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Resumo Executivo 
 

O presente projeto de intervenção volta-se ao aprimoramento dos serviços de apoio à 

atuação parlamentar prestados pelas diversas áreas que compõem a estrutura administrativa da 

Câmara dos Deputados, com o objetivo de oferecer atendimento de excelência aos deputados e, 

dessa forma, prover o adequado suporte ao exercício de seus mandatos. A iniciativa alinha-se ao 

planejamento estratégico estabelecido, favorece a eficiência e impulsiona o foco no 

relacionamento com os deputados como atores principais da missão institucional da Casa. 

A proposta decorre da dificuldade percebida pelos parlamentares e unidades diretamente 

envolvidas com a rotina dos gabinetes quanto ao acesso às informações úteis ao trabalho por eles 

desenvolvido, que vão desde procedimentos e normas de aplicação pessoal, até atividades de 

apoio logístico e de infraestrutura. A ausência de atendimento interno com informações 

arquitetadas acarreta desperdício de esforços e ocasiona retrabalho e morosidade às ações. 

Diante desse contexto, propõe-se a estruturação de uma Central de Atendimento aos 

Deputados, em local privilegiado e de fácil acesso pelos parlamentares e com pessoal capacitado, 

nos moldes do formato implantado no Parlamento Europeu, para prestar atendimento relacionado 

a serviços administrativos e informações gerais aos parlamentares, e atuar como interface entre 

esse público e as áreas prestadoras, atribuição inerente ao Departamento de Apoio Parlamentar, 

órgão diretamente vinculado à Diretoria-Geral da Casa. 

Os custos relativos aos investimentos e às demais ações propostas estão estimados no plano 

do projeto. O cronograma para as entregas previstas aproxima-se de sete meses e contém como 

etapas a realização de benchmarking; estruturação de espaço físico para as atividades; análise, 

definição e catalogação dos principais temas a serem recepcionados pela área; composição e 

treinamento da equipe de atendimento; ações de comunicação e, por fim, o lançamento do 

serviço. Planeja-se implantar a unidade de forma bem estruturada e ao mesmo tempo célere, para 

agregar benefícios sensíveis à gestão, com a perspectiva de incentivo a evoluções cíclicas e 

continuadas ao longo do funcionamento. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Modelo da Administração Pública atual 

Como introdução à proposta apresentada no presente projeto, faz-se necessária uma breve 

referência ao modelo de gestão que norteia a administração pública atual, introduzido no Brasil a 

partir de 1995, por meio do movimento denominado Reforma do Estado: a administração pública 

gerencial. "Essa abordagem renovou os paradigmas da administração pública brasileira e exigiu 

[...] a busca por novos métodos e práticas de gestão" (FERREIRA, 2009, p. 2). 

A administração pública gerencial surgiu em substituição ao modelo burocrático, o qual 

havia trazido avanços importantes com relação ao patrimonialismo, que o antecedeu, ao basear-se 

na distinção de limites entre o público e o privado e instituir princípios como profissionalismo, 

impessoalidade, racionalidade e formalidade. 

O advento da globalização, a abertura de mercado e o avanço das relações democráticas 

trouxeram aos governos desafios que exigiram novos patamares de eficiência e transparência, 

com o objetivo de as organizações públicas darem respostas a “problemas não só de crescimento 

e da decorrente diferenciação de estruturas e complexidade crescente da pauta de problemas a 

serem enfrentados, mas também de legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania" 

(BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 5). 

A abordagem gerencial visou implantar na administração pública conceitos adotados pela 

administração de empresas, não obstante as diferenças fundamentais entre os objetivos e o 

contexto de atuação de ambas as esferas (OSBORNE; GAEBLER, 1994, p. 21-22). A esse 

respeito, Luís Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado responsável pela introdução do modelo 

no Brasil durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, evidencia que "a reforma buscou 

adaptar algumas estratégias de gestão – principalmente a da administração por resultado – para a 

administração pública, mas os critérios de êxito continuaram muito diferentes: em um caso, o 

interesse público, no outro, o lucro" (BRESSER-PEREIRA, 2013, p. 40).  

A eficiência das instituições públicas é tratada pelo Tribunal de Contas da União - TCU nos 

Relatórios de Gestão dos processos de prestação de contas da administração pública federal, 

consoante o disposto no inciso IX do art. 1° da Instrução Normativa n. 63, de 2010, que assim 

define exame do desempenho: 



7 

 

análise da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da gestão em relação a 

padrões administrativos e gerenciais expressos em metas e resultados negociados com a 

administração superior ou definidos nas leis orçamentárias, e da capacidade dos 

controles internos de minimizar riscos e evitar falhas e irregularidades (BRASIL, 2010). 

De acordo com Bresser Pereira (2008, p. 402), "a gestão pública envolve planejamento 

estratégico" e, para que se alavanque o conceito de eficácia, “essas organizações devem, então, 

desenvolver uma estratégia que relacione adequadamente seus pontos fortes e fracos, permitindo-

lhes criar uma competência distintiva na arena operacional [...]. e deve-se estabelecer uma cultura 

que aumente a eficácia operacional” (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000, p. 416). 

“É preciso estabelecer e relatar as medidas de desempenho, para assegurar e demonstrar 

que todos os recursos foram obtidos com economicidade e se são utilizados eficiente e 

efetivamente. As medidas de desempenho são instrumentos úteis de gestão e responsabilidade” 

(SLOMSKI, et al., 2008, p. 155). Percebe-se, com isso, a importância da estruturação e 

monitoramento de dados, para mensurar o desempenho dos serviços prestados, como instrumento 

de aprimoramento da gestão. 

1.2 Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados 

O Ato da Mesa n. 59, de 08/01/2013, estabeleceu a estratégia da Câmara dos Deputados 

para o período de 2012 a 2023. O Ciclo de Gestão Estratégica definiu diretrizes de longo prazo, 

conforme demonstrado na figura 1, e deverá ser desenvolvido em ciclos sucessivos de curto 

prazo, em planos de ação com um ou dois anos de duração. Conforme determina o art. 2° do 

mesmo Ato, “as unidades administrativas e os servidores da Câmara dos Deputados devem se 

orientar pela estratégia definida neste Ato no desenvolvimento de ações corporativas e setoriais” 

(BRASIL, 2013a). 
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FONTE: BRASIL, 2015d 

FIGURA 1 - Estratégia da Câmara dos Deputados 
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O ciclo do planejamento corporativo anterior (2009-2011) priorizou ações estratégicas 

voltadas às áreas de apoio técnico-administrativo e legislativo da Casa, ao passo que o novo ciclo 

apresenta como foco principal a área-fim da instituição, a transparência e a interação com a 

sociedade, não obstante as linhas de atuação voltadas à gestão. Nesse enfoque, evidencia-se que 

“as iniciativas de aperfeiçoamento dos processos da Casa buscarão agregar mais eficiência, 

eficácia e efetividade aos serviços prestados aos parlamentares e à sociedade” (BRASIL, 2015b). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa: “Governança Corporativa é o 

sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. As boas práticas de 

Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 

com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização”. (IBGC, 2015) 

No ano de 2009, a Portaria 233 do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados instituiu o 

modelo de governança estratégica no âmbito da Instituição, composto por Comitê de Gestão 

Estratégica – CGE, apoiado por um Escritório de Gestão Estratégica Corporativo, e Comitês 

Setoriais de Gestão de Gestão Estratégica, cujos titulares compõem o CGE. Os Comitês Setoriais 

são assessorados por Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica. Três vezes ao ano, o CGE e os 

Comitês Setoriais realizam, em suas esferas de atuação, Reuniões de Avaliação Estratégicas – 

RAEs, para debate de temas estratégicos das áreas, análise de projetos e processos e de 

indicadores. 

Além dessas instâncias, a Governança da Gestão Estratégica na Casa é desempenhada pelo 

Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI, para priorização e 

acompanhamento dos projetos de tecnologia da informação (TI) das diversas áreas da Câmara e 

pelo Comitê Estratégico de TI – CETI, responsável pela governança de TI. Para temas 

específicos tratados de forma intersetorial, existem ainda os comitês temáticos, estabelecidos por 

normativos próprios, a exemplo do Comitê de Gestão do Relacionamento (BRASIL, 2015d). 



10 

 

 

 O sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se organizam, 

interagem e procedem para obter boa governança. Envolve, portanto, as estruturas 

administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, 

documentos etc.), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas envolvidas 

direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da 

organização (BRASIL, 2014, p. 63). 

1.3 Gestão de serviços com foco no cliente 

O modelo de administração pública gerencial deu grande importância à melhoria da 

qualidade da prestação de serviços aos cidadãos, em virtude da criticidade advinda do aumento de 

demandas e da elevação do nível de exigência em termos agilidade e eficiência às respostas. “As 

razões para a insatisfação com os serviços prestados passam, entre outros problemas, pela 

ineficiência e ineficácia do atendimento” (COUTINHO, 2000, p. 40). 

Ainda antes desse movimento, sinalizavam-se iniciativas direcionadas à otimização de 

serviços com foco no cliente. 

 FONTE: BRASIL, 2015d 

FIGURA 2 - Modelo de Governança Corporativa da Câmara dos Deputados 
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Há mais de 30 anos o Brasil vem avançando na discussão sobre o aprimoramento de 

formas de atendimento ao cidadão. Em 1982, em um documento do então Ministério da 

Desburocratização, já começava a se desenhar a ideia de construção de shopping centers 

de serviços públicos, partindo do conceito de One Stop Shop, um local único para 

prestação de serviços diversos (FERRER, 2012, p. 2). 

As primeiras unidades nesses moldes foram estruturadas em meados dos anos 1990, nos estados 

da Bahia e de São Paulo, e se disseminaram em outras unidades da federação desde então. 

Iniciativas similares têm sido instituídas ao redor do mundo com sucesso, como as 

experiências observadas no Chile e em Portugal (CHILE, 2015; OLIVEIRA; ABRANCHES; 

HEALY, 2009), também com o objetivo de oferecer serviços públicos de qualidade, atendendo 

com mais eficiência às demandas dos seus usuários, por meio da gestão integrada de serviços.  

O foco no cidadão na administração pública, assim como todo o modelo gerencial, teve 

inicialmente grande influência de uma mentalidade do mercado, passando a adotar 

técnicas e métodos da administração de empresas. Essa abordagem tem tido um impacto 

tão grande nas organizações públicas, que o primeiro passo geralmente tem sido 

identificar quem é o cliente, compreendido como as pessoas que usufruem dos serviços 

públicos. (COUTINHO, 2000, p. 40).  

Trata-se do conceito da administração pública voltada para o cidadão (citizen-centred 

service), que tem como pilares fundamentais a satisfação de necessidades e novas demandas para 

os cidadãos, a racionalização e simplificação administrativa e a melhoria do gasto público 

(FERRER, 2012, p. 2).  

1.4 Marketing de Relacionamento 

Ao transpor o modelo para a esfera interna de uma organização, em que unidades 

administrativas têm atores específicos na condição de clientes, além do cidadão em última 

instância, pode-se partir para a visão da administração centrada no cliente (customer-centred 

service) e nos processos de trabalho voltados a atendê-lo, como mecanismo de melhoria da gestão 

em prol do aprimoramento da eficiência dos serviços (COUTINHO, 2000, p. 46). Essa é a base 

do Marketing ou Gerenciamento do Relacionamento – CRM (Costumer Relationship 

Management). 

Nesse enfoque, de acordo com Wright, Kroll e Partner (2000, p. 259), “a satisfação do 

cliente pode exigir que, em vez de administradores funcionais, a organização adote 
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administradores de processos, que supervisionam equipes de pessoas que representam várias 

áreas funcionais”. Ainda sobre o tema, os autores expõem que “todas as áreas funcionais devem 

trabalhar juntas no intuito de oferecer ao cliente valor de produto e serviço” (WRIGHT; KROLL; 

PARTNER, 2000, p. 255). “Esta nova organização é voltada para atender às necessidades e 

expectativas dos clientes, com alta qualidade e produtividade, utilizando-se de uma estrutura 

organizacional leve, baseada em equipes de trabalho e processos de trabalho horizontais” 

(FRESNEDA, 1998, p.71).  

As expectativas e necessidades do cliente são determinadas pelos atributos que ele 

reconhece como valor. Para identificar tais atributos e estruturar serviço que permita oferecê-los,  

é fundamental que a organização conheça seus clientes, quanto deve conhecer seus 

produtos ou serviços, processos, propósitos e objetivos futuros [...]. Feito isso, será 

possível um desenvolvimento contínuo com a melhoria do que se faz visando a um 

atendimento mais eficiente dos demandantes (ZAMBOM, 2015, p. 141). 

Em se tratando de otimização do atendimento, estabelecer ponto único de contato – PUC – 

em processos de relacionamento com clientes, além de permitir a agilidade ao atendimento, é 

uma prática eficaz no sentido de criar melhores ambientes relacionais.  

O cliente deseja ser atendido de maneira única [...]. Estabelecer PUCs, sempre que 

possível, principalmente para clientes principais, pode caracterizar métodos de processos 

TO-BE absolutamente inovadores. Quando o cliente entra em contato com uma 

organização que possui processos com PUC implementado, o mesmo profissional o 

atenderá durante (quase) todo o seu ciclo de relacionamento com a empresa, criando 

confiabilidade e credibilidade no processo transacional, evitando ao cliente ‘ter de contar 

a mesma história’ e promovendo um sentimento de proximidade emocional entre a 

empresa e o cliente. (PAVANI JÚNIOR; SCUGLIA, 2011, p. 123). 

Marketing de Relacionamento (CRM) “é o gerenciamento do conhecimento em relação aos 

clientes e parceiros, constituindo-se em estratégia para identificar e personalizar o atendimento ao 

cliente [...] juntamente com o processo de parcerias estratégicas para a satisfação dessa clientela” 

(ZENONE, 2010, p.50). “Ajuda a melhorar a abordagem a clientes específicos por se concentrar 

em suas necessidades e na capacidade que a organização tem de atendê-los” (ZAMBOM, 2015, 

p. 175). 

“A indústria da Tecnologia da Informação (TI) disponível para as ações de 

relacionamento tem se aperfeiçoado cada vez mais, facilitando e possibilitando o 

desenvolvimento de diversas estratégias de marketing, em que o foco principal é a 
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melhoria do atendimento a partir das descobertas das necessidades e desejos e 

preferências [...]” do público-alvo (ZENONE, 2010, p. 3). 

O conceito de CRM pode ser abordado por diferentes óticas, conforme expõem Silva e 

Zambon (2015, p. 172-173): um olhar conceitual, que consiste em analisar como pensa e age o 

cliente, com o objetivo de otimizar o atendimento; um olhar mercadológico, como estratégia de 

gestão de negócios baseada no relacionamento; um olhar de processos, que trata de um composto 

de processos voltados a criar e aprimorar formas de atendê-lo de maneira integrada e 

personalizada; por fim, um olhar tecnológico, em que o CRM surge como ferramenta tecnológica 

baseada em banco de dados sobre clientes. 

Na perspectiva pretendida para este projeto, estima-se que “a tecnologia será um elemento 

facilitador para que as ações de relacionamento sejam desenvolvidas adequadamente” (ZENONE, 

2010, p. 54) e não o foco central das iniciativas. A intenção de “criar uma proposta e uma 

filosofia organizacional que permita à empresa gerenciar a relação com os clientes [...] é uma 

estratégia corporativa, um esforço contínuo e integrado entre todas as áreas organizacionais, de 

longo prazo” (ZENONE, 2010, p. 62). O eixo principal a ser tratado diz respeito à otimização de 

processos e o estabelecimento de ações de relacionamento com o cliente. 

Conforme exposto, ao se optar pela implantação de um projeto de CRM, alguns elementos 

devem ser observados. O primeiro deles se refere ao envolvimento de todas as áreas da 

organização, em função das alterações de funcionamento resultantes do novo modelo, o que 

requererá o apoio explícito da alta administração. Outro aspecto diz respeito à competência da 

equipe de projeto, que deve ser “multifuncional, dinâmica, preocupada com o resultado do 

programa, cujo sucesso é o principal objetivo de todos” (CARDOSO, 2001, p.137 apud 

ZENONE, 2010, p.71). 

Tim Brown, no livro Design Thinking, avança na proposta de abordagem do potencial da 

organização de forma holística e sinérgica, ao distinguir equipe multidisciplinar de equipe 

interdisciplinar. 

Em uma equipe multidisciplinar, cada pessoa defende a própria especialidade técnica e o 

projeto se transforma em uma prolongada negociação entre os membros da equipe, 

provavelmente resultando em concessões a contragosto. Em uma equipe interdisciplinar, 

todos se sentem donos das ideias e assumem responsabilidades sobre elas (BROWN, 

2010, p. 26). 
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A gestão do relacionamento baseada na prestação unificada de serviços implica a análise 

dos processos estabelecidos e a perspectiva de aprimorá-los. Sobre a questão, é válido destacar a 

abordagem da gestão por processos, a qual “viabiliza uma interpretação organizacional que pensa 

sistematicamente, alterando definitivamente o modelo metal do organograma por um modelo 

transversal ponta-a-ponta” (PAVANI JUNIOR; SCUCUGLIA, 2011, P. 43). Nesse modelo, as 

decisões gerenciais passam a ocorrer sob o prisma dos processos e não mais vinculadas a 

estruturas funcionais, o que resulta em maior eficiência e eficácia. 

1.5 Modelo TOGAF de Arquitetura Corporativa 

Um tópico que merece relevância no processo de gerenciamento do relacionamento é o 

concernente à arquitetura da informação, que atua na estruturação de informações e contribui, 

dessa forma, para os processos de gestão (CAMARGO; VIDOTTI, 2011, p. 4). Entre as etapas de 

tratamento informacional, a catalogação surge como mecanismo de representação da informação 

voltado não a “conter e mostrar toda possível informação sobre certa realidade, mas [...] prover a 

informação que é pertinente à realização de uma tarefa” (PESCHEL, 2002, apud CAMARGO; 

VIDOTTI, 2011, p. 150). 

O desenvolvimento de uma arquitetura corporativa possibilita a descrição completa e 

integrada da organização sob pontos de vista diversos: estratégico, de negócios, de informações, 

de sistemas de informação e de infraestrutura (FALCÃO, 2012, p. 23). Um modelo vinculado à 

gestão da informação que desponta como referência para construção de arquitetura corporativa é 

o TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 9.1. 

Organizações que fazem uso do TOGAF para planejamento e implantação de uma 

arquitetura corporativa de apoio à transformação de negócios percebem como benefícios da 

metodologia a sistemática empregada para definir estruturas e processos, voltada ao acesso à 

informação de maneira integrada (TOGAF, 2011, p. 9-10). 
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O Architecture Development Method – ADM é o método de construção de arquitetura, 

estabelecido pelo TOGAF, que inclui o estabelecimento de uma estrutura de arquitetura e o 

desenvolvimento de conteúdo e ações de transição relacionadas ao processo de construção da 

arquitetura adequada. Todas essas atividades são realizadas dentro de um ciclo iterativo, que 

ocorre de modo continuado, o que favorece a implantação controlada de mudanças, adequando as 

oportunidades de melhoria à estratégia do negócio (TOGAF, 2011, p. 9-10). 

Nesse enfoque e em virtude da pertinência do modelo à abordagem pretendida para o 

projeto em tela, apresenta-se o framework do ADM proposto pela metodologia TOGAF e suas 

fases de abordagem, nas quais a etapa preliminar destina-se a delinear o cenário pretendido e 

FONTE: TOGAF, 2011, p. 48 

FIGURA 3 - Architecture Development Method – ADM  
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mensurar a capacidade da arquitetura. As etapas de A a D correspondem às ações inerentes ao 

planejamento e os estágios de E a H dizem respeito à implantação e gerenciamento do processo 

de mudança. 

Definido o cenário e avaliada a probabilidade de desenvolvimento da arquitetura 

pretendida, o ADM prevê etapas, desenvolvidas em ciclos, relacionadas ao gerenciamento de 

requisitos. A fase A aborda o escopo a ser tratado, a identificação das partes interessadas, com o 

objetivo de estabelecer uma Visão de Arquitetura que possa ser validada pelos patrocinadores e 

stakeholders. 

 A etapa B, por sua vez, corresponde à definição da arquitetura de negócio necessária à 

implantação da visão pretendida. No estágio C, avaliam-se os sistemas de informação úteis para 

um projeto de arquitetura, ao passo que na etapa D promove-se a estruturação de uma arquitetura 

de tecnologia para suporte ao projeto. As fases B, C e D, em resumo, tratam da análise do estágio 

atual da arquitetura, projetam-na para a visão pretendida, verificam as lacunas existentes, para, na 

sequência, definir o que necessita ser desenvolvido e/ou implementado (TOGAF, 2011, p. 57-

130). 

As etapas sequenciais (E, F, G e H) abordam a sistemática de implantação da visão 

almejada, que acarreta mudanças no contexto da organização. Sobre o tema, Fresneda (1998, p. 

87) expõe que 

a gestão de mudanças inclui a orquestração de um conjunto de atividades que objetivem 

a redução da resistência e aumente o comprometimento dos recursos humanos com o 

estado futuro desejado [...], portanto: informar, envolver, convencer e comprometer os 

recursos humanos da organização, de forma a minimizar as barreiras humanas e 

organizacionais contra as mudanças que visam levar a organização pública ao estado 

futuro desejado, ou seja, a gestão da mudança, é um componente importantíssimo dentro 

da proposta. 

O referencial teórico então apresentado destinou-se a abordar os aspectos mais relevantes 

para o projeto de estruturação de uma Central de Relacionamento com os Deputados no âmbito 

da Câmara dos Deputados, ao tratar do modelo da administração pública gerencial e dos aspectos 

de gestão e governança a ele vinculados, do planejamento estratégico corporativo ao qual a 

proposta deve estar alinhada, dos benefícios da gestão de serviços com foco no cliente e da 
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importância das ações de relacionamento, com destaque às competências da equipe de 

atendimento. Por fim, expôs o modelo TOGAF de construção de arquitetura corporativa como 

ferramenta de apoio à definição de estruturas e processos de forma sistêmica e cíclica, para 

sucessivas etapas de aprimoramento. 

Esses conteúdos vinculam-se aos principais elementos constantes da proposta e buscam 

validar as iniciativas dispostas no Business Case, detalhado no tópico a seguir. 
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2 BUSINESS CASE 

2.1 Apoio à atividade parlamentar na Câmara dos Deputados 

A estrutura administrativa de um Parlamento tem por objetivo prestar apoio à atividade 

parlamentar. A Resolução da Câmara dos Deputados n. 20, de 1971, que dispõe sobre a 

organização administrativa da Casa, demonstra a natureza desses setores, de assessoramento e 

suporte às atividades precípuas do Legislativo nas atribuições estabelecidas para a Secretaria-

Geral da Mesa e a Diretoria-Geral da Casa, bem como para demais unidades subordinadas 

(BRASIL, 1971). São áreas cuja existência se destina à promoção dos meios necessários para o 

adequado exercício do mandato por parte dos deputados eleitos como representantes dos cidadãos 

brasileiros. A estrutura atual é representada pelo organograma exposto na figura 4: 

 

FIGURA 4 - Estrutura Administrativa da Câmara dos Deputados 

 

FONTE: BRASIL, 2015e 

 

Como é possível observar na figura 4, são diversas as áreas na estrutura da Câmara dos 

Deputados que prestam serviços de suporte à atividade parlamentar. A variedade de temas, a 
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dispersão física das unidades fornecedoras e as diferentes formas de solicitação acabam por 

dificultar o conhecimento, o acesso a informações úteis e a agilidade para as soluções 

demandadas pelos deputados.  

Alie-se a isso o fato de as áreas funcionais tratarem de temas díspares, que requerem 

especialização técnica, de acordo com a função desempenhada pelos diferentes órgãos. Faz-se, 

com isso, necessária a manutenção de equipes segregadas por parte das diversas unidades para 

prestar atendimento aos parlamentares, visto que estes são clientes internos prioritários, sobretudo 

sob o foco de atores principais da missão institucional da Casa. 

Não obstante a existência de equipe de secretários parlamentares para apoio direto ao 

trabalho dos deputados, esses servidores comissionados que atuam na rotina dos gabinetes muitas 

vezes não possuem o conhecimento necessário para o exercício pleno das ações de suporte à 

rotina do parlamentar. Ademais, os procedimentos costumam sofrer alterações. O problema é 

também acentuado pelo alto índice de rotatividade da categoria, formada por servidores de livre 

nomeação e exoneração, e é ainda mais evidente nos períodos de mudança de legislatura. 

Nos últimos anos, a Câmara dos Deputados tem obtido expressivos avanços no que tange a 

ações de interação com a sociedade e mecanismos de promoção da transparência, com canais de 

informação estabelecidos e projetos voltados a aprimorá-los, conforme demonstram os resultados 

divulgados no Relatório Consolidado da Lei de Acesso à Informação 2013-2015 (BRASIL, 

2015f). Outra inciativa importante de canal de atendimento é a Central de Atendimento do Centro 

de Informática da Casa, para suporte a usuários e gestão de incidentes referentes a TI. 

Contudo, evidencia-se na Instituição a ausência de atendimento interno com informações 

estruturadas destinado ao suporte à atividade parlamentar. A demanda por serviço dessa natureza 

é latente e se reflete em ruídos no processo de comunicação entre o cliente e o prestador de 

serviço, na dificuldade de acesso às informações e no desperdício de esforços, que ocasionam 

retrabalho e morosidade às ações. 

2.2 Atribuições do Departamento de Apoio Parlamentar 

O Departamento de Apoio Parlamentar – Deapa, unidade diretamente subordinada à 

Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, é o órgão responsável pelo suporte à rotina 

administrativa dos gabinetes parlamentares. Atua como receptor das dificuldades percebidas 

pelos deputados e respectivas equipes diante das necessidades inerentes à atuação parlamentar. 
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Essa situação é também vivenciada pela Diretoria-Geral e, certamente, por outras unidades, 

porém carece de registro do volume de atendimento e do direcionamento às áreas técnicas 

responsáveis. 

O Deapa possui em suas atribuições o papel de prestar serviço de intermediação entre o 

gabinete parlamentar e os demais órgãos da Casa, conforme estabelece o Anexo IV do Ato da 

Mesa n. 144, de 2014, da Câmara dos Deputados. O mesmo Anexo, no item 6.15, atribui à 

Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico – Coate desse Departamento a competência de 

prover mecanismos de relacionamento com os gabinetes para prestação de informações, 

atendimento e controle de demandas (BRASIL, 2014). 

Iniciativas voltadas ao suporte aos parlamentares têm sido desenvolvidas pela Coate, tais 

como a criação e manutenção 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. Ocorrem também ações de apoio aos demais 

departamentos da Casa, com o objetivo de instruir os gabinetes quanto a normas e uso de 

sistemas, por exemplo. 

Embora haja previsão estabelecida em Ato da Mesa Diretora, o trabalho de intermediação 

restringe-se em sua maior parte a orientações aos usuários, sem interação formal com as demais 

unidades da estrutura funcional no que se refere ao repasse de demandas. Na prática, 

tradicionalmente a recepção de solicitações é realizada pelas unidades responsáveis, de maneira 

diluída e variada, cabendo aos deputados e equipes dos gabinetes o conhecimento do local e do 

mecanismo de encaminhamento. 

2.3 Alinhamento estratégico da proposta  

A proposta de criação de uma Central de Relacionamento com os Deputados apresenta-se 

como oportunidade de aprimoramento da gestão interna para eficiência do suporte à atuação 

legislativa. Trata-se de otimizar as ações das Casa no sentido de prover os meios adequados para 

que o parlamentar concentre seus esforços no desempenho do mandato, dando-lhe plenas 

condições de atuar com foco nos anseios do cidadão por ele representado. Outrossim, possibilita 

fornecer condições para o monitoramento de indicadores e a elaboração de relatórios gerenciais 

úteis à análise e melhoria dos processos. 
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Em consonância com a diretriz "Gestão" do Planejamento Estratégico da Câmara dos 

Deputados, o projeto em tela tem por objetivo aprimorar a prestação dos serviços e os processos 

de atendimento ao parlamentar. O tema vincula-se às seguintes linhas de atuação: "melhorar a 

gestão e a disseminação de informações internas, assegurar a infraestrutura adequada e a 

continuidade dos serviços e melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos" 

(BRASIL, 2015c). 

2.4 Benchmarking com o Parlamento Europeu 

A iniciativa ganhou respaldo após viagem realizada por comissão de servidores da Câmara 

dos Deputados, representada pelo então Diretor-Geral, a Chefe da Assessoria de Projetos e 

Gestão e um assessor da Diretoria-Geral, além de servidores do Senado Federal, à Sede do 

Parlamento Europeu em Bruxelas, em 2014. A visita teve por objetivo promover a integração 

entre os Parlamentos e a troca de boas práticas de gestão e ocorreu após a vinda de delegação do 

Parlamento Europeu à Câmara, no mesmo ano. Em Bruxelas, entre as diversas experiências 

observadas, um balcão unificado de atendimento aos deputados, denominado One-Stop Shop for 

MPEs, despertou o interesse da Direção da Câmara. 

O serviço foi implantado no Parlamento Europeu em fevereiro de 2014, após ampla 

consulta entre seus deputados sobre formas de melhorar e modernizar a capacidade 

organizacional. O levantamento demonstrou a complexidade dos serviços do Parlamento, muitas 

vezes percebida pelos parlamentares como um desafio, em decorrência da ampla variedade de 

tarefas e serviços disponíveis. 

Como resultado desse trabalho, foi solicitada ao Secretário-Geral, Klaus Welle, a criação de 

um serviço para os deputados com o objetivo principal de prestar atendimento administrativo e 

dar apoio prioritário às necessidades inerentes ao exercício do cargo em um único local, proposta 

validada pela Mesa da Instituição (EUROPEAN PARLIAMENT, 2015a, 2015c). 
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O projeto de criação do One-Stop Shop mostrou-se alinhado ao propósito estabelecido no 

Planejamento Estratégico daquele Parlamento de "capacitar seus deputados para o exercício de 

uma democracia europeia vibrante". Conforme demonstra o documento "Strategic Execution 

Framework", não se trata de empoderamento por si só. Diz respeito, sim, à estruturação dos 

serviços do Parlamento de forma a garantir aos deputados as capacidades necessárias para o 

pleno exercício de suas funções (EUROPEAN PARLIAMENT, 2015b). 

O benchmarking efetivado junto ao Parlamento Europeu, sobretudo pela demonstração do 

alto índice de satisfação dos membros usuários, em torno de 90% (noventa por cento), 

possibilitou validar os benefícios decorrentes da estruturação de serviço de atendimento 

centralizado aos deputados, como canal catalisador de demandas e impulsionador de eficiência às 

ações de suporte aos parlamentares. Funciona como incremento ao atendimento, interface entre 

os deputados e as diferentes áreas, que continuam responsáveis pelos serviços oferecidos 

(EUROPEAN PARLIAMENT, 2015a, 2015c). 

FONTE: EUROPEAN PARLIAMENT, 2015b 

FIGURA 5 - Propósito do Parlamento Europeu 
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2.5 Benefícios e viabilidade do projeto 

O presente projeto propõe, de forma análoga, a estruturação de um balcão de atendimento 

unificado, com localização privilegiada e pessoal capacitado, para atividades de apoio 

administrativo e prestação de informações gerais aos parlamentares relativas aos diversos 

serviços oferecidos pela Casa, de forma a esclarecer procedimentos e normas de aplicação 

pessoal e vinculadas à atividade legislativa e aprimorar a prestação de serviços de suporte aos 

gabinetes, por meio da intermediação de demandas. 

Percebe-se como ganho expressivo a racionalização dos recursos organizacionais. A 

centralização do atendimento desonera os diferentes prestadores de serviços para os deputados da 

recepção direta das solicitações desse público e propicia a concentração de esforços de cada 

unidade, que permanece como executora, em suas atribuições principais. Ademais, coaduna-se 

com as iniciativas de fortalecimento e eficácia dos canais de informação, tratadas no âmbito do 

Comitê Gestor do Relacionamento, instituído pela Portaria n. 111, de 22/03/2013, da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2013b). 

Ressalte-se que estruturar os serviços de apoio administrativo aos deputados de modo 

sistêmico, por meio de mecanismos eficazes de prestação de conteúdo informacional e de suporte 

aos gabinetes é iniciativa que requer apoio e comprometimento das diversas áreas prestadoras de 

serviço, em prol de uma visão corporativa de atendimento ao parlamentar como cliente dessas 

unidades. Para essa mudança de paradigma, é primordial o patrocínio da direção da Casa, visto 

que a decisão acarretará adequações de procedimentos por parte dos setores afetos. 

Como passo que sinaliza essa intenção por parte da alta administração, observa-se a 

abordagem tratada no âmbito da Reunião de Avaliação Estratégica Corporativa, realizada em 

abril de 2015, que apontou, entre os cenários prováveis para a estratégia corporativa no biênio 

2015/2016, o aprimoramento dos serviços aos gabinetes. Na oportunidade, foi apresentada a 

proposta de criação de uma Central de Relacionamento com os Deputados como opção 

estratégica (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015a). 
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2.6 Desenvolvimento do projeto com base no modelo TOGAF de arquitetura 
corporativa 

2.6.1 Metodologia ADM 

Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se como referência metodológica o TOGAF 

(The Open Group Architecture Framework) 9.1 de arquitetura corporativa, por apresentar 

domínios compatíveis com os requisitos de criação da Central de Relacionamento, de acordo com 

a abordagem do modelo empregado para desenvolver e gerenciar os ciclos de vida da arquitetura 

corporativa, denominado Architecture Development Method – ADM. 

A metodologia do ADM, exposta no referencial teórico à p. 20, prevê que o processo de 

desenvolvimento da arquitetura corporativa deve ser cíclico, contínuo e incremental, assim como 

se estima que seja o projeto de estruturação do novo serviço em questão. Pretende-se estabelecê-

lo de forma a promover benefícios sensíveis aos clientes desde o momento inicial, porém com a 

clara expectativa de que soluções complementares poderão ser implantadas em momentos 

posteriores, em processos contínuos de melhoria. 

2.6.2 Etapa Preliminar 

A Etapa Preliminar compreende a definição de 'onde', 'o quê', 'por quê', 'quem' e 'como' se 

dá a prestação dos serviços de suporte à rotina parlamentar no âmbito da Câmara do Deputados. 

A fase prevê ainda a realização de benchmarking para análise de modelos, percepção das 

necessidades e desejos dos clientes. Em complemento, pretende-se avaliar o grau de 

receptividade das áreas à proposta, como elemento importante à condução das demais etapas. 

Com base nos levantamentos e discussões já realizados sobre o tema, planeja-se que o 

serviço seja um projeto patrocinado pela Diretoria-Geral da Casa, em função da abrangência e da 

amplitude dos temas envoltos, para que se promova a devida sinergia de esforços entre as 

unidades. Não obstante a dimensão corporativa, percebe-se que a gestão da estrutura deve estar a 

cargo do Departamento de Apoio Parlamentar, em parceria com as demais unidades, pela 

natureza das atribuições do órgão e a subordinação direta à Diretoria-Geral. 

No que diz respeito ao formato atendimento, este deve se dar de forma reservada, por meio 

de balcão de atendimento presencial, em local de trânsito frequente por parte dos parlamentares, 

para facilitar o acesso desse público. Estima-se a necessidade de meios secundários de interação, 
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por telefone e e-mail, em auxílio e complemento, formatos também adotados pelo Parlamento 

Europeu. 

Quanto à definição do público-alvo, a iniciativa é dirigida à pessoa do parlamentar. 

Contudo, entre eles há grande variação de comportamento quanto a repassar atribuições à 

assessoria ou não. Por isso, tem-se a intenção de seguir o modelo europeu, que prevê a extensão 

do atendimento a designados, como alternativa intermediária entre restringir em demasia o 

público ou ampliar o atendimento a toda a equipe de secretários parlamentares, sob pena de 

desvirtuar o objetivo da proposta. Portanto, além do deputado, poderá ser atendido representante, 

previamente autorizado, que atue em nome seu nome. 

Para validação da pertinência do projeto, planeja-se a realização de visitas a parlamentares 

de diferentes perfis, as quais serão oportunidade para o levantamento de necessidades e desejos. 

Mecanismos como insights, observação e empatia, considerando-se situações percebidas no dia a 

dia do convívio com os gabinetes parlamentares, são ainda importantes fontes de ideias para 

registro de necessidades não estruturadas, mas percebidas nas entrelinhas das demandas 

cotidianas (BROWN, 2010, p. 38-58). 

Esses contatos e experiências possibilitarão validar pontos de percepção de qualidade – 

PPQs, ao sinalizarem atributos valorizados pelos clientes, que devem ser considerados nas ações 

de relacionamento (SILVA; ZAMBON, 2015, p. 95). 

Entre as ações desenvolvidas para a presente proposta, efetuou-se levantamento dos 

principais serviços dirigidos aos parlamentares e/ou nos quais eles figuram como parte do público 

atendido, com o intuito de avaliar a dimensão possível do escopo de atuação. Esse levantamento 

possibilitou ainda estimar formatos e níveis de atendimento – informação, execução, recepção e 

repasse de demandas para áreas prestadoras de serviços, acompanhamento, etc, bem como o 

percentual de participação das diversas unidades no universo dos serviços avaliados, com base 

nas informações disponíveis no Diretório de Serviços do Portal Corporativo Câmara dos 

Deputados – CamaraNet (BRASIL, 2015c). 

O resultado é apresentado, de maneira sintetizada, nos gráficos abaixo, que expõe o 

resultado do levantamento de 366 (trezentos e sessenta e seis) serviços, de diferentes níveis, 

fornecidos aos parlamentares por unidades da Casa, analisando os resultados obtidos por 
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domínios predominantes, unidades responsáveis, formato de solicitação atual e nível de 

atendimento proposto, a ser avaliado posteriormente, em conjunto com as áreas prestadoras. 

A relação dos serviços levantados está disponível no Apêndice do presente trabalho, à p. 

64. Ressalte-se que a relação não é exaustiva, apenas demonstra o resultado inicial dos serviços 

formalmente publicados no Portal Corporativo Câmara dos Deputados – CamaraNet (BRASIL, 

2015c). Dessa forma, para fins de definição do escopo de atendimento, deve-se promover um 

detalhamento de temas e serviços junto às áreas envolvidas. 
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2.6.3 Visão da Arquitetura 

No que tange às fases relacionadas aos requisitos do serviço, a etapa A – Visão da 

Arquitetura – destina-se à definição do objetivo a que se destina o projeto, o que se pretende 

implantar, definição dos limites do serviço a ser proposto no âmbito da Câmara dos Deputados, 

partes envolvidas, requisitos e entregas, benefícios e riscos associados às mudanças e, neste 

último tópico, as atividades que poderão mitigá-los. 

Um dos possíveis riscos identificados diz respeito à estimativa de atendimento, que se 

reflete em pontos importantes, como tamanho da equipe de atendimento, espaço físico e outros 

recursos alocados. “A busca do equilíbrio entre oferta e demanda é reconhecida como um dos 

principais desafios enfrentados pelas empresas do setor de serviço” (YONAMINE, 2006, p. 15), 

mais especificamente em se tratando de centrais de atendimento. Todavia, técnicas específicas 

para otimização e ajuste da mão de obra alocada, após os primeiros indicadores de demanda, 

poderão ser aplicadas como instrumento de apoio à gestão. 

2.6.4 Arquitetura do Negócio 

A etapa B destina-se a estabelecer a Arquitetura do Negócio. Fluxos dos processos e 

respectivas áreas envolvidas bem definidos são primordiais para o sucesso da iniciativa. Nessa 

oportunidade, deverão ser delimitados os serviços a serem oferecidos no início das atividades da 

Central, bem como os processos relacionados ao atendimento e suas especificidades. Pretende-se 

criar catálogo de serviços contendo os principais serviços de apoio à rotina dos deputados, as 

unidades responsáveis e o nível de atendimento proposto para cada um deles. Essa definição 

deverá ser estabelecida pela equipe do projeto, com revisão e aprovação formal das partes 

envolvidas. 

Além do levantamento dos processos a serem empregados como insumo, objeto de 

catalogação como informação útil ao atendimento, faz-se necessário estabelecer o fluxo de 

trabalho da própria Central, os procedimentos a serem empregados nos diferentes níveis de 

atuação, em conformidade com a demanda apresentada. Entre os aspectos a serem considerados 

estão os relativos ao provimento e atualização de informações, gerenciamento dos serviços, 

definição de papéis, etc. Correspondem aos processos de gerenciamento interno. 
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2.6.5 Domínios de Informação 

A fase C – Domínios de Informação – compreende a classificação dos grandes temas aos 

quais os serviços dizem respeito, como por exemplo, informações pessoais, saúde, atuação 

parlamentar, apoio logístico, etc. No caso dos serviços que fazem uso de sistemas de 

infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação (TIC), estas ferramentas deverão ser 

também relacionadas, bem como outros métodos vinculados ao atendimento, tais como 

formulários. 

2.6.6 Sistemas de TIC 

A etapa D – Sistemas de TIC, é a fase de definição do sistema de TIC a ser utilizado para 

atendimento da Central. O emprego de ferramenta que permita o registro de demandas é 

importante, como mecanismo de acompanhamento e controle de atendimento e como instrumento 

útil à emissão de relatórios gerenciais e monitoramento de indicadores, os quais permitirão a 

avaliação da eficiência dos processos e a decorrente validação de pontos de melhoria. 

Em face da diversidade de bases de dados atualmente existentes, cuja viabilidade de 

integração deverá ser avaliada, bem como a compatibilidade tecnológica, essa etapa resultará na 

apresentação de demanda ao Centro de Informática da Casa, órgão técnico especializado, para 

que oriente a equipe quanto às alternativas adequadas e auxilie na especificação de requisitos, se 

for o caso.   

No que tange a essa necessidade, é preciso considerar critérios como custo, complexidade, 

prazo de implantação, a fim de garantir soluções plausíveis, que possam atender aos requisitos 

mínimos necessários à estruturação do serviço, de maneira adequada e tempestiva, ainda que se 

verifique a oportunidade de incremento posterior em termos de interfaces e funcionalidades mais 

adequadas e robustas. 

2.6.7 Gestão da mudança 

As etapas de E a H relacionam-se à gestão da mudança e à implantação das ações 

planejadas nas etapas anteriores. 

A fase E – Oportunidades e Soluções, no ciclo inicial de implantação da Central, representa 

o momento de se estabelecer acordo de nível de serviço com as diversas áreas para o 

encaminhamento das solicitações. Nesse sentido, é de fundamental importância o apoio da alta 
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administração para legitimar o trabalho da Central quanto ao acompanhamento e monitoramento 

dos prazos e da qualidade dos serviços prestados. Com relação ao processo legislativo, estima-se 

que os serviços sejam disponibilizados apenas para prestação de informação. 

No estágio F, correspondente ao Planejamento de Implantação, entre as atividades voltadas 

ao início das atividades do novo serviço, deve estar previsto o plano de comunicação para a 

implantação e manutenção. Nessa fase, os recursos materiais necessários de infraestrutura e de 

apoio operacional precisam ser providenciados e devidamente fornecidos. Tais etapas garantirão 

o cumprimento de requisitos importantes ao estabelecimento da Central de Relacionamento com 

os Deputados. 

Em complemento, propõe-se ainda a criação de um comitê composto por representantes das 

principais áreas vinculadas, o qual atuará como instância de governança para o funcionamento da 

Central, com o objetivo de promover a efetiva participação das unidades funcionais e o 

comprometimento para a adequada prestação dos serviços, além da validação conjunta de 

possíveis aprimoramentos. Trata-se do conteúdo previsto na etapa G da figura 3, p. 20. 

A fase H, relacionada à gestão de mudanças, destina-se à manutenção do ciclo e à 

verificação de sua execução e do atendimento dos requisitos propostos. Percebe-se que “a 

primeira execução do ADM é normalmente a mais difícil, pois os componentes da arquitetura que 

podem vir a ser reusados ainda são escassos. As execuções subsequentes serão mais fáceis pois 

mais componentes terão sido identificados [...]” (FALCÃO, 2013, p. 29 apud TOGAF, 2011, 

p.46). 

2.7 Gestão de Pessoas 

A gestão de pessoas, embora não conste como etapa da metodologia de construção da 

arquitetura pelo método TOGAF, é um tema que requer a devida atenção pela equipe do projeto. 

A necessidade de capacitação da equipe a ser alocada no novo serviço é um aspecto a ser 

priorizado e será determinante para o desempenho apropriado do marketing de relacionamento 

pretendido. 

O recrutamento e a seleção dos servidores que comporão a equipe deverão prover 

"profissionais com as competências individuais necessárias ao sucesso do empreendimento. 

Depende, portanto, de um mapeamento prévio dessas competências, ou seja, da definição dos 

perfis de competências relevantes ao pleno desempenho das atividades" (Brandão, 2012, p. 93). 
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O delineamento da atuação da Central permitirá a definição das competências necessárias, 

subsídio para o diagnóstico das ações de seleção e treinamento. Para tanto, a equipe do projeto 

deverá contar com o apoio do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Casa. 

Conteúdos referentes à gestão de conflitos e negociação foram sinalizados pela Direção do 

Parlamento Europeu como essenciais à formação da equipe. Além desses temas, de antemão 

mostra-se necessária a capacitação para o uso das ferramentas voltadas ao atendimento e para o 

domínio de técnicas de atendimento ao público, bem como acerca dos conteúdos informacionais 

que serão insumo para os trabalhos. 

 “A empresa deve ter uma gestão adequada de atendimento e uma estratégia de 

relacionamento compatível com as características de seu público-alvo” (ZENONE, 2010, p.47). 

Sobre o uso de ferramenta adequada como instrumento impulsionador das ações de 

relacionamento, o mesmo autor esclarece que “o sucesso na administração de banco de dados 

(database) está, também, na capacidade de treinar e preparar usuários. Não é apenas um 

treinamento operacional [...] mas, também, uma preparação em relação ao potencial da 

ferramenta aplicado ao negócio e às ‘mudanças culturais’ que serão necessárias para atuar a partir 

dessa nova proposta” (ZENONE, 2010, p.56). 

Quanto ao tamanho da equipe, por se tratar de serviço inédito no âmbito da Casa, sobre o 

qual não se tem estatística de referência, propõe-se a criação de estrutura similar à implantada no 

Parlamento Europeu, que possui total de 751 deputados, a qual dispõe de 11 (onze) pessoas, entre 

coordenação, atendimento e apoio. Esse número poderá ser ajustado conforme o escopo de 

atuação definido pela equipe do projeto, após acordo com as áreas envolvidas e validação do 

patrocinador. 

2.8 Não Escopo 

Após exposição dos requisitos e etapas previstos, é importante explicitar entregas que não 

fazem parte do escopo deste projeto, a fim de delimitar expectativas quanto aos resultados 

esperados. Entre os produtos tratados como não escopo destacam-se: 

− a recepção de demandas da área legislativa, tema restrito à prestação de informações, visto 

que os procedimentos a ele relacionados correspondem a atribuições da Secretaria-Geral 
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da Mesa e ocorrem, em geral, como parte das ações de desempenho do mandato 

parlamentar; 

− a transferência da execução de serviços das diversas unidades da Casa para a Central. As 

atividades da nova área destinam-se à intermediação de demandas. Nesse sentido, a 

prestação dos serviços deve permanecer sob responsabilidade das respectivas áreas 

técnicas, com exceção daqueles que venham a ser validados pela equipe do projeto, junto 

a unidades específicas, como oportunidade de incremento de valor; 

− atendimento aos secretários parlamentares. Para suprir as demandas das equipes alocadas 

nos gabinetes, tem-se a previsão de outros serviços em moldes próprios, a serem 

desenvolvidos em projetos futuros, cujo conteúdo será facilitado pela catalogação 

desenvolvida para uso da Central de Relacionamento com os Deputados. Prevê-se a 

extensão do atendimento apenas ao secretário que atue em nome do parlamentar, na 

condição de seu representante, quando necessário; 

− recepção de serviços que dispõem de áreas operacionais já estruturadas para atendimento 

aos gabinetes. Em temas como gestão de cotas parlamentares diversas, indicação, posse e 

exoneração de secretários parlamentares, o atendimento da Central deverá estar restrito ao 

repasse de orientações aos deputados, uma vez que essas áreas já dispõem de equipes 

especializadas para atendimento ao público, composto em sua maioria por secretários 

parlamentares designados para trabalhos de âmbito administrativo dos gabinetes. Outras 

atuações por parte da Central que possam agregar valor a esses serviços poderão ser 

objeto de validação entre a equipe do projeto e as áreas responsáveis; 

− mapeamento de processos dos serviços que serão objeto de atendimento pela Central. Para 

início das atividades, propõe-se a catalogação dos processos nos moldes atuais, 

contemplando-se apenas os ajustes necessários à adequação da entrada de solicitação via 

Central de Relacionamento. Em uma fase futura, provável escopo de novo projeto, 

estima-se a oportunidade de aprimoramento dos serviços, momento em que eles deverão 

ser mapeados e modelados. No escopo atual, a modelagem de processos estará restrita aos 

processos internos, referentes ao fluxo dos trabalhos da própria unidade. 

O Business Case expôs as justificativas, razões, benefícios e riscos relacionados à proposta de 

estruturação de uma Central de Relacionamento com os Deputados no âmbito da Câmara dos 
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Deputados, o alinhamento do projeto aos objetivos e à estratégia da instituição, como subsídio, 

sob o ponto de vista do negócio, para análise da viabilidade da iniciativa. A seguir, propõe-se o 

plano de gerenciamento do projeto, para apresentação do escopo do projeto, as entregas previstas, 

o cronograma e demais aspectos importantes a serem observados na condução: qualidade, custos, 

riscos, aquisição, recursos humanos, partes interessadas e pontos sensíveis para a continuidade 

das ações implementadas. 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 Escopo  

3.1.1 Objetivo  

Estruturar Central de Relacionamento com os Deputados, voltada à otimização do suporte à 

atividade parlamentar, por meio da implantação de balcão de atendimento unificado para 

atividades de apoio administrativo e prestação de informações gerais aos parlamentares relativas 

aos diversos serviços oferecidos pela Casa, para entrada em funcionamento em março de 2016. 

3.1.2 Entregas  

3.1.2.1. Estudo preliminar  

Pesquisar a existência e o funcionamento de estruturas similares em outras instituições 

legislativas e também de iniciativas de âmbito interno, com vistas ao conhecimento da gestão e 

estruturação de canais de comunicação, além do levantamento de requisitos úteis à coleta de 

informações e ao detalhamento de processos. 

Realizar pesquisa junto aos parlamentares para análise da viabilidade e oportunidade da 

iniciativa e das expectativas quanto ao serviço a ser oferecido. 

3.1.2.2 Catálogo detalhado de serviços 

Definir, em conjunto com os órgãos cujas atribuições vinculam-se à rotina parlamentar, os 

serviços a serem atendidos na etapa inicial de implantação da Central de Relacionamento e o 

nível de atuação relativo a cada serviço, estabelecendo acordos para a gestão das demandas, 

quando for o caso. 

Criar repositório de informações sistematizadas dos serviços selecionados para orientação 

de atendimento, com dados como critérios, prazos, referenciais normativos, etc. 

3.1.2.3. Estrutura de recursos materiais 

Definir leiaute e local para montagem da infraestrutura de atendimento; viabilizar a 

estruturação de espaço físico e dos recursos materiais referentes aos equipamentos, mobiliário e 

material de apoio. 
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3.1.2.4. Processos internos de trabalho 

Modelar os processos internos de trabalho, referentes ao fluxo de atuação da própria 

unidade, e estabelecer contratos de apoio aos serviços com as áreas fornecedoras, requisito 

necessário para a qualidade do atendimento. 

3.1.2.4. Estrutura de recursos humanos 

Promover, com o apoio do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 

Câmara dos Deputados – Cefor, as ações necessárias à formação da equipe de trabalho a ser 

alocada na Central de Relacionamento, por meio do levantamento de necessidades, seleção e 

remanejamento de pessoal. Elaborar plano de capacitação para a equipe que atuará no 

atendimento aos deputados e promover o treinamento adequado para formação das competências 

necessárias, tanto relativas aos conteúdos informacionais, quanto no que se refere ao uso das 

ferramentas voltadas ao atendimento, técnicas de atendimento ao público, de negociação e 

relacionamento interpessoal, entre outras necessárias. 

3.1.2.5. Sistema de TI 

Promover, com o apoio do Centro de Informática da Casa, a definição de requisitos pra a 

automação do processo de atendimento e gestão de demandas. Avaliar e definir, com base no 

processo de gestão dos canais de informação e de gestão de serviços, os sistemas mais adequados 

e os conteúdos a serem tratados, inclusive com a perspectiva de integração com bases de dados já 

existentes. Após a definição da ferramenta a ser empregada, promover a inserção da base de 

dados necessária para torná-la apta ao uso. 

3.1.2.7. Plano de Comunicação 

Escolher o nome, elaborar marca para identidade visual, planejar e promover os 

mecanismos de comunicação adequados para a implantação e manutenção do novo serviço. Em 

complemento, elaborar material de apoio para atendimento e divulgação dos serviços. 

3.1.2.8. Estruturação de Comitê Gestor 

Estruturar instância de governança para o novo serviço, composta por representantes das 

diversas áreas envolvidas, para atuarem com foco na validação de rotinas, procedimentos, 

acordos estabelecidos, necessários à manutenção de conteúdo do catálogo de serviços; no 

incentivo à vinculação das áreas prestadoras de serviços ao trabalho desenvolvido, com vistas a 
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minimizar conflitos, atribuir responsabilidades e promover comprometimento; na análise de 

propostas de aprimoramento da Central, quanto ao escopo de atuação, melhoria dos processos, 

requisitos de automação e ferramentas de interação com o usuário, etc. 

Para tanto, deve-se estabelecer os membros e o modelo de governança a ser adotado, definir 

atribuições e elaborar normativo para regulamentar a atuação do Comitê. 

3.1.2.9. Implantação da Central de Relacionamento 

Dar início às atividades da Central de Relacionamento com os Deputados. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

 



38 

 

3.2 Cronograma 

O cronograma foi estabelecido em dias úteis, conforme a metodologia adotada na 

ferramenta Project Microsoft, conforme detalhamento a seguir:  
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O quadro abaixo traz o cronograma com exposição das entregas, de modo a facilitar a 

visualização em formato de calendário simplificado: 

Entrega Ago 
2015 

Set 
2015 

Out 
2015 

Nov 
2015 

Dez 
2015 

Jan 
2016 

Fev 
2016 

Mar 
2016 

Estudo Preliminar 
                                

Catálogo de 
Serviços 

                                

Recursos 
materiais  

                                

Processos internos 
de trabalho 

                                

Recursos humanos 
                                

Sistema de TI 
                                

Comunicação 
                                

Comitê Gestor 
                                

Início das 
atividades 

                                

 

3.3 Custos 

Para cálculo de custos do projeto, considerou-se, além das despesas vinculadas às horas de 

trabalho da equipe do projeto, a estimativa de custos para a aquisição de mobiliário e 

equipamentos e para a instalação física, que compreende reforma do ambiente para montagem da 

estrutura adequada ao atendimento, baseada na perspectiva de gastos por metro quadrado (m2) 

indicada pelo Departamento Técnico da Câmara dos Deputados – Detec. 

É importante ressaltar que, por ainda não terem sido definidos requisitos essenciais como 

localização e tamanho das instalações, considerou-se, para fins de referência de valores, a 

reforma em ambiente que já disponha de instalações mínimas de infraestrutura de ar 

condicionado, por exemplo. Conforme informações fornecidas pelo Detec, caso a decisão do 
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lugar de montagem do ponto de atendimento corresponda a espaço físico que exija obra mais 

expressiva, os custos de reforma deverão equivaler ao dobro do considerado na planilha abaixo. 

Também pelo fato de ainda não haver decisão sobre a quantidade de servidores para 

atuação no novo serviço, partiu-se da proposta aqui apresentada de 11 (onze) pessoas, referência 

importante para o cálculo de aquisição de equipamentos e mobiliário, bem como da área útil 

necessária. Diante desse número, o Departamento Técnico estimou área de 120 m2 (cento e vinte 

metros quadrados), com previsão de estações para atendimento e ambiente de recepção e espera 

para acompanhantes dos parlamentares. O espaço e a quantidade de móveis e equipamentos 

poderão ser alterados, conforme a definição desse requisito no decorrer do projeto. 

Em termos de dimensão do espaço físico e dos postos de atendimento, avalia-se que os 

referenciais indicados nos cálculos representam o limite máximo necessário, ao menos para a 

etapa inicial de estruturação da unidade. Portanto, alterações nesse aspecto tenderão a diminuir as 

despesas com instalações. 

Embora a definição da ferramenta de TI adequada para apoio à atuação de Central seja uma 

das etapas previstas no projeto, em conjunto com o Centro de Informática, com o aval do 

patrocinador, optou-se por considerar a possibilidade de extensão de licenças de uso da solução 

de Gerenciamento de Canal de Relacionamento, em processo de licitação pela Casa, para fins de 

estimativa de custo do projeto, em virtude de ser uma ferramenta robusta, capaz de absorver as 

necessidades previstas. 

Ressalta-se a possibilidade de se optar por outra solução, mais simples em termos de 

recursos, a depender dos critérios empregados para tal decisão. Entre as alternativas, existem 

softwares gratuitos ou ainda sistemas de uso interno. Caso se constate a possibilidade de emprego 

de uma dessa opções, sem prejuízos sensíveis à gestão da unidade, a despesa prevista não será 

executada, o que representará um ganho para o projeto. 

Foram relacionados como despesas diversas os custos referentes a ações de comunicação e 

divulgação, como plotagem para identificação visual do ambiente do atendimento e confecção de 

material gráfico, que ocorrerá em âmbito interno, por meio da Coordenação de Serviços Gráficos, 

do Departamento de Apoio Parlamentar da Casa. 
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 O custo da hora de trabalho de servidores que atuarão, no decorrer do projeto, em 

atividades específicas não foi considerado, uma vez que essas tarefas constituem atribuições de 

seus respectivos órgãos, como é o caso da Secretaria de Comunicação para a criação de 

identidade visual e campanha de comunicação, do Departamento Técnico, para projeto de leiaute 

e execução de obra para instalação física, do Centro de Informática, no que tange às ações 

relacionadas os requisitos de TI. O mesmo entendimento se deu para as tratativas de validação 

dos serviços e formato de atendimento com as diversas áreas. 

A planilha a seguir representa a estimativa de custos relacionada à proposta, a qual poderá 

ser ajustada de acordo com a definição do modelo pretendido, decisão prevista como uma das 

etapas do projeto.  
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Ref.

1 reuni ão 

semanal  

de 2 horas

Outras  

tarefas  

Deapa - Gerente 1 8 80 162,50 14.300,00 6,5 92.950,00

Deapa 1 8 40 162,50 7.800,00 6,5 50.700,00

Diretoria-Geral 1 8 40 162,50 7.800,00 6,5 50.700,00

Detec 1 8 40 162,50 7.800,00 6,5 50.700,00

Cenin 1 8 40 162,50 7.800,00 6,5 50.700,00

Depes 1 8 40 162,50 7.800,00 6,5 50.700,00

346.450,00

Dimensão 

prevista

em m
2

Valor do m
2

120 1.000,00

Quantidade

prevista

Custo médio

de aquisição

11 3.000,00

1 9.000,00

11 2.000,00

11 500,00

Quantidade

prevista

Custo médio

de aquisição

11 13.434,31

FONTE: Departamento Técnico e Departamento de Apoio Parlamentar da Câmara dos Deputados

5.000,00

Total Comunicação

Programação Visual  (plotagem)

Sistema de TI

Aquisição de l icença de CRM (Prazo: 48 meses)

9.000,00

691.727,41

Total Sistema de TI 

CUSTO DA EQUIPE ALOCADA NO PROJETO

CUSTO DOS RECURSOS MATERIAIS

Membros da equipe
por área

Valor da

hora por

s ervidor*

Custo

por

mês

Prazo de

Execução

(meses)

Custo Total

Equi pe do

Pojeto

Horas  de trabal ho

por mês

Número de
servidores

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

da Câmara dos Deputados informado pelo Cefor como referência 

Material de divulgação

Comunicação

5.500,00

Custo total estimado do projeto:    

345.277,41

Custo de reforma do espaço físico
Espaço Físico

Mobiliário e equipamentos 

Estação de trabalho, gaveteiro e poltronas

Computadores

Mobiliário complementar para recepção

Total instalações físicas:

22.000,00

3.000,00

Aparelho telefônico

147.777,41

120.000,00

Total mobiliário

33.000,00
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3.4 Qualidade 

ENTREGA 
PREVISTA 

CRITÉRIOS DE ACEITE 
PELO PATROCINADOR 

REQUISITOS 

Estudo Preliminar 

Proposta de estrutura da Central 

de Relacionamento com os 

Deputados, contendo modelo de 

atendimento e tamanho da 

equipe 

O tamanho da equipe e o modelo de atendimento 

deverão ser sugeridos em conformidade com as 

perspectivas dos serviços a serem prestados, ainda que 

não exista volume de registro prévio como insumo de 

análise para a devida projeção. 

A proposta deverá resultar dos levantamentos de 

benchmarking e dos serviços atualmente destinados aos 

deputados, além da pesquisa com os parlamentares. 

Catálogo de Serviços 

Proposta dos serviços iniciais a 

serem prestados pela Central, 

conforme o perfil de 

atendimento que a alta 

administração entenda como 

prioritário e conveniente para o 

início das atividades 

Etapa que corresponde à definição do escopo de 

atendimento a ser prestado desde o início das atividades 

da Central. Como critérios para a tomada de decisão, 

poderão ser adotados, por exemplo, serviços que não 

dispõem de entrada já estabelecida, serviços de simples 

execução, serviços de informação, ou ainda um 

equilíbrio da relação entre atributos de qualidade 

percebida pelos deputados e de interesse da Casa.  

Estruturação do Catálogo de 

Serviços de forma detalhada 

Fase mais extensa do cronograma do projeto, relativa ao 

detalhamento dos serviços. Exigirá a participação ativa 

das unidades prestadoras de serviços e resultará no 

conteúdo de sustentação da base de informações úteis ao 

funcionamento da Central. 

A entrega poderá ser validada por partes, para que, à 

medida que alguns serviços já estejam devidamente 

detalhados e registrados em base própria, possam ser 

disponibilizadas informações importantes para 

capacitação, por exemplo. 

Recursos materiais  
Proposta de local e leiaute 

adequados para atendimento  

Negociação com a Direção da Casa do local e o modelo 

adequados para as instalações físicas do novo serviço, 

de acordo com critérios como fluxo facilitado pelos 

parlamentares, privacidade, estrutura atrativa e 

compatível com os serviços definidos no escopo. 
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Ponto de atendimento em 

funcionamento 

Definidos o local e o projeto de estrutura física, serão 

necessárias providências para a montagem do espaço e a 

disponibilização de equipamentos e mobiliário. Em 

conjunto com as áreas relacionadas, deve-se promover a 

aquisição dos recursos materiais necessários, firmar e 

monitorar prazos compatíveis para a entrega.  

Processos internos de 

trabalho 

Fluxo interno de trabalho 

modelado e divulgado 

Modelagem dos processos internos de trabalho da 

Central, que tratarão da gestão das demandas e da 

prestação de informações. A proposta deverá ser 

validada pelas áreas parceiras, como “contrato de apoio” 

aos serviços da Central junto aos Deputados. 

Recursos humanos 

Formação e capacitação da 

equipe para prover atendimento 

de excelência aos parlamentares 

Etapa de definição de competências da equipe de 

trabalho da Central, baseada no conhecimento, 

habilidades e atitudes necessárias para o serviço. Com 

base nesses critérios, devem ser buscados servidores 

com o perfil compatível para compor a equipe. O 

recrutamento exigirá a negociação com stakeholders, 

aos quais deverá ser demonstrada a relevância da nova 

área para toda a estrutura da Câmara, com possíveis 

reflexos positivos também para a unidade cedente. 

Prevê-se a necessidade de intervenção do patrocinador 

nesse processo. 

Formada a equipe, serão providenciadas as ações de 

capacitação inerentes. 

A equipe do projeto deverá estar em estreita atuação 

com o Cefor durante toda essa etapa dos trabalhos. 

Sistema de TI 

Sistema de TI implantado, apto 

a prover mecanismos para a 

gestão eficiente do 

relacionamento com os 

deputados 

Definição e implantação do sistema de TI adequado para 

suporte às atividades do novo serviço, que permita a 

gestão de demandas e o controle do atendimento, de 

forma a promover registros do relacionamento do 

parlamentar com a Central, para a geração de histórico e 

delineamento futuro de perfis de clientes, bem como o 

monitoramento dos trabalhos. 

Fatores como custo, complexidade e prazo de 
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implantação necessitam ser considerados para a escolha 

da ferramenta, a fim de atender aos requisitos mínimos 

necessários à estruturação do serviço, com possibilidade 

de incrementos futuros. Outro fator está relacionado à 

possibilidade de integração de bases de dados oriundas 

de outros sistemas disponíveis na Casa. 

Comunicação 

Definição do nome para o novo 

serviço e criação de artes visuais 

para o favorecimento das ações 

de comunicação 

Proposta, em conjunto com a Secretaria de 

Comunicação da Casa, de nome representativo e de fácil 

assimilação para o novo serviço, que favoreça ao 

mesmo tempo a configuração de elementos de 

comunicação visual, úteis às ações de interação com os 

clientes, como sinalização e elementos de divulgação.  

Campanha de divulgação do 

novo serviço, voltada ao 

lançamento e à publicidade dos 

benefícios ao público 

interessado 

Realização de campanha de divulgação da Central, para 

impulsionar o início das atividades e disseminar, junto 

ao público interessado, a importância da iniciativa para 

otimização do suporte oferecido pela Casa à pessoa do 

parlamentar.  

Comitê Gestor 

Formação de Comitê Gestor 

para as ações de governança da 

Central de maneira 

compartilhada pelas principais 

áreas envolvidas 

Estruturação de Comitê que atue como instância de 

governança para a manutenção da eficiência da 

prestação de serviços aos parlamentares de maneira 

multisetorial. 

Deverão ser definidos os membros que comporão o 

colegiado, as atribuições, o modelo de governança a ser 

adotado e elaborado os normativos que se façam 

necessários. 

Início das atividades 

da Central 

Evento de lançamento do 

serviço aos parlamentares, como 

ação de incremento do suporte à 

atividade parlamentar 

Central de Relacionamento com os Deputados 

estruturada e apta a iniciar as atividades de atendimento 

aos deputados. 
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3.5 Recursos humanos 

Para a condução do projeto, estima-se a necessidade de composição de uma equipe 

multidisciplinar, composta por servidores das principais áreas envolvidas. Outros setores atuarão 

por atividade específica, sem a necessidade de comporem a equipe. 

Membros da equipe por área Quantidade de 
servidores Colaboração 

Departamento de Apoio Parlamentar – Deapa 2 Parcial 

Diretoria-Geral – DG 1 Parcial 

Departamento Técnico – Detec 1 Parcial 

Centro de Informática – Cenin 1 Parcial 

Departamento de Pessoal – Depes 1 Parcial 

 

3.6 Comunicações 

O processo de comunicação inerente às ações do projeto, entre os integrantes da equipe, 

com o patrocinador ou com os demais stakeholders, é ponto que requer constante atenção por 

parte do gerente, pois uma comunicação eficiente otimiza as ações do projeto, sinaliza possíveis 

dificuldades na sua condução e traz segurança no que tange às decisões ou atribuições de 

responsabilidade. A metodologia de gestão de projetos no âmbito da Câmara dos Deputados 

prevê o uso de documentos próprios relacionados à formalização, desenvolvimento e finalização 

de projetos, que devem fazer parte das ações de comunicação. 

Entre as iniciativas de comunicação a serem empregadas no presente projeto, destacam-se: 

- o uso do ambiente corporativo de gestão de projetos, composto pelo Microsoft Project 

Web Access – PWA, que permite a edição e interação da equipe em documentos como 

Termo de Abertura do Projeto, Declaração de Escopo, Estrutura Analítica de Projeto – 

EAP, cronograma das ações, atribuição de tarefas, o que beneficia o comprometimento da 

equipe;  
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- disponibilização de ambiente colaborativo por meio de “wikis”, para construção conjunta 

de conteúdo relacionado às ações do projeto, e fóruns de discussão, opções disponíveis na 

plataforma corporativa mencionada e também no Portal Corporativo da Câmara dos 

Deputados – Camaranet;  

- reuniões semanais com a equipe do projeto para tomada de decisão, sequência e 

atualização das ações em andamento, bem como manutenção do nível de 

comprometimento. Registro das decisões das reuniões por meio de ata simplificada; 

- reuniões com stakeholders, precedidas de pauta para a adequada preparação das partes, 

com registro posterior das decisões em ata validada pelas partes;  

- comunicação continuada e proximidade com os stakeholders para manutenção do grau de 

comprometimento das partes; 

- apresentação periódica de Relatório de Situação do Projeto ao patrocinador e às instâncias 

de governança, para acompanhamento; 

- registro de lições aprendidas, ao longo do projeto, para referencial futuro; 

- documentação de alterações e incidentes ocorridos no decorrer do projeto, como alteração 

de escopo, ocorrências e gestão de riscos. 

- monitoramento frequente, inclusive para fins de solicitação de intervenção do 

patrocinador, do andamento das ações previstas. 

3.7 Riscos 

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

abaixo.  

Risco Criticidade Ação 

Falta de engajamento dos 
stakeholders 

Alta 

Monitoramento constante da gerência do projeto, 
para minimizar resistências e alavancar o 
interesse. Intervenção do patrocinador no sentido 
de estimular o comprometimento. 

Dimensionamento inadequado 
das demandas de atendimento 

Moderada 

Buscar prover serviços de maior interesse por 
parte dos parlamentares, por meio de pesquisa, e 
plano de comunicação eficiente para impulsionar 
o início do serviço. 

Dificuldade de liberação de 
servidores para compor a 

Alta 
Apoio do patrocinador para convencimento das 
áreas afetas sobre os benefícios para a instituição 



48 

 

equipe de atendimento e para a própria unidade, oriundos da melhoria do 
atendimento. 

Dificuldade de 
disponibilização de espaço 
físico adequado 

Baixa 

Negociação com a alta administração, expondo a 
necessidade de instalação em local de trânsito dos 
parlamentares, como fator impulsionador do 
sucesso da iniciativa. 

Morosidade no processo de 
aquisição de insumos para 
estrutura física 

Alta 

Monitoramento constante de prazos pela equipe 
do projeto e apoio do patrocinador junto às áreas 
responsáveis para priorização dos procedimentos. 
Avaliação da existência de contratos de 
fornecimento de materiais em vigência ou da 
possibilidade de adesão a registros de preços já 
estabelecidos, para agilizar os processos de 
aquisição. 

Dificuldade de integração de 
informações (bases de dados 
diversas) 

Moderada 

Considerar a importância da integração como 
requisito para a definição da solução de TI a ser 
usada como ferramenta pela Central. Avaliar as 
bases de dados de maior impacto para a gestão do 
novo serviço para priorizar a integração. Em caso 
de impossibilidade de integração, definir fluxos 
de contingência que possibilitem a gestão e 
controle do serviço, ainda que alimentados 
manualmente. 

 

3.8 Aquisições 

As entregas do projeto preveem a necessidade de aquisição de insumos para a montagem do 

espaço físico destinado ao atendimento, a depender do local e do leiaute proposto, o que deverá 

ser objeto de avaliação e execução por parte do Departamento Técnico da Casa. Também será 

preciso adquirir mobiliário específico, adequado ao projeto das instalações, como mesas e 

cadeiras. O modelo de aquisição dependerá da dimensão da infraestrutura e dos valores 

estimados. Como alternativa para a celeridade pode ser avaliada a possibilidade de adesão a 

registro de preço estabelecido por outros órgãos da Administração.  

Na época oportuna, avaliar-se-á a existência de contrato, sob responsabilidade do 

Departamento Técnico da Casa, para serviços de identificação visual da nova área, se houver a 

intenção de se estabelecer essa espécie de comunicação. Caso se julgue oportuno e não haja 

contrato vigente, será necessária contratação específica para essa finalidade. 

Outros itens importantes correspondem aos equipamentos de TI, computadores e 

impressoras, bem como aparelhos de telefonia. Estima-se de antemão que não haverá necessidade 
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de aquisição extraordinária, pelo fato de não representarem número expressivo frente à projeção 

de substituição de equipamentos promovida periodicamente pelas áreas fornecedoras. 

Haverá necessidade de disponibilização de sistema de TI para a gestão do relacionamento. 

A equipe validará, juntamente com o Centro de Informática da Casa, a alternativa mais viável em 

sob os aspectos de custo, benefício, prazo de disponibilização, etc. Está em processo de 

aquisição, pela Câmara dos Deputados, sistema de gestão de relacionamento (CRM) para 

utilização pelos canais de interação com o cidadão, sob a gestão do Comitê Gestor do 

Relacionamento. 

A disponibilização de licenças desse software para uso pela Central, visto se tratar de 

ferramenta cujos requisitos devem contemplar amplamente as necessidades da nova área, 

potencializaria sua atuação.  De outra forma, poderia ser avaliado o emprego de ferramentas 

livres e gratuitas, de atuação mais limitada, disponíveis no mercado para a gestão de serviços.  

Diante do exposto, não se vê como razoável a possibilidade de desenvolvimento interno de 

sistema para essa finalidade, sobretudo pelo fato de existir ainda a alternativa de uso da 

ferramenta Infogab, desenvolvida internamente pelo Centro de Informática, a qual, embora não 

voltada a essa finalidade e sem recursos específicos de CRM, possibilita a gestão simplificada de 

demandas. 

3.9 Partes interessadas 

Pela amplitude dos serviços prestados aos parlamentares, os stakeholders correspondem à 

quase totalidade dos órgãos que compõem a estrutura da Câmara dos Deputados. Abaixo estão 

relacionados os principais: 

• Mesa Diretora, em especial Presidência, Primeira-Secretaria e Quarta-Secretaria; 

• Deputados; 

• Diretoria-Geral; 

• Departamento de Apoio Parlamentar; 

• Centro de Informática; 

• Departamento Técnico; 

• Secretaria de Comunicação Social; 

• Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento; 
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• Assessoria de Projetos e Gestão; 

• Demais unidades da Câmara dos Deputados que prestam serviços aos deputados, entre as 

quais: 

− Secretaria-Geral da Mesa; 

− Departamento de Pessoal; 

− Departamento de Polícia Legislativa; 

− Departamento de Finanças e Contabilidade; 

− Centro de Documentação e Informação; 

− Departamento Médico; 

− Departamento de Material e Patrimônio; 

− Secretaria Executiva do Pró-Saúde; 

− Consultoria Legislativa; 

− Coordenação de Comunicações; 

− Coordenação de Habitação; 

− Ecocâmara. 

O relacionamento com os stakeholders é um fator apontado como risco do projeto, visto 

que a implantação da Central tende a implicar alterações no modo de funcionamento das 

unidades, situação que pode ocasionar resistência a mudanças. Ao mesmo tempo, o envolvimento 

desses órgãos é requisito essencial para o sucesso da iniciativa, sob o entendimento de ser um 

trabalho de interface, que requer a contrapartida dos prestadores de serviço no sentido de firmar e 

absorver em suas rotinas acordos quanto a prazo, qualidade, etc.. Essa dicotomia traz um alto 

grau de criticidade à condução do relacionamento com as partes envolvidas. 

Por isso, além do monitoramento constante, o gerente do projeto precisará motivar e 

alavancar essas parcerias, demonstrar que o projeto é uma iniciativa alinhada com a estratégia da 

Casa, com impactos positivos aos processos de trabalho de todas as áreas envolvidas. O 

patrocinador, por sua vez, deverá acreditar, de fato, nos benefícios do projeto e envolver-se com o 

seu andamento, para transmitir aos interessados os benefícios.   
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3.10 Continuidade das ações implementadas 

Uma vez implantada a Central de Relacionamento com os Deputados, será preciso dar 

continuidade às ações desempenhadas pela área como processo de trabalho estabelecido. Para 

prover suporte à rotina da unidade, garantir a manutenção dos acordos estabelecidos com os 

setores parceiros e promover mecanismos para o aprimoramento dos serviços, propõe-se, como 

exposto anteriormente, a estruturação de um Comitê Gestor do Relacionamento com os 

Deputados.  

Essa instância atuará como esfera de governança e será responsável pela análise transversal 

e pela proposta de melhoria dos processos. A participação ativa de áreas prestadoras de serviços 

favorece a minimização de conflitos, a atribuição de responsabilidades e o comprometimento. 

Sugere-se, no decorrer do projeto, avaliar a pertinência de este grupo vincular-se ao Comitê 

Gestor do Relacionamento da Câmara dos Deputados. 

Entre as entregas previstas, elencou-se atividade voltada para a definição do modelo de 

governança, dos membros que comporão o Comitê, suas atribuições e proposta de normativo para 

regulamentar o funcionamento dessa instância. 

A composição da equipe de trabalho da Central, como unidade funcional, deverá observar 

os critérios mencionados de recrutamento e seleção, estimada a necessidade média de 11 (onze) 

servidores. Sugere-se que a área seja parte da estrutura do Departamento de Apoio Parlamentar, 

que, em decorrência das atribuições definidas em normativo interno da Câmara dos Deputados, 

deve ser a unidade responsável pela absorção da nova rotina, sem que exista necessidade de 

alteração de normas que prevejam essa competência, já compreendida entre as funções desse 

Departamento. 

Propõe-se a criação de uma unidade responsável no âmbito do Deapa, em formato de 

serviço, vinculada à Coordenação de Apoio Técnico e Estratégico do Departamento. O formato 

de atendimento a ser implantado, afastado fisicamente das instalações do Deapa, dificulta 

conciliar a supervisão do atendimento com as demais competências desenvolvidas, que 

continuarão a ser executadas.  
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Outro aspecto a ser considerado como mecanismo de recrutamento de profissionais de alto 

nível para compor a equipe seria a oferta de funções comissionadas – FC para os servidores que 

venham a atuar na frente de atendimento.  Dispor de pessoal qualificado é fator relevante para o 

sucesso da proposta e a liberação de servidores com esse perfil geralmente se vincula à 

designação para o exercício de uma função, sobretudo em face da probabilidade de servidores 

nesses moldes já disporem de FC em suas respectivas áreas. 

Em termos de infraestrutura, a necessidade exposta anteriormente de destinação e 

montagem de espaço físico, corresponde a uma das entregas do projeto, requisito básico para o 

início das atividades da Central de Relacionamento com os Deputados. 

É importante ressaltar que os pontos abordados serão objeto de análise pela equipe do 

projeto, a qual, no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos, terá subsídios para validar o 

conteúdo apresentado no presente plano de trabalho ou reconhecer outros aspectos válidos para a 

condução da proposta e a continuidade das ações implantadas durante o projeto. 
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4 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve por objetivo propor a estruturação de uma Central de Relacionamento 

com os Deputados no âmbito da Câmara dos Deputados, como mecanismo de aprimoramento das 

ações de apoio ao exercício do mandato parlamentar. Prover o adequado suporte aos deputados é 

atribuição precípua da estrutura administrativa da Casa e, sob esse enfoque, eles são os principais 

clientes dos serviços executados pelas unidades internas. 

Com o avanço da administração pública gerencial, desde meados dos anos 1990, e o 

estabelecimento de critérios de eficiência para mensuração do desempenho das organizações, 

percebeu-se o fortalecimento das ações da gestão voltadas ao alcance dos objetivos e da 

estratégia delineada para os propósitos das instituições. Diretrizes de atuação passaram a orientar 

a condução dos projetos, para que estes agregassem o valor necessário às iniciativas e estivessem 

alinhados ao planejamento estabelecido. 

Nesse sentido, a proposta apresentada buscou promover ganhos à gestão da Câmara dos 

Deputados, ao buscar a melhoria do atendimento aos clientes, racionalização dos recursos, 

eficiência nas ações de relacionamento, gestão por processos, de maneira transversal e sistêmica, 

além da possibilidade de monitoramento das ações, para análise do desempenho, percepção de 

pontos sensíveis que possam ser melhorados e prospecção de novas demandas. 

A ideia coaduna-se com iniciativa similar implantada no Parlamento Europeu, em que se 

percebia a prestação de serviços aos deputados de forma complexa e confusa, tal qual o formato 

atual de funcionamento da Câmara dos Deputados. A experiência naquele Parlamento tem 

apresentado resultados positivos, o que valida a procedência de implantação de unidade central 

de atendimento aos parlamentares nesta Casa, com grande possibilidade de sucesso, sobretudo 

diante das dificuldades percebidas e do elevado número de serviços e mecanismos de solicitação 

identificados. 

O conteúdo apresentado possibilita o entendimento do objetivo do projeto, as etapas 

necessárias à sua condução, os riscos inerentes, que devem ser objeto de atenção por parte do 

gerente do projeto, da equipe e do patrocinador, além do escopo pretendido para a etapa de 

implantação do serviço. Tópicos importantes para a gestão do projeto também foram expostos, 

como as necessidades de aquisição, custos previstos, gestão de pessoal, com o intuito de 
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proporcionar uma visão completa da iniciativa e seus impactos e subsidiar a decisão por parte das 

instâncias interessadas. 

A abordagem exposta para a condução das ações permitirá estruturar o novo serviço com 

base em critérios vinculados à construção de uma arquitetura corporativa, de forma cíclica e 

continuada, para que se possa dar início ao funcionamento da nova unidade e às atividades 

propostas, com ganhos sensíveis aos parlamentares desde então, e, na sequência, impulsionar seu 

funcionamento com atividades complementares, inclusive sob a condução do Comitê Gestor a ser 

formado também para essa finalidade. 

A intenção de uma gestão compartilhada dos serviços aos deputados, sob a governança de 

um Comitê Gestor, formado por membros representantes das áreas pertinentes, mostra-se como 

ganho de gestão, ao tratar a atividade de suporte à atuação parlamentar de forma corporativa, 

favorecendo a análise de processos sob a ótica do cliente, de modo transversal e sinérgico. 

A criação da nova estrutura, por si só, também possibilitará benefícios à gestão, conforme 

explanado. Em acréscimo, a catalogação dos serviços de apoio aos deputados favorecerá a 

estruturação do conhecimento e sua aplicação para iniciativas futuras, como, por exemplo, a 

criação de um serviço de atendimento aos gabinetes, mais abrangente em termos de público 

usuário, em suporte à rotina parlamentar. 
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APÊNDICES 

Resultado compilado do levantamento de serviços aos deputados, informações obtidas do 

Diretório de Serviços do Portal Corporativo Camaranet (BRASIL, 2015C).  

Total de serviços verificados: 366 (trezentos e sessenta e seis). 

 

 

  
Apoio Logístico 60

Atividade parlamentar 33

Atividades gabinete 80

Capacitação 7

Cotas e Benefícios 13

Gestão de pessoas Gabinete 26

Informações pessoais 30

Informática 26

Pesquisa 65

Saúde 26

Total: 366

Domínio de Informação

FORMULÁRIO 56

FORMULÁRIO ELETRÔNICO 24

SISTEMA 51

LINK 105

E-MAIL 19

SEM PROCEDIMENTO 

ESTABELECIDO
111

Total: 366

Mecanismo atual de solicitação
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CEDI 57

SECOM 42

DEPES 38

DETEC 37

DEAPA 35

CENIN 28

SGM 24

PRÓ-SAÚDE 16

DEMAP 10

DEMED 9

DETAQ 9

DG 8

DEPOL 7

CEFOR 6

APROGE 6

DECOM 4

SEGUNDA-SECRETARIA 4

CONLE 3

DEFIN 3

ECOCÂMARA 3

PRIMEIRA-SECRETARIA 3

CODEC 2

COHAB 2

CONOF 2

DIRAD 2

QUARTA-SECRETARIA 2

TERCEIRA-SECRETARIA 2

CTRAN 1

DRH 1

Total: 366

Unidade Responsável

Informação / Auxílio para solicitação 

ou formalização / Acompanhamento
116

Informação 149

Informação / Auxílio para solicitação 

ou formalização
57

Informação / Auxílio à pesquisa 30

Informação / Execução 2

Informação / Auxílio para 

credenciamento
7

Informação / Auxílio para emissão 5

Total: 366

Nível de Atendimento Proposto
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SERVIÇOS DE APOIO AOS DEPUTADOS/GABINETES                              

                                                                         
Fonte: Diretório de Serviços - Portal Corporativo CamaraNet 

 Serviços  Tema Unidade responsável Órgão  
Nível de 

Atendimento 

1 Serviços em Imóvel Funcional 
Apoio 

Logístico 
COHAB - COORDENAÇÃO DE 
HABITAÇÃO 

COHAB 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

2 
Sorteio de gabinetes parlamentares e 
vagas de estacionamento  

Apoio 
Logístico 

GAB. PRIMEIRA-SECRETARIA / DEAPA - 
DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

DEAPA Informação 

3 Empréstimo de carrinhos  
Apoio 

Logístico 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA Informação 

4 
Distribuição de correspondências para os 
gabinetes parlamentares  

Apoio 
Logístico 

SECOP/DEAPA - SEÇÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA 

DEAPA Informação 

5 
Transferência de Bens Patrimoniais entre 
Gabinetes 

Apoio 
Logístico 

SELOG - SEÇÃO DE APOIO LOGISTICO DEAPA Informação 

6 Entrega de gabinete  
Apoio 

Logístico 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

7 
Autorização para acesso ao gabinete 
parlamentar   

Apoio 
Logístico 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

8 Água mineral para os gabinetes  
Apoio 

Logístico 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

9 
Abertura de móveis e portas internas do 
gabinete parlamentar   

Apoio 
Logístico 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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10 
Transferência de bens patrimoniais entre 
gabinetes  

Apoio 
Logístico 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

11 Permuta de gabinete 
Apoio 

Logístico 
CEGAB/DEAPA - COORDENAÇÃO DE 
APOIO AO GABINETE PARLAMENTAR 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

12 
Confecção de carimbos para envio de 
correspondências pelos Correios 

Apoio 
Logístico 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

13 Confecção de carimbos – Sedex 
Apoio 

Logístico 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

14 
Confecção de carimbos para uso interno 
do gabinete 

Apoio 
Logístico 

SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

15 
Distribuição de jornais e revistas aos 
gabinetes parlamentares   

Apoio 
Logístico 

SECOP/DEAPA - SEÇÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

16 Substituição de jornais e revistas 
Apoio 

Logístico 
SECOP/DEAPA - SEÇÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

17 
Alteração de endereço de entrega de 
jornais e revistas 

Apoio 
Logístico 

SECOP/DEAPA - SEÇÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

18 Carga Patrimonial 
Apoio 

Logístico 
SEREG/COPAT - SEÇÃO DE REGISTRO DEMAP Informação 

19 Material de Expediente para Gabinetes 
Apoio 

Logístico 
DEMAP - DEPARTAMENTO DE 
MATERIAL E PATRIMONIO 

DEMAP Informação 

20 Inventário de Carga Patrimonial 
Apoio 

Logístico 
COPAT - COORDENAÇÃO DE 
PATRIMONIO 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 



63 

 

21 
Registro de material de propriedade 
particular 

Apoio 
Logístico 

DEMAP - DEPARTAMENTO DE 
MATERIAL E PATRIMÔNIO / DG - 
DIRETORIA-GERAL 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

22 Recolhimento de material permanente  
Apoio 

Logístico 
AMPER/DEMAP - ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL PERMANENTE 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

23 Material Permanente 
Apoio 

Logístico 
AMPER - ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL PERMANENTE 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

24 Saída de Material Permanente 
Apoio 

Logístico 
COPAT - COORDENAÇÃO DE 
PATRIMONIO 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

25 Prevenção e combate a incêndio 
Apoio 

Logístico 
SEÇÃO DE PREV. COMBATE CONTRA 
INCÊNDIOS 

DEPOL Informação 

26 
Autorização de Entrada nos Finais de 
Semana 

Apoio 
Logístico 

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
DEPOL 

DEPOL 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

27 
Autorização para Retirada de Credencial de 
Estacionamento do Parlamentar 

Apoio 
Logístico 

COORDENAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO / 
DEPOL 

DEPOL 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

28 Credencial de Estacionamento 
Apoio 

Logístico 
SETEV - SEÇÃO DE CONTROLE E 
CADAST. DE VEÍCULOS 

DEPOL 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

29 Serviço de atividades policiais  
Apoio 

Logístico 
SEAPOL/DEPOL - SERVIÇO DE 
ATIVIDADES POLICIAIS 

DEPOL Informação 

30 Dedetização 
Apoio 

Logístico 
CAEDI - COORDENAÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DETEC Informação 

31 Reforma de gabinete parlamentar   
Apoio 

Logístico 
DETEC- DEPARTAMENTO TÉCNICO DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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32 Linha telefônica particular 
Apoio 

Logístico 
DETEC- DEPARTAMENTO TÉCNICO DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

33 
Instalação de equipamentos particulares 
na Câmara dos Deputados  

Apoio 
Logístico 

DETEC- DEPARTAMENTO TÉCNICO DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

34 Instalação de TV a cabo (NET) 
Apoio 

Logístico 
SEMAT/DETEC - SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO TÉCNICA 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

35 Instalação de antena coletiva 
Apoio 

Logístico 
SEMAT/DETEC - SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO TÉCNICA 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

36 
Instalação de ramal, de fax e de linha 
direta administrativa 

Apoio 
Logístico 

SETEL/DETEC - SEÇÃO DE TELEFONIA DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

37 
Equipamentos de ar condicionado de 
janela, geladeiras, frigobares e bebedouros 

Apoio 
Logístico 

SARCO/DETEC - SEÇÃO DE AR-
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

38 Equipamentos eletrônicos  
Apoio 

Logístico 
SEMAT/DETEC - SEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO TÉCNICA 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

39 Fechaduras e confecção de chaves  
Apoio 

Logístico 
DETEC - SERVIÇO DE OBRAS E 
MANUTENÇÃO GERAL 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

40 Gesso 
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

41 Persianas  
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

42 Pisos e revestimentos  
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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43 Tapetes e carpetes 
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

44 Vidros  
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

45 
Confecção de placas sinalizadoras, folders, 
banners, exposições  

Apoio 
Logístico 

CPROJ/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
PROJETOS DE ARQUITETURA 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

46 
Reforma de estofamento de cadeiras, 
sofás e almofadas 

Apoio 
Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

47 Manutenção de calculadora  
Apoio 

Logístico 
CEQUI/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

48 Manutenção elétrica 
Apoio 

Logístico 
COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

49 Manutenção hidráulica 
Apoio 

Logístico 
COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

50 Manutenção telefônica 
Apoio 

Logístico 
CEQUI/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

51 Manutenção de pintura  
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

52 Marcenaria  
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

53 Serralheria  
Apoio 

Logístico 

COENG/DETEC - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE OBRAS / 
SELOG/DEAPA - SEÇÃO DE APOIO 
LOGÍSTICO 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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54 Celular Institucional 
Apoio 

Logístico 
SECOT - SEÇÃO DE CONTAS 
TELEFÔNICAS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

55 Jardineiro 
Apoio 

Logístico 
CPROJ - COORDENAÇÃO DE PROJETOS 
DE ARQUITETURA 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

56 Limpeza e Conservação 
Apoio 

Logístico 
CAEDI - COORDENAÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

57 Materiais Sanitários 
Apoio 

Logístico 
CAEDI - COORDENAÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

58 
Avaliação das Condições de Segurança no 
Trabalho 

Apoio 
Logístico 

DIRETORIA-GERAL DG Informação 

59 Autorização para afixação de cartazes  
Apoio 

Logístico 
CORDI/SECOM - COORDENAÇÃO DE 
DIVULGAÇÃO 

SECOM Informação 

60 
Empréstimo de Cadeiras de Rodas e 
Triciclos 

Apoio 
Logístico 

APROGE - ASSESSORIA DE PROJETOS E 
GESTÃO 

APROGE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

61 Ordem do Dia das Comissões 
Atividade 

parlamentar 
COPER - COORDENAÇÃO DE 
COMISSÕES PERMANENTES 

DECOM Informação 

62 
Anuário Estatístico das Atividades 
Legislativas 

Atividade 
parlamentar 

CELEG /CEDI - COORDENAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA 

CEDI Informação 

63 Aquisição de Publicações da Câmara 
Atividade 

parlamentar 
SEDIS/CEDI - SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO CEDI Informação 

64 
Autorização para Publicação na Biblioteca 
Digital 

Atividade 
parlamentar 

COBIB/CEDI - COORDENAÇÃO DE 
BIBLIOTECA 

CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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65 Deputado em Foco 
Atividade 

parlamentar 

CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA / 
DEAPA - DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

CENIN 
Informação / 

Execução 

66 Minuta de pronunciamento 
Atividade 

parlamentar 
CONLE - CONSULTORIA LEGISLATIVA CONLE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

67 Emendas à LOA  
Atividade 

parlamentar 

CONOF - CONSULTORIA DE 
ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA 

CONOF Informação 

68 Registro das Sessões 
Atividade 

parlamentar 
DETAQ - DEPARTAMENTO DE 
TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 

DETAQ Informação 

69 
Retirada de Discurso pelo Deputado para 
revisão 

Atividade 
parlamentar 

COREV/DETAQ - COORDENAÇÃO DE 
REVISÃO 

DETAQ Informação 

70 Carteira de identificação parlamentar 
Atividade 

parlamentar 
DG - DIRETORIA-GERAL DG Informação 

71 Relatório de viagem 
Atividade 

parlamentar 
DG - DIRETORIA-GERAL DG 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

72 Notas sobre discursos 
Atividade 

parlamentar 
SERAGE/SECOM - SERVIÇO DE EDIÇÃO 
DA AGÊNCIA CÂMARA 

SECOM Informação 

73 Agenda da semana 
Atividade 

parlamentar 
DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM Informação 

74 Amigos do Plenarinho 
Atividade 

parlamentar 
DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM Informação 

75 Análise de Publicações Externas 
Atividade 

parlamentar 
NUHAC/CENTRO CULTURAL - NÚCLEO 
DE HISTORIA, ARTE E CULTURA 

SECOM Informação 
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76 Banco de Imagens 
Atividade 

parlamentar 
DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 
INTEGRADAS 

SECOM Informação 

77 Bate-Papo do Plenarinho 
Atividade 

parlamentar 
DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 
INTEGRADAS 

SECOM Informação 

78 Bate-papo com Deputado 
Atividade 

parlamentar 
DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 
INTEGRADAS 

SECOM Informação 

79 Inscrição para Pequeno Expediente 
Atividade 

parlamentar 
COAPP - COORDENAÇÃO DE APOIO AO 
PLENÁRIO 

SGM Informação 

80 Sistema eletrônico de presença e votação 
Atividade 

parlamentar 
SGM - SECRETARIA-GERAL DA MESA SGM Informação 

81 Subscrição eletrônica de proposições 
Atividade 

parlamentar 
SGM - SECRETARIA-GERAL DA MESA SGM Informação 

82 Autenticador de proposições 
Atividade 

parlamentar 
SGM - SECRETARIA-GERAL DA MESA SGM Informação 

83 
Indicação de Deputado para Compor 
Comissão 

Atividade 
parlamentar 

COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM Informação 

84 Indicação de Vice-Líder 
Atividade 

parlamentar 
COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM Informação 

85 
Licença de mandato para exercer outro 
cargo/ Retorno 

Atividade 
parlamentar 

SGM - SECRETARIA-GERAL DA MESA SGM Informação 

86 Democracia Eletrônica e Legística 
Atividade 

parlamentar 
APROGE - ASSESSORIA DE PROJETOS E 
GESTÃO 

APROGE Informação 
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87 Sistema eletrônico de presença e votação  
Atividade 

parlamentar 
COSEV - COORDENAÇÃO SIST. 
ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO 

CENIN Informação 

88 Pauta das Sessões 
Atividade 

parlamentar 
GAB/1SECM - GABINETE DO PRIMEIRO-
SECRETÁRIO 

PRIMEIRA-
SECRETARIA 

informação 

89 Pauta das Sessões da Semana 
Atividade 

parlamentar 
GAB/1SECM - GABINETE DO PRIMEIRO-
SECRETÁRIO 

PRIMEIRA-
SECRETARIA 

informação 

90 
Resultado da Ordem do Dia em Tempo 
Real 

Atividade 
parlamentar 

SEAUT - SEÇÃO DE AUTÓGRAFOS SGM informação 

91 Projetos de Lei e Outras Proposições 
Atividade 

parlamentar 
SGM - SECRETARIA-GERAL DA MESA SGM 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

92 Lista de presença de Deputados  
Atividade 

parlamentar 
COMPI/SGM - COORD. REG COM MOV 
PARL A. INFORMÁTICA 

SGM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

93 Sistema Eletrônico de Presença e Votação 
Atividade 

parlamentar 
COSEV - COORDENAÇÃO SIST. 
ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO 

SGM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

94 
Gestão Estratégica e Planejamento 
Estratégico 

Atividades 
gabinete 

APROGE - ASSESSORIA DE PROJETOS E 
GESTÃO 

APROGE Informação 

95 Gestão de Processos 
Atividades 
gabinete 

APROGE - ASSESSORIA DE PROJETOS E 
GESTÃO 

APROGE Informação 

96 
Manual de Redação da Câmara dos 
Deputados 

Atividades 
gabinete 

COEDI - COORDENAÇÃO EDIÇÕES 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

CEDI Informação 

97 
Visita Guiada ao Centro de Documentação 
e Informação (Cedi) 

Atividades 
gabinete 

CEATE - CENTRAL DE ATENDIMENTO 
DO CEDI 

CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 
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98 
Manual de Acessibilidade para Provedor 
de Conteúdo do Portal 

Atividades 
gabinete 

COMOD - COORDENAÇÃO DE 
MODELAGEM E ADM. DE DADOS 

CENIN 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

99 
Manual de Arquitetura da Informação do 
CamaraNet 

Atividades 
gabinete 

COMOD - COORDENAÇÃO DE 
MODELAGEM E ADM. DE DADOS 

CENIN 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

100 Manual do Usuário do Camaranet 
Atividades 
gabinete 

COMOD - COORDENAÇÃO DE 
MODELAGEM E ADM. DE DADOS 

CENIN 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

101 
Manual dos Provedores de Conteúdo do 
Portal Institucional  

Atividades 
gabinete 

COMOD - COORDENAÇÃO DE 
MODELAGEM E ADM. DE DADOS 

CENIN 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

102 
Acompanhamento de proposições por e-
mail  

Atividades 
gabinete 

CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

103 Minutas de Proposições 
Atividades 
gabinete 

SEPAD - SERVIÇO DE PROCESSO E 
ANÁLISE DA DEMANDA 

CONLE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

104 Solicitação de Estudos e Consultas 
Atividades 
gabinete 

SEPAD - SERVIÇO DE PROCESSO E 
ANÁLISE DA DEMANDA 

CONLE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

105 SisConof 
Atividades 
gabinete 

CONOF - CONSULTORIA DE 
ORÇAMENTO FISC FINANCEIRA 

CONOF 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 

106 Economildo 
Atividades 
gabinete 

CTRAN - COORDENAÇÃO DE 
TRANSPORTES 

CTRAN Informação 

107 Catálogo de Autoridades  
Atividades 
gabinete 

COATE/DEAPA - COORDENAÇÃO DE 
APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO 

DEAPA Informação 

108 Guia Telefônico On-Line  
Atividades 
gabinete 

SEREL/DEAPA - SEÇÃO DE 
RELACIONAMENTO 

DEAPA Informação 
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109 Manual do Gabinete Parlamentar 
Atividades 
gabinete 

COATE - COORDENAÇÃO DE APOIO 
TÉCNICO E ESTRATÉGICO 

DEAPA Informação 

110 

Acesso ao 
SIDOC(Localização/Andamento/Tramitação 
de processos)  

Atividades 
gabinete 

SERAD/DEAPA - SEVIÇO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 

111 
Lista dos gabinetes dos Deputados em 
exercício  

Atividades 
gabinete 

CEGAB/DEAPA - COORDENAÇÃO DE 
APOIO AO GABINETE PARLAMENTAR 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

emissão 

112 
Descadastramento no SIDOC para 
Gabinetes 

Atividades 
gabinete 

SERAD/DEAPA - SEVIÇO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

113 
Reserva dos Plenários de Comissão para 
Eventos 

Atividades 
gabinete 

DECOM - DEPARTAMENTO DE 
COMISSÕES 

DECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

114 
Sonorização de eventos nos plenários das 
Comissões  

Atividades 
gabinete 

SAPCO - SEÇÃO DE APOIO ÀS 
COMISSÕES 

DECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

115 
Cadastramento de escritório de apoio à 
atividade parlamentar  

Atividades 
gabinete 

COGEP/DEFIN - COORDENAÇÃO 
GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR 

DEFIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

116 Assessoramento Jurídico de Pessoal 
Atividades 
gabinete 

DEPES / ASSESSORIA TÉCNICA E 
JURÍDICA 

DEPES Informação 

117 Suplemento ao Boletim Administrativo 
Atividades 
gabinete 

SEMEX - SEÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E 
EXONERAÇÃO 

DEPES 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

118 
Autorização Prévia para Uso de Botijões de 
Gás 

Atividades 
gabinete 

DEPOL - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
LEGISLATIVA 

DEPOL 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

119 Segurança em Eventos 
Atividades 
gabinete 

COSEO - COORDENAÇÃO DE 
SEGURANÇA ORGÂNICA 

DEPOL 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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120 Cardápio dos Restaurantes e Lanchonetes 
Atividades 
gabinete 

SENUT - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE REFEITÓRIOS E ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL 

DETEC Informação 

121 Projetor de Multimídia e Tela de Projeção 
Atividades 
gabinete 

COAUD - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 
E AUDIOVISUAL 

DETEC Informação 

122 Equipamentos para tradução simultânea 
Atividades 
gabinete 

SEMAT - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 
TÉCNICA 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

123 
Sugestões e Reclamações sobre 
Restaurantes e Lanchonetes 

Atividades 
gabinete 

SENUT - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE REFEITÓRIOS E ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

124 Visita aos Restaurantes 
Atividades 
gabinete 

SENUT - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE REFEITÓRIOS E ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

125 Cópia de áudio das sessões 
Atividades 
gabinete 

  DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

126 Limpeza e Conservação para Eventos 
Atividades 
gabinete 

CAEDI - COORDENAÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

127 Manutenção de Celular Institucional 
Atividades 
gabinete 

CEQUI - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

128 Manutenção de Elevadores 
Atividades 
gabinete 

CEQUI - COORDENAÇÃO DE 
ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS 

DETEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

129 
Sala de Apoio no Aeroporto Internacional 
de Brasília 

Atividades 
gabinete 

DG - DIRETORIA-GERAL DG Informação 

130 
Termo de Compromisso - Deputado e 
Servidor 

Atividades 
gabinete 

DG - DIRETORIA-GERAL DG Informação 
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131 Protocolização de Documentos  
Atividades 
gabinete 

SEPOG/CODEC - SEÇÃO DE 
PROTOCOLO-GERAL 

DIRAD Informação 

132 Boletim Administrativo  
Atividades 
gabinete 

COATA/DRH - COORD APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DRH 

DRH 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

133 EcoCamaradas 
Atividades 
gabinete 

ECOCÂMARA - COMITÊ DE GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

ECOCÂMARA Informação 

134 EcoCâmara 
Atividades 
gabinete 

ECOCÂMARA - COMITÊ DE GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

ECOCÂMARA Informação 

135 
Disque-Câmara 0800 - Atendimento à 
População 

Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM Informação 

136 Organização de exposições temáticas  
Atividades 
gabinete 

CCULT - CENTRO CULTURAL CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

SECOM Informação 

137 
Fornecimento de Material para Secretaria 
de Eventos 

Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM Informação 

138 Manual de Eventos 
Atividades 
gabinete 

COEVENC - COORDENAÇÃO DE 
EVENTOS E CERIMONIAL 

SECOM Informação 

139 Rádio Câmara 
Atividades 
gabinete 

SEPROG - SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO 
DE RÁDIO E TV 

SECOM Informação 

140 Sistema de Gerenciamento de Eventos 
Atividades 
gabinete 

COEVENC - COORDENAÇÃO DE 
EVENTOS E CERIMONIAL 

SECOM Informação 

141 TV Câmara 
Atividades 
gabinete 

DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 
INTEGRADAS 

SECOM Informação 
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142 Transmissão pela WebCâmara 
Atividades 
gabinete 

SEVID - SEÇÃO DE GERAÇÃO DE VÍDEO SECOM Informação 

143 
Transmissão pela WebCâmara - e-
Democracia 

Atividades 
gabinete 

SEVID - SEÇÃO DE GERAÇÃO DE VÍDEO SECOM Informação 

144 Interpretação simultânea 
Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 
CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

145 

Legenda em tempo real e 
autodescrição audiodescrição de eventos 
para deficientes auditivos e visuais  

Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 
CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

146 
Acompanhamento da Montagem de 
Coquetéis e Similares 

Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 
CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

147 Alimentação em Eventos 
Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 
CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

148 Arranjos Florais para Eventos Protocolares 
Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 
CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

149 Assessoria em Cerimonial e Protocolo 
Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS E 
CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

150 Execução do Hino Nacional Brasileiro 
Atividades 
gabinete 

COEVENC - COORDENAÇÃO DE 
EVENTOS E CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

151 Fale Conosco 
Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

152 Gravação de Eventos Diversos 
Atividades 
gabinete 

SAUDI - SEÇÃO DE APOIO AOS 
AUDITÓRIOS 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 
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153 Jornal da Câmara 
Atividades 
gabinete 

CJOR - COORDENAÇÃO DE 
JORNALISMO 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

154 Mestre de Cerimônias 
Atividades 
gabinete 

COEVENC - COORDENAÇÃO DE 
EVENTOS E CERIMONIAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

155 
Pauta para Assessoria de Imprensa do 
Centro Cultural 

Atividades 
gabinete 

NUHAC - NÚCLEO DE HISTORIA, ARTE E 
CULTURA 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

156 Projetos Culturais Especiais 
Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

157 Serviço Publicitário 
Atividades 
gabinete 

SERPUB - SERVIÇO DE PUBLICIDADE SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

158 Sonorização de Eventos Diversos 
Atividades 
gabinete 

SAUDI - SEÇÃO DE APOIO AOS 
AUDITÓRIOS 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

159 Sugestão de Pauta para Mídias Sociais 
Atividades 
gabinete 

CPP - COORDENAÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

160 
Sugestão de Pauta para os Veículos de 
Comunicação da Câmara 

Atividades 
gabinete 

DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 
INTEGRADAS 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

161 Tapete Vermelho 
Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

162 Visita Guiada Especial 
Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

163 Visitação 
Atividades 
gabinete 

DERPD - DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 
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164 Requerimento de Sessão Solene  
Atividades 
gabinete 

NATEC - NÚCLEO DE 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO - SGM 

SGM Informação 

165 Resultado da Ordem do Dia  
Atividades 
gabinete 

SEAUT/SGM - SEÇÃO DE AUTÓGRAFOS SGM Informação 

166 
Distribuição das Vagas nas Comissões 
Permanentes 

Atividades 
gabinete 

COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM Informação 

167 
Lista de Inscritos para o Pequeno 
Expediente 

Atividades 
gabinete 

SEATA - SEÇÃO DE ATAS SGM informação 

168 Lista de Presença 
Atividades 
gabinete 

COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM Informação 

169 Oradores no Grande Expediente  
Atividades 
gabinete 

SGM - SECRETARIA-GERAL DA MESA SGM informação 

170 Registro de Frente Parlamentar 
Atividades 
gabinete 

COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM informação 

171 Conheça os Deputados  
Atividades 
gabinete 

COMPI/SGM - COORD. REG COM MOV 
PARL A. INFORMÁTICA 

SGM 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

172 Relação dos Deputados em exercício  
Atividades 
gabinete 

COORDENAÇÃO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO - SGM 

SGM 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

173 
Titulares licenciados e suplentes em 
exercício  

Atividades 
gabinete 

COMPI/SGM - COORD. REG COM MOV 
PARL A. INFORMÁTICA 

SGM 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

174 
Cursos de aprimoramento - Centro de 
Formação – Cefor 

Capacitação 
CEFOR - CENTRO DE FORMAÇÃO, 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

CEFOR 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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175 Cancelamento de Inscrições em Cursos Capacitação 
NUESC - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 

CEFOR 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

176 Declaração de Participação em Cursos Capacitação 
NUESC - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 

CEFOR 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

177 
Histórico de Participação em Cursos do 
CEFOR 

Capacitação 
NUESC - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 

CEFOR 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

178 Tutoriais de Aplicativos On-line Capacitação 
CEFOR - CENTRO DE 
FORMAÇÃO,TREIN.APERFEIÇOAMENTO 

CEFOR 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

179 
Treinamento e Desenvolvimento - Área 
Política 

Capacitação 
COTRE - COORDENAÇÃO DE 
TREINAMENTO 

CEFOR 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

180 Estágio-Visita Capacitação 
GAB/2SECM - GABINETE DO 
SEGUNDO-SECRETÁRIO 

SEGUNDA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

181 
Cadastro de Veículos para Garagem dos 
Imóveis Funcionais 

Cotas e 
Benefícios 

SECAD/COHAB - SEÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA COHAB 

COHAB 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

182 Transporte aéreo para Parlamentar 
Cotas e 

Benefícios 
COGEP/DEFIN - COORDENAÇÃO DE 
GESTÃO DA COTA PARLAMENTAR 

DEFIN Informação 

183 Cota parlamentar 
Cotas e 

Benefícios 
COGEP/DEFIN - COORDENAÇÃO 
GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR 

DEFIN 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 

184 Auxílio-moradia 
Cotas e 

Benefícios 
GABINETE DO QUARTO-SECRETÁRIO 

QUARTA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

185 Solicitação e reserva de imóvel funcional 
Cotas e 

Benefícios 
GABINETE DO QUARTO-SECRETÁRIO 

QUARTA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 
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186 Postagem Nacional 
Cotas e 

Benefícios 
CODEC - COORDENAÇÃO DE 
COMUNICAÇÕES 

CODEC Informação 

187 
Mudança de Senha no Sistema de Cotas 
Parlamentares 

Cotas e 
Benefícios 

CODEC - COORDENAÇÃO DE 
COMUNICAÇÕES 

CODEC 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

188 Guia de Papelaria Oficial 
Cotas e 

Benefícios 
SEPIM - SEÇÃO DE PRÉ-IMPRESSÃO DEAPA Informação 

189 Guia de Produtos Gráficos para Deputados 
Cotas e 

Benefícios 
CGRAF - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS 

DEAPA Informação 

190 
Orientações para Construção de Arquivos 
Digitais 

Cotas e 
Benefícios 

CGRAF - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS 

DEAPA Informação 

191 
Orientações para Diagramação de Livreto 
em Formato A5 

Cotas e 
Benefícios 

SEPIM - SEÇÃO DE PRÉ-IMPRESSÃO DEAPA Informação 

192 Solicitação de Papelaria Oficial 
Cotas e 

Benefícios 
SECOGRAF - SEÇÃO DE ATENDIMENTO 
E CONTROLE DE COTAS GRÁFICAS 

DEAPA Informação 

193 Serviços gráficos 
Cotas e 

Benefícios 

SECOG/DEAPA - SEÇÃO DE 
ATENDIMENTO E CONTROLE DE COTAS 
GRÁFICAS 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 

194 Alteração de nível salarial  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

DEAPA - DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

DEAPA Informação 

195 
Autorização para retirada de Relatório de 
Verba de Pessoal – Permanente  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

DEAPA - DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

DEAPA Informação 

196 
Autorização para retirada de Relatório de 
Verba de Pessoal - Eventual  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

DEAPA - DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

DEAPA Informação 
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197 
Exoneração por falecimento do secretário 
parlamentar  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

DEAPA - DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

DEAPA Informação 

198 Simulador de Verba de Gabinete 2015 
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

SECON - SEÇÃO DE CONTROLE DE 
VERBA DE PESSOAL 

DEAPA Informação 

199 
Triagem de currículos pelo Banco de 
Talentos  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

DEAPA - DEPARTAMENTO DE APOIO 
PARLAMENTAR 

DEAPA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

200 
Secretário parlamentar (sem vínculo com 
outro órgão)   

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

SERCO/DEPES - SEÇÃO DE REGISTRO E 
CONTROLE 

DEPES Informação 

201 Secretário parlamentar requisitado  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

SEREQ /DEPES - SEÇÃO DE REG. E 
CONTROLE DE REQUISITADOS 

DEPES Informação 

202 
Tabela de remuneração do secretariado 
parlamentar  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

COSEC/DEPES - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

203 Mudança de lotação  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

COSEC/DEPES - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

204 Férias  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

COSEC/DEPES - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

205 
Exoneração a pedido do secretário 
parlamentar  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

COSEC/DEPES - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

206 Exoneração a pedido do Deputado  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

COSEC/DEPES - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

207 
Devolução de secretário parlamentar 
requisitado ao seu órgão de origem  

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

SEMOR/DEPES- SEÇÃO DE MOVIM. E 
EXON. DE REQUISITADOS 

DEPES Informação 
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208 Licença à gestante  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

  DEPES Informação 

209 Licença  paternidade   
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

  DEPES Informação 

210 
Cessão, Prorrogação e/ou Movimentação – 
Secretário Parlamentar 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

COSEC - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

211 
Credenciamento de Motorista para Sessão 
Extraordinária (noturna) 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

SECOF/COSEC - SEÇÃO DE CONTROLE 
DE FREQUÊNCIA 

DEPES Informação 

212 
Credenciamento para Atestar Frequência e 
Autorizar Férias do Gabinete 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

SECOF/COSEC - SEÇÃO DE CONTROLE 
DE FREQUÊNCIA 

DEPES Informação 

213 Frequência - Secretários Parlamentares 
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

SECOF - SEÇÃO DE CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA 

DEPES Informação 

214 
Férias, Licenças e Afastamentos - 
Secretários Parlamentares 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

SECOF - SEÇÃO DE CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA 

DEPES Informação 

215 
Local de Efetivo Exercício do Secretário 
Parlamentar 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

COSEC - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

216 Manual do Secretariado Parlamentar  
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

COSEC - COORDENAÇÃO DE 
SECRETARIADO PARLAMENTAR 

DEPES Informação 

217 
Mudança de Secretário Parlamentar (SP) 
para Cargo de Natureza Especial (CNE) 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

COREF - COORDENAÇÃO DE REGISTRO 
FUNCIONAL 

DEPES Informação 

218 
Lotação de Servidor em Gabinetes de 
Membros da Mesa e Lideranças Partidárias 

Gestão de 
pessoas 

Gabinete 

GAB/1SECM - GABINETE DO PRIMEIRO-
SECRETÁRIO 

PRIMEIRA-
SECRETARIA 

Informação 
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219 Comunicação de Viagem de Assessor 
Gestão de 

pessoas 
Gabinete 

GAB/3SECM - GABINETE DA TERCEIRA-
SECRETARIA 

TERCEIRA-

SECRETARIA 
Informação 

220 Contracheque 
Informações 

pessoais 
SERPD/DEPES - SERVIÇO DE 
PAGAMENTO DE DEPUTADOS 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

emissão 

221 Comprovante de Rendimentos 
Informações 

pessoais 
COPAG - COORDENAÇÃO DE 
PAGAMENTO DE PESSOAL 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

emissão 

222 Opção previdenciária  
Informações 

pessoais 
SAVIP/DEPES - SEÇÃO AVERBAÇÃO E 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

223 Pensão parlamentar 
Informações 

pessoais 
SEPEP/DEPES - SEÇÃO DE PENSÕES 
PARLAMENTARES 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

224 Frequência administrativa – Parlamentar 
Informações 

pessoais 
SERPA/DEPES - SEÇÃO DE REGISTRO 
PARLAMENTAR 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

225 Alteração de conta bancária 
Informações 

pessoais 
SERPD/DEPES - SERVIÇO DE 
PAGAMENTO DE DEPUTADOS 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

226 
Inclusão de dependentes para 
atendimento no Demed 

Informações 
pessoais 

SERPA/DEPES - SEÇÃO DE REGISTRO 
PARLAMENTAR 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

227 
Inclusão de dependentes para dedução do 
Imposto de Renda 

Informações 
pessoais 

SERPA/DEPES - SEÇÃO DE REGISTRO 
PARLAMENTAR 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

228 
Entrega anual da cópia da Declaração do 
Imposto de Renda 

Informações 
pessoais 

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
DEPES 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

229 Declaração sobre informações financeiras 
Informações 

pessoais 
SERPD/DEPES - SERVIÇO DE 
PAGAMENTO DE DEPUTADOS 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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230 Margem consignável 
Informações 

pessoais 
SERPD/DEPES - SERVIÇO DE 
PAGAMENTO DE DEPUTADOS 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

231 Certidão de tempo de contribuição 
Informações 

pessoais 
SAVIP/DEPES - SEÇÃO AVERBAÇÃO E 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

232 Aposentadoria parlamentar 
Informações 

pessoais 
SEAPA/DEPES - SEÇÃO DE 
APOSENTADORIAS PARLAMENTARES 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

233 Averbação de mandato para título oneroso 
Informações 

pessoais 
SAVIP/DEPES - SEÇÃO AVERBAÇÃO E 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

234 
Cancelamento de Dependente para 
Dedução do Imposto de Renda - Deputado 

Informações 
pessoais 

SERPA - SEÇÃO DE REGISTRO 
PARLAMENTAR 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

235 Declaração de Bens e Rendas - Deputado 
Informações 

pessoais 
SERPA - SEÇÃO DE REGISTRO 
PARLAMENTAR 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

236 Ressarcimento de Contribuições ao IPC 
Informações 

pessoais 
SAVIP - SEÇÃO AVERBAÇÃO E 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

DEPES 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

237 
 Autorização para acesso às Declarações de 
Bens e Rendas (DBR) 

Informações 
pessoais 

DIRETORIA-GERAL DG 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

238 
Declaração de funções e cargos para 
Imposto de Renda 

Informações 
pessoais 

DIRETORIA-GERAL DG 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

239 Cadastramento no MOB Bicicletas 
Informações 

pessoais 
ECOCÂMARA - COMITÊ DE GESTÃO 
SÓCIOAMBIENTAL 

ECOCÂMARA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

240 
Demonstrativo do Pró-Saúde para Imposto 
de Renda 

Informações 
pessoais 

SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-
SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

emissão 
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241 
Demonstrativo Mensal de Despesas Pró-
Saúde 

Informações 
pessoais 

SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-
SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

emissão 

242 Fotografia institucional 
Informações 

pessoais 
SEFOT/SECOM - SEÇÃO DE 
FOTOGRAFICA INSTITUCIONAL 

SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

243 Passaporte Diplomático 
Informações 

pessoais 
GABINETE DO SEGUNDO-SECRETÁRIO 

SEGUNDA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

244 Visto de Missão Oficial 
Informações 

pessoais 
GABINETE DO SEGUNDO-SECRETÁRIO 

SEGUNDA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

245 Visto de turismo 
Informações 

pessoais 
GABINETE DO SEGUNDO-SECRETÁRIO 

SEGUNDA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

246 Posse de Deputado 
Informações 

pessoais 
SGM SGM Informação 

247 Mudança de Nome Parlamentar 
Informações 

pessoais 
COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM Informação 

248 Mudança de Partido 
Informações 

pessoais 
COMPI - COORD. REG COM MOV PARL 
A. INFORMÁTICA 

SGM Informação 

249 Justificativa de ausência ao serviço 
Informações 

pessoais 
GABINETE DA TERCEIRA-SECRETÁRIA 

TERCEIRA-
SECRETARIA 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

250 Autorização de acesso a sistemas Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 

251 
Criação de Caixa Postal Eletrônica 
institucional  

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 
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252 

Guia de Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) para 
Deputados 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

253 Portal do Deputado Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

254 Senha para acesso à Rede Câmara  Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 
Informação / 

Execução 

255 
Criação e Exclusão de Comunidade 
Temática no CamaraNet 

Informática 
COORDENAÇÃO DE MODELAGEM E 
ADM. DE DADOS 

APROGE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

256 
Demanda de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN Informação 

257 INFOLEG - Lideranças Informática 
SEILG - SEÇÃO DE INFORMÁTICA 
LEGISLATIVA 

CENIN Informação 

258 
Manutenção de páginas da Internet, 
Intranet e Extranet  

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

259 
Criação Caixa postal eletrônica 
institucional do gabinete parlamentar 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

260 
Acesso Caixa postal eletrônica institucional 
do gabinete parlamentar 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

261 

Cancelamento do acesso Caixa postal 
eletrônica institucional do gabinete 
parlamentar 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

262 Senha para acesso à Rede Câmara Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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263 
Solicitação de equipamentos de 
informática (hardware)  

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

264 Solicitação de sistemas de informática  Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

265 
Cadastro em pastas públicas - Sistemas 
(Mapeamento da Rede)  

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

266 
Instalação de equipamento de informática 
ou de software  

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

267 

Autorização de acesso a Sistemas tais 
como: Sigesp, Siafi, Siafi Gerencial, 
Sisbacen, Autenticador e outros 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

268 Infogab Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

269 
Solicitação de Criação ou Exclusão de 
Portal da Liderança 

Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

270 Solicitação de Programa de Computador Informática CENIN - CENTRO DE INFORMÁTICA CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

271 

Solicitação de Suporte de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) a eventos 
institucionais 

Informática 
COAUS - COORDENAÇÃO DE APOIO AO 
USUÁRIO 

CENIN 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

272 Criação/Alteração de Unidade Tramitadora Informática 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
DEAPA 

DEAPA Informação 

273 
Cadastramento de Autorizados no Módulo 
de Patrimônio do SIGMAS 

Informática SEREG/COPAT - SEÇÃO DE REGISTRO DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 
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274 
Cadastramento no Sistema de Cotas de 
Material de Expediente 

Informática 
AMCO IV - ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL DE CONSUMO IV 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

275 
Descadastramento no Sistema de Cotas de 
Material de Expediente 

Informática 
AMCO IV - ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL DE CONSUMO IV 

DEMAP 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

276 Acervo de Obras Raras Pesquisa 
COBIB/CEDI - COORDENAÇÃO DE 

BIBLIOTECA 
CEDI Informação 

277 Catálogo de Obras Raras Pesquisa 
SEORE - SEÇÃO DE OBRAS RARAS E 

ESPECIAIS 
CEDI Informação 

278 Biblioteca digital Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

279 Constituição Federal de 1988 Pesquisa 
CELEG - COORDENAÇÃO DE 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA 

CEDI Informação 

280 Base de Dados VLEX Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

281 Biblioteca Digital Fórum Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

282 Coleção de Jornais Pesquisa SEACE - SEÇÃO DE GESTÃO DO ACERVO CEDI Informação 

283 Empréstimo, renovação e reserva de livros  Pesquisa 
SEACE/CEDI - SEÇÃO DE GESTÃO DO 

ACERVO 
CEDI Informação 

284 Guarda de documentos audiovisuais  Pesquisa 
COARQ/CEDI - COORDENAÇÃO DE 

ARQUIVO 
CEDI Informação 
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285 Microfilmagem de documentos Pesquisa 
COBEC/CEDI - COORDENAÇÃO DE 
PRESERVAÇÃO DE CONTEÚDOS 

INFORMACIONAIS 
CEDI Informação 

286 

Recolhimento de documentos impressos 
para guarda no acervo do arquivo 
impresso  

Pesquisa 
COARQ/CEDI - COORDENAÇÃO DE 

ARQUIVO 
CEDI Informação 

287 Pesquisa à legislação  Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI Informação 

288 EBSCO Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

289 Escrevendo a História Pesquisa 
COHID - COORDENAÇÃO DE HISTÓRICO 

DE DEBATES 
CEDI Informação 

290 Glossário de Termos Editoriais Pesquisa 
COEDI - COORDENAÇÃO EDIÇÕES 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CEDI Informação 

291 
Glossário de Termos Legislativos e 
Orçamentários 

Pesquisa 
CELEG - COORDENAÇÃO DE 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA 

CEDI Informação 

292 Glossários Legislativos On-line Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

293 
Guarda de Documentos Administrativos - 
Fase Intermediária 

Pesquisa COARQ - COORDENAÇÃO DE ARQUIVO CEDI Informação 

294 Indicadores Econômicos e Sociais Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

295 
Informações Estatísticas da Área 
Legislativa 

Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI Informação 
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296 Legislação Federal Pesquisa SELEB - SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO CEDI Informação 

297 Legislação Interna Pesquisa SELEB - SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO CEDI Informação 

298 Normas da ABNT Pesquisa 
SECAQ - SEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL INFORMACIONAL 
CEDI Informação 

299 Periódicos da Capes Pesquisa 
COBIB - COORDENAÇÃO DE 

BIBLIOTECA 
CEDI Informação 

300 Pesquisa de Documentos Audiovisuais Pesquisa COARQ - COORDENAÇÃO DE ARQUIVO CEDI Informação 

301 
Pesquisa e Empréstimo de Documentos 
Administrativos sob a Guarda do Arquivo 

Pesquisa COARQ - COORDENAÇÃO DE ARQUIVO CEDI Informação 

302 
Regimentos Internos de Parlamentos 
Estrangeiros 

Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

303 Regulamentação da Constituição Pesquisa 
CELEG - COORDENAÇÃO DE 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA 

CEDI Informação 

304 
Sala de Estudo e Acessibilidade da 
Biblioteca 

Pesquisa SEACE - SEÇÃO DE GESTÃO DO ACERVO CEDI Informação 

305 Sugestão de Livros e Periódicos Pesquisa 
SEDEC - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

DE COLEÇÕES 
CEDI Informação 

306 Sumário de Revistas Pesquisa 
SEDIN - SEÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 
CEDI Informação 



89 

 

307 SínteseNet Jurídico Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI Informação 

308 Tabela de Temporalidade Pesquisa 
SECAV - SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E 

AVALIAÇÃO ARQUIVÍSTICA 
CEDI Informação 

309 Medida provisória ("MP em Dia") Pesquisa 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI Informação 

310 Catálogo da Biblioteca Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

311 Dicas e Novidades da Biblioteca Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

312 Pesquisa a diários e anais  Pesquisa 
COBEC/CEDI - COORDENAÇÃO DE 
PRESERVAÇÃO DE CONTEÚDOS 

INFORMACIONAIS 

CEDI 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

313 
História da Câmara (Pesquisa à cronologia 
histórica e legislativa de governo no Brasil)  

Pesquisa 
COBEC/CEDI - COORDENAÇÃO DE 
PRESERVAÇÃO DE CONTEÚDOS 

INFORMACIONAIS 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

314 Resenha de periódicos  Pesquisa 
COEDI/CEDI - COORDENAÇÃO EDIÇÕES 

CÃMARA 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

315 
Legislação brasileira organizada por 
assunto  

Pesquisa 
COEDI/CEDI - COORDENAÇÃO EDIÇÕES 

CÃMARA 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

316 Publicações por assunto  Pesquisa 
COEDI/CEDI - COORDENAÇÃO EDIÇÕES 

CÃMARA 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

317 Proquest - Base de periódicos estrangeiros  Pesquisa 
SENOV/CEDI - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO 
DE RECURSOS INFORMACIONAIS E 

INOVAÇÃO 

CEDI 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 
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318 Biblioteca digital da Câmara  Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

319 Livros Novos  Pesquisa 
SEDIN/CEDI - SEÇÃO DE 

DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

320 Banco de Notícias Selecionadas – BNS  Pesquisa 
SENOV - SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS E 
INOVAÇÃO 

CEDI 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

321 
Consulta e Pesquisa de Documentos 
Históricos 

Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

322 
Consulta e Pesquisa de Documentos 
Impressos 

Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

323 Cópia de Artigos Científicos Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

324 
Solicitação de informação, documentação 
e pesquisa no Cedi  

Pesquisa 
CEATE/CEDI - CENTRAL DE 
ATENDIMENTO DO CEDI 

CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

325 
Pesquisa de documentos legislativos sob a 
guarda do Arquivo  

Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

326 
Inventário das Comissões Especiais e 
Externas  

Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

327 
Inventário das Comissões Parlamentares 
de Inquérito – CPIs  

Pesquisa 
CEDI - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 
CEDI 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

328 Pesquisa dos Processos de Radiodifusão Pesquisa 
CCTCI - COMISSÃO DE CIÊNCIA 

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
INFORMÁTICA 

DECOM Informação 
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329 
Pesquisa no Arquivo Histórico de 
Pronunciamentos 

Pesquisa 
COHID - COORDENAÇÃO DE HISTÓRICO 

DE DEBATES 
DETAQ 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

330 Redação Final de Discursos em Plenário Pesquisa 
NUPLE - NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL 

DE PLENÁRIO 
DETAQ 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

331 Sumário das Sessões Plenárias Pesquisa COREV - COORDENAÇÃO DE REVISÃO DETAQ 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

332 
Íntegra das Sessões Plenárias com Redação 
Final  

Pesquisa 
NUPLE - NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL 

DE PLENÁRIO 
DETAQ 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

333 
Íntegra das Sessões Plenárias sem Redação 
Final  

Pesquisa COREV - COORDENAÇÃO DE REVISÃO DETAQ 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

334 
Pesquisa de Discursos e de Notas 
Taquigráficas  

Pesquisa 
COHID/DETAQ - COORDENAÇÃO DE 

HISTÓRICO DE DEBATES 
DETAQ 

Informação / 
Auxílio à pesquisa 

335 Registro das Sessões Plenárias  Pesquisa 
DETAQ - DEPARTAMENTO DE 

TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 
DETAQ 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

336 
Informações Estatísticas da Área 
Administrativa 

Pesquisa DIRAD - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIRAD Informação 

337 Fique por Dentro  Pesquisa CONLE/CEDI/SECOM SECOM 
Informação / 

Auxílio à pesquisa 

338 Boletim eletrônico de notícias da Câmara  Pesquisa 
DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 

INTEGRADAS 
SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

credenciamento 

339 Notas sobre Discursos Pesquisa 
SERAGE - SERVIÇO DE EDIÇÃO DA 

AGÊNCIA CÂMARA 
SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 
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340 Cópias de Vídeo da TV Câmara Pesquisa 
DMIDIAS - DEPARTAMENTO DE MÍDIAS 

INTEGRADAS 
SECOM 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

341 Programa de Acessibilidade Saúde 
APROGE - ASSESSORIA DE PROJETOS E 
GESTÃO 

APROGE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

342 
Programa de Acompanhamento e Apoio à 
Gestação 

Saúde 
COENF - COORDENAÇÃO DE 
ENFERMAGEM 

DEMED Informação 

343 Emergência Médica Saúde 
COEME - COORDENAÇÃO DE 
EMERGÊNCIAS MÉDICAS 

DEMED Informação 

344 Informações Nutricionais Saúde 
SENUT - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE REFEITÓRIOS E ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL 

DEMED Informação 

345 Programa Controle de Peso Saúde 
SRDTE - SEÇÃO DE ROTINAS DIAG. E 
TERAPÊUTICAS 

DEMED Informação 

346 Marcação de consultas e exames Saúde DEMED - DEPARTAMENTO MÉDICO DEMED 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

347 Check up Saúde DEMED - DEPARTAMENTO MÉDICO DEMED 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

348 
Anexação de Documentos ao Prontuário 
Médico 

Saúde SETOR DE ARQUIVO MÉDICO/DEMED DEMED 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

349 Cópia de Prontuário Saúde DEMED - DEPARTAMENTO MÉDICO DEMED 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

350 Exames Médicos de Imagem Saúde DEMED - DEPARTAMENTO MÉDICO DEMED 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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351 
Prevenção e orientação em dependência 
química 

Saúde 
COREH/DEPES - COORDENAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

DEPES Informação 

352 Reembolso de despesas médicas Saúde SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA DG DG 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

353 Benefícios do Programa Pró-Saúde Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE Informação 

354 Credenciados Pró-Saúde Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE Informação 

355 Regulamento do Programa Pró-Saúde Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE Informação 

356 
Autorização de Débito em Conta - Pró-
Saúde 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

357 
Cancelamento de Inscrição de Dependente 
- PRÓ-SAÚDE 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

358 
Cancelamento de Inscrição de Titular no 
Pró-Saúde 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

359 
Ressarcimento de Livre Escolha do Pró-
Saúde 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização 

360 
2ª Via de Cartão do Pró-Saúde - 
Dependente 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

361 2ª Via de Cartão do Pró-Saúde - Titular Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 
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362 

Inscrição de Filho(a) ou Enteado(a) 
Solteiro(a) entre 21 e 25 Anos não 
Estudante no Pró-Saúde 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

363 
Inscrição no Pró-Saúde com Dispensa de 
Carência 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

364 
Manutenção de Inscrição de Deputado no 
Pró-Saúde 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

365 
Requerimento de Manutenção de Ex-
Cônjuge ou Ex-Companheiro(a) 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

366 
Requerimento de Permanência no Pró-
Saúde 

Saúde 
PRÓ-SAÚDE - SECRETARIA EXECUTIVA 
DO PRÓ-SAÚDE 

PRÓ-SAÚDE 

Informação / 
Auxílio para 

solicitação ou 
formalização / 

Acompanhamento 

 


