Quadro 13 – Serviços do portal da Câmara dos Deputados
Nome do serviço e URL da página

Descrição

Acesso à informação
http://www2.camara.leg.br/transparencia/lei-de-acessoa-informacao/

Atendimento e acesso às informações da Câmara disponíveis ao
cidadão, com base na Lei de Acesso à Informação.

Boletins eletrônicos
http://www2.camara.leg.br/transparencia/sispush

Informações atualizadas sobre a atuação dos deputados,
proposições e notícias, enviadas ao cidadão por e-mail.

Comissões
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes

Informações sobre as atividades das comissões da Câmara, tipos,
composição, reuniões, votações, notícias e outros conteúdos.

Comunicação
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/
Conheça os deputados
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa
Cota para o exercício da atividade parlamentar
http://www2.camara.gov.br/transparencia/cota-paraexercicio-da-atividade-parlamentar/
Dados abertos
https://dadosabertos.camara.leg.br/
Demonstrações e procedimentos contábeis
http://www2.camara.leg.br/transparencia/receitas-edespesas/gestao-fiscal-orcamentaria-efinanceira/informacoes-contabeis/
Discursos
http://www2.camara.leg.br/deputados/discursos-enotas-taquigraficas/
Educação para a democracia
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programasinstitucionais/educacao-para-a-cidadania/educacaopara-a-democracia/
Gestão na Câmara
http://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados
Histórico de movimentação parlamentar
http://www2.camara.gov.br/deputados/historico-demovimentacao-parlamentar
Imóveis funcionais e auxílio-moradia
http://www2.camara.gov.br/transparencia/imoveisfuncionais

Serviços, notícias e conteúdos multimídia produzidos pelos
veículos de comunicação da Câmara: Câmara Notícias, TV e Rádio.
Nessa área também há informações para jornalistas, Assessoria
de Imprensa.
Informações sobre a biografia dos deputados e sua atuação
parlamentar na Câmara.
Informações sobre a utilização da cota para o exercício da
atividade parlamentar.
Dados brutos em formato aberto para utilização em aplicações
digitais.
Demonstrações e procedimentos contábeis da Câmara dos
Deputados.
Consulta aos discursos, pronunciamentos e notas taquigráficas
registradas em Plenário ou nas comissões da Casa.
Divulgação de programas de estágio para universitários, cursos
presenciais e a distância para cidadãos, visitação pedagógica e
jornadas presenciais, entre outras iniciativas.
Informações sobre gestão na Câmara dos Deputados, incluindo
gestão de recursos humanos, administrativa, estratégica, e
estatísticas dos trabalhos legislativos.
Informações sobre mudanças ocorridas nos mandatos
parlamentares, como filiação partidária e participação em
comissões.
Informações sobre a ocupação dos imóveis funcionais e auxíliomoradia oferecidos pela Câmara dos Deputados.

Laboratório Hacker (LabHacker)
http://labhackercd.leg.br/nossas-atividades

Promoção de ações colaborativas visando ao aprimoramento da
transparência legislativa e da participação popular.

Legislação federal e interna
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao

Pesquisa de legislação federal e interna (Constituição, Regimento
e outras normas).

Licitações e contratos
http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoess

Informações sobre licitações em andamento e realizadas pela
Câmara dos Deputados (editais, contratos e obras).

Orçamento da União
http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leisorcamentarias

Consultas e relatórios sobre processo de elaboração, execução,
fiscalização e controle legislativo do Orçamento da União.

Orçamento da Câmara
http://www2.camara.leg.br/transparencia/receitas-edespesas/despesas/despesas-consolidadas

Informações sobre dotação e execução orçamentária da Câmara
dos Deputados.

Papel e história da Câmara
http://www2.camara.gov.br/a-camara/conheca
Participação
https://www2.camara.leg.br/participe/a-participacaona-camara

Funcionamento da estrutura político-administrativa da Câmara
dos Deputados, informações históricas e principais atribuições.
Divulgação dos principais instrumentos de participação
oferecidos pela Câmara à sociedade: enquetes, debates no eDemocracia, eventos na Câmara, Fale com o deputado, Fale
conosco e Sugira um projeto

Nome do serviço e URL da página
Plenário
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/plenario
Processo legislativo
http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/processolegislativo/
Programas institucionais
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programasinstitucionais
Projeto de lei de iniciativa popular
http://www2.camara.leg.br/participacao/sugira-umprojeto
Proposições legislativas
ttp://www.camara.leg.br/
buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada
Publicações e acervos
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-epesquisa
Recursos humanos
http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursoshumanos
Relatórios de gestão e de auditoria de gestão
http://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/gestao-na-camara-dosdeputados/contas-da-camara
Transmissões (WebCâmara)
http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/webcamara/
Disponível também pelo canal da Câmara no YouTube
Viagens em missão oficial
http://www2.camara.gov.br/transparencia/viagens-emmissao-oficial
Visitação ao Congresso Nacional
http://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara
Fonte: Comitê Gestor do Portal.

Descrição
Informações sobre as atividades do Plenário: agenda, pauta,
presença nas sessões e resultado das votações.
Informações sobre o funcionamento do processo legislativo em
geral.
Página institucional para divulgação dos programas de educação
para a cidadania, formação para o trabalho, responsabilidade
social e ambiental, cooperação técnica e participação popular
promovidos pela Câmara.
Serviço que possibilita à sociedade apresentar projetos de lei à
Câmara dos Deputados, conforme art. 61, § 2º, da Constituição
Federal.
Pesquisa sobre proposições legislativas e sua tramitação na Casa.
Consulta a publicações e documentos do Arquivo da Câmara e do
acervo da Biblioteca, além de acesso a boletins administrativos,
diários e anais, estudos e notas técnicas, compilações de temas
em destaque e à Livraria da Câmara.
Informações sobre concursos e quadro de pessoal da Câmara dos
Deputados (deputados, servidores e profissionais contratados):
nome, lotação, remuneração e contracheques.
Acesso aos relatórios de gestão e de auditoria de gestão da
Câmara dos Deputados.

Serviço de transmissão em áudio e vídeo das sessões e reuniões
da Câmara dos Deputados.
Informações sobre as viagens em missão oficial realizadas por
servidores e parlamentares.
Programa de Visitação Institucional ao Congresso Nacional.

