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verificação biométrica, observados os critérios de funcionalidade e 

segurança. 

Art. 9º. A senha de acesso aos sistemas de informação da Casa é 

pessoal e de uso privativo, sendo vedada sua disponibilização a 

terceiros. 

Art. 10. A autorização de acesso ao Sistema de Gestão de 

Pessoal – SIGESP somente poderá ser delegada a servidores ocupantes do 

cargo de Secretário Parlamentar e do cargo de Adjunto Parlamentar 

lotados no Gabinete do delegante. 

Art. 11. A Administração desenvolverá e adotará as soluções 

técnicas necessárias à viabilização do disposto nesta Portaria. 

Art. 12. O Diretor-Geral poderá disciplinar as ações 

operacionais decorrentes do disposto nesta Portaria e no Ato da Mesa 

nº 25, de 2015. 

Art. 13. Os Deputados terão 30 (trinta) dias para encaminhar os 

Termos de Delegação de Acesso, a contar do término do prazo previsto 

no art. 16, sob pena de descredenciamento dos servidores atualmente 

credenciados. 

Art. 14. A Administração poderá bloquear nos sistemas os 

acessos que estejam em desacordo com o disposto nesta Portaria. 

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Primeiro-

Secretário. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos após 180 (cento e oitenta) dias desta. 

Em 02/09/2015 - DEPUTADO BETO MANSUR, Primeiro-Secretário. 

 

 

PORTARIA Nº 206/2015 

ANEXO 

SISTEMA DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS DELEGÁVEIS 

Autenticador de 

Proposições 

Autenticador de 

Documentos do 

Sistema de 

Controle de 

Tramitação de 

Proposições 

Credenciar usuários no sistema 

para autenticar proposição, 

indicar proposições a serem 

subscritas pelo Parlamentar e 

imprimir documentos a serem 

assinados pelo Parlamentar. 

Correio Eletrônico Caixa Postal 

eletrônica do 

Parlamentar e do 

Gabinete 

Parlamentar 

Ler, excluir, enviar e responder 

correspondências eletrônicas e 

itens de calendário. 

CotaME Sistema de 

Controle de Cota 

de Material de 

Expediente  

Emitir requisição de material de 

expediente; retirar o material 

nos postos de atendimento. 

Cotas Gráficas Sistema de Cotas 

Gráficas (Ato da 

Mesa 108/2013) 

Credenciar usuários no sistema 

para solicitar impressão de 

produtos, reprodução de cópias e 

consumo de material de papelaria 

e gerar consultas e relatórios 

relativos ao Gabinete 

Parlamentar. 
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CotasNet Sistema de Gestão 

de Cotas e 

Serviços (Ato da 

Mesa nº 43/2009) 

Credenciar usuários no sistema 

para solicitar serviços postais, 

passagens aéreas e reembolso de 

despesas, emitir documentos a 

serem assinados pelo parlamentar 

e gerar consultas e relatórios 

relativos ao Gabinete 

Parlamentar.  

eDoc Sistema de 

Tramitação 

Eletrônica de 

Documentos 

Credenciar usuários para gerir 

os trâmites dos processos na 

Unidade Tramitadora do Gabinete  

Parlamentar. 

Habit Sistema de 

Habitação da 

Câmara dos 

Deputados 

Credenciar usuários no sistema 

para solicitar reserva de imóvel 

funcional ou auxílio-moradia 

para o Parlamentar. 

Infogab Sistema de 

Automação de 

Escritório 

Credenciar usuários no sistema 

para registrar pleitos, 

comunicações, contatos, eventos 

de agenda, envio de mala direta, 

geração de etiquetas, gerar 

consultas e relatórios relativos 

ao Gabinete Parlamentar. 

NovoPasDep Sistema de Gestão 

de Passaportes 

Credenciar usuários no sistema 

para solicitar emissão de 

passaporte oficial, passaporte 

diplomático e de vistos. 

SIGESP-CD Sistema de Gestão 

de Pessoas 

Credenciar usuário no sistema 

para autorizar solicitação de 

férias, comunicar frequência 

mensal, indicar a atribuição de 

motorista para Secretário 

Parlamentar, consultar verba de 

Gabinete, cadastrar indicados 

para nomeação, exoneração e 

alteração de cargos. 

SIGMAS Sistema Integrado 

de Gestão de 

Material e Serviço 

Credenciar usuários para 

movimentar bens, enviar 

relatório de carga, registrar o 

inventário e emitir o termo de 

responsabilidade a ser assinado 

pelo parlamentar. 

SisConle Sistema de 

Solicitação de 

Trabalhos à 

Consultoria 

Legislativa 

(CONLE) 

Credenciar usuários no sistema 

para solicitar trabalhos e 

pesquisas à CONLE. 

 

 

 

 

 

 

 


