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 A última Reunião de Avaliação Estratégica - RAE, realizada nos dias 5, 12 e 22 de setembro, 
deliberou pela redução da atual carteira de projetos corporativos, uma vez que a Casa iniciará  um 
novo ciclo de gestão estratégica. Fazer revisões periódicas no portfólio é um procedimento natural 
e necessário nas organizações, desde que pautadas em critérios claros que apoiem a tomada de 
decisões. A decisão do Comitê de Gestão Estratégica foi subsidiada por estudo da Assessoria de 
Projetos e Gestão – Aproge, a partir da adoção de critérios baseados na avaliação de resultados 
do projeto; na possibilidade de exequibilidade em termos do comprometimento do gerente e  
equipe; na transversalidade, isto é, na atuação de mais de um departamento no desenvolvimento; 
na documentação apresentada, que deveria conter, no mínimo, termo de abertura e declaração de 
escopo; e na interdependência dos projetos que compõem os programas.

 Após o estudo dos 41 programas e projetos em andamento e a aplicação desses critérios, 
os programas e projetos listados abaixo permaneceram na carteira corporativa. Os demais foram 
dissociados do portfólio corporativo, mas serão acompanhados setorialmente até o cumprimento 
de seus objetivos.

	 •	Programa	Infraestrutura	e	Serviços	de	TIC	(PISTIC),	com	os	projetos:	Atualização	da	
Rede	Corporativa	de	Dados;	Construção	do	CETEC	Norte;	Construção	do	CETEC-1;	Ampliação	
da	Central	de	Armazenamento	Corporativo;	Aquisição	de	Computadores	Servidores;	e	Estratégia	
de	Montagem	do	CETEC	Norte;
	 •	Programa	Gestão	da	Informação	e	do	Conhecimento	(PGIC),	com	os	projetos:	Política	de	
Gestão	Arquivística;	Tesauro	Corporativo;	Gestão	Corporativa	de	Indexação	de	Conteúdos;	Política	
de	Segurança	da	Informação;	Arquitetura	da	Informação;	e	Implantação	de	ECM;
	 •	Programa	Gestão	Administrativa	(PGA),	com	os	projetos:	Sistematização	do	Processo	de	
Aquisição; e Planejamento e Gestão Orçamentária; 
	 •	Projeto	Portal	Corporativo;
	 •	Projeto	Plano	Diretor	de	Uso	dos	Espaços	(em	análise);
	 •	Projeto	TV	Digital;	e
	 •	Projeto	Gestão	do	Relacionamento.
	 A	proposta	para	o	Novo	Ciclo	da	Gestão	Estratégica	foi	validada	pelo	Comitê	de	Gestão		
	 Estratégica	e	terá	objetivos	de	longo	prazo	(2023),	quando	a	Câmara	completará	200	anos,	
com ciclos de planejamento menores, de 2 em 2 anos. Cada ciclo deverá elencar ações viáveis, 
desdobradas em uma carteira de projetos, considerando-se a Mesa Diretora e a tecnologia disponível. 
Serão	revistos	Missão,	Visão	e	Valores	e	definidos	os	objetivos	ou	direcionadores	estratégicos.
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