário e estrutura adequados ao exercício profissional e segurança 

de acesso ao gabinete.   

Ademais, promovendo, o pleno atendimento às necessidades estruturais do gabinete 

facilita a atividade do parlamentar, uma vez que as solicitações administrativas fluem de maneira 

célere e adequada.  

 Por fim, a automatização dos pedidos possibilita a disponibilização de indicadores para 

avaliação e emissão de relatórios que colaborem para a melhoria contínua dos processos.  

 

2.5 Benefícios do projeto 

Embora os serviços da Selog/Deapa se tratem de atividade meio na Câmara dos 

Deputados, deve-se levar em conta que afeta diretamente ao mandato do deputado, uma vez que 

qualquer melhoria da qualidade do setor poderá impactar diretamente a qualidade do que é 

disponibilizado para o parlamentar atuar e, consequentemente, a qualidade da instituição como 

um todo. 
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Outro benefício que se busca é apresentar um referencial aos gabinetes como ponto de 

gerenciamento e acompanhamento das demandas relacionadas à infraestrutura e à logística por 

meio de sistemas que centralizem a solicitação e agilizem o atendimento do serviço 

Além disso, a automatização das atividades promoverá a economia de papel e, 

consequentemente, sustentabilidade nas ações, algo que está conforme com a melhoria 

administrativa proposta pela diretriz sete do Ciclo de Gestão Estratégico da Câmara. 

Por fim, esse projeto traz um benefício essencial a qualquer proposta de aprimoramento 

de processo, uma vez que concluído o ciclo de vida BPM, assim como o mapeamento dos 

processos da Selog, se passa a ter subsídios para a melhoria contínua dos processos. 

 

2.6 Desenvolvimento do projeto com base no BPM 

 

2.6.1 Setor de Materiais e Setor de Chaves
4
 

O processo de registro de ordens de serviços inicia-se com o pedido feito por ligação 

pelos secretários parlamentares em seus respectivos gabinetes. São registrados tais solicitações 

em ordens de serviço com o nome e ponto do secretário parlamentar, o número do gabinete, a 

identificação do parlamentar e a assinatura do servidor que registrou o pedido. Cada ordem de 

serviço é numerada pela Selog separadamente para dois tipos de serviço: material e chaves. O 

primeiro setor trata de reforma e manutenção geral de mobiliário ou infraestrutura do gabinete, 

desde que não interfira no layout do espaço físico. Já o de chaves refere-se a conserto ou troca de 

fechaduras e cópias de chaves.  

No caso de haver necessidade de recolhimento do mobiliário ao Serviço de Obras – Serob 

–, do Detec, é feita uma guia de recolhimento que registra a retirada do bem do gabinete para a 

reforma solicitada. Caso o bem precise de reposição temporária, como, por exemplo, a cadeira do 

parlamentar, é feita uma guia de empréstimo para que a ausência do móvel não prejudique o 

trabalho do deputado. 

                                                 
4
 As atividades do Setor de Materiais e do Setor de Chaves estão no catálogo de serviços que se encontra no apêndice 

desse trabalho. A forma que elas são solicitadas encontra-se no detalhamento de serviço, também no apêndice. 
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Após essas definições, a ordem de serviço é encaminhada ao Serob pelo funcionário 

terceirizado. Lá, é criada uma nova ordem de serviço e encaminhada para a área correspondente. 

O profissional dirige-se ao gabinete para executar o serviço ou o realiza no próprio Serob no caso 

de recolhimento do bem ou no de cópia de chaves. 

Logo que o serviço é executado, o secretário parlamentar assina a ordem de serviço da 

Selog, confirmando que o serviço foi realizado e a demanda concluída. Em seguida a Selog 

registra o pedido em uma planilha a fim de ter um levantamento estatístico dos pedidos, além de 

registrá-lo em um caderno para eventuais consultas rápidas sobre a demanda por gabinete.  

Quando avaliamos se estamos atendendo o esperado, percebe-se que, conforme 

analisamos no diagrama de escopo As Is (ver figura 8) podemos melhorar o processo até sua 

saída.  

O problema se encontra na demora do encaminhamento das ordens de serviço ao Serviço 

de Obras, pois elas são feitas e numeradas no Word pelos servidores do Deapa e são 

encaminhadas por um funcionário terceirizado que, após aguardar um volume considerável de 

pedidos em cada turno do dia, caminha até o galpão do Serob para entregá-los.  

Em seguida, surge um outro problema. A partir dessa ordem de serviço, o Serob cria 

outra, com um outro número inclusive, algo que é redundante, pois em vez de se ter uma única 

ordem de serviço, há duas: a do Deapa e a do Serob para o mesmo pedido de serviço. 

Por fim, após o serviço ser executado é feito o registro de estatística ainda em planilha 

Excel. Além disso inclui-se o número do pedido e sua descrição manualmente em caderno para 

fácil consulta do que foi solicitado pelo gabinete durante a legislatura e, assim, se evitem 

demandas redundantes e controle de movimentação de bens que passaram por reforma. 

A solução proposta e apresentada do diagrama de escopo To Be (ver figura 9) é a 

integração com o sistema OSO, no qual a Selog teria acesso para registrar os pedidos. Isso 

permitiria uma única ordem de serviço que seria encaminhada automaticamente ao Serob, sendo 

desnecessário o encaminhamento pelo funcionário terceirizado e, portanto, como ganho rápido, 

aceleraria o atendimento do pedido. 
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Além disso, outro ganho rápido é que o registro no sistema possibilitaria um relatório 

estatístico automático de forma a impedir o retrabalho por meio de anotações em planilhas e em 

um caderno de maneira manual. 

No sistema OSO, sob o qual haveria necessidade de treinamento dos servidores, seria 

importante um registro especial para os gabinetes a fim de a Selog manter o acompanhamento 

estatístico dos pedidos. 

A transformação do processo é inspirada no Business Process Improvement – BPI, que 

consta no Manual de BPM, pois se baseia em uma mudança de tarefa, buscando uma evolução 

progressiva do processo (BROCKE E ROSEMANN, 2013). O processo é ilustrado no diagrama 

de escopo IGOE para análise dos insumos, reguladores, recursos e saídas. 

Para representar o fluxo do processo utilizaremos a notação BPMN (Business Process 

Model and Notation) e a versão livre do software de desenho BizAgi Process Modeler (ver 

figuras 10 e 11). 

 

FIGURA 7 – Processo As Is 



39 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Em vermelho se destacam atividades que precisam melhorar, em amarelo aquelas que 

podem ser aprimoradas e em verde estão as atividades que estão satisfatórias. 
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FIGURA 8 – Processo To Be 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 9 – Fluxo do Processo As Is 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 10 – Fluxo do Processo To Be 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.6.2 Controle de Acesso aos Gabinetes Parlamentares 

 

O acesso aos gabinetes é mais uma atribuição da Selog que precisa de revisão. Logo na 

entrega do gabinete, o secretário parlamentar indicado pelo deputado, via autorização por 

formulário encontrado na Intranet, recebe uma cópia de chave do gabinete – a matriz permanece 

na Selog.  Caso mais secretários necessitem de cópias de chaves e, consequentemente, de 

autorização da abertura do gabinete pela Selog durante o período de expediente, o processo atual 

demanda uma autorização do parlamentar via ofício, que é registrado em uma pasta individual do 

gabinete. A solicitação das cópias de chave ao Serob segue os procedimentos detalhados, 

conforme o subitem 2.6.1. O mesmo ocorre quando há troca de fechaduras. 
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Esses ofícios ficam sob a guarda da Selog e precisam ser conferidos toda vez que um 

secretário parlamentar recorre à seção para solicitar a abertura do gabinete a fim de confirmar se 

este tem autorização de acesso ao gabinete. Cada um dos 513 gabinetes tem uma pasta individual 

onde constam os ofícios com a solicitação do parlamentar para incluir ou retirar autorizados, além 

de ter os registros das solicitações e o histórico delas. O registro permite observar a frequência 

com que um autorizado solicita a abertura do gabinete a fim de providenciar uma solução junto 

ao parlamentar para requisitar nova cópia de chave.  Todo esse processo é moroso, causa 

insatisfação dos clientes, além de movimentar considerável volume de documentos que ocupa 

espaço na seção.  

Por fim, deve-se observar a movimentação parlamentar nos gabinetes para se retirar 

automaticamente autorizados, cujos deputados foram afastados. Nesse caso, deve se registrar a 

devolução de chave e baixar a autorização. 

A proposta visa automatizar esse processo, aproveitando o sistema Edoc para encaminhar 

os ofícios de maneira que os dados possam ser alimentados no Sisgab, seja manualmente, seja 

automaticamente caso a plataforma permita. O encaminhamento dos pedidos de autorização 

estariam restritos àqueles secretários parlamentares autorizados pelo deputado a partir do 

SisDelegações. Este último sistema, conforme cartilha publicada na Intranet da Câmara dos 

Deputados, é voltado exclusivamente aos gabinetes parlamentares (deputados e servidores com 

lotação em gabinete parlamentar). Com ele, os deputados podem delegar a um ou mais servidores 

de sua equipe o acesso a alguns sistemas de informação privativos (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS G, 2017). 

Dessa forma da solicitação ao atendimento, o processo ocorreria eletronicamente, 

permitindo o acesso rápido às autorizações e evitando o acúmulo de papéis e pastas que se 

acumulam no decorrer da legislatura.  

 

 

2.6.3 Setor de Copas e Setor de Mobiliário 

As tendências nas organizações rumam para a centralização de seus esforços naquilo que 

já fazem de melhor, atividades em que reside seu diferencial (TORRES et al, 2013). Nesse 

sentido, o projeto de intervenção visa analisar também a relevância do setor de copas dentro das 
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atribuições da Selog, uma vez que se visa atividades mais diretas ao atendimento ao gabinete 

parlamentar. 

Já No Setor de Mobiliário, no presente momento não formalmente institucionalizado, 

tampouco estruturado, percebe-se uma necessidade de esse atendimento partir da Selog no que 

tange às solicitações diretas dos gabinetes. Até há pouco tempo essas solicitações eram realizadas 

junto ao Almoxarifado de Material Permanente, do Demap. No entanto, em virtude da 

particularidade de formatação do gabinete, entende-se que seriam importantes o atendimento e o 

monitoramento da Selog nesse campo.  

Propõe-se que se amplie o Sisgab, atualmente utilizado para gerir a ocupação dos 

gabinetes, a fim de que, em vez de solicitar via processo as demandas, o secretário parlamentar 

possa, por meio da delegação do parlamentar no SisDelegações, enviar pedidos de troca ou 

aquisição de mobiliário à Selog. Assim, essa seção encaminhará os pedidos aos departamentos 

executores e fará a gestão e monitoramento dos prazos dos serviços e da disponibilidade dos 

móveis solicitados e, em seguida, avaliar, junto aos gabinetes, a qualidade do serviço prestado. 

 

2.6.4 Complementações ao Processo de Ocupação e Desocupação dos 

Gabinetes Parlamentares 

 

Durante a distribuição dos gabinetes parlamentares no início da 55º legislatura o Sisgab já 

estava em uso nesse processo. No decorrer da legislatura foi possível avaliar o funcionamento do 

sistema e apontar melhorias. Percebeu a necessidade de incluir, via sistema, a emissão de 

comunicados a áreas na Casa que precisam ter conhecimento da mudança de ocupante nos 

gabinetes. Além disso, notou-se também a importância de envio de notificações às áreas que 

participam do processo de desocupação dos gabinetes. Por fim, levantou-se a possibilidade da 

emissão do Termo de Passagem de Carga - TPC, documento de mudança de detentor da carga 

patrimonial do gabinete.  

As notificações eletrônicas servem para acionar as seguintes áreas, conforme atribuição 

específica: a Coordenação De Engenharia De Telecomunicações e Audiovisual – Coaud, do 

Detec, responsável pelo bloqueio e desbloqueio dos ramais dos gabinetes, vistoria do estado dos 

aparelhos telefônicos e do equipamento de TV à cabo junto aos seus acessórios; e a Seção de 
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Suporte e Apoio Técnico ao Usuário – Sesau – do Cenin, que precisa ser convocada para fazer a 

vistorias dos equipamentos de informática e seus acessórios. 

O Sisgab já emite vários documentos utilizados para a distribuição dos gabinetes como o 

termo de devolução e o termo de entrega de gabinete, e o relatório de vistoria de gabinete 

parlamentar. No entanto, há o TPC que ainda não é emitido automaticamente. Ele precisa de ser 

criado pela Seção de Fiscalização, subordinada à Coordenação de Patrimônio/Demap. Essa ação 

leva algumas horas e muitas vezes é o último documento a ser obtido para a realização da vistoria 

nos gabinetes. Com a posse dele é realizada a vistoria dos bens patrimoniais dos gabinetes e 

registrada a falta ou sobre de algum deles. O documento é assinado pelo ocupante anterior e pelo 

atual, além do servidor responsável pela vistoria. 

Ademais, cabe considerar também a emissão do comunicado do Deapa que informa a 

mudança de ocupante nos gabinetes. Atualmente essa comunicação é feita via correspondência 

eletrônica, o que deverá permanecer, o que atrasa a atividade é que ela é feita manualmente. A 

sugestão é que esse e-mail seja encaminhado automaticamente pelo sistema às áreas da Casa que 

precisam ter conhecimento da alteração para providências específicas.  

O Núcleo de Cota Postal Telefônica, subordinado ao Departamento de Finanças, precisa 

de uma comunicação específica uma vez que este órgão necessita do horário específico tanto da 

desocupação, quanto da entrega do gabinete ao novo ocupante. Isso ocorre porque o núcleo 

regula a cota para uso dos telefones, determinando a cobrança ao parlamentar conforme período 

que ele tenha ocupado o gabinete. Portanto, o núcleo utiliza como referência um formulário de 

controle de movimentação parlamentar em que a Selog preenche a data e o horário da troca dos 

ocupantes, que impacta, assim, na cobrança da cota telefônica. 
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2.7 Gestão de Pessoas  

 Entre os principais elementos de BPM está o de pessoas, que engloba recursos humanos. 

Esse fator é definido como indivíduos e grupos que melhoram e aplicam continuamente seus 

conhecimentos e habilidades de processo e de gestão de processos com o objetivo de aprimorar o 

desempenho dos negócios (VOM BROCKE e ROSEMANN, 2013).  

Se não houver envolvimento das pessoas, qualquer proposta de mudança está fadada ao 

fracasso. Por essa razão, e no sentido de nos basearmos na delimitação de uma cadeia de valor, 

será fundamental o envolvimento da equipe da Selog, por meio de reuniões e validações durante 

o desenvolvimento do projeto. 

Além disso, será importante o treinamento para uso de sistemas, os quais ainda não são de 

conhecimento desses servidores, tais como o OSO, como uso para inserção de ordens de serviços, 

e o SisDelegações, para prestação de informações solicitadas.  

 

2.8 Não escopo 

Algumas demandas que se referem ao suporte logístico aos gabinetes parlamentares, mas 

não fazem parte do espoco desse projeto são:  

 Mudanças de layout e reforma de gabinete;  

 Solicitações referentes aos bens de informática;  

 Manutenções elétrica, hidráulica e telefônica; 

 Manutenções referentes ao audiovisual e equipamentos eletrônicos particulares; 

 Entrega de correspondências e periódicos; 

 Serviços referentes à material de expediente para os gabinetes; 

 Limpeza e dedetização do gabinete; 

 Acesso ao gabinete fora do horário de expediente, definido entre 8:30 e 18:30, contado 

também o horário das sessões noturnas até as 21:00; 

 Sinalização do gabinete na porta de entrada e nos corredores. 
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Tais atividades são atribuições específicas de órgãos da Casa, embora sejam monitoradas 

pela Selog. A depender de Acordos de Níveis de Serviço (SLA), tais atividades poderão ser 

centralizadas e aplicadas em projetos futuros a esse estudo.  
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO 

 

3.1 Escopo  

 

3.1.1 Objetivo Geral 

O projeto visa melhorar os processos da Selog a fim de que com a visualização deles seja 

possível gerir melhor o serviço e o conhecimento existente. A partir disso, é definido o 

relacionamento das atividades que agreguem maior valor ao departamento e seus beneficiários. 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 Identificar atividades essenciais da Selog; 

 Automatizar as solicitações para promover celeridade ao atendimento;  

 Gerir o atendimento no que se refere aos prazos para a execução; 

 Promover a gestão de qualidade. 

3.1.2 Entregas 

3.1.2.1 Complementações do sistema no processo de Ocupação e Desocupação 

dos Gabinetes Parlamentares 

Comunicados 

 

Comunicação do Deapa 

 

A comunicação do Deapa será encaminhada às áreas pertinentes da Casa quanto a essa 

informação automaticamente, logo que o processo da distribuição do gabinete for encerrado no 

Sisgab e acionada a ferramenta de emissão.  A condição e a justificativa deverão ser editadas no 

sistema. Os outros atributos do comunicado são preenchidos com base nas informações dos 

deputados e gabinetes já inseridas no Sisgab. 

 

Comunicação ao Nutel/Defin 

 

A Comunicação ao Núcleo de Cota Postal Telefônica, do Defin, visa informar os horários 

do uso da conta telefônica, ou seja, quando se encerra a de um ocupante e se começa a do novo. 
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Assim o sistema seria capaz de alimentar automaticamente os dados dos parlamentares e do 

gabinete, mas a data e o horário precisariam ser editados via sistema. 

Os modelos dessas comunicações encontram-se anexadas neste trabalho.  

 

Notificações 

As notificações visam solicitar um serviço às áreas. No decorrer das movimentações 

parlamentares nos gabinetes a Seção de Telefonia, da Coaud/Detec é acionada para vistoriar os 

aparelhos telefônicos e a Seção de Manutenção Técnica – Semat – da mesma coordenação é 

solicitada para verificar o estado dos aparelhos de TV à cabo e acessórios. O acionamento feito 

por e-mail será feito pelo sistema que: 

 Enviará alerta automático de entrega ou devolução de gabinete; 

 Emitirá comunicação automática para bloqueio e desbloqueio de ramais; 

 Manterá histórico de ocorrências. 

O contato telefônico diretamente aos atendentes da Semat seria complementar às 

notificações. 

A Seção de Suporte e Apoio Técnico ao Usuário, Sesau/Cenin tem a atribuição de 

vistoriar os equipamentos de informática e para tanto eles precisam ser avisados pelo Deapa. 

Assim, a ideia é que o sistema propicie o envio de um alerta automático de entrega ou devolução 

de gabinete, requisitando a vistoria e formatação de PCs e Notebooks. A próprio notificação 

serviria como abertura incidente junto à Central do Cenin a fim de que os técnicos possam 

prosseguir ao atendimento, o que depende de um Acordo de Nível de Serviço com o Cenin. A 

notificação, no entanto, não dispensaria o contato telefônico diretamente aos técnicos da Sesau. 

 

Termo de Passagem de Carga 

Outro documento importante no processo de ocupação/ desocupação dos gabinetes 

parlamentares é o TPC. Este projeto de intervenção sugere que se passe a criar um TPC 

específico para gabinetes com numeração própria e distinta do restante da Casa, para que o 

próprio sistema possa emiti-lo inclusive com uma numeração própria, que respeite uma ordem 

sequencial, além da inserção automática do ocupante anterior e do novo, permitindo ainda a 

opção de inseri-los manualmente. À exceção disso, nada mudaria no formato do TPC que seria 

encaminhado normalmente, com as assinaturas do responsável anterior e do novo pela carga, para 
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a área que controla as questões patrimoniais da Casa, nesse caso a Coordenação de Patrimônio, 

vinculada ao Departamento de Material e Patrimônio. 

 

3.1.2.2 Extinção do Setor de Copas e criação do Setor de Mobiliário 

Embora já se realize atividades de intermediação de entrega bens patrimoniais entre o 

Almoxarifado de Material Permanente, do Demap, e os gabinetes parlamentares, é preciso a 

formalização que se dá com a formatação de uma minuta de Ato da Mesa que altere o vigente, de 

número 144, de 2014. Deverá estar prevista nessa minuta a extinção do Setor de Copas e a 

criação do Setor de Mobiliário. 

Além disso, será necessária a adaptação dos espaços, tanto no que se refere à 

infraestrutura, quanto na guarda temporário de mobiliário. Da mesma maneira, deverá ser 

realizado o remanejamento de recursos humanos de uma área para outra, algo que não teria 

significativo impacto, uma vez que a equipe já se dividia entre as duas funções.  

 

3.1.2.3 Novo Controle de Acesso aos Gabinetes Parlamentares 

Para controlar a autorização de acesso ao gabinete o Sisgab precisará ter as seguintes 

funcionalidades:  

 Cadastrar servidores autorizados a adentrarem o gabinete; 

 Manter lista de autorizados por deputado e gabinete; 

 Excluir autorizações de acesso, conforme solicitação formal do parlamentar ocupante do 

gabinete; 

 Excluir, de forma automática, autorizados vinculados ao deputado, no caso de 

afastamento; 

 Gerar relatório de servidores autorizados; 

 Validar manutenção ou migração dos autorizados em casos de afastamento do deputado 

ocupante do gabinete. 

 

Sempre que demandada a dar acesso do secretário parlamentar ao gabinete, a Selog 

deverá utilizar o Sisgab para realizar as seguintes tarefas: 

 Registrar solicitação; 
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 Verificar se o solicitante tem autorização; 

 Gerar termo de solicitação; 

 Manter histórico de solicitações por gabinete; 

 Registrar abertura realizada. 

 

3.1.2.4 Automatização das Ordens de Serviço 

A automatização das ordens de serviço, depende da adaptação dos formulários da Selog –  

que se encontra no apêndice D deste trabalho –  para atender também as especificidades das 

ordens de serviço do Serob. 

Deverá ser definida a edição desses formulários de maneira que os secretários 

parlamentares possam ter acesso no gabinete ao Sisgab a fim de fazer sua solicitação, seja 

relativa a chaves, seja ligada ao mobiliário e infraestrutura do gabinete, conforme requisição 

específica. Tal acesso dependerá de autorização do Deputado ocupante do gabinete via 

SisDelegações. Ademais, a Selog teria acesso também no Sisgab para realizar essas solicitações, 

sempre que o próprio gabinete entrar em contato para fazer a demanda. 

Cabe incluir nessa plataforma mais dois documentos que também se encontram no 

apêndice D, trata-se das guias de recolhimento e de empréstimo. Tais guias são de uso exclusivo 

da Selog. A primeira é utilizada para recolher móveis que são encaminhados ao Serob a fim de 

reforma-los e, dessa forma, precisam da anuência do responsável pelo gabinete, sob a delegação 

do parlamentar, além de servir como documento de autorização de saída para o Departamento de 

Polícia – Depol. A segunda serve de empréstimo de mobiliário da Selog ao gabinete para 

substituir bem que momentaneamente encontra-se em reparo no Serob. 

 

3.1.2.5 Integração Sisgab e OSO 

O Maker Studio® é software de programação que foi utilizado para desenvolver ambos 

Sisgab e OSO. Isso facilita a comunicação entre eles. Essa integração foi confirmada pelos 

programadores de Centro de Informática da Casa, sendo, inclusive, os mesmos os 

desenvolvedores de ambos sistemas. 
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A integração dos sistemas é importante, pois permite a inserção dessas informações uma 

única vez, evitando assim a duplicidade e promovendo a celeridade e qualidade no atendimento. 

Além disso, ela possibilita também o registro da atividade realizada, que contribuirá para o 

registro estatístico do atendimento, também de maneira automática. Esses dados deverão ser 

consolidados em relatório emitido pelo sistema e são importantes para definirem indicadores de 

atendimento, algo inexistente no presente momento. 
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3.1.3 Estrutura Analítica de Projeto 
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3.2 Cronograma 

Entrega 
Fevereiro 

2018 

Março  

2018 

Abril 

2018 

Maio 

2018 

Junho 

2018 

Julho 

2018 

Complementações do sistema 

no processo de Ocupação e 

Desocupação dos Gabinetes 

Parlamentares              

Extinção do Setor de Copas e 

criação do Setor de Mobiliário              

Novo Controle de Acesso aos 

Gabinetes Parlamentares             

Automatização das Ordens de 

Serviço             

Integração Sisgab e OSO 
            

 

3.3 Custos 

O custo da hora de trabalho de servidores leva em conta as tarefas que já fazem parte das 

competências deles, seja no Cenin com o aprimoramento do Sisgab, seja no Deapa no 

treinamento e na execução das atividades. 

CUSTO DA EQUIPE ALOCADA NO PROJETO 

Membros da 

equipe 

 por área 

Número de 

Servidores 

Jornada mensal 

Valor da 

hora  

por 

servidor

* 

Custo por 

mês 

Prazo de 

execução 

(meses) 

Custo total  

Equipe do 

Projeto 

Ref. 

1 reunião 

semanal 

de 2 

horas 

Ref. 

2 

reuniões 

de 2 

horas no 

mês de 

entrega 

Outras 

tarefas 

Gerente 
1 8   80  162,50  14.300,00 6 

 R$   

85.800,00  

Deapa 

Chefe da Selog 

Diretor da Cegab 

2 8   40  162,50   7.800,00  6 
 R$   

46.800,00  

Detec 

Chefe do Serob 

Chefe da Semat 

2   4 40  162,50   7.150,00  1 
 R$     

7.150,00  
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Cenin 

Programadores 

da Sedas 

2 8   40  162,50   7.800,00  6 
 R$   

46.800,00  

Demap 

Chefe da Sefis 

Diretor da 

Coordenação  

de Patrimônio 

2   4 40  162,50  7.150,00  1 
R$   

7.150,00  

Defin 

Diretor Da 

Coordenação De  

Gestão De Cota 

Parlamentar 

Chefe da Nutel 

2   4 40  162,50  7.150,00  1 
R$    

7.150,00  

* R$162,50 - valor médio de 1h/trabalho de um servidor efetivo 

da Câmara dos Deputados informado pelo Cefor como referência. 

  

R$   

200.850,00 

 

Além disso, o Maker Studios já é um software de programação adquirido pela Câmara dos 

Deputados para o desenvolvimento de diversos sistemas da Casa, e, dessa forma, não gerará mais 

gastos à organização. 

 

 

3.4 Qualidade 

 

ENTREGA PREVISTA CRITÉRIOS DE ACEITE 

DO PATROCINADOR 

REQUISITOS 

Complementações do sistema 

no processo de Ocupação e 

Desocupação dos Gabinetes 

Parlamentares  

Definições das notificações e 

comunicados do Deapa 

Execução dos programadores 

da Seção de Desenvolvimento 

de Aplicações Setoriais, do 

Cenin  

Extinção do Setor de Copas e 

criação do Setor de Mobiliário  

Espaço físico e pessoal 

disponíveis 

Alteração no Ato da Mesa nº 

144, de 2014 

Novo Controle de Acesso aos Aprovação do sistema de 

cadastro de autorizados, da 

Execução dos programadores 

da Seção de Desenvolvimento 
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Gabinetes Parlamentares ferramenta de exclusão e da 

validação 

de Aplicações Setoriais, do 

Cenin 

Automatização das Ordens de 

Serviço 

Aprovação dos formulários Execução dos programadores 

da Seção de Desenvolvimento 

de Aplicações Setoriais, do 

Cenin 

Integração Sisgab e OSO Reunião entre Deapa e Detec 

para definições da integração 

Execução dos programadores 

da Seção de Desenvolvimento 

de Aplicações Setoriais, do 

Cenin  

Comunicação aos gabinetes Aprovação do material de 

divulgação 

Arte e divulgação da Secom 

para o material informativo 

eletrônico aos gabinetes 

 

3.5 Recursos humanos 

A equipe que conduzirá o projeto será a especificada no quadro a seguir. Não haverá a 

necessidade de capacitação para participar do grupo. Outros envolvidos atuarão apenas em 

entregas específicas, portanto não terão participação permanente no grupo. 

Membros da equipe por área Quantidade de servidores Colaboração 

Deapa 3 Parcial 

Cenin 2 Parcial 

3.6 Comunicações 

Ao gerir um projeto é essencial a administração do prazo, a motivação da equipe 

envolvida e o atendimento das expectativas dos stakeholders. Para tanto, a comunicação deve ser 

bem planejada.  

Segundo o Guia PMBOK®, planejar o gerenciamento das comunicações é o processo de 

determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e definir uma 

abordagem de comunicação (PMBOK, 2009). Com esse intuito, o gestor de projetos deve: 
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 Conectar as partes interessadas respondendo suas necessidades de informação, gerando 

confiança e entusiasmo pelo projeto e estimulando trabalho em equipe e cooperação; 

 Agilizar a tomada de decisão disponibilizando a informação certa na hora certa para as 

pessoas certas; 

 Garantir o alinhamento entre as pessoas disponibilizando uma documentação resumida e 

eficiente, o que implicará em menos discussões e conflitos. 

Um método muito eficiente, sugerido pelo PMBOK, é o 5W2H. As letras são extraídas do 

idioma inglês e significam o seguinte: 

What? O que? Qual informação 

Why? Por quê? Com qual propósito 

Who? Quem é o responsável? 

Who? Para quem? Quem precisa da informação 

When? Quando serão necessárias e qual periodicidade 

Where? Onde ocorrerão ou serão armazenadas 

How? Como? Template, Procedimento, Best Practices 

Assim, algumas medidas serão tomadas para que essas informações estejam sempre claras 

para a equipe e os stakeholders: 

- Reuniões semanais com a equipe do projeto, sempre com a antecipação de pauta, a fim 

de promover decisões, ações e a atualização quanto ao andamento das atividades, assim como 

para favorecer soluções para eventuais dificuldades que surgirem. Cada reunião será registrada 

em ata que será encaminhada para cada membro presente nas reuniões para validação das 

decisões tomadas; 

- Reuniões com os stakeholders a fim de verificar o atendimento às expectativas à medida 

que as ações são implementadas; 

- Contato contínuo com os stakeholders, seja por meio eletrônico, seja por ligações 

telefônicas, no sentido de manter o compromisso entre as apartes; 

- Apresentação periódica de relatórios para o patrocinador a fim de mantê-lo sempre 

informado sobre as ações tomadas, além do aconselhamento e sugestões para os passos seguintes, 

respeitando naturalmente o escopo do projeto; 
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- Avaliação contínua do cumprimento dos prazos, devendo, em caso de extrapolação, 

solicitar a intervenção do patrocinador; 

- Registro de lições obtidas com o desenvolvimento do projeto para proveito em planos 

futuros; 

- Anotações referentes acontecimentos imprevistos durante a implementação do projeto, 

como mudanças no escopo e mitigação de riscos. 

 

3.7 Riscos 

Relacione os principais riscos do projeto e as ações para abordá-los, conforme tabela abaixo.  

Risco Criticidade Ação 

Disponibilidade dos 

programadores 
Alta 

Definição de prioridade, levando em 

conta que o ano de 2018 é de eleição e, 

portanto, o sistema tem de estar 

completo para a distribuição dos 

gabinetes em 2019. Intervenção do 

patrocinador para incentivar a 

continuidade das ações nos prazos 

estabelecidos. 

Resistência de transferência das 

atribuições do Setor de Copas 

para outro Departamento  

Alta 

Estabelecimento de prazo para uma 

transição gradual com o suporte de 

pessoal. 

Integração Sisgab e OSO Baixa 

Garantia da vigência do contrato de uso 

do software Maker, utilizado para a 

criação e alteração de ambos os 

sistemas.  

 

 

3.8 Aquisições 

Não haverá demais aquisições, uma vez que o sistema já foi adquirido pela Casa e está em 

uso. Quanto à infraestrutura necessária, não há necessidade de aquisições, mas apenas uma 

alteração no layout do espaço já reservado ao Setor de Mobiliário. 

No que se refere às comunicações, será suficiente a divulgação via correio eletrônico e 

demais meios de comunicação eletrônica que a Casa dispõe.  
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3.9 Partes Interessadas 

 Deputados; 

 Gabinetes Parlamentares (Secretários Parlamentares); 

 Departamento de Apoio Parlamentar; 

 Departamento de Material e Patrimônio; 

 Centro de Informática; 

 Departamento de Finanças; 

 Departamento Técnico. 
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4. Conclusão 

Um dos principais desafios para a Câmara dos Deputados aplicar o BPM (gestão de 

processos de negócios) é o foco na representação da estrutura funcional em vez de ser na 

agregação de valor. Esse enfoque tem mudado a partir do momento que se busca perceber 

atividades desenvolvidas de maneira integrada, como processos e transformações de entradas em 

saídas tendo como fim a agregação de valor. Esse foi também um desafio para a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, como foi abordado no texto sobre Cadeia de 

Valor. 

Levando isso em conta este trabalho apresenta o histórico da Gestão de Processos, 

considerando o BPM para analisar o ciclo de vida do processo. Analisou-se a Gestão de 

Processos no setor público de maneira geral até restringir-se ao estudo desse tipo de gestão na 

Câmara dos Deputados. Observou-se os avanços alcançados desde o 1º ciclo de gestão, entre os 

anos de 2009 e 2011, ao utilizar-se o método do Balanced Scorecard – BSC, até o ciclo vigente 

que se concluirá em 2023. Tudo isso para, enfim, se dirigir aos processos da Selog. 

Assim, estudou-se um histórico do atendimento ao gabinete parlamentar com a criação da 

CAP e em seguida do Deapa, até as atribuições da Selog, considerando os problemas a serem 

corrigidos utilizando o BPM como base para o projeto.  

A iniciativa desse projeto em mapear os processos da Selog possibilitou a avaliação das 

atividades críticas em cada processo e a propostas para sua solução. Na maioria deles percebeu-se 

a necessidade de automatização, aproveitando a tecnologia já utilizada na Casa, em outros o 

impositivo da complementação de ações, como no caso da distribuição de gabinetes. Considerou-

se também as entregas de maneira estruturada com seus devidos prazos, os custos para a 

implementação do projeto e os riscos e suas devidas mitigações. Além disso, o trabalha levanta 

subsídios para uma etapa seguinte de aprimoramento de processos, sempre visando à melhoria 

contínua. Para tanto, a definição de indicadores será significativa e a automatização dos registros 

de serviço proporciona isso. 

Outro desafio observado durante o desenvolvimento do projeto é o alinhamento com a 

estratégia da Casa. É importante e necessário que as ideias de planejamento estratégico sejam 

plenamente difundidas e compartilhadas entre os diversos setores da Casa, assim como a missão e 

a visão da Câmara. Esse é um problema percebido durante a realização do MBA. Além dos 
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setores da Casa, há a necessidade do patrocínio dos parlamentares para que todo esse trabalho 

tenha êxito. No caso da SEPLAG/MG as iniciativas vieram do próprio governo. 

Portanto, espera-se que a melhoria proposta agregue valor aos processos da Selog, 

principalmente no atendimento das expectativas dos clientes, nesse caso, parlamentares e 

secretário e, por fim, inspire outras propostas de inovação em outros setores que tenham como 

objeto o atendimento ao parlamentar. 
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APÊNDICE A 

Compilação do levantamento de serviços de apoio logístico prestados aos gabinetes 

parlamentares obtidos por meio de taxonomia previamente realizada no Projeto de Intervenção da 

Proposta de Central de Relacionamento com os Deputados (BERGO, 2015). 

 

 
CATÁLOGO DE SERVIÇOS DA SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 
Fonte: Proposta de Central de Relacionamento com os Deputados ou (BERGO, 2015) com adaptações 

 
Tema  Especificação Unidade responsável Setor  

Nível de 
Atendimento 

1 
Mobiliário e 

equipamentos 
Material 
Permanente 

AMPER - ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL PERMANENTE/ 
SELOG - SEÇÃO DE APOIO 
LOGISTICO 

 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

2 
Mobiliário e 

equipamentos 

Recolhimento de 
material 
permanente em 
bom estado 

SELOG - SEÇÃO DE APOIO 
LOGISTICO  

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

3 
Mobiliário e 

equipamentos 

Transferência de 
Bens Patrimoniais 
entre Gabinetes 

SELOG - SEÇÃO DE APOIO 
LOGISTICO 

MATERIAIS Informação 

4 
Reforma e 

manutenção 

Fechaduras e 
confecção de 
chaves  

DETEC - SERVIÇO DE OBRAS E 
MANUTENÇÃO GERAL / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

5 
Reforma e 

manutenção 
Gesso 

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

6 
Reforma e 

manutenção 
Manutenção de 
pintura  

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

7 
Reforma e 

manutenção 
Marcenaria  

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 
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8 
Reforma e 

manutenção 
Persianas  

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

9 
Reforma e 

manutenção 
Pisos e 
revestimentos  

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

10 
Reforma e 

manutenção 

Reforma de 
estofamento de 
cadeiras, sofás e 
almofadas 

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

11 
Reforma e 

manutenção 
Serralheria  

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

12 
Reforma e 

manutenção 
Tapetes e carpetes 

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

13 
Reforma e 

manutenção 
Vidros  

COENG/DETEC - 
COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

14 
Suporte ao 
gabinete 

Abertura de móveis 
e portas internas do 
gabinete 
parlamentar   

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

15 
Suporte ao 
gabinete 

Água mineral para 
os gabinetes  

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

COPAS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização 

16 
Suporte ao 
gabinete 

Autorização para 
acesso ao gabinete 
parlamentar   

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

CHAVES 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização 

17 
Suporte ao 
gabinete 

Afixação de 
cartazes autorizados 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO  

Informação 

18 
Suporte ao 
gabinete 

Confecção de 
carimbos – Sedex 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 
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19 
Suporte ao 
gabinete 

Confecção de 
carimbos para envio 
de 
correspondências 
pelos Correios 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

20 
Suporte ao 
gabinete 

Confecção de 
carimbos para uso 
interno do gabinete 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

MATERIAIS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

21 
Suporte ao 
gabinete 

Empréstimo de 
carrinhos  

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

COPAS Informação 

22 
Suporte ao 
gabinete 

Entrega de 
gabinete  

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO  

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização 

23 
Suporte ao 
gabinete 

Permuta de 
gabinete 

CEGAB/DEAPA - 
COORDENAÇÃO DE APOIO AO 
GABINETE PARLAMENTAR 

 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 

24 
Suporte às 

copas 
Entrega de material 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
APOIO LOGÍSTICO 

COPAS 

Informação / Auxílio 
para solicitação ou 

formalização / 
Acompanhamento 
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APÊNDICE B 

Detalhamento dos serviços compilado das informações obtidas na parte de serviços do 

CamaraNet. 

Detalhamento do serviço 

Nome do Serviço: 

Material Permanente 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Mobiliário e equipamentos 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

 Sim Link:  

X Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 
Contato 
habitual 

Ramal 

DEMAP/AMPER Fornecedor Semanal  Renan 3901-
8410 

 

Descrição do serviço: 

Fornece móveis aos gabinetes parlamentares.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

48 horas. 
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Nome do Serviço: 

Recolhimento de material permanente em bom estado  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Mobiliário e equipamentos 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

 Sim Link:  

X Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 

Recolhe material permanente em bom estado de conservação a partir de solicitação dos gabinetes 

parlamentares.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

24 horas. 
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Nome do Serviço: 
 
Transferência de Bens Patrimoniais entre Gabinetes 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Mobiliário e equipamentos 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG - SEÇÃO DE APOIO LOGISTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/89029  

 Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 
Providencia a transferência física do bem patrimonial após registro da movimentação do bem no 
Sistema de Gestão Patrimonial (Sigmas).  

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

24h 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

- O próprio Gabinete Parlamentar deve fazer o registro da movimentação do bem, mediante a Guia de 

Transferência Eletrônica (GTE) no Sistema de Gestão Patrimonial (Sigmas), no seguinte endereço 
eletrônico: http://prod.camara.gov.br/DEMAPGeral/Menu/DEMAP.asp; 

 

- Após esse procedimento, o Gabinete deve entrar em contato com a Seção de Apoio Logístico do 
Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa) e solicitar a transferência física do bem. 
 

 

 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/89029
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/89029
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Nome do Serviço: 

Fechaduras e confecção de chaves  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

 Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87573   

x Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 4 horas Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Oferece serviços de cópias de chaves e troca de fechaduras. 

 

 

 

 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

4 horas. 

 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87573
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Nome do Serviço: 

Manutenção de Gesso 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87734  

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 7 dias Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Realiza serviço de gesseiro: remoção, reparo, modificações no forro de gesso e restaurações do 

acabamento de gesso.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

7 dias. 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87734


74 

 

Nome do Serviço: 

Manutenção de pintura 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87601   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 7 dias Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Serviço de pintura paredes.  

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

7 dias. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87601
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Nome do Serviço: 

Marcenaria 

Subtema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88875   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 72 horas Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Oferece serviços de marcenaria: consertos e reformas de móveis (armários, estantes, mesas etc.), portas, 

divisórias e artigos de madeira; manutenção e substituição de fórmicas; envernizamento; reparo e troca do 

verniz.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

72 horas. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88875


76 

 

Nome do Serviço: 

Persianas 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/88602   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 
Contato 
habitual 

Ramal 

Serviço de Obras Execução 72 horas Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Providencia o conserto de persianas verticais e horizontais (cortinas). 
 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

72 horas. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

O órgão fiscal do contrato de aquisições de persianas é o DETEC/CPROJ. No caso de necessidade de 
troca, o órgão responsável por essa função é a Seção de Ambientação. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88602
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88602


77 

 

Nome do Serviço: 

Pisos 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88609   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 24 horas Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Providencia o conserto de piso e revestimento em geral (exceto carpete): paviflex, granito, mármore, 

cerâmica, madeira. 

 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

Variável. Conforme volume de pedidos. 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88609


78 

 

Nome do Serviço: 

Reforma de estofamento de cadeiras, sofás e almofadas 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88658   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 7 dias Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Conserto e reforma de estofados de móveis e almofadas. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

7 dias . 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88658


79 

 

Nome do Serviço: 

Serralheria 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86761   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 7 dias Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Oferece serviço de serralheiro para manutenção de janelas, portas, brises e esquadrias metálicas, conserto 

e modificações em móveis e estruturas de metal. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

7 dias . 

 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86761


80 

 

Nome do Serviço: 

Tapetes e carpetes 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88623  

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 7 dias Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Providencia serviços de tapeçaria em geral: conserto e reparo dos tapetes e carpetes instalados nas 

dependências da Câmara dos Deputados. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

7 dias . 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88623


81 

 

Nome do Serviço: 

Vidros 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Reforma e manutenção 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88630  

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 7 dias Gilson 64186 

 

Descrição do serviço: 

Providencia serviços de vidraçaria: manutenção de vidros comuns e temperados, instalados em janelas, 

portas, divisórias, painéis, etc. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

7 dias . 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88630


82 

 

 

Abertura de móveis e portas internas do gabinete parlamentar   

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS / SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86404  

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como 

instância de execução, instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de 

encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

Serviço de Obras Execução 4 horas Gilson 64186 

SELOG Processo/ Execução (portas internas)  1 hora Cícero 62613 

 

Descrição do serviço: 

Providencia a abertura de móveis e portas internas do gabinete parlamentar.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

De 1 a 4 horas. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem anexados, 

restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros aspectos 

relevantes) 

No caso de abertura de móveis, é preciso solicitar chaveiro no Serviço de Obras. 

A abertura de portas internas é atendida imediatamente após o pedido. 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86404


83 

 

Nome do Serviço: 

Água Mineral para Gabinete Parlamentar  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Apoio Logístico 

Subtema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86964   

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 

Contato 

habitual 
Ramal 

DEMAP/COALM Fiscal do contrato Semanal  Sérgio 64875 

 

Descrição do serviço: 

Fornece garrafas de água mineral semanalmente aos gabinetes parlamentares.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

1 hora. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86964


84 

 

Nome do Serviço: 

Autorização para acesso ao gabinete parlamentar   

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao Gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/1868588   

 Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 

Autoriza a afixação de cartazes nos murais localizados no subsolo, nos andares do Anexo IV e no 
pavimento superior do Anexo III 

 

Formato de solicitação e encaminhamento à unidade prestadora do serviço: (sistema, formulário, 

ofício, e-mail, etc – indicar link, se houver) 

Formulário https://camaranet.camara.gov.br/documents/10156/148318/1-4180050-
Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20ACESSO%20Gabinete%202015.pdf  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

Imediato. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1868588
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1868588
https://camaranet.camara.gov.br/documents/10156/148318/1-4180050-Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20ACESSO%20Gabinete%202015.pdf
https://camaranet.camara.gov.br/documents/10156/148318/1-4180050-Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20ACESSO%20Gabinete%202015.pdf


85 

 

Nome do Serviço: 

Afixação de cartazes autorizados 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao Gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/87216  

 Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 

Autoriza a afixação de cartazes nos murais localizados no subsolo, nos andares do Anexo IV e no 
pavimento superior do Anexo III. Os cartazes, então, são encaminhados à SELOG para a devida afixação.  

 

Formato de solicitação e encaminhamento à unidade prestadora do serviço: (sistema, formulário, 

ofício, e-mail, etc – indicar link, se houver) 

E-mail 
publicidade@camara.leg.br 
 
Telefone 
61831, 61833, 61835 
 
Local 
Anexo I, 15º Andar, Sala 1508 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

Imediato. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87216
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87216


86 

 

Nome do Serviço: 

Confecção de Carimbos - SEDEX  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link:  https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/1981530  

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 
Contato 
habitual 

Ramal 

SEDAQ Execução 7 dias úteis Eduardo 64731 

 

Descrição do serviço: 

Disponibiliza formulário para solicitação de carimbo específico para SEDEX. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

15 dias.  

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

A SEDAQ normalmente aguarda um volume significativo de pedidos para encaminhá-los para a empresa. 
Geralmente isso ocorre semanalmente. O atendimento não costuma passar de um mês do pedido inicial. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1981530
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1981530


87 

 

Nome do Serviço: 

Confecção de carimbos para envio de correspondências pelos Correios  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link:  https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/3242556  

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 
Contato 
habitual 

Ramal 

SEDAQ Execução 7 dias úteis Eduardo 62613 

 

Descrição do serviço: 

Disponibiliza formulário para solicitação de carimbos para o envio de correspondências pelos Correios. 
São eles: Mala Direta Postal Básica; Mala Direta Postal Especial; Devolução Física; e Carta.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

15 dias.  

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/3242556
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/3242556


88 

 

Nome do Serviço: 

Confecção de carimbos para uso interno do gabinete  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link:  https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/86579  

 Não Referência: 

Outras unidades envolvidas: (Áreas que participam, em algum momento, do processo, como instância de execução, 

instrução e/ou deliberação – mencionadas conforme fluxo de encaminhamento) 

Unidade Participação no processo 
Prazo 

estimado 
Contato 
habitual 

Ramal 

SEDAQ Execução 7 dias úteis Eduardo 62613 

 

Descrição do serviço: 

Disponibiliza formulário para solicitação dos seguintes carimbos: 1) Nome do Deputado e endereço do 
gabinete e 2) "Recebi o original".  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

15 dias. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

A SEDAQ normalmente aguarda um volume significativo de pedidos para encaminhá-los para a empresa. 
Geralmente isso ocorre semanalmente. O atendimento não costuma passar de um mês do pedido inicial. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86579
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/86579


89 

 

Nome do Serviço: 

Empréstimo de carrinhos 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link:  https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/88448  

 Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 

Providencia o empréstimo de carrinhos para o transporte de materiais. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

Depende apenas da disponibilidade dos carrinhos no momento. Geralmente o atendimento é imediato. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

Os carrinhos são disponibilizados para o pessoal do gabinete. O carregador não é disponibilizado para o 
transporte de materiais, pois não pode se responsabilizar por estes.  

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88448
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/88448


90 

 

Nome do Serviço: 

Entrega de gabinete 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link:  https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/1696412   

 Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 

Autoriza a entrega de gabinete e respectivas chaves para uso de Deputado em exercício de mandato. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

Imediato. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

O formulário precisa de ter como anexo uma cópia de um documento de identificação que conste o RG 
do autorizado. O crachá também pode ser utilizado para a identificação, desde que o servidor esteja em 
exercício.  

O gabinete só pode ser entregue à pessoa autorizada pelo deputado, sendo o jogo de chaves de uso do 
parlamentar. 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1696412
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1696412


91 

 

Nome do Serviço: 

Permuta de gabinete 

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte ao gabinete 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

X Sim 
Link: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/1372946     

 Não Referência: 

 

Descrição do serviço: 

Requerimento de permuta de gabinete entre Deputados Titulares, a ser encaminhado para autorização 
do Primeiro-Secretário da Casa. 

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

72 horas. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

O formulário precisa de ser preenchido e assinado pelos dois deputados interessados na permuta. Em 
seguida, ele é encaminhado à Primeira Secretaria para autorização.   

A permuta deve ocorrer em 72 horas após a assinatura do Primeiro Secretário, do contrário perde a 
eficácia.  

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1372946
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/1372946
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Nome do Serviço: 

Entrega de material  

Tema: (classificação conforme taxonomia CRD) 

Suporte às copas 

Unidade prestadora responsável: (Unidade/Departamento) 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 

Serviço publicado no portal institucional:  

 Sim Link:  

X Não 
Referência: https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-
/exibicao_servico/87034  

 

Descrição do serviço: 

Disponibiliza serviços de copa para os gabinetes, fornecendo chá e café.  

 

Prazo estimado para execução/atendimento pela unidade prestadora: (detalhamento/justificativa) 

Imediato. 

 

Informações úteis sobre o serviço: (Considerar pontos de atenção, documentos a serem 

anexados, restrições ao atendimento, informações sobre alternativas de atendimento, outros 

aspectos relevantes) 

O Setor de Copas controla estoque e material a ser distribuído às copas, além de preservar a 
infraestrutura da copa. 

 

 

 

 

https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87034
https://camaranet.camara.gov.br/diretorio-servicos/detalhes-servico/-/exibicao_servico/87034
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APÊNDICE C 

Comunicados: 

Comunicado do Deapa 

 

 

COMUNICADO Nº XX, DE XX DE XXXXXX DE XXXX 

 

O Departamento de Apoio Parlamentar comunica as seguintes alterações: 
 

DADOS AFASTAMENTO ENTRADA 

DATA DIA/MÊS/ANO DIA/MÊS/ANO 

NOME PARLAMENTAR XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

NOME CIVIL xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

PARTIDO/UF PARTIDO/UF PARTIDO/UF 

GABINETE Nº Nº 

CONDIÇÃO Suplente/ Titular Suplente/ Titular 

EVENTO/JUSTIFICATIVA 
Reassunção do Titular (Dep. Fernando 

Torres). 

Exoneração, a pedido, do cargo de 

Secretário de Desenvolvimento 

Urbano no Estado da Bahia. 

 

FONTES: SELOG/DEAPA 

COMPI/SGM 

INFORMAÇÕES: SEREL/DEAPA: 6-2688 

O Deapa recomenda: Imprima somente se necessário. Sempre que possível, reutilize o verso do papel e imprima duas 

páginas por folha. 
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Comunicado à Nutel/Defin 

 

FORMULÁRIO PARA CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO PARLAMENTAR 

 

 
 
 
1. MOVIMENTAÇÃO PARLAMENTAR NO SISTEMA 

 
 

Dep. Afastado:  Carteira:  

 
 
 

Dep. em exercício:  Carteira:  

 
  
 
2. VÍNCULO E DESVÍNCULO DOS RAMAIS NO SISTEMA 

 

N.º do Gabinete Parlamentar: Data: DD/MM/AAAA 

Horário de desocupação: HH:MM 

 

Nº  Data: DD/MM/AAAA 

Horário de ocupação: HH:MM 
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APÊNDICE D 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

SETOR DE CHAVES 
REQUISIÇÃO Nº 

 

19 de dezembro de 20177 
 
A CAENGE/ Serviço de Obras 
 
 

Senhor Chefe, 
 

Solicito providenciar o serviço abaixo em atendimento ao pedido do(a) Senhor(a) 
Deputado(a) XXXXXXXXXX - Gabinete XXX - Anexo XX. 

 
1  Aberturas Diversas   5  Troca de Segredo 
2  Cópia de Chave   6  Unificação de Fechadura 
3  Inversão de Fechadura  7  Outros 
4  Troca de Fechadura  

 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

X     
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

X  
      
 

 

Solicitante: XXXXX Ponto: XXXXXXXX 
 

 
Chefe 

 

Para uso do Serviço de Obras 
 

Concluído em, _______/_______/_______ 
 
 
                    Executante                                                            Solicitante 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR 

COORDENAÇÃO DE APOIO AO GABINETE PARLAMENTAR 

SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 
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SETOR DE MATERIAL 
REQUISIÇÃO Nº XXX 

 

Brasília, 19 de dezembro de 2017 
 
A CAENGE/ Serviço de Obras 
 
 

Senhor Chefe, 
 

Solicito providenciar o serviço abaixo em atendimento ao pedido do(a) Senhor(a) 
Deputado(a) XXXXXXXXXXXXXX - Gabinete XXX - Anexo XX. 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 
  XXXXXXXXXXX 

 

Solicitante: XXXXXXX Ponto: XXX.XXX 

 
 

Chefe 
 

Para uso do Serviço de Obras 
 

Concluído em, _______/_______/_______ 
 
 
                    Executante                                                            Solicitante 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR 
COORDENAÇÃO DE APOIO AO GABINETE 

PARLAMENTAR 

SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 
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SETOR DE MATERIAL 
GUIA DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PERMANENTE 

 

Brasília, 19 de dezembro de 2017  
 
 

Origem 
DEAPA - SELOG 

Destino 
GABINETE  XXX - DEP. XXXXXX 

 
Descrição do Material Nº Reg. Patrimonial 

XXXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXXX 
 

Órgão de Origem - Responsável 

Nome 
XXXXXXXX 

Ponto  

X.XXX 

Assinatura 
 

 

Órgão de Destino - Responsável 

Nome 
      

Ponto 

      

Assinatura 
 

 
 
 
Material devolvido em: ______/______/______ 
 
 
Assinatura/Ponto: ________________________  

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR 
COORDENAÇÃO DE APOIO AO GABINETE 

PARLAMENTAR 

SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO  



98 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

SETOR DE MATERIAL  
GUIA DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE 

 

Brasília, 19 de dezembro de 2017 

 

 

Origem 
GABINETE - XXX - DEP. XXXXXX 

Destino 
DEAPA - SELOG 
 

Descrição do Material Nº Reg. Patrimonial 

XXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX 

            

            
 

Órgão de Origem - Responsável 

Nome 
XXXXXX 

Ponto  

XXX.XXX 

Assinatura 
 

 

Órgão de Destino - Responsável 

Nome 
XXXXXX 

Ponto 

X.XXX 

Assinatura 
 

 

Requisição nº  XXX 

 
 
Material Recebido em: ______/______/______ 
 
 
Assinatura/Ponto: ________________________ 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR 
COORDENAÇÃO DE APOIO AO GABINETE 

PARLAMENTAR 

SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO 
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TERMO DE PASSAGEM DE CARGA N.º    /2017 

 
Ao(s)    dia(s) do mês de       do ano de     , no gabinete n.º    , antes ocupado 

pelo(a) Deputado(a)      e ora ocupado pelo(a) Deputado(a)      , nós, responsáveis pela carga em 
transferência, sob a supervisão da Seção de Fiscalização/Demap, ao final assinados, com base na 
listagem de bens oriunda do Sistema de Gestão de Material e Serviço, datada de 16/04/2010, composta 
de       bens e suas agregações, com fulcro no artigo 20 do Ato da Mesa n.º 63/97, procedemos à 
conferência dos materiais ali existentes e constatamos a seguinte situação: 
 

1 – BENS NÃO LOCALIZADOS, PORÉM SOB A CARGA DO ÓRGÃO 

NRP DESCRIÇÃO NRP DESCRIÇÃO 

    

    

    

    

    

2 – BENS LOCALIZADOS, PORÉM SOB A CARGA DE OUTRO ÓRGÃO 

NRP DESCRIÇÃO NRP DESCRIÇÃO 

    

    

    

    

    

3 – SITUAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DE BOLSO: 
A) Quanto à completude: 1). (   ) Completo; 2).(   ) Incompleto, falta: (   ) caneta;           (   ) capa 
protetora; (   ) cabo adaptador; (   ) suporte de sincronização; (   ) cartão de rede;  (   ) CD; (   ) PC 
Card; (   ) manual.  B) Quanto ao uso e guarda:  1). (     ) Ficou com o responsável anterior; 2). (     ) 
Foi recebido pelo responsável atual. 

4 – SITUAÇÃO DO NOTEBOOK: 
A) Quanto à completude: 1) (   ) Completo ; 2) (   ) Incompleto, falta: (   ) bolsa para transporte; (   
) mouse óptico USB; B) Quanto ao uso e guarda: 1) (     ) Ficou com o responsável anterior; 2) (     ) 
Foi recebido pelo responsável atual. 

OBS.:  
 

    
A partir desta data, eu, responsável atual, assumo a responsabilidade pelos bens 

constantes da relação mencionada acima, à exceção dos indicados como falta. Quanto ao(s) 
bem(ns) informado(s), neste Termo, como localizado(s), porém  sob a carga de outro órgão 
(sobra(s)), solicito à Coordenação de Patrimônio que emita a(s) devida(s) guia(s) de transferência 
com vistas a regularizar a carga patrimonial desse(s) bem(ns). 
 

___________________________________________ 
Deputado atual: Assinatura 

 
___________________________________________ 

Responsável anterior: Assinatura/Ponto 
 

___________________________________________ 
Deapa: Assinatura/Ponto 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 


