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Introdução

1.1 Contextualização
Trata-se de relatório de levantamento previsto no Plano Anual de Controle
Interno (Paci) de 2018 desta Secretaria de Controle Interno (Secin), com o objetivo de
conhecer o processo “Realizar Reunião Deliberativa de Comissão” do Departamento de
Comissões (Decom).
Com esta ação, a Secin dedica-se a reunir e ampliar informações sobre
unidades da Câmara dos Deputados em que se realizam as atividades-fim do Poder
Legislativo: representar o povo brasileiro, elaborar diplomas legais e fiscalizar os atos
da Administração Pública.
Conforme disposto nos artigos que compõem o Capítulo I do Título IV da Carta
Magna vigente, o Congresso Nacional congrega, na dimensão federal, essas três
funções primordiais para a consolidação da democracia.
Cumprindo esses papéis, em 2017, a Câmara dos Deputados realizou 403
sessões no plenário Ulysses Guimarães, votou 1.001 matérias e realizou 2.317 eventos
nas comissões permanentes e temporárias1.
No âmbito do Decom, essas atribuições tomam forma por meio da realização de
reuniões deliberativas para discussão e votação de proposições; de audiências
públicas em que se debatem temáticas relevantes do ponto de vista da representação
parlamentar; e de ações de controle e investigação que se dão por intermédio das
Comissões Parlamentares de Inquérito.
Na perspectiva da Secin, o Relatório de Auditoria n. 1 do Núcleo de Auditoria de
Tecnologia e Informação (Nuati), de 2014, recomendou a aprovação de um plano de
ação que contemplasse a identificação dos processos de negócios mais relevantes da
Câmara dos Deputados. Faltava, segundo esse relatório, uma definição clara sobre os
processos que mais impactavam a continuidade das principais atividades finalísticas da
Instituição.
Após a conclusão do projeto corporativo “Painel de Processos e Pessoas”, a Alta
Administração da Câmara dos Deputados, em 2015, apontou os seguintes processos
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BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório de Gestão 2017. Brasília, 2017. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/contas-dacamara/>. Acesso em: 3 out. 2018.
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críticos2 em nível corporativo: Realizar Sessões Plenárias, Realizar Reuniões de
Comissão e Gerir a Movimentação no Mandato Parlamentar.
Nesse contexto, a realização de reunião deliberativa de comissão salientou-se
como tema pertinente ao primeiro levantamento desta Secretaria no que tange às
atividades-fim da Câmara dos Deputados.
Em sincronia com esses encaminhamentos, após a publicação da Política de
Gestão Corporativa de Riscos (Ato da Mesa n. 233 de 2018), a Assessoria de Projetos
e Gestão (Aproge) decidiu iniciar o levantamento de riscos para o processo Realizar
Reuniões Deliberativas de Comissão. Em função da convergência de interesses, o
trabalho foi desenvolvido em parceria entre Secin e Aproge, uma vez que as duas
ações tinham em comum o levantamento de riscos do processo.
Assim, neste relatório, a Secin busca reunir conhecimentos acerca do Decom,
bem como identificar os riscos inerentes ao processo de realização de reunião
deliberativa de comissão, viabilizando aos gestores maiores condições para o
fortalecimento dos controles internos apropriados e o consequente asseguramento da
qualidade da atuação desta Casa Legislativa.

1.2 Objetivo e escopo
Este levantamento tem por objetivo conhecer os processos de trabalho do
Decom e, mais especificamente, o processo de realização de reuniões deliberativas
que se dá no âmbito desse Departamento.
De acordo com a metodologia adotada pela Câmara dos Deputados, os
processos de trabalho do Decom dividem-se da seguinte forma:
a) Processos do Grupo Secretaria;
b) Processos do Grupo Eventos;
c) Processos do Grupo Processo Legislativo.
Esta ação tem como escopo exclusivo o conhecimento do processo “Realizar
Reuniões Deliberativas de Comissão”, que compõe os processos do Grupo Processo
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Processo crítico é aquele que, quando descontinuado, inviabiliza as atribuições constitucionais desta
Casa, a saber: legislar, representar o povo e fiscalizar a administração pública. A indicação desses
processos críticos permite “[...] nortear estudos, análises, decisões e procedimentos de gestão alinhados
ao planejamento estratégico que assegurem o funcionamento institucional”.
BRASIL, Câmara dos Deputados, Relatório de auditoria de gestão 2016. Brasília, 2016, p. 12. Disponível
em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/contas-dacamara/auditoria-de-gestao-1/relatorio-de-auditoria-de-gestao>. Acesso em: 3 out. 2018.
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Legislativo, e, conforme se propõe em levantamentos, não gera recomendação à área
objeto de análise.

1.3 Metodologia
Levantamento é ação de controle utilizada para reunir informações sobre a
organização e os processos da Casa, com a finalidade de aprimorar o planejamento
dos trabalhos da Secin, subsidiando-se a elaboração do Paci.
Conforme descrito no Estatuto de Controle Interno3 desta Secretaria, uma ação
de levantamento tem como objetivo: “[...] fornecer à Secin o conhecimento detalhado
acerca do funcionamento de uma, área, órgão, processo de trabalho ou objeto passível
de futuras ações de controle [...]”.
Assim, a fim de reunir conhecimentos acerca do processo de realização de
reunião deliberativa do Decom, foram utilizados os seguintes recursos metodológicos:
entrevista exploratória, aplicação de questionário, realização de entrevistas
semiestruturadas e aplicação da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos
(MCGR)4.
A entrevista exploratória foi realizada ainda na fase de planejamento deste
levantamento. Em diálogo com a gestora do Decom, foi definida a participação de
secretários de comissões permanentes e temporárias, das diretorias das coordenações
de comissões permanentes e temporárias, da Coordenação de Apoio TécnicoAdministrativo e do gabinete da Diretoria do Decom. Além dos representantes da
Secin, participaram também servidores da Aproge.
O questionário (Apêndice A) abordou questões pertinentes ao processo de
realização de reunião deliberativa e a aspectos relativos à contextualização do Decom
na Casa e na sociedade, bem como às relações entre comissões e aos efeitos
causados por determinações (ou ausência de determinações) regimentais. O
instrumento foi aplicado a todos os servidores do Decom, perfazendo um total de 85
respondentes, ou seja, aproximadamente 34% do pessoal lotado no Departamento.
As entrevistas foram realizadas com servidores de três comissões permanentes
e de comissões temporárias. As comissões permanentes foram selecionadas entre
aquelas cujos servidores não responderam ao questionário e, dentre elas, as que
reuniam no momento (agosto de 2018) os maiores números de proposições em
tramitação. Foi também escolhida uma comissão com competência para emitir parecer
3

BRASIL. Câmara dos Deputados. Secretaria de Controle Interno. Estatuto de Controle Interno. Brasília,
2018, p. 17, 18. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/35419>. Acesso em: 4 out.
2018.
4
BRASIL. Câmara dos Deputados. Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos. Brasília, 2017.
Disponível em: <https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/metodologia>. Acesso em: 17
out. 2018.
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terminativo. Assim, foram entrevistados servidores de três comissões permanentes e
do Núcleo de Comissões Temporárias.
A aplicação da MCGR foi conduzida pela Aproge e acompanhada pela Secin.
Participaram desse processo pessoas-chave indicadas pelo gabinete do Decom, de
forma a proporcionar uma adequada representatividade dos setores desse
Departamento. O trabalho compreendeu nove reuniões e incluiu, além de servidores do
Decom, integrantes do Depol e da Ditec.

2

Visão geral do objeto

2.1

Panorama do processo e da unidade administrativa

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 44, estabelece que o Poder
Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal. As disposições gerais sobre a organização do Legislativo e de
sua atuação bicameral encontram-se entre os artigos 44 e 75.
Uma vez previstos, na Carta Magna, os princípios e regras gerais pertinentes ao
Legislativo, competem aos regimentos internos as determinações específicas a cada
Casa Legislativa e ao regimento comum as situações em que atuem conjuntamente.
Nessa perspectiva, reúnem-se os conjuntos normativos relativos à Câmara dos
Deputados, ao Senado Federal e ao Congresso Nacional.
Assim, a existência de comissões permanentes e temporárias para ambas as
Casas Legislativas e o Congresso Nacional, contemplada no art. 58 da CF/1988,
regula-se, de maneira mais detalhada, com as determinações reunidas no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados (RICD), no Regimento Interno do Senado Federal
(RISF) e no Regimento Comum do Congresso Nacional (RCCN).
No RICD, aprovado pela Resolução n. 17 de 1989, as principais disposições
sobre as comissões encontram-se no Capítulo IV - Das Comissões, que regula, dentre
outros, aspectos relacionados às definições e tipos de comissões permanentes e
temporárias, às matérias ou atividades de competência das comissões, à presidência
destas, à admissibilidade e apreciação de matérias, às reuniões e aos prazos de
tramitação.
Além de aprovar o RICD, a Resolução n. 17 de 1989 estabeleceu, em seu art.
2º, a elaboração e envio ao Plenário, pela Mesa Diretora, de um projeto de
regulamento interno com o objetivo de ajustar o funcionamento das comissões às
diretrizes do Regimento.
Como esse regulamento não se concretizou, observa-se a existência de
dispositivos regimentais que geram dúvidas e questionamentos quanto à sua aplicação
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nas comissões e em seus processos de trabalho. Assim, para que se esclareçam
potenciais conflitos de interpretação, são utilizados recursos de referência como
procedimentos de Plenário, decisões sobre questões de ordem e publicação de
súmulas5.
Considerada a dimensão organizacional, as comissões, em seus processos
finalísticos e administrativos, encontram-se sob a competência do Decom, componente
da Diretoria Legislativa (Dileg), a qual é responsável pelo planejamento, coordenação,
orientação e direção das atividades de apoio relativas aos trabalhos legislativos6.
Como a Dileg, o Decom tem estrutura e competências reguladas pela Resolução
n. 20 de 1971 (art. 109 a 117)7. Dentre as atribuições do Departamento, salientam-se a
prestação de apoio administrativo e assessoramento técnico às comissões
permanentes e temporárias da Câmara dos Deputados, bem como às Comissões
Mistas, de caráter permanente, do Congresso Nacional (Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização e Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul)8.

5

ANDRADE, Aparecida de Mora; COUTINHO, Robson Luiz Fialho. Regimento Interno da Câmara dos
Deputados aplicado às comissões. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016. Disponível
em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/29519/. Acesso em: 28 set. 2018.
6
Resolução n. 20, de 1971, art. 80: À Diretoria Legislativa compete planejar, coordenar, orientar e
dirigir as atividades de apoio relativas aos trabalhos legislativos.
Parágrafo único. A Diretoria Legislativa tem a seguinte estrutura:
1. Gabinete;
2. Assessoria Legislativa;
3. Centro de Documentação e Informação;
4. Departamento de Comissões;
5. Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação;
6. Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira.
7
Dentre elas, salientam-se:
Art. 109. Ao Departamento de Comissões compete prestar apoio administrativo e de assessoria técnica
às Comissões Permanentes e Temporárias, assim como executar as atividades de exame e
acompanhamento de planos, programas e orçamento do Governo, nos termos da Constituição Federal Artigo 45 - e da legislação respectiva.
Parágrafo único. O Departamento de Comissões tem a seguinte estrutura:
1. Serviço de Administração;
2. Coordenação de Comissões Permanentes;
3. Coordenação de Comissões Temporárias;
4. (Transformada; Resolução nº 24/79);
5. (Suprimido; Res. nº 52/73);
6. Serviço de Reprodução de Documentos Oficiais.
Art. 110. Às Coordenações das Comissões Permanentes e Temporárias compete a prestação de
serviço de secretariado às reuniões e outras atividades das Comissões, bem como a articulação dessas
com os órgãos competentes no que se fizer necessário.
8
BRASIL. Câmara dos Deputados. Portal da Câmara dos Deputados - Departamento de
Comissões/atribuições. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/diretorias/diretoria-legislativa/estrutura-1/decom/atribuicoes>. Acesso em: 15 out.
2018.
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Assim, cabe ao Decom, entre outras ações, o suporte à realização de audiências
públicas bem como a assessoria ao processo de realização de reuniões deliberativas,
abordado neste levantamento.
2.2

Principais reguladores
● Constituição Federal de 1988;
● Regimento Interno da Câmara dos Deputados;
● Resolução n. 20 de 1971, e respectivas atualizações.

2.3

Perspectiva organizacional

Como mencionado, dentro da divisão organizacional da Câmara dos Deputados,
o Decom encontra-se vinculado hierarquicamente à Dileg e à Diretoria-Geral. Dadas as
suas competências, mantém-se também diretamente associado à Secretaria-Geral da
Mesa. A Figura 1 ilustra a estrutura hierárquica desta Casa.
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Figura 1 - Organograma da Câmara dos Deputados

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados

9
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Disponível em <http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/textoestrutura>. Acesso em 22 out.
2018.
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Internamente,
administrativas:

o

Departamento

distribui-se

nas

seguintes

unidades

● Coordenação de Comissões Permanentes (Coper): responsável pela
coordenação dos trabalhos das Comissões Técnicas Permanentes e por sua
articulação com as demais unidades da Casa;
● Coordenação de Comissões Temporárias (CCT): responsável pela coordenação
dos trabalhos das Comissões Temporárias (Especiais, Parlamentares de
Inquérito e Externas), bem como pelas providências administrativas necessárias
ao bom funcionamento dessas unidades;
● Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo (Coata): responsável pelo apoio
administrativo, pelo gerenciamento da utilização e manutenção dos espaços do
Departamento, bem como pela elaboração da previsão orçamentária de viagens
e eventos referentes à atividade legislativa das Comissões;
● Serviço de Reprodução de Documentos Oficias (SRDO): responsável pelos
serviços de reprodução gráfica de documentos oficiais do Gabinete e das
Comissões Permanentes e Temporárias, bem como dos documentos
necessários ao bom andamento das reuniões das Comissões10.

2.4

Perspectiva de processo

Na perspectiva da arquitetura de processos da Câmara dos Deputados, as
ações do Decom dão-se, essencialmente, dentre os finalísticos e, nos fluxos mais
específicos, dentre aqueles associados ao Processo Legislativo. A Figura 2 explicita
como a arquitetura de processos da Casa está definida.

10

BRASIL. Câmara dos Deputados. Portal da Câmara dos Deputados - Departamento de
Comissões/estrutura. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/diretorias/diretoria-legislativa/estrutura-1/decom/estrutura>. Acesso em: 15 out.
2018.
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Figura 2 - Arquitetura de Processos

11

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados .

11

Disponível em: <https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/arquitetura-de-processos-dacamara-dos-deputados>. Acesso em 22 out. 2018.
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Quanto aos processos do Decom12, conforme categorias anteriormente
expostas, apresenta-se a seguinte distribuição:
● Processos do Grupo Secretaria: Gerir pessoas; Gerir patrimônio; Manter
instalações, maquinário e mobiliário; Gerir material de expediente, Gerir
documentos, Gerir comunicação;
● Processos do Grupo Eventos: Preencher o formulário de solicitação de eventos;
Organizar participações;
Prover serviços de consultoria legislativa /
orçamentária (Conle / Conof); Solicitar serviço de cerimonial; Providenciar
serviço de tradução simultânea; Providenciar serviço de acessibilidade; Solicitar
serviços diversos – sistema de eventos (“cesta de produtos”); Prover registro
taquigráfico; Prover alimentação para o evento; Prover materiais de divulgação e
apoio; Prover objetos para premiação; Divulgar o evento; Preparar materiais e
documentos de utilização no evento; Acompanhar realização do evento;
Registrar resultados do evento;
● Processos do Grupo Processo Legislativo: Tratar proposição nas comissões;
Realizar reuniões deliberativas de Comissão; Realizar reuniões de eleição de
Comissão.
No que tange ao processo Realizar Reuniões Deliberativas de Comissão, há
segmentação nas seguintes etapas: Preparar Reunião Deliberativa, Acompanhar
Reunião Deliberativa e Gerir Resultados das Deliberações. A Figura 3 representa esse
processo.

12

BRASIL. Câmara dos Deputados. CamaraNet - Gestão estratégica/processos. Disponível em:
<https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-estrategica/processos-de-trabalho-das-comissoes1>.
Acesso em: 15 out. 2018
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Figura 3 - Mapeamento processo Realizar Reunião Deliberativa de Comissão

13

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados .

13

Disponível em: <http://gestaoprocessos.camara.gov.br/preparar-e-documentar-reunioes/realizar-reunioes-eeventos-de-comissao/realizar-reunioes-deliberativas-de-comissao/#diagram/a899e459-55bc-4216-9aa98206b092dedb>. Acesso em: 15 out. 2018.
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3

Boas práticas de gestão

Conforme se observa pela Figura 2, os principais processos do Decom
encontram-se mapeados e disponíveis no Portal de Processos, no CamaraNet.
Considera-se esta uma boa prática, a ser replicada para outros órgãos da Casa14.
Dentre os processos identificados encontram-se: Processos do Tipo Proposta de
Fiscalização e Controle, Processos do Grupo Secretaria, Processos do Grupo
Processo Legislativo. Entre aqueles já detalhados em atividades observam-se:
Preparar Reunião Deliberativa, Acompanhar Reunião Deliberativa, Gerir Resultados de
Reunião Deliberativa e Organizar Participações.
4

Principais resultados

4.1

Questionário

A fase de execução deste levantamento foi iniciada com a aplicação de um
questionário, enviado por e-mail aos servidores (efetivos, CNEs e terceirizados) do
Decom. Cumprido o prazo fixado, reuniram-se 85 respostas, representando
aproximadamente 34% do total de servidores do Departamento.
Posteriormente, os dados obtidos foram tratados em etapas, buscando-se
associar, a cada pergunta ou assertiva, uma medida numérica da percepção de risco
relatada pelos colaboradores. Para isso, a cada pergunta ou assertiva do questionário,
foi relacionada uma determinada “polaridade” (positiva ou negativa), de acordo com a
forma com que correspondeu à percepção de risco.
Além dos percentuais relativos à percepção de riscos de todos os respondentes,
os dados foram agrupados de modo a revelar as opiniões segmentadas nos seguintes
subgrupos autoidentificados: servidores da área administrativa, servidores de
comissões permanentes e servidores de comissões temporárias. A Tabela 1 apresenta
as perguntas e assertivas que demonstraram acima de 50% de percepção geral de
risco15.

14

O conceito de boas práticas de gestão associa-se à noção de governança e tem seu campo de
significação delimitado por meio de um ou mais dos seguintes resultados:
a) aumento da satisfação do público-alvo;
b) melhorias na prestação dos serviços;
c) melhorias no alcance das metas estratégicas;
d) melhorias nos processos de trabalho;
e) significância que motive disseminação para outras áreas da gestão.BRASIL. Câmara dos Deputados.
Secretaria de Controle Interno. Estatuto de Controle Interno. Brasília, 2018, p. 17, 18. Disponível em:
<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/35419>. Acesso em: 17 out. 2018.
15
Vide tabela completa com dados consolidados e explicitação dos critérios para consolidação no
Apêndice 1.
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Tabela 1 - Percepção de riscos
Questão

% Risco % Risco
(ADM)

Fase do processo (geral)

% Risco
(CP)

% Risco
(CT)

8.Já houve problemas de caráter técnico no
B - Acompanhar a
momento de abrir o Painel de Presença e de
92,1% 100,0% 84,2% 100,0%
reunião deliberativa
Votação?
10.Já houve problemas na infraestrutura
B - Acompanhar a
(computadores, ar-condicionado, áudio, vídeo,
90,9% 92,3% 84,2% 100,0%
reunião
deliberativa
copa, etc.) necessária à realização das
reuniões?
19.Há riscos de erro de inserção dos
C - Gerir resultados
documentos complementares (complementação
71,7% 100,0% 51,7% 94,4%
das deliberações
de voto, substitutivo, emenda)?
18.O Sileg já apresentou problemas ao gerar o
parecer da Comissão?
28.Você considera que a rotatividade dos
presidentes da Comissão impacta a gestão dos
trabalhos, em especial, das reuniões
deliberativas?

C - Gerir resultados
69,1%
das deliberações

Decom: contexto

87,5%

48,3%

94,4%

57,6% 58,3%

61,0%

46,2%

50,0%

59,1%

20.O(a) mesmo(a) servidor(a) faz todas as
C - Gerir resultados
53,1%
tarefas, no Sileg, relativas à geração do parecer? das deliberações

50,0%

Fonte: elaboração própria

Observa-se uma maior percepção (geral e segmentada) de riscos no que se
refere a recursos relacionados à estrutura material de suporte às reuniões, como painel
de votação, áudio e vídeo.
Em seguida, salientam-se aspectos relativos à gestão dos resultados das
reuniões (inserção de documentos complementares e geração de parecer pelo Sileg),
com maiores percentuais de percepção de riscos entre servidores da área
administrativa (respectivamente, 100,0% e 87,5%) e das comissões temporárias
(94,4%).
É pertinente notar também a distância dos entendimentos de servidores de
comissões permanentes (61,0%) e temporárias (46,2%) sobre o impacto da
rotatividade dos presidentes na gestão dos trabalhos. Nesse caso, convém observar as
diferenças normativas quanto à escolha do secretário de comissão. No caso das
permanentes, cabe ao presidente; nas temporárias, é feita pelo diretor da área.
Considerando-se o importante papel de gestão de um secretário de comissão, infere-se
que o impacto da mudança do presidente seja, de fato, maior nas comissões
permanentes.
Finalmente, observam-se percepções (53,1%) sobre a ausência de segregação
de função no uso do Sileg, sistema responsável pela gestão de várias atividades do
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Decom, como o acompanhamento de proposições em tramitação e a realização de
reuniões deliberativas.
4.2

Entrevistas

As entrevistas buscaram realizar um aprofundamento dos temas tratados no
questionário, salientando-se perguntas que apontaram maiores percepções de riscos.
Além disso, permitiram uma avaliação do fluxo mapeado do processo sob análise e
motivaram comentários sobre a contextualização do Decom na Casa, as relações entre
comissões e os efeitos causados por determinações regimentais. Finalmente,
possibilitaram a livre expressão dos entrevistados quanto a temas que julgassem
relevantes.
Dentre os aspectos salientados, destacam-se:
•

•

•

•

aventou-se perspectiva de revisões futuras dos fluxos dos processos mapeados
com maior participação dos servidores do Decom, considerando-se algumas
especificidades relevantes como, por exemplo, aquelas pertinentes às
comissões temporárias;
além dos problemas relativos aos sistemas de suporte, como o Sileg, foram
mencionadas dificuldades quanto à manutenção de um corpo de pessoal
suficiente e quanto à reserva de plenários para reuniões deliberativas das
comissões temporárias e para audiências públicas de todo o Departamento;
sem desconsiderar a autonomia das comissões e a preponderância do
Regimento Interno, foram elencadas dimensões positivas do Acordo de
Procedimentos, que estabelece parâmetros básicos e universais para a atuação
no Decom;
quando da abertura para livre expressão de temas considerados relevantes,
ratificaram-se, especialmente, as dificuldades para manutenção de um quadro
de RH suficiente, bem como os riscos envolvidos no acompanhamento de
Comissões Parlamentares de Inquérito.

O Apêndice B relaciona as principais respostas dos servidores das comissões às
questões apresentadas na entrevista.
4.3 Aplicação da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos (MCGR)
A identificação de riscos foi motivadora no delineamento dos recursos
metodológicos utilizados no levantamento. A percepção dos servidores do Decom
sobre riscos foi elemento considerado já na fase de planejamento, com a realização da
entrevista exploratória, e manteve-se na fase de execução com a efetivação do
questionário, das entrevistas e da Metodologia Corporativa.
Como acima mencionado, por se tratar de um processo de relevância
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corporativa para a Câmara, o levantamento de riscos envolveu também a Aproge, que,
conforme previsto na Política de Gestão Corporativa de Riscos, assessora o Comitê de
Gestão Estratégica (CGE) nesses casos. Foram seguidas todas as etapas previstas na
MCGR, conforme ilustra a Figura 4. A relação dos riscos identificados – bem como sua
avaliação e as ações propostas para seu tratamento – encontra-se no Apêndice C.

Figura 4 - Processos da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos

16

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados .

No estabelecimento do contexto, foram apontados para compor a equipe
técnica17 servidores não apenas do Decom, mas também do Departamento de Polícia
Legislativa e da Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação, unidades
envolvidas18 no processo em análise.
Na identificação de riscos, além do conhecimento da equipe técnica, utilizaramse, como insumos, o mapeamento do processo e o detalhamento de suas atividades,
bem como a compilação da percepção de riscos a partir das respostas ao questionário
(Apêndice A). Como resultado, chegou-se a uma lista de trinta riscos, distribuídos em
cinco categorias, conforme apresenta a Tabela 2.

16

Disponível em:
<https://camaranet.camara.leg.br/documents/37194/11591355/Metodologia+Corporativa+de+Gest%C3%
A3o+de+Riscos/968d6639-57fb-432c-db33-6b11635edfdd>. Acesso em: 16 nov. 2018.
17
De acordo com a MCGR, a equipe técnica é composta por “especialistas com conhecimento técnico
no objetivo-alvo que contribuirão para a gestão dos riscos”.
18
O Departamento Técnico, motivado pelos levantamentos n. 1/2018 e n. 2/2018 do Núcleo de Auditoria
de Licitações, Contrato e Patrimônio da Secin, havia concluído recentemente a análise dos riscos
associados a seus processos de trabalho considerados críticos para a realização das reuniões de
comissão. Esses riscos foram analisados e ratificados pela equipe técnica do Decom, e devem ser
considerados, de maneira complementar, na gestão dos riscos do processo em pauta.
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Tabela 2 - Quantidade de riscos identificados por categoria
Categoria

Riscos

Informações

1

Operacional

6

Pessoas

7

Segurança

9

Tecnologia

7

TOTAL

30

Fonte: elaboração própria.

Na avaliação dos riscos, utilizou-se um mapa de riscos19 (Figura 5) para
estabelecer a criticidade20 de cada um. Por meio do posicionamento no mapa, foi
possível fazer uma análise comparativa entre os diversos riscos, permitindo-se refinar
as pontuações de probabilidade e impacto e gerar uma avaliação mais precisa.
Da análise do mapa, verifica-se que cinco riscos foram considerados de alta
criticidade, quinze de criticidade moderada e dez de baixa criticidade21. Por se tratar de
um processo estabelecido há vários anos, estável e sem mudanças de relevância
recentes, é natural que apenas uma menor parcela dos riscos seja considerada de alta
criticidade.
Isso se justifica pelos controles que foram estabelecidos no decorrer dos anos,
mesmo sem a realização de uma análise formal de riscos. De toda forma, os vinte
riscos considerados de alta e média criticidade merecem tratamento e monitoramento
mais rigorosos.

19

Mapa de riscos, segundo a MCGR, é um “[...] instrumento gráfico que apresenta os riscos
posicionados segundo sua probabilidade e impacto”.
20
Criticidade (ou nível de risco) é a “[...] magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em
termos da combinação dos impactos e de suas probabilidades”, conceitua a MCGR.
21
Os riscos identificados encontram-se no Apêndice C.
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Figura 5 - Mapa de riscos

Fonte: elaboração própria.

Na etapa de tratamento, foram propostas 42 ações distintas, abordando-se
todos os riscos identificados, sendo que algumas das ações têm impacto em mais de
um risco. Desse total, apenas duas ações demandam aquisições; as demais
compreendem esforços internos à Casa. Cabe destacar ainda o caráter interdisciplinar
das ações. A Tabela 3 demonstra o envolvimento de outras unidades, além do Decom.
Tabela 3 - Envolvimento de outras unidades nas ações
Unidade administrativa

Ações

Cefor

1

Depol

10

Ditec

9

Mesa Diretora

1

Fonte: elaboração própria.
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5

Conclusão

Este levantamento, primeira ação de controle da Secin na área legislativa,
marcando o início das colaborações da Secretaria com as unidades dessa área,
buscou reunir informações sobre o Departamento de Comissões, a fim de conhecer o
processo “Realizar Reunião Deliberativa de Comissão”.
Assim, foram utilizados recursos metodológicos variados com o objetivo de
apreender as percepções dos servidores sobre riscos e problemas pertinentes a esse
processo: questionário, entrevistas e aplicação da Metodologia Corporativa de Gestão
de Riscos.
As respostas ao questionário revelaram maiores percentuais de percepção de
riscos quanto a recursos relacionados à estrutura material de suporte às reuniões –
como painel de votação, áudio e vídeo –, quanto à gestão dos resultados das reuniões
e quanto ao sistema de apoio à gestão legislativa (Sileg). Observou-se também algum
distanciamento nas opiniões de servidores de comissões permanentes e temporárias –
motivado essencialmente por peculiaridades regimentais –, como, por exemplo, um
maior vislumbre sobre riscos na rotatividade de presidentes nas comissões
permanentes.
Além de ratificar esses aspectos, as entrevistas reforçaram as percepções sobre
as dificuldades para manutenção de um quadro de RH suficiente, sobre as dimensões
positivas do Acordo de Procedimentos – respeitada a autonomia das comissões –, bem
como sobre os riscos envolvidos quanto à segurança da informação e de pessoal no
acompanhamento de Comissões Parlamentares de Inquérito.
A aplicação da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos resultou na
elaboração de um mapa que apontou cinco riscos de alta criticidade, quinze de
criticidade moderada e dez de baixa criticidade. O pequeno número de riscos
identificados como de alta criticidade justifica-se pelos controles, intuitiva e
analiticamente, estabelecidos pelos gestores, mesmo na ausência de uma análise
formal. De toda forma, uma vez aplicada a metodologia, é pertinente que os vinte riscos
considerados de alta e média criticidade recebam tratamento e monitoramento
regulares.
Por fim, registramos o agradecimento ao Departamento de Comissões e à
Assessoria de Projetos e Gestão pelo apoio prestado na execução dos trabalhos, com
vistas à melhoria do processo em análise, devendo-se destacar a cordialidade, o
empenho e o profissionalismo dos servidores das unidades envolvidas com o presente
levantamento.
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Brasília, 28 de novembro de 2018.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Assessor de Controle
Interno

Chefe do Núcleo de
Auditoria de Tecnologia da
Informação

Chefe do Núcleo de
Auditoria Contábil e
Operacional

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Assessor de Controle
Interno

Analista Legislativo

Assistente de Controle
Interno

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Assistente de Controle
Interno

Chefe do Núcleo de
Auditoria de Recursos
Humanos

Assessor de Controle
Interno

XXXXXXXXXX
Chefe do Núcleo Setorial
de Gestão

De acordo.
À Diretoria-Geral e ao Departamento de Comissões, para conhecimento do
Relatório.
Em seguida, solicita-se a devolução do processo à Secin, para
arquivamento.

XXXXXXXXXXXXX
Secretário de Controle Interno
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Apêndice A - Dados do questionário consolidados (com procedimentos para
consolidação)
Conforme anteriormente mencionado, os dados foram tratados em etapas,
buscando-se associar, a cada pergunta ou assertiva, uma medida numérica da
percepção de risco relatada pelos colaboradores. Para isso, a cada pergunta ou
assertiva do questionário, foi relacionada uma determinada “polaridade” (positiva ou
negativa), de acordo com a forma com que correspondeu à percepção de risco.
Por exemplo, no caso da assertiva 2 (“Os pedidos de agendamento das
Comissões ocorrem sem falhas”), a polaridade foi definida como positiva, pois, se o
colaborador respondesse no sentido de concordar com esta assertiva, estaria
explicitando uma menor percepção de risco. Assim, em perguntas ou assertivas com
polaridade positiva, os colaboradores que respondessem no sentido de discordar (ou
“mais discordo que concordo”) revelariam percepção de um maior grau de risco em
relação ao assunto.
Por isso, para perguntas ou assertivas de polaridade positiva, a medida de risco
foi definida como sendo o total de colaboradores que responderam “Não”, “Discordo
integralmente” ou “Mais discordo que concordo” dividido pelo total de colaboradores
respondentes (com exceção daqueles que responderam “Não sei informar”, que foram
desconsiderados do universo).
Já no caso, por exemplo, da assertiva 28 (“Você considera que a rotatividade
dos presidentes da Comissão impacta a gestão dos trabalhos, em especial, das
reuniões deliberativas?”) foi associada uma polaridade negativa. Pode-se verificar que,
ao responder no sentido de concordar, o colaborador relatou uma maior percepção de
risco associado. Dessa forma, para perguntas ou assertivas de polaridade negativa, a
medida de risco foi definida como sendo o total de colaboradores que responderam
“Sim”, “Concordo integralmente” ou “Mais concordo que discordo” dividido pelo total de
colaboradores respondentes (mais uma vez, com exceção daqueles que responderam
“Não sei informar”, que foram desconsiderados do universo).
Assim, para cada pergunta ou assertiva, foi possível calcular uma medida de
risco que varia de 0 a 100%, sendo que o 0 equivale a dizer que nenhum servidor
respondeu no sentido de perceber risco relevante em relação àquele tema e 100%
equivale ao oposto, ou seja, todos os respondentes relataram percepção de risco
relevante. Assim, quanto maior o percentual associado à pergunta ou assertiva, maior a
percepção de risco relatada pelos colaboradores.
Por fim, essa mesma medida de risco foi calculada segmentando o universo em
três grupos: servidores que atuam na área administrativa (ADM), servidores que atuam
em comissões permanentes (CP), e servidores que atuam em comissões temporárias
(CT). Com isso, foi possível identificar que, dependendo da pergunta ou assertiva, pode
haver uma percepção de risco diferente em cada grupo.
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Tabela A1 – Percepções de riscos associadas aos itens do questionário
Questão
8.Já houve problemas de caráter técnico no momento de abrir o Painel de Presença e de Votação?
10.Já houve problemas na infraestrutura (computadores, ar-condicionado, áudio, vídeo, copa, etc.) necessária à
realização das reuniões?
19.Há riscos de erro de inserção dos documentos complementares (complementação de voto, substitutivo,
emenda)?
18.O Sileg já apresentou problemas ao gerar o parecer da Comissão?
28.Você considera que a rotatividade dos presidentes da Comissão impacta a gestão dos trabalhos, em
especial, das reuniões deliberativas?

Fase do processo
B - Acompanhar a
reunião deliberativa
B - Acompanhar a
reunião deliberativa
C - Gerir resultados
das deliberações
C - Gerir resultados
das deliberações

% Risco
(geral)

% Risco
(ADM)

% Risco
(CP)

% Risco
(CT)

92,1% 100,0% 84,2%

100,0%

90,9%

100,0%

92,3%

84,2%

71,7% 100,0% 51,7%

94,4%

69,1%

87,5%

48,3%

94,4%

Decom: contexto

57,6%

58,3%

61,0%

46,2%

C - Gerir resultados
das deliberações

53,1%

50,0%

50,0%

59,1%

Decom: contexto

41,7%

55,6%

24,3%

78,6%

41,0%

38,5%

30,8%

57,7%

40,6%

88,9%

27,8%

41,7%

32,5%

50,0%

34,5%

14,3%

28,2%

33,3%

33,3%

17,4%

27,3%

0,0%

13,5%

66,7%

25,0%

50,0%

11,5%

50,0%

A - Preparar reunião
deliberativa

24,7%

33,3%

20,5%

27,3%

Decom: contexto

23,3%

27,3%

28,1%

11,8%

22,2%

25,0%

26,5%

15,4%

18,1%

38,5%

17,6%

8,0%

17,5%

0,0%

13,5%

33,3%

Decom: contexto

17,5%

16,7%

18,9%

14,3%

Decom: contexto

9,0%

21,4%

7,9%

3,8%

C - Gerir resultados
das deliberações

8,5%

10,0%

7,9%

8,7%

A - Preparar reunião
deliberativa

5,7%

18,2%

0,0%

10,0%

17.Há servidor(a) designado(a) para a tarefa de confirmar o resultado da apreciação de cada proposição?

C - Gerir resultados
das deliberações

5,7%

0,0%

0,0%

17,4%

11.Há servidor(a) capacitado(a) para receber os requerimentos (de inversão, de preferência e de retirada de
pauta) e identificá-los (quanto à numeração, proposição original e autoria)?

B - Acompanhar a
reunião deliberativa

5,1%

7,7%

4,9%

4,0%

13.Você se percebe suficientemente capacitado(a) para desempenhar suas funções técnicas na comissão?

B - Acompanhar a
reunião deliberativa

3,8%

7,1%

2,4%

4,0%

Decom: contexto

3,7%

18,8%

0,0%

0,0%

3,2%

0,0%

2,9%

4,8%

2,6%

0,0%

2,6%

4,0%

1,4%

0,0%

2,7%

0,0%

20.O(a) mesmo(a) servidor(a) faz todas as tarefas, no Sileg, relativas à geração do parecer?
29.Você utiliza o Acordo de Procedimentos, com dez interpretações regimentais pacificadas entre as
Comissões?
12.Há pessoas capacitadas em número suficiente para o devido assessoramento técnico-regimental ao
Presidente e aos demais deputados?
9.Já houve problemas de pessoal (falta, qualificação inadequada, etc.) no momento de abrir o Painel de
Presença e de Votação?
22.Há risco de pareceres divergentes e prejudicados não serem enviados à Coordenação de Comissões
Permanentes (CCP)?
26.O Sileg atende às necessidades da Comissão?
21.Algum(a) outro(a) servidor(a) confere os documentos incluídos no Sileg para a geração do parecer?
16.Já aconteceu de um termo de reunião não ser publicado?
4.Dá-se ciência da pauta da reunião seguinte sempre dentro do prazo regimental: "Art. 47 (...)Parágrafo único.
Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciará a Ordem do Dia da reunião seguinte, dando-se ciência da
pauta respectiva às Lideranças e distribuindo-se os avulsos com antecedência de pelo menos vinte e quatro
horas."
31.Você considera que uma maior participação social e um maior controle social (presenciais e por mídias
como transmissões ao vivo, WhatsApp e Facebook) têm impactado a atuação das comissões e, mais
especificamente, dos parlamentares nas reuniões deliberativas?
1.O atual sistema online de agendamento de plenários para a realização de reuniões atenuou problemas
advindos das limitações do espaço físico do Decom.
2.Os pedidos de agendamento das Comissões ocorrem sem falhas.
25.Sua Comissão utiliza algum mecanismo de controle de proposições (contendo os projetos aprovados,
rejeitados, relatores ausentes, pedidos de vista, etc.)?
30. Acredita que esse acordo vai proporcionar maior regularidade aos trabalhos das Comissões, ainda que haja
mudança de presidente e secretário?
34.A atual gestão do Decom tem procurado pacificar entendimentos procedimentais e regimentais entre as
diversas comissões. Você avalia essa orientação positivamente?
23.A redação da ata observa o disposto no Art. 63 do RICD? "Art. 63. Lida e aprovada, a ata de cada reunião
da Comissão será assinada pelo Presidente e rubricada em todas as folhas. Parágrafo único. A ata será
publicada no Diário da Câmara dos Deputados, de preferência no dia seguinte, e obedecerá, na sua redação, a
padrão uniforme de que conste o seguinte: I – data, hora e local da reunião; II – nomes dos membros
presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas justificadas; III – resumo do expediente; IV –
relação das matérias distribuídas, por proposições, Relatores e Relatores substitutos; V – registro das
proposições apreciadas e das respectivas conclusões."
3.A pauta das reuniões está sempre de acordo com os critérios regimentais: "Art. 47. O presidente da
comissão permanente organizará a Ordem do Dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo
com os critérios fixados no Capítulo IX do Título V."

33.Você considera importante a existência de mecanismos em que se possam encontrar orientações da
Diretoria do Decom referentes a todas as comissões, como a DecomNet?
15.Há tempo hábil para o envio do termo da reunião para publicação no Diário da Câmara dos Deputados
(DCD)?
24.As atas são publicadas na Internet?
32.O presidente costuma aceitar as orientações do secretário quanto às questões regimentais?

Fonte: elaboração própria

B - Acompanhar a
reunião deliberativa
B - Acompanhar a
reunião deliberativa
C - Gerir resultados
das deliberações
C - Gerir resultados
das deliberações
C - Gerir resultados
das deliberações
C - Gerir resultados
das deliberações

A - Preparar reunião
deliberativa
A - Preparar reunião
deliberativa
C - Gerir resultados
das deliberações

C - Gerir resultados
das deliberações
C - Gerir resultados
das deliberações
Decom: contexto
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Apêndice B - Compilação de informações registradas por meio de entrevistas
Tabela B.1 – Relatos das comissões – Questão 1
RELATOS DAS COMISSÕES

QUESTÃO

A

B

É necessário que o mapeamento do
processo seja realizado por quem
entende do assunto.

C

D

Mencionou-se que o mapeamento iria
servir para que as comissões
Observou-se que o fluxo
tivessem uma forma mais
representa bem a realização das
estruturada de transmitir o
reuniões.
conhecimento para novos servidores.

Sugeriu-se ajustar o nome da
atividade "Pautar Projeto para a
Reunião" para "Pautar Proposições
para a Reunião".

O "termo de reunião" não é
utilizado por todas as
Comissões.

Os processos políticos não foram
representados no fluxo do processo.

Houve dúvidas sobre a finalidade da
A verificação de quorum ocorre várias
atividade "Enviar Expediente da
vezes durante uma reunião.
Comissão".

1) Considera que o fluxo
mapeado expressa bem
a realidade do processo
de realização de reunião
deliberativa?

Sugeriu-se que o fluxo começasse
pela reserva de plenário, uma vez
que se trata de uma tarefa crítica e
complexa.

Sugeriu-se o uso de plural para as
atividades "Gerar ordem do dia" e
"Enviar expediente de comissão".

O envolvimento no mapeamento do
processo gerou reflexões e
mudanças nos procedimentos
internos.

Os "30 minutos antes da reunião"
não são um padrão para abertura do
painel.

Algumas Comissões resistem à
padronização de procedimentos
devido à tradição de cada uma fazer
o trabalho à sua maneira.

O processo de realizar reuniões
mistas (audiência pública seguida
de reunão deliberativa) pode ser
melhor representado em termos de
fluxo.
Nem sempre as atividades
"Gerenciar votações" e "Gerenciar
tempos de fala"não são
sequenciais, conforme sugere o
fluxo.
As Comissões temporárias utilizam
fluxos próprios, nem sempre
coincidentes com os das
Comissões permanentes.

Fonte: elaboração própria

Tabela B.2 – Relatos das comissões – Questão 2
QUESTÃO

A

As três fases do fluxo não acontecem isoladamente,
tendo em vista que a secretaria das comissões
permanecem funcionando mesmo quando uma reunião
2) Dentre as três fases
é iniciada.

em que foi dividido o
processo (preparar,
acompanhar e gerir
resultados), quais
apresentariam maiores
riscos na execução ou
problemas já
identificados?

Foi reiterada a dificuldade em manter a secretaria
funcionando no momento da reunião, em função da
escassez de servidores.
A realização da reunião é a fase mais crítica do
processo, apesar de as outras fazerem parte do
resultado final.
Durante a reunião não se concentram esforços apenas
na proposição que está sendo deliberada, pois é
comum que os deputados façam outras demandas.

Fonte: elaboração própria

RELATOS DAS COMISSÕES
B

C

D
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Tabela B.3 – Relatos das comissões – Questão 3
RELATOS DAS COMISSÕES

QUESTÃO

A

B

C

Já houve falhas no painel que
Já houve falhas no painel que
levaram à realização de votação levaram à realização de votação
nominal.
nominal.

As falhas tecnológicas não foram
consideradas como problemas
porque são esporádicas e a
assistência da Ditec é imediata e
eficaz.

Foram relatados problemas de rede
Há problemas de reserva dos
e nos sistemas Sileg e Pauta
plenários para audiências públicas.
Eletrônica durante as reuniões.
Para as reuniões deliberativas, já
Informou-se que, como medida
há prioridade na reserva do
É necessário aperfeiçoar o
preventiva, a equipe da Comissão
Sileg, pois ele gera muitos erros, copia os arquivos da pauta para a plenários. Além disso, em caso de
atrasos no encerramento das
causando retrabalho e
área de trabalho, a fim de garantir o
3) Já houve problemas insegurança de procedimentos. acesso dos deputados a essas reunião, há prejuízo para as
subsequentes.
Para garantir a integridade das informações.
de caráter técnico no
informações durante a reunião,
momento de abrir o
Painel de Presença e de são adotados controles
manuais, como conferências e
Votação? Já houve
Relataram-se problemas no vídeo,
replicação de arquivos.
problemas na
por falta de foco no orador. Tais
infraestrutura
problemas já foram resolvidos.

(computadores, arcondicionado, áudio,
vídeo, copa, etc.)
necessária à realização
das reuniões (B Acompanhar a reunião
deliberativa)?

Há riscos de acidentes com cadeiras
do plenário, que já estão velhas e
instáveis. Houve reclamações de
deputados nesse sentido, mas que o
problema não foi resolvido.

Houve reclamações quanto à copa
dos plenários e sugeriu-se
treinamento de pessoal, visto que
não há padronização por parte dos
copeiros e garçons. Relatou-se que
As Comissões possuem uma Há falta de prioridade na reserva do quem atua na reunião providencia
lista de contatos que podem ser plenário para as audiências públicas água e o café para agilziar o
acionados em caso de
e as reuniões de subcomissões e de atendimento.
problemas técnicos.
grupos de trabalho. Em função disso,
foi feita uma reforma no espaço para
criar uma nova sala de reuniões, na
qual será instalado um painel de
Há falta de servidores e de funções
presença, a fim de funcionar como
Observou-se que é possível
comissionadas, que causam
continuar trabalhando mesmo
um mini plenário e dar vazão a esses
evasão para outras unidades
eventos.
quando falta energia elétrica.
administrativas.

A Ditec geralmente soluciona
rapidamente os problemas que
ocorrrem no sistema.

D
A abertura do painel é um risco de
impacto alto, mas de
baixa probabilidade. Entretanto, já
houve problemas quando a reunião
foi suspensa e o painel precisou
ser reaberto posteriormente.
O principal o problema de
infraestrutura ocorre quando a
equipe de suporte (painel, gravação
ou transmissão) não retorna em
tempo ao plenário quando a reunião
é retomada após uma suspensão.
Informou-se que já foi solicitado
que, nesses casos, as equipes não
sejam desmobilizadas.
Apontou-se a reserva de plenário
como um grande problema, pois as
Comissões Temporárias não têm
plenários fixos e dependem dos
horários das reuniões das
Permanentes e do próprio plenário
da CD.
Informou-se que a infraestrutura
(computadores, ar condicionado
etc) é um risco de impacto alto,
mas de baixa probabilidade.

O maior risco para os trabalhos é a
insuficiência de pessoal.
Atualmente, uma equipe pequena
dá suporte tanto às Comissões
Temporárias (aproximadamente 80
em funcionamento), quanto aos
grupos de estudo e às comissões
externas.

Mencionou-se que faltam servidores
para realizar as atividades.

Fonte: elaboração própria

Tabela B.4 – Relatos das comissões – Questão 4
RELATOS DAS COMISSÕES

QUESTÃO

4) Há riscos de erro de
inserção dos
documentos
complementares
(complementação de
voto, substitutivo,
emenda) (C - Gerir
resultados das
deliberações)?

A

B

Quando há complementação de voto ou
de substitutivo, o resultado da reunião é
inserido no sistema pela Comissão,
mas o inteiro teor é preparado e enviado
posteriormente pelo gabinete
parlamentar do relator. O maior risco é
Não foram relatados
que esse documento não reflita
problemas nesse quesito.
exatamente aquilo que foi debatido na
reunião. Ressaltou-se que o parecer
precisa estar correto quando for para a
pauta e, para garantir isso, são feitas
conferências, inclusive com o áudio da
reunião.

Fonte: elaboração própria

C

D

Ressaltou-se que é necessário
estar bastante atento ao inserir
esses documentos no sistema
para evitar danos ao processo
legislativo, mas que isso não chega
a ser um problema. O problema
reside na falta de servidores para
realizar tal atividade e fazer as
devidas conferências.

Observou-se que a inserção dos
documentos é um risco de impacto
alto, mas de baixa probabilidade e
que evita-se ao máximo a atuação
fora do sistema
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Tabela B.5 – Relatos das comissões – Questão 5
QUESTÃO

RELATOS DAS COMISSÕES
B

A

Relatou-se os seguintes problemas:
a) instabilidade do Sileg;
b) situações de proposições
interpretadas de maneira errada;
c) não há atualização dos status das
proposições considerando a
5) O Sileg já apresentou movimentação parlamentar;
problemas ao gerar o
d) erro na geração da pauta;
Já houve problemas, no entanto
parecer da Comissão (C - f) possibilidade de erros não
não ocorrem mais
mapeados;
Gerir resultados das
g) erro na rotina de reabertura de
deliberações)?
proposições;
h) suporte técnico de TI não possui
conhecimento sistêmico relacionado
às atividades da Comissão, não tendo
assim a agilidade necessária na
ocorrência de problemas.

C

D

OSileg é uma excelente
ferramenta, que atende bem às
necessidades da Comissão.
Quando ocorrem falhas, elas
são resolvidas a contento.

Informou-se não identificar
riscos relevantes quanto à
emissão do parecer.
E que o Sileg é considerado
uma ferramenta vital para as
atividades; contudo, apresenta
vários pontos que deveriam ser
melhorados.

Fonte: elaboração própria

Tabela B.6 – Relatos das comissões – Questão 6
QUESTÃO

RELATOS DAS COMISSÕES
B

A

Para a atividades do secretário de
Comissão não há problemas com a
rotatividade. No entanto, para a área
técnica há a necessidade de adaptação
6) Você considera que a (são alteradas ou criadas rotinas de
rotatividade dos
trabalho). Há um constante gerenciamento
presidentes da
de crise em virtude da rotatividade anual
Comissão impacta a
de presidentes de Comissão.
O Acordo de Procedimentos ajuda a
gestão dos trabalhos,
diminuir a imprevisibilidade com a troca de
em especial, das
presidentes ao fornecer um conjunto de
reuniões deliberativas
normas regimentais comuns acatado
(Decom: contexto)?
pelos deputados, sendo portanto legítimo,
além de suprir a ausência do Regimento
das Comissões, previsto no Regimento
Interno desde 1989.

Por ser regimental, a
rotatividade não impacta a
gestão dos trabalhos. O
trabalho técnico e contínuo
referente ao processo
legislativo fica a cargo do
secretário, enquanto o
presidente faz a gestão
política a partir dos
subsidíos fornecidos pelo
secretário.

C

D

A duração do mandato do
presidente não é um
problema. Os presidentes se
adaptam ao caráter técnico
da Comissão. Quando um
parlamentar preside a
A rotatividade dos presidentes
Comissão pela primeira vez e
de Comissão não é um risco.
desconhece a atividade,
muitas vezes, ele deseja
implementar mudanças, mas
elas somente são feitas
quando possíveis e com os
recursos existentes.

Fonte: elaboração própria

Tabela B.7 – Relatos das comissões – Questão 7
QUESTÃO

7) O(a) mesmo(a)
servidor(a) faz todas as
tarefas, no Sileg,
relativas à geração do
parecer (C - Gerir
resultados das
deliberações)?

A
Os servidores de análise de
parecer trabalham em conjunto
com os servidores da redação
final. Tudo que é feito é revisado
pelo chefe. Atualmente, uma só
pessoa pode até ser designada
para fazer o parecer, mas, antes
de passar para o Presidente ou
para os parlamentares, é
revisado.

Fonte: elaboração própria

RELATOS DAS COMISSÕES
B
A equipe da área de proposições é
responsável por receber as
proposições iniciais, receber
pareceres, montar a pauta e o
resultado, que também faz parte da
coplementalçao final do projeto. São
quatro pessoas que fazem o
trabalho de checagem de pareceres
e da saída do projeto da Comissão.
Às vezes, a área de eventos ajuda,
mas não na análise. O fundamental
é que sempre há checagem, um faz
e outro confere.

C

Durante a reunião, são
inseridos os dados no Sileg.
Todos os procedimentos para
gerar pareceres são
conferidos após a reunião e
transformados em
documento, que será
assinado pelo Presidente.

D

Consideram que o risco é
maior na análise do parecer,
não na geração em si. Há
falta de pessoal para
conferência dos trabalhos.
Assim, incentivam todos da
equipe a fazerem todas as
tarefas.
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Tabela B.8 – Relatos das comissões – Questão 8
RELATOS DAS COMISSÕES

QUESTÃO

A

B

Algumas coisas que estão no Acordo
de Procedimentos não seriam
adotadas hoje, mas, como foi
consenso, com a participação de
Acreditam que o Acordo de
todos, embora divergindo em alguns
Procedimentos vem trazer
pontos, submeteram-se à decisão da
8) Você utiliza o Acordo uma nova era. Ele é bom
maioria e levaram o Acordo de
de Procedimentos, com para padronização dos
Procedimentos aprovado para o
dez interpretações
trabalhos, o que facilita para Presidente. Alguns procedimentos
regimentais pacificadas todos. O Presidente continua realmente podem sera adotados,
com a autonomia e os
mas, cada colegiado é um colegiado,
entre as Comissões
poderes regimentais dele. Foi cada Comissão tem uma
(Decom: contexto)?
um ganho procedimental
característica específica. Quando se
muito grande para o Decom. invade o Regimento, alterando-o, isso
coloca o Decom em uma situação
muito perigosa em termos de
questionamento das decisões
tomadas, da segurança jurídica.

C

D

O acordo é relativamente
importante. Alguns quesitos são
considerados antirregimentais,
mas foram aprovados assim
mesmo. O problema das
comissões é a diversidade
temática e das atividades de
cada uma. Por isso, é difícil
padronizar procedimentos.
Cada comissão tem sua forma
de parametrizar o que ocorrem
durante a reunião, o tempo de
fala, o resultado e verificação de
votação... Então, padronizar
tudo é difícil de acontecer, mas
dá para padronizar alguns
procedimentos mais comuns a
todos.

O acordo de procedimentos
não se aplica às temporárias
(nem foram chamados a
discutir essa matéria). Além
disso, entendem que, por se
tratarem de temas sensíveis,
é sempre melhor obedecer ao
Regimento. Mas consideram
que o acordo foi um avanço
para as comissões
permanentes.

Fonte: elaboração própria

Tabela B.9 – Relatos das comissões – Questão 9
QUESTÃO

A

Gostariam que conversássemos com a
redação final, por ser aquisição recente da
comissão e estar em processo de
integração, além de terem certa autonomia.
O ponto de crise é que é atribuição da
comissão fazer a redação final, mas a SGM
tem um corpo maior para fazer a mesma
coisa, mas não coopera tanto com a
comissão em realizar o serviço. Na
estatística do final do ano, apesar de as
redações finais de plenario serem feitas na
9) Gostaria de
comissão, são computadas como sendo da
mencionar algum
SGM. Outro problema mencionado é com
aspecto que considera relação à Consultoria, que não segue as
relevante que não tenha sugestões do Decom. A Consultoria está
nas reuniões, mas é muito subutilizada.
sido abordado?
Não tem sido proativa. A comissão é o
melhor lugar do mundo, só tem gente
copetente e todos são dedicados e
preparados, sabem de Regimento, sabem
de procedimentos administrativos, sabem
de gestão. Todos da comissão são
competentes nas suas áreeas e conhecem
a área dos outros. Trabalham onde tudo
acontece, são desafiados a pensar em
soluções rápidas para os problemas que
acontecem, a estudar e se capacitar.

Fonte: elaboração própria

RELATOS DAS COMISSÕES
B

Reafirmaram a realidade que todo o
Decom está vivendo: volume
crescente de eventos contrastando
com a diminuição do número de
servidores. Praticamente estão
trabalhando cada vez mais com um
número menor de pessoas. A troca
das cadeiras dos plenários das
comissões, as que os deputados
sentam-se, precisa ser visto como
um problema de infraestrurura. Elas
estão velhas, frouxas. Encosta-se na
cadeira e ela vira de uma vez. “Ainda
não fizeram nada, proque não houve
um acidente sério. Na hora em que o
deputado virar e bater a cabeça, vão
fazer... Mas precisa esperar
acontecer isso?”

C

D

Registraram a falta de
funcionários e a falta de
funções. Muitas pessoas foram
para outras áreas pelas funções
que foram oferecidas. O Decom
é bom em termos de trabalho,
atende às necessidades da
Casa dentro do processo
legislativo e desempenha bom
papel. Há coleguismo e há
autonomia para cada comissão
resolver seus problemas.
Outros setores da Casa são
mais maleáveis em relação ao
ponto eletrônico e isso também
impacta o Decom. Ressaltaram
que o Legislativo é um caso
atípico, comparado com outros
órgãos públicos. Nas
comissões, não tem hora.
Acompanham o ritmo do
Presidente e do andamento da
Casa.

Sugestão para futuras ações
de controle são as CPI's.
Existe alto risco por envolver
questões sigilosas. Há
necessidade de garantia da
integridade física dos
servidores em viagens. Sigilo
das informações. Escolta de
servidores antes era com
apoio da Polícia Federal,
agora, é com a Polícia
Legislativa. Os pontos mais
sensíveis já foram mapeados.
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Apêndice C – Riscos identificados por meio da MCGR
Tabela C.1 – Relação dos riscos identificados
RISCOS IDENTIFICADOS
Processo / Ação
Definir pauta da reunião
Definir pauta da reunião
Dar ciência aos autores dos
projetos pautados
Reservar plenário no sistema
de eventos
Reservar plenário no sistema
de eventos
Reservar plenário no sistema
de eventos
Gerar Ordem do Dia

Causa

Risco

Pauta com proposições sem condições de
Falta de análise da tramitação da matéria
nela figurar
Inconsistência na situação da proposição no Pauta sem proposições que deveriam ser
Sileg
incluídas
O autor ou membros não receberem
Falha no recebimento de e-mail
comunicação da proposição pautada

Impacto
Possível nulidade da deliberação da
proposição
Atraso no início da ordem do dia da
reunião
Questionamentos possibilitando a
anulação da deliberação

Categorização

Data
identificação

Responsável

Código do
Risco

PESSOAS

05/09/2018 Decom

1

TECNOLOGIA

05/09/2018 Decom

2

TECNOLOGIA

05/09/2018 Decom

3

Alto número de comissões

Indisponibilidade de plenário para realizar
a reunião

Atraso ou não realização da reunião

OPERACIONAL

05/09/2018 Decom

4

Problema de infraestrutura

Lentidão do sistema no horário de pico

Não conseguir reservar plenário

TECNOLOGIA

05/09/2018 Decom

5

05/09/2018 Decom

6

05/09/2018 Decom

7

TECNOLOGIA

05/09/2018 Decom

8

Falta de críticas no sistema
Atribuição de plenário em desconformidade
Impossibilidade de implementação de novas
Não realização de reunião prioritária TECNOLOGIA
com critérios definidos
regras no sistema
Falha de comunicação à Coper de divulgação
Questionamento da regimentalidade
ou alteração da pauta realizadas após às 19 Ordem do dia ser publicada desatualizada
OPERACIONAL
da reunião
ou 21 horas
Atualizações da composição da lista de
Questionamentos dos líderes e
líderes não serem contempladas no preparo membros
do material (movimentação parlamentar)
Atraso nos trabalhos

Preparar material para
reunião

Falta de comunicação instantânea das
alterações na composição da lista de líderes

Preparar material para
reunião

Problemas com os links (falha no
autenticador ou sem conversão de word para
Indisponibilidade do inteiro teor eletrônico
pdf)
da proposição a ser deliberada
ou indisponibilidade do sistema pauta
eletrônica (infraestrutura)

Interrupção nos trabalhos da reuinão TECNOLOGIA

05/09/2018 Decom

9

Abrir painel de presença

Erro humano - comissão não encerrou a
reunião

Painel bloqueado por outra comissão

Atraso no início da reunião

OPERACIONAL

06/09/2018 Decom

10

Abrir painel de presença

Falha nos sistemas envolvidos

Indisponibilidade do painel ou
inconsistência dos dados

Atraso no início ou na condução da
reunião

TECNOLOGIA

06/09/2018 Decom

11

OPERACIONAL

06/09/2018 Decom

12

SEGURANÇA

06/09/2018 Decom

13

Aumento da possibilidade de tumulto SEGURANÇA

06/09/2018 Decom

14

Deliberação em desacordo com o
regimento

PESSOAS

06/09/2018 Decom

15

Possibilidade de deliberação em
desacordo com o regimento

PESSOAS

06/09/2018 Decom

16

Informação incorreta, incompleta ou
intempestiva ao secretário por parte da
equipe

Possibilidade de deliberação em
desacordo com o regimento

PESSOAS

06/09/2018 Decom

17

Registrar resultados em tempo
Complexidade inerente ao processo
real

Registro incorreto de resultados em tempo
real

Publicação de informações incorretas
OPERACIONAL
na Internet

06/09/2018 Decom

18

Acompanhar a reunião
deliberativa

Tumulto pelos deputados

Tumulto no decorrer da reunião

Interrupção da reunião

SEGURANÇA

06/09/2018 Decom

19

Acompanhar a reunião
deliberativa

Tumulto pela sociedade

Tumulto no decorrer da reunião

Interrupção da reunião

SEGURANÇA

06/09/2018 Decom

20

SEGURANÇA

06/09/2018 Decom

21

OPERACIONAL

06/09/2018 Decom

22

PESSOAS

06/09/2018 Decom

23

PESSOAS

10/09/2018 Decom

24

PESSOAS

10/09/2018 Decom

25

SEGURANÇA

13/09/2018 Decom

26

SEGURANÇA

13/09/2018 Decom

27

SEGURANÇA

13/09/2018 Decom

28

INFORMAÇÕES

13/09/2018 Decom

29

SEGURANÇA

13/09/2018 Decom

30

Verificar condições do
plenário
Verificar condições do
plenário
Verificar condições do
plenário
Prestar assessoramento
técnico ao Presidente e
demais deputados
Prestar assessoramento
técnico ao Presidente e
demais deputados
Prestar assessoramento
técnico ao Presidente e
demais deputados

Atraso na reunião anterior
Plenário aberto, sem controle de acesso
Plenário aberto, sem controle de acesso
Falta de capacitação do secretário

Sala estar ocupada
Desordem na fila para entrega de
requerimentos ou inscrição para debates
Entrada de pessoas não autorizadas no
plenário
Informação incorreta ou incompleta ao
Presidente por parte do secretário

Dificuldade no resgate de informações sobre o Erro no roteiro ou nos relatórios acerca do
estágio de tramitação da proposição
estágio de tramitação da proposição

Falta de capacitação da equipe

Acompanhar a reunião
deliberativa

Sabotagem com artefato ou material
Entrada com itens não permitidos no plenário
perigoso
Envio de parecer, complementação de voto ou
Parecer da comissão publicado em
Elaborar parecer da Comissão parecer reformulado em desacordo com o já
desacordo com o deliberado
deliberado
Erro de inserção dos documentos
Preparar material para
Indisponibilidade do inteiro teor eletrônico
complementares (complementação de voto,
reunião
da proposição a ser deliberada
substitutivo, emenda)
Indicação de servidor sem capacitação
Contexto
Indicação é feita livremente pelo Presidente
adequada para o papel de secretário
Dependência de pessoa chave para atividades
Contexto
Ausência de pessoa chave
do processo
Acompanhar a reunião
deliberativa

Plenário aberto, sem controle de acesso

Acompanhar a reunião
deliberativa

Ausência de servidor do Decom

Contexto

Mudanças de plenários não comunicadas ao
Depol

Contexto
Contexto

Mudanças de pauta ou de plenários não
comunicadas aos responsáveis
Presença de carrinho com itens perigosos
dentro do plenário

Fonte: elaboração própria

Atraso no início ou impossibilidade
de realizar a reunião
Atraso na condução da reunião
Tumulto na reunião

Interrupção da reunião / possível
acidente?
Necessidade de republicação /
possibilidade de conversão em lei de
algo não deliberado
Interrupção nos trabalhos da reunião
/ Publicação de informações
incorretas ou incompletas na Internet
Instabilidade na equipe / Baixa
qualidade no assessoramento
Atrasos, perda de qualidade

Condições insalubres
Maior risco de tumulto
Entrada de número muito maior do que a
Risco de multa pelos bombeiros
capacidade do plenário
Dificuldade de acesso a rota de
evacuação
Riscos de entrada não permitida,
Plenário ficar aberto após reuniões que
concluem na madrugada
furtos, depredação
Acesso à Casa ser concedido ou
negado indevidamente.
Erro no controle de acesso
Pessoas direcionadas a plenários
incorretos
Painel externo conter informações
Pessoas direcionadas a plenários
incorretas
incorretos
Uso indevido de itens perigosos em situação Interrupção da reunião e risco para
de tumulto
todos os presentes
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4

Risco
Indisponibilidade de plenário para
realizar a reunião

TRATAMENTO DOS RISCOS

Controles existentes

Probabilidade

Gestão centralizada de reserva de plenários com priorização
definida.
Utilização de salas de reunião preparadas para uso em
reuniões de comissão.

8

Impacto Criticidade

6

Ação proposta

Responsável pela
ação
Decom

Data

48

Concluir projeto de resolução acerca das comissões especiais e
permanentes
Preparar salas adicionais para uso em reunião de comissão

30/11/2018

COPER
Ditec
Decom/Cefor
Decom

30/11/2018
30/12/2018
30/01/2019
30/01/2019

Decom/Detec/Ditec 28/02/2019

18

Conferência em duas fases do resultado lançado
Registro incorreto de resultados em
Procedimentos (em cada comissão) para registro dos
tempo real
resultados

7

6

42

Padronizar os resultados (resultados pré-formatados,
simplificados)
Disponibilizar esses padrões no Sileg
Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões

24

Indicação de servidor sem
capacitação adequada para o papel
de secretário

Promoção sistemática de curso de formação de Secretários
Executivos de Comissão

4

10

40

Elaborar minuta de Ato da Mesa para regulamentar a indicação
Criar indicador com meta para capacitação dos Secretários

Decom
Decom

30/01/2019
30/12/2018
30/10/2018

5

Decom/Depol

30/01/2019

Decom/Depol
Coata/Secom

30/01/2019
30/10/2018

Tumulto no decorrer da reunião

Norma regimental para caso de tumulto
Regramento de acesso aos plenários (Ato da Mesa)
Planejamento de segurança, em caso de Reuniões com
expectativa de tumulto

5

Decom/Depol

30/01/2019

Decom/Depol
Ditec

30/01/2019
1/12/2019

Indisponibilidade do painel ou
inconsistência dos dados

Testes dos sistemas antes da reunião;
Aviso ao técnico previamente escalado pelo Ditec (celular);
Lista impressa de presença, de votação nominal e material
para eleições com cédulas.

4

9

36

Ditec
Decom

??/??
??/??

3

10

30

Disponibilizar ramal do Depol e Demed nos plenários (e no
aparelho)
Registrar procedimentos de segurança para reuniões com pauta
polêmica (escala de riscos/checklist)
Incluir palestra do Depol nos treinamentos do Decom
Disponibilizar ramal do Depol e Demed nos plenários(e no
aparelho)
Registrar procedimentos de segurança para reuniões com pauta
polêmica (escala de riscos/checklist)
Incluir palestra do Depol nos treinamentos do Decom
Implantar o sistema Infoleg Parlamentar - Órgãos Legislativos vai
proporcionar registro em tempo real de alterações de membros
Ampliar o monitoramento preventivo do banco de dados
Criar/disponibilizar planilha ou página automatizada com a
composição da comissão
Adoção do uso de cães farejadores (bombas e munição)
Aquisição e implantação de novos equipamentos de detecção de
metais (em andamento)

Coata/Secom

Tumulto no decorrer da reunião

Norma regimental para caso de tumulto
Regramento de acesso aos plenários (Ato da Mesa)
Planejamento de segurança, em caso de Reuniões com
expectativa de tumulto

Depol
Depol

??/??
??/??

4

7

28

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Concluir orientações regimentais e divulgá-las
Estudar e propor forma de avaliação do grau de adesão às
orientações regimentais

Decom
Decom
Decom

30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019

Implantar alertas para alteração de lideranças no Sistema
VotDecom

Ditec/Decom

??/??

Decom/Cefor
Decom
Ditec/Decom

30/01/2019
30/01/2019
??/??

Decom
Decom/Coata

30/01/2019
30/01/2019

19

20

11

21

15

Planejamento de segurança, em caso de Reuniões com
Sabotagem com artefato ou material
expectativa de tumulto
perigoso
Aviso ao presidente da situação de risco
Promoção sistemática de curso de formação de Secretários
Informação incorreta ou incompleta Executivos de Comissão
ao Presidente por parte do
Página com informações regimentais atualizadas
secretário
Reuniões periódicas dos Secretários
Acordo de procedimentos

8

8

40

40

8

Atualizações da composição da lista
de líderes não serem contempladas
no preparo do material
(movimentação parlamentar)

Manutenção da página de Líderes da web acessível para
consulta;
Contato com Compi para confirmar mudanças que forem
informadas à Mesa.

7

4

28

1

Pauta com proposições sem
condições de nela figurar

Análise prévia da matéria em duas fases: antes de incluir em
pauta e antes da reunião.

3

7

21

12

Sala estar ocupada

Comunicação entre presidentes
Mudança de plenário (caso possível)

7

3

21

28

Erro no controle de acesso

7

3

21

Incluir acesso do Depol ao sistema de painel do Decom.

Decom/Depol

31/01/2019

22

Parecer da comissão publicado em
desacordo com o deliberado

Orientação ao Relator sobre os termos do deliberado para a
elaboração do texto alterado;
Análise da compatibilidade do parecer apresentado com os
registros da reunião

2

9

18

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões

Decom/Cefor
Decom

30/01/2019
30/01/2019

26

Entrada de número muito maior do
que a capacidade do plenário

Planejamento de segurança, em caso de Reuniões com
expectativa de tumulto
Aviso ao presidente da situação de risco

3

6

18

Discutir com o Depol o procedimento de abertura, controle de
acesso e fechamento dos plenários

Decom/Depol

30/10/2018

6

Atribuição de plenário em
desconformidade com critérios
definidos

Critérios definidos por orientação do Departamento

3

6

18

Solicitar a Ditec a implementação de novas regras no sistema
(avaliar desempenho)

Coata/Decom

30/10/2018

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões
Implantação de alertas para novas tramitações em proposições
pautadas
Abordar o tema nas reuniões com Secretários
Incluir regra acerca de limitação de horário na Orientação
Administrativa sobre reserva de plenário

Fonte: elaboração própria
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Tabela C.3 – Avaliação e tratamento dos riscos – Parte 2

Controles existentes

TRATAMENTO DOS RISCOS
Probabilidade

Impacto Criticidade

Desordem na fila para entrega de
requerimentos ou inscrição para
debates

Acordo de procedimentos
Planejamento de segurança, em caso de Reuniões com
expectativa de tumulto
Divulgação antecipada das regras a serem adotadas para o
recebimento de requerimentos ou assinatura de listas.

2

14

Entrada de pessoas não autorizadas
no plenário

Planejamento de segurança, em caso de Reuniões com
expectativa de tumulto
Aviso ao presidente da situação de risco

2

8

16

25

Ausência de pessoa chave

Organização dos processos de forma que todos tenham
conhecimento de mais de uma atividade para fins de
substituição;
Disponibilização dos roteiros da execução de cada atividade.

4

4

17

Informação incorreta, incompleta ou
Capacitação da equipe com cursos teóricos e práticos;
intempestiva ao secretário por parte
Rotinas de checagem da informação.
da equipe

3

9

Indisponibilidade do inteiro teor
eletrônico da proposição a ser
deliberada

29

Painel externo conter informações
incorretas

13

CÂMARA DOS DEPUTADOS
MESA DIRETORA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Risco

Verificação prévia do sistema e dos links ;
Comunicao à Ditec sobre possíveis problemas detectados.

Confecção do roteiro com as informações completas
extraídas da análise da matéria durante confecção da pauta;
Checagem do roteiro por uma segunda pessoa;
Manter as bases de dados (sistemas ou tabelas de apoio)
atualizadas;
Conferir os relatórios gerados antes de usá-los.
O secretário avisa a equipe de apoio sobre o andamento da
proposição.

Ação proposta
Acordar com Depol a abertura e fechamento do plenário com a
presença de agente do Depol em reuniões classificadas como
críticas
Sistematizar e classificar o nível de criticidade da reunião

Responsável pela
ação

Data

Decom/Depol

30/10/2018

Decom/Depol

30/10/2018

Discutir com o Depol o procedimento de abertura, controle de
acesso e fechamento dos plenários

Decom/Depol

30/10/2018

16

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões
Discutir no Decom soluções para a falta de pessoal

Decom/Cefor
Decom
Decom

30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019

5

15

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões

Decom/Cefor
Decom

30/01/2019
30/01/2019

5

3

15

Implantar o novo autenticador

Ditec

28/02/2019

7

2

14

Ajuste no procedimento de comunicação das mudanças de
plenário

Decom

31/01/2019

2

6

12

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões

Decom/Cefor
Decom

30/01/2019
30/01/2019

2

6

12

Estabelecer procedimento de retirada do carrinho do interior do
plenário de acordo com a avaliação momentânea de risco para na
reunião.

Decom/Depol

31/01/2019

8

16

16

Erro no roteiro ou nos relatórios
acerca do estágio de tramitação da
proposição

30

Uso indevido de itens perigosos em
situação de tumulto

23

Indisponibilidade do inteiro teor
eletrônico da proposição a ser
deliberada

Checklists para o recebimento;
Disponibilização do inteiro teor por outros meios.

4

3

12

Implantar o novo autenticador.
Verificar interface de apresentação/recebimento do novo
autenticador

Ditec
Decom/Coper

28/2/2019
30/10/2018

2

Pauta sem proposições que
deveriam ser incluídas

Analise prévia da situação das proposições a partir de um
problema já dectado.

2

5

10

Criar rotinas automatizadas para detecção de inconsistências

Decom/Ditec

31/01/2019

27

Plenário ficar aberto após reuniões
que concluem na madrugada

5

2

10

Acordar com o Depol que fechem os plenários após as 21h
independentemente de classificação de criticidade.

Decom/Depol

30/10/2018

5

Lentidão do sistema no horário de
pico

Aviso à COATA.

3

3

9

Discutir com a Ditec a possibilidade melhorar o desempenho do
sistema de eventos

Coata/Decom

30/10/2018

10

Painel bloqueado por outra
comissão

Identificação da Comissão para solicitar o encerramento da
reunião.

4

2

8

Montar trilha de capacitação para servidores das comissões
Criar indicador de capacitação das comissões
Implantar alerta no sistema VotDecom semelhante ao alerta de
início de reunião

Decom/Cefor
30/01/2019
Decom
30/01/2019
Decom/Ditec/Coaud 30/01/2019

7

Ordem do dia ser publicada
desatualizada

Aviso à COPER.

1

6

6

Discutir rotina de nova geração da Ordem do Dia

Decom/Coper

30/10/2018
30/9/2018

3

4

Novo sistema em desenvolvimento (Infoleg Comunicados
Legislativos)
Realizar teste piloto
Regulamentação do uso
Publicidade para adesão ao sistema

Ditec

O autor ou membros não receberem Conferência do aviso de entrega/leitura do correio
comunicação da proposição pautada eletrônico.

Decom
Decom/Mesa
Decom/Secom

30/12/2018
30/01/2019
30/01/2019

2

2

Fonte: elaboração própria.
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