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A Câmara dos Deputados, em cum-
primento ao seu dever constitucional 
de prestar contas, conforme preceitua 
o art. 70 da Lei Maior, apresenta seu 
Relatório de Gestão relativo ao exercí-
cio de 2021. O documento reúne uma 
síntese dos resultados das ações de 
gestão empreendidas pelas áreas de 
apoio técnico-legislativo e técnico-
-administrativo para a Casa exercer as 
suas competências. 

Em 2021, a pandemia de Covid-19 ain-
da impôs grandes dificuldades ao 
país, seja por razões sanitárias, seja 
por questões socioeconômicas. Nes-
se contexto de excepcionalidade, em 
que se exigem respostas rápidas aos 
problemas que se apresentam, a Casa 
organizou os seus trabalhos para res-
ponder prontamente às demandas da 
sociedade. 

Os trabalhos legislativos tiveram início 
com sessões realizadas no Plenário, 
híbridas ou presenciais, sempre obser-
vadas as medidas sanitárias de preven-
ção e proteção a Covid-19. Nas comis-
sões, as reuniões voltaram a ocorrer, 
em formato híbrido. Assim, Plenário 
e comissões apresentaram atividade 
e produção intensas. Em outubro de 
2021, período marcado por uma desa-
celeração da pandemia no país, os tra-
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balhos presenciais foram gradualmen-
te retomados. 

As sucessivas mudanças de cenário 
em curto período impactaram o fun-
cionamento da Casa e exigiram alta 
capacidade de adaptação às mudan-
ças. O planejamento e a coordena-
ção de ações entre a Mesa Diretora e 
as áreas de apoio técnico-legislativo e 
técnico-administrativo se revelaram 
fundamentais para assegurar aos par-
lamentares o pleno exercício de seus 
mandatos e à Câmara dos Deputados 
o integral cumprimento de suas com-
petências constitucionais.

Além disso, foram promovidas inter-
namente iniciativas para tornar a rea-
lização dos trabalhos na Câmara dos 
Deputados mais eficiente e moderna, 
em especial os serviços voltados ao 
processo legislativo e à atividade par-
lamentar. Os projetos em andamento 
refletem essa busca por aportar aos 
deputados condições melhores no 
exercício de suas funções. 

Como forma de envolver uma parcela 
maior da sociedade brasileira no de-
bate dos principais temas apreciados 
na Casa em 2021, foram realizadas 682 
audiências com participação direta 
de cidadãos. As audiências interativas 
registraram mais de 53 mil interações 

durante audiências públicas, um resul-
tado expressivo em comparação com 
2020 (16 mil participações) e 2019 (pou-
co mais de 7 mil). Ampliou-se ainda a 
divulgação da atividade legislativa em 
diversos canais.

Este Relatório de Gestão, portanto, na 
forma de relato integrado, apresenta 
para a sociedade como a gestão atuou 
para oferecer o apoio necessário à 
concretização da missão institucional 
da Casa e evidencia os principais re-
sultados alcançados. As informações 
relatadas no documento podem ser 
complementadas pelo vasto conteú-
do disponível no portal da Câmara dos 
Deputados.

Por fim, declaro que as informações 
constantes deste Relatório de Gestão 
são íntegras, conforme atesta o Comitê 
de Gestão Estratégica na Declaração 
de Integridade do Relato Integrado.

Arthur Lira
Presidente

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/
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A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sis-
tema proporcional, em cada estado da federação e no Distrito Federal, para exercer 
mandato durante uma legislatura, com duração de quatro anos. As competências 
desta Casa legislativa, estabelecidas na Constituição Federal, abrangem três fun-
ções primordiais: representar o povo brasileiro (art. 45), elaborar proposições legis-
lativas (art. 48) e fiscalizar os atos do Poder Executivo na aplicação dos recursos 
públicos (arts. 49 a 51 e art. 70). 

A força do Parlamento está na repre-
sentatividade dos cidadãos, na plura-
lidade dos interesses que perpassam 
os debates e as votações no Plenário e 
nas comissões, bem como na autono-
mia de suas decisões. A interação com 
a sociedade é uma característica indis-
sociável das atividades da Câmara dos 
Deputados, que dispõe de variados 
serviços de suporte aos trabalhos le-
gislativos, além de oferecer ao cidadão 
diferentes mecanismos de acesso à in-
formação e de interação com os seus 
representantes.

Com o surgimento da pandemia de 
Covid-19, a Câmara dos Deputados 
passou a realizar as suas atividades 
majoritariamente de forma remota, 

com exceção do Plenário e das comis-
sões voltadas ao acompanhamento da 
pandemia, cujas sessões e reuniões 
ocorreram de modo híbrido. O Sistema 
de Deliberação Remota (SDR), apoia-
do pelo Aplicativo Infoleg 4.0, conso-
lidou-se na realização das sessões do 
Plenário Virtual e estendeu-se em 2021 
às comissões no apoio à realização de 
reuniões semipresenciais, o que viabili-
zou as atividades legislativas no forma-
to híbrido em sua totalidade.

Após terem sido interrompidas em 
2020, as reuniões das comissões pas-
saram a ocorrer, de forma híbrida, em 
17 de fevereiro de 2021, com a regula-
mentação pelo Ato da Mesa n° 161/2021. 
Gradualmente foram retomadas as 

 2.1 ATIVIDADES DAS ÁREAS 
LEGISLATIVAS

https://www.camara.leg.br/noticias/646184-CAMARA-APROVA-SISTEMA-DE-VOTACAO-REMOTA-DE-PROJETOS
https://www.camara.leg.br/noticias/646184-CAMARA-APROVA-SISTEMA-DE-VOTACAO-REMOTA-DE-PROJETOS
https://www.camara.leg.br/noticias/646184-CAMARA-APROVA-SISTEMA-DE-VOTACAO-REMOTA-DE-PROJETOS
https://www2.camara.leg.br/infoleg/aplicativo/
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-161-17-fevereiro-2021-791056-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-161-17-fevereiro-2021-791056-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-161-17-fevereiro-2021-791056-norma-cd-mesa.html
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atividades presenciais, respeitadas as 
medidas sanitárias de prevenção e de 
proteção a Covid-19, nos termos do Ato 
da Mesa n° 207/2021.

Para viabilizar o trabalho híbrido nas 
comissões, houve adaptação de siste-
mas e ferramentas dos dezesseis ple-
nários, quanto ao registro de presen-
ça, ao processamento da votação e ao 
tratamento de proposições. Também 
houve a capacitação de servidores em 
novas ferramentas e processos de tra-
balho, que possibilitaram não apenas 
a realização remota de reuniões deli-
berativas, mas também de audiências 
públicas e eventos relacionados ao 
processo legislativo.

Foram desenvolvidas ainda melhorias 
na organização e na acessibilidade 
(vide 6.1 Acessibilidade) das páginas 
das comissões no portal da Câmara dos 
Deputados. Os novos recursos amplia-

ram a transparência dos trabalhos das 
comissões permanentes e temporárias. 
Adicionalmente, foram aprimoradas as 
transmissões ao vivo de eventos nas 
comissões, por meio da exibição de le-
gendas e da inserção de comentários, 
o que agiliza o acesso do cidadão aos 
documentos em apreciação.

As atividades do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, do Centro de Es-
tudos e Debates Estratégicos, da Procu-
radoria Parlamentar e da Corregedoria 
Parlamentar também merecem desta-
que. Essas e outras informações sobre a 
atividade legislativa encontram-se per-
manentemente disponíveis para con-
sulta nos diversos canais institucionais 
de comunicação – portal da Câmara 
dos Deputados, Mídias Sociais, Rádio 
Câmara, TV Câmara, Diários da Câma-
ra dos Deputados, relatórios técnicos e 
publicações oficiais, entre outros. 

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-207-21-outubro-2021-791896-publicacaooriginal-163678-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-207-21-outubro-2021-791896-publicacaooriginal-163678-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-207-21-outubro-2021-791896-publicacaooriginal-163678-cd-mesa.html
https://www.camara.leg.br/comissoes
https://www.camara.leg.br/comissoes
https://www.camara.leg.br/comissoes
https://www.camara.leg.br/comissoes/comissoes-permanentes
https://www.camara.leg.br/comissoes/comissoes-permanentes
https://www.camara.leg.br/comissoes/comissoes-temporarias
https://www.camara.leg.br/comissoes/comissoes-temporarias
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/eticaedecoro
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/eticaedecoro
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/procuradoria-parlamentar
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/procuradoria-parlamentar
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/procuradoria-parlamentar
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/corregedoria-parlamentar
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/corregedoria-parlamentar
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/corregedoria-parlamentar
https://www.camara.leg.br/
https://www.camara.leg.br/
https://www.camara.leg.br/
https://www2.camara.leg.br/participacao/redes-sociais
https://www2.camara.leg.br/participacao/redes-sociais
https://www.camara.leg.br/radio
https://www.camara.leg.br/radio
https://www.camara.leg.br/radio
https://www.camara.leg.br/tv
https://www.camara.leg.br/tv
https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D
https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D
https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas
https://www.camara.leg.br/biblioteca-e-publicacoes/
https://www.camara.leg.br/biblioteca-e-publicacoes/
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 2.2 PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Em 2021, a Câmara dos Deputados rea-
lizou 153 sessões no Plenário Ulysses 
Guimarães – 2 sessões presenciais e 151 
sessões virtuais – e votou 1.332 maté-
rias, entre elas: 10 propostas de emen-
da constitucional, 38 medidas provisó-
rias, 16 projetos de lei complementar, 
122 projetos de lei, 46 projetos de decre-
to legislativo e 11 projetos de resolução.

Por sua vez, no âmbito das comissões 
foram apreciadas de forma conclusiva1 
497 proposições e promovidas 1.139 re-
uniões, 971 audiências públicas, além 
de outros 269 eventos. Foi expressiva 
a produção realizada nos grupos de 
trabalho (62 reuniões, 47 audiências 
públicas e 37 eventos) e nas comissões 
mistas (16 reuniões, 12 audiências pú-
blicas e 2 eventos).

No escopo de matérias aprovadas, vá-
rias já compõem o ordenamento jurídi-
co brasileiro e impactam diretamente a 
vida da população. A relação de propos-
tas apreciadas e aprovadas pela Câma-

1 Apreciação de proposições pelas comissões 
com efeito decisório, dispensada deliberação 
posterior do Plenário, salvo se houver recurso 
apresentado por um décimo dos membros da 
Casa Legislativa.

ra dos Deputados pode ser acessada na 
página com as Estatísticas Legislativas.

No período analisado, os órgãos de 
assessoramento institucional, legis-
lativo e orçamentário da Câmara dos 
Deputados elaboraram 18.133 minutas 
de proposições e 4.919 estudos e con-
sultas técnicas, redigiu 372 minutas 
de discursos parlamentares e prestou 
5.691 atendimentos presenciais ou re-
motos ao Plenário, comissões, órgãos 
da Casa, lideranças e gabinetes parla-
mentares. Foram produzidos estudos 
técnicos sobre temas relevantes da 
agenda legislativa nacional, os quais 
são fontes de pesquisas para os gabi-
netes parlamentares e permanecem 
acessíveis para consulta.

Ao todo, foram transcritas de voz para 
texto 1.032 horas de sessões do Plenário 
e 1.458 horas de reuniões em comissões, 
audiências públicas e outros eventos le-
gislativos, bem como foram disponibili-
zados, com sumário e indexação, 21.120 
discursos de plenário e, com sumário, 
402 reuniões de comissões e eventos 
legislativos, sendo 245 disponibilizados 
também com indexação.

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/fechadas?q&initial_date=01%2F01%2F2021&end_date=31%2F12%2F2021
https://www.camara.leg.br/agenda?idOrgao&termo&dataInicial__proxy=01%2F01%2F2021&dataInicial=01%2F01%2F2021&dataFinal__proxy=31%2F12%2F2021&dataFinal=31%2F12%2F2021&categorias=Outros%2Beventos&pagina&busca-agenda
https://www.camara.leg.br/agenda?idOrgao&termo&dataInicial__proxy=01%2F01%2F2021&dataInicial=01%2F01%2F2021&dataFinal__proxy=31%2F12%2F2021&dataFinal=31%2F12%2F2021&categorias=Outros%2Beventos&pagina&busca-agenda
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/relatorios-da-atividade-legislativa/sessoes-legislativas/2021
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/relatorios-da-atividade-legislativa
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/discursos-e-notas-taquigraficas
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos.asp?txOrador&txPartido&txUF&dtInicio=01%2F01%2F2021&dtFim=31%2F12%2F2021&txTexto&txSumario&basePesq=comissao&CampoOrdenacao=dtSessao&PageSize=50&TipoOrdenacao=DESC&btnPesq=Pesquisar
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 2.3 PRINCIPAIS AÇÕES

O portfólio de projetos estratégicos da 
Casa contemplou, em 2021, o projeto 
de aperfeiçoamento e modernização 
do processo de assessoramento legis-
lativo digital, que visa a integrar o apoio 
ao processo legislativo, bem como agi-
lizar e qualificar o fluxo de informações 
legislativas.

Entre os projetos, estão em andamen-
to o desenvolvimento de uma plata-
forma digital unificada para o asses-
soramento legislativo institucional e 
a automação de processos que envol-
vem a tramitação de emendas a me-
didas provisórias e de requerimentos 
procedimentais.

Adicionalmente, foram implementa-
das medidas para fortalecer o asses-
soramento institucional ao Plenário e 
às comissões por meio da definição de 
responsabilidades e papéis e da padro-

nização de procedimentos. A iniciativa 
busca promover maior integração do 
sistema de assessoramento legislativo 
institucional com os órgãos legislativos 
da Câmara dos Deputados, lideranças 
e gabinetes parlamentares.

Em 2021, destacaram-se o assessora-
mento aos parlamentares durante o 
processo de aprimoramento da legis-
lação para enfrentamento urgente 
à pandemia e o assessoramento ao 
Observatório Parlamentar da Revisão 
Periódica Universal, resultado de par-
ceria entre o Alto Comissariado da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) e 
a Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias da Câmara dos Deputados.

Com o objetivo de aperfeiçoar o acom-
panhamento da execução orçamen-
tária, foram disponibilizadas diversas 
bases de dados orçamentárias no por-

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/observatorio-parlamentar-da-revisao-periodica-universal-da-onu
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/observatorio-parlamentar-da-revisao-periodica-universal-da-onu
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/
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tal da Câmara dos Deputados, foram 
produzidos o Raio X do Combate à Co-
vid-19, o informativo com os principais 
parâmetros e despesas previstos no 
Projeto da Lei Orçamentária para 2022 
(PLOA 2022) e o Raio X do Orçamento, 
que contém quadros e gráficos com 
os grandes números do Orçamento de 
2021 e abordagens geral e setorial.

Para facilitar o acesso da sociedade aos 
principais temas discutidos na Câmara 
dos Deputados, foram desenvolvidos 
e disponibilizados novos produtos in-
formacionais. Em 2021, foram lançados 

onze Estudos em Destaque, informes 
desenvolvidos a partir de estudos ela-
borados pela Consultoria Legislativa, 
de forma rápida e direta por meio de 
infográficos, além de doze títulos pela 
Edições Câmara e dois números da re-
vista Agenda Brasileira, sobre Covid-19 
e Tributação. Foi finalizada também a 
publicação dos Quadros Históricos dos 
Dispositivos Constitucionais, com 371 do-
cumentos, completando a coleção, que 
traz o histórico da elaboração do texto da 
Constituição Federal de 1988, com base 
no processo constituinte de 1987/1988.

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2020/raio-x-do-covid-2019 - 2020 Consolidado
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2020/raio-x-do-covid-2019 - 2020 Consolidado
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2020/raio-x-do-covid-2019 - 2020 Consolidado
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2020/raio-x-do-covid-2019 - 2020 Consolidado
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/Informativo_PLOA2022.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2022/raio-x-do-orcamento-2022-ploa-vf-publicacao-de-outubro
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2022/raio-x-do-orcamento-2022-ploa-vf-publicacao-de-outubro
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/raio-x-do-orcamento/2022/raio-x-do-orcamento-2022-ploa-vf-publicacao-de-outubro
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=%22estudos%2Bem%2Bdestaque%22&scope=/&group_by=none&page=1
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=%22estudos%2Bem%2Bdestaque%22&scope=/&group_by=none&page=1
https://livraria.camara.leg.br/index.php?route=common/home
https://livraria.camara.leg.br/index.php?route=common/home
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=%22agenda%2Bbrasileira%22&group_by=none&page=1
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=%22agenda%2Bbrasileira%22&group_by=none&page=1
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=%22agenda%2Bbrasileira%22&group_by=none&page=1
https://bd.camara.leg.br/bd/discover?rpp=10&etal=0&query=%22agenda%2Bbrasileira%22&group_by=none&page=1
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40197
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40197
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40587
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40587
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40587
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/30739
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/30739
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/30739
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/constituicao1988
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/constituicao1988
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/constituicao1988
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 3.1 RELAÇÃO ENTRE 
A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E A 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 

No apoio ao trabalho legislativo desen-
volvido pelos deputados, os servidores 
estão organizados em uma estrutura 
administrativa, subdividida em Dire-
toria-Geral (apoio técnico-administra-
tivo) e Secretaria-Geral da Mesa (apoio 
técnico-legislativo). Essa estrutura é 
essencial para garantir a realização da 
atividade legislativa com a celeridade, 
a confiabilidade e a transparência ne-
cessárias ao fortalecimento da demo-
cracia no país.

O quadro 1 representa essa estrutura, 
que também pode ser consultada em 
detalhes na página Estrutura Organi-
zacional no portal da Câmara dos De-
putados.

3.1.1 ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E DE 
PROCESSOS DE TRABALHO 

As funções constitucionais da Câmara 
dos Deputados são exercidas exclu-
sivamente pelos deputados federais, 
segundo uma organização legislativa 
própria. Fazem parte dessa organiza-
ção o Plenário, as comissões, a Mesa 
Diretora, o Colégio de Líderes, entre 
outros. De forma diversa do que ocorre 
no Poder Executivo, as decisões legis-
lativas são, em geral, colegiadas, tendo 
o presidente da Câmara dos Deputa-
dos o papel de representante da Casa 
e de supervisor dos seus trabalhos e da 
sua ordem.

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/camara-dos-deputados
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/camara-dos-deputados
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/camara-dos-deputados
https://www.camara.leg.br/papel-e-estrutura/
https://www.camara.leg.br/papel-e-estrutura/
https://www.camara.leg.br/papel-e-estrutura/
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Quadro 1 – Estrutura organizacional da Câmara dos Deputados

Secretaria de Relações Internacionais

Ouvidoria Parlamentar

Procuradoria Parlamentar

Secretaria da Mulher

Secretaria de Transparência

Corregedoria Parlamentar

Colégio de Líderes

Comissões

Mesa Diretora

Centro de Estudos e Debates Estratégicos

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Comissão Especial de 
Documentos Sigilosos

Secretaria-Geral 
da Mesa

Diretoria-Geral

Secretaria de 
Controle Interno

Secretaria de Comunicação Social

Secretaria da Juventude

Secretaria de Participação, 
Interação e Mídias Digitais

Diretoria de Inovação 
e Tecnologia da 

Informação

Diretoria-Executiva 
de Comunicação e 

Mídias Digitais

Diretoria Legislativa

Depol

Deapa

Diretoria 
Administrativa

Defin

Demap

Detec

Diretoria de 
Recursos Humanos

Detaq

Decom

Conof

Cedi

Conle

Depes

Demed

Cefor

Plenário
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Secretaria de Relações Internacionais

Ouvidoria Parlamentar

Procuradoria Parlamentar

Secretaria da Mulher

Secretaria de Transparência

Corregedoria Parlamentar

Colégio de Líderes

Comissões

Mesa Diretora

Centro de Estudos e Debates Estratégicos

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Comissão Especial de 
Documentos Sigilosos

Secretaria-Geral 
da Mesa

Diretoria-Geral

Secretaria de 
Controle Interno

Secretaria de Comunicação Social

Secretaria da Juventude

Secretaria de Participação, 
Interação e Mídias Digitais

Diretoria de Inovação 
e Tecnologia da 

Informação

Diretoria-Executiva 
de Comunicação e 

Mídias Digitais

Diretoria Legislativa

Depol

Deapa

Diretoria 
Administrativa

Defin

Demap

Detec

Diretoria de 
Recursos Humanos

Detaq

Decom

Conof

Cedi

Conle

Depes

Demed

Cefor

Plenário
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Outra forma de observar a relação en-
tre o trabalho legislativo exclusivo dos 
deputados e as atividades de apoio 
técnico, seja técnico-administrativo, 
seja técnico-legislativo, é por meio dos 
processos de trabalho da Casa. A Arqui-
tetura de Processos (quadro 2) agrupa 
os processos de trabalho em temas e 
macroprocessos. Os grupos temáticos 
referentes às funções constitucionais 
atribuídas à Câmara dos Deputados, 
identificados como finalísticos, estão 

representados na cor verde. Os demais 
grupos reúnem os macroprocessos 
de trabalho que proveem o suporte 
aos processos finalísticos (Estratégia e 
Governança, Informação e Tecnologia, 
Comunicação e Interação, Gestão). 

Os macroprocessos desdobram, em ní-
vel mais específico, o trabalho organiza-
do nos grupos temáticos e evidenciam 
a natureza finalística ou de suporte dos 
processos executados na instituição.

REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICA

Debater temas de 
interesse nacional

Assegurar a 
representação de 
interesses sociais

Representar a instituição

ELABORAÇÃO 
LEGISLATIVA

Deliberar 
proposições

Tramitar proposições

Apreciar o Orçamento 
da União

FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE

Fiscalizar e controlar 
atos da Administração 

Pública

Promover a defesa 
do interesse público

ESTRATÉGIA E 
GOVERNANÇA

Estabelecer 
diretrizes para a 

condução dos 
trabalhos da Casa

Monitorar o 
desempenho 

da gestão  

INFORMAÇÃO E 
TECNOLOGIA

Gerir a estratégia 
e inovação de TIC

Gerir serviços 
digitais

Gerir a 
informação

COMUNICAÇÃO
E INTERAÇÃO

Gerir a 
comunicação  

social

Gerir a 
participação   

e interação  
social

GESTÃO 

Gerir recursos 
orçamentários 
e financeiros 

Gerir a logística

Gerir pessoas

Gerir a segurança

Quadro 2 – Arquitetura de processos
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A Arquitetura de Processos da Casa au-
xilia na compreensão da distinção en-
tre o trabalho legislativo realizado pelo 
agente político, aqui representado nos 
grupos temáticos Representação Polí-
tica, Elaboração Legislativa e Fiscaliza-
ção e Controle, e o trabalho de supor-
te administrativo desempenhado por 
servidores.

Essa segmentação é notória e rele-
vante, pois decorre justamente da na-
tureza política das atividades desem-
penhadas pelos deputados, tal como 
estabelece a Constituição Federal. 
Pela sua natureza política, a avaliação 
dessas atividades não ocorre por meio 
das ferramentas de avaliação típicas 
da gestão. Por outro lado, os proces-
sos de trabalho necessários ao suporte 
administrativo da atividade legislativa, 
sendo de natureza técnica, permitem 
a avaliação de eficiência, eficácia e efe-

tividade com base em metodologias 
gerenciais apropriadas.

Vale citar a observação inscrita no re-
latório de revisão do ato normativo da 
estrutura do parlamento da Nova Ze-
lândia, que pode ser ampliada para ca-
sas legislativas em geral: 

É preciso reconhecer que há limi-
tes para a aplicação de ferramentas 
convencionais para prestação de 
contas com base na eficiência de 
custos ao trabalho dos deputados 
no Parlamento, uma vez que o seu 
trabalho não é facilmente defini-
do (ou talvez isso nem mesmo seja 
desejável) em termos de entregas, 
resultados e medidas de desempe-
nho.2

2  NEW ZEALAND. House of Representatives. 
A Review of the Parliamentary Service Act 
to the Parliamentary Service Commission. 
Wellington: House of Representatives, 1999, 
p. xiv, tradução livre.
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 3.2 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Câmara dos Deputados) e as instân-
cias (p. ex., Mesa, Colégio de Líderes, 
Plenário) para a condução dos tra-
balhos legislativos, bem como para o 
envolvimento da sociedade (transpa-
rência, accountability e participação) e 
dos demais poderes nestes trabalhos.

Por sua vez, a governança organizacio-
nal trata da relação entre a Mesa e a es-
trutura administrativa da Câmara dos 
Deputados, com o estabelecimento de 
diretrizes e metas estratégicas para o 
funcionamento administrativo interno 
e o acompanhamento periódico das 
ações desenvolvidas. Incluem-se aqui 
a governança estratégica e suas ins-
tâncias deliberativas (p. ex., Comitê de 
Gestão Estratégica), mecanismos de 
avaliação do desempenho organiza-
cional (p. ex., Reuniões de Avaliação da 
Gestão) e instâncias de apoio à tomada 
de decisão e de auditoria interna.

O quadro 3 representa o modelo de go-
vernança da Câmara dos Deputados.

Além das estruturas organizacional e 
de processos da Câmara dos Deputa-
dos, há uma estrutura de governança, 
entendida como regras e instâncias 
para a tomada de decisão coletiva em 
espaços onde há pluralidade de atores 
ou organizações e onde sistemas de 
controle formais não podem ditar os 
termos da relação entre eles.3 

A partir desse entendimento, é pos-
sível observar na Casa dois níveis de 
governança distintos e inter-relaciona-
dos: governança pública e governança 
organizacional.

A governança pública envolve a rela-
ção entre parlamentares e também 
com a sociedade para discussão e 
deliberação de soluções para os pro-
blemas públicos. Incluem-se aqui as 
normas (p. ex., Regimento Interno da 

3  CHHOTRAY, V; STOKER, G. Governance the-
ory and pratice: a cross-disciplinary approach. 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD atualizado ate RCD 21-2021.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD atualizado ate RCD 21-2021.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD atualizado ate RCD 21-2021.pdf
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Quadro 3 – Modelo de governança da Câmara dos Deputados

Representação
política

Fiscalização
e controle

Elaboração
legislativa

DEPUTADOS FEDERAIS

In
te

ra
çã

o
in

st
it

u
ci

on
al

Mesa 
Diretora

Sociedade

Poder
Executivo

Senado

Poder
Judiciário

TCU

Unidades administrativas

Governança 
organi-
zacional

Gestão

Plenário Colégio 
de LíderesComissões

Comitês 
Setoriais de 

Gestão

Comitê de Gestão da Estratégia

Escritório
Corporativo 

de
Governança

e Gestão

Comitê de 
Gestão 

Orçamentária 
e Financeira

Comitê 
Diretivo 
de TIC

Comitê Gestor 
Segurança da 

Informação
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Setoriais de 
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u

d
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or
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a

Governança
pública
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3.2.1 GOVERNANÇA 
ORGANIZACIONAL NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

A estrutura da governança organiza-
cional da Câmara dos Deputados foi 
estabelecida por meio do Ato da Mesa 
n° 245, de 2018, quando foram definidas 
as competências e as relações entre as 
instâncias deliberativas e as instâncias 
de assessoramento que compõem o 
modelo adotado, conforme o quadro 3.

A instância deliberativa superior da es-
trutura de governança organizacional 
é o Comitê de Gestão Estratégica (CGE), 
diretamente subordinado à Mesa. Esse 
colegiado superior, composto pelos 
dirigentes das oito unidades superio-
res das áreas técnico-administrativa e 
técnico-legislativa, é responsável por 
avaliar o cenário interno e externo, de-
finir a estratégia, direcionar a gestão e 
monitorar seu desempenho, zelando 
pela conformidade, pela transparência 
e pela devida prestação de contas aos 
órgãos de controle e à sociedade. 

Em nível setorial, cada uma das oito 
unidades administrativas superiores 
representadas no CGE apresenta um 
Comitê Setorial de Gestão (CSG), com-
posto pelos titulares das unidades ad-
ministrativas diretamente subordina-
das. Os CSGs orientam e acompanham 

o processo de gestão da respectiva 
diretoria ou secretaria, garantindo ali-
nhamento das ações à estratégia cor-
porativa.

O CGE é assessorado pelo Escritório 
Corporativo de Governança e Gestão 
(ECGG), cujo objetivo é viabilizar o efeti-
vo exercício das competências do cole-
giado superior. Os CSGs são assessora-
dos por Escritórios Setoriais de Gestão 
(ESGs), que atuam de forma alinhada 
com as metodologias e as orientações 
do ECGG. As competências dessas ins-
tâncias estão detalhadas no Ato do 
Presidente do CGE nº 1/2018.

Os membros do CGE participam de 
Reuniões de Avaliação da Estratégia 
(RAEs) ordinárias e extraordinárias ao 
longo do ano, com a finalidade de dire-
cionar, monitorar e avaliar o desempe-
nho da gestão da Câmara dos Depu-
tados. Sempre que realizadas as RAEs 
corporativas, os CSGs se reúnem em 
RAEs setoriais, para que as diretrizes 
estratégicas sejam disseminadas no 
âmbito de cada diretoria ou secretaria. 

Em 2021, foram instituídas, ainda, as 
Reuniões de Acompanhamento de 
Gestão (RAGs), por meio do Ato do Pre-
sidente do CGE nº  1/2021, com a fina-
lidade de acompanhar o desempenho 
do portfólio de projetos estratégicos e 

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2018/atodamesa-245-31-outubro-2018-787291-publicacaooriginal-156662-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2018/atodamesa-245-31-outubro-2018-787291-publicacaooriginal-156662-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/ato/2018/ato-1-20-novembro-2018-787390-republicacao-156844-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/ato/2018/ato-1-20-novembro-2018-787390-republicacao-156844-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/ato/2018/ato-1-20-novembro-2018-787390-republicacao-156844-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-1-4-agosto-2021-791634-publicacaooriginal-163269-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-1-4-agosto-2021-791634-publicacaooriginal-163269-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-1-4-agosto-2021-791634-publicacaooriginal-163269-cd-cge.html
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dos processos de trabalho prioritários 
de forma mais próxima a cada patroci-
nador. Esse mesmo ato disciplinou os 
Acordos de Resultados, um instrumen-
to formal de pactuação de resultados 
expressos nos projetos estratégicos. 

Além do CGE e dos CSGs, compõem o 
modelo de governança da Câmara dos 
Deputados os comitês temáticos, co-
legiados temporários que se reúnem 
periodicamente para deliberar ou se 
manifestar sobre temas que impac-
tam a estratégia da Casa e que depen-
dem de decisões e ações conjuntas de 
diferentes unidades administrativas. 
As regras de funcionamento desses 
comitês estão dispostas no Ato do Pre-
sidente do CGE nº 1/2019.

Após uma ampla revisão do papel e 
do funcionamento dessas instâncias, 
alguns colegiados foram extintos em 
2021 pelas razões a seguir:

 ■ Comitê Estratégico de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
(TIC): a estratégia de tecnologia da 
informação passou a ser objeto de 
deliberação do CGE, considerando a 
relevância do tema e sua estreita re-
lação com a estratégia corporativa.

 ■ Comitê Assessor da Lei de Acesso 
à Informação (LAI): as atribuições 

do colegiado foram incorporadas 
aos processos de trabalho das áreas 
relacionadas, considerando regras 
estabelecidas e consolidadas ao lon-
go dos trabalhos do comitê.

 ■ Comitê de Logística Sustentável: 
ao longo dos anos, com o amadure-
cimento da gestão acerca do tema, a 
questão da sustentabilidade deixou 
de ser uma pauta isolada no âmbito 
de um comitê e tornou-se um valor 
e um critério levado em conta em 
todos os processos de trabalho que 
a tangenciam (contratações, aquisi-
ções, projetos etc.).

 ■ Comitê Gestor do Portal: conside-
rando a experiência adquirida ao 
longo dos anos de trabalho do Co-
mitê e a estruturação de uma uni-
dade administrativa com a com-
petência de gerir os processos de 
trabalho relacionados aos sítios ele-
trônicos da Câmara dos Deputados, 
foi conveniente e oportuno adotar 
um novo modelo de gestão. Para 
tanto, foi instituída a Política de Go-
vernança dos Portais, que definiu 
os papéis e as responsabilidades de 
cada unidade técnica envolvida no 
processo, além de padrões e regras 
que garantam a transparência nes-
sa gestão. 

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2019/atodopresidente-1-16-agosto-2019-789000-publicacaooriginal-158934-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2019/atodopresidente-1-16-agosto-2019-789000-publicacaooriginal-158934-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2019/atodopresidente-1-16-agosto-2019-789000-publicacaooriginal-158934-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-291-21-dezembro-2021-792161-publicacaooriginal-164222-cd-dileg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-291-21-dezembro-2021-792161-publicacaooriginal-164222-cd-dileg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-291-21-dezembro-2021-792161-publicacaooriginal-164222-cd-dileg.html
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Os comitês temáticos que permane-
cem ativos, bem como informações 
adicionais sobre cada um deles, são re-
lacionados a seguir:

 ■ Comitê Gestor do Relacionamento: 
responsável por propor normas e 
padrões que garantam qualidade 
no atendimento e eficiência na ges-
tão do relacionamento com a so-
ciedade, bem como zelar pelo seu 
cumprimento.

 ■ Comitê Diretivo de Gestão Orça-
mentária e Financeira: responsável 
pelo planejamento e pelo monito-
ramento da gestão orçamentária, 
financeira, de aquisições e contrata-
ções da Câmara dos Deputados.

 ■ Comitê Diretivo de TIC: responsável 
por avaliar e priorizar o desenvolvi-
mento de projetos setoriais da área 
de tecnologia da informação, bus-
cando alinhar a utilização dos recur-

sos tecnológicos às necessidades 
organizacionais da gestão da Câma-
ra dos Deputados.

 ■ Comitê Gestor de Segurança da In-
formação: responsável por planejar 
e coordenar ações institucionais de 
segurança da informação, propor e 
implementar normas e a metodolo-
gia de análise de riscos relacionados 
ao tema.

 ■ Comitê Gestor Pró-Equidade: res-
ponsável por propor e apoiar a im-
plementação de práticas de gestão 
que promovam a igualdade de con-
dições e oportunidades no âmbito 
da Câmara dos Deputados.

 ■ Comitê Técnico de Redes Sociais 
Digitais: responsável por propor 
normas e diretrizes para a atuação 
institucional Câmara dos Deputa-
dos nas redes sociais digitais, bem 
como zelar pelo seu cumprimento.

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-4-29-setembro-2021-791840-publicacaooriginal-163577-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-3-29-setembro-2021-791839-publicacaooriginal-163576-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-3-29-setembro-2021-791839-publicacaooriginal-163576-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-7-29-setembro-2021-791843-publicacaooriginal-163580-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-5-29-setembro-2021-791841-publicacaooriginal-163578-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-5-29-setembro-2021-791841-publicacaooriginal-163578-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-6-29-setembro-2021-791842-publicacaooriginal-163579-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/ato/2018/ato-4-4-dezembro-2018-787427-publicacaooriginal-156915-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/ato/2018/ato-4-4-dezembro-2018-787427-publicacaooriginal-156915-cd-cge.html
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 3.3 MATERIALIDADE DAS 
INFORMAÇÕES

Desde 2016, a Câmara dos Deputados 
adota medidas para aperfeiçoar sua 
Prestação de Contas Anual (PCA). Para 
definir a materialidade, foram conside-
radas informações relevantes que po-
dem vir a afetar a capacidade da Casa 
de gerar valor, ou seja, de representar 
o povo brasileiro, elaborar diplomas 
legais e fiscalizar. Além disso, foram 
destacadas informações como: missão 
institucional, visão, organização, estra-
tégia, governança, prioridades da ges-

tão, principais resultados, riscos, redu-
ção de despesas e desafios. O modelo 
de prestação de contas estruturado 
por áreas temáticas, acompanhado de 
regras de linguagem e para imagens e 
tabelas, implantado em 2019, atende 
às expectativas da Administração nos 
aspectos de concisão, clareza, coerên-
cia e transparência, além de estar ali-
nhado às regras do relato integrado 
exigidas nos normativos vigentes do 
Tribunal de Contas da União (TCU).
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 3.4 PRINCIPAIS AÇÕES DE 
SUPERVISÃO, CONTROLE E 
CORREIÇÃO

3.4.1 REUNIÕES DE 
AVALIAÇÃO DA GESTÃO 
(RAGS)

A partir da definição do portfólio de 
projetos estratégicos para o biênio 
2021-2022 no mês de julho de 2021, 
houve a assinatura dos Acordos de 
Resultados entre o presidente do 
CGE, os diretores-membros do CGE 
e os patrocinadores dos projetos es-
tratégicos. Com base nos Acordos de 
Resultados, intensificou-se, por meio 
da realização de RAGs, o acompanha-
mento estabelecido no modelo de go-
vernança da Gestão Estratégica, que 
já previa reuniões trimestrais do CGE 
nos meses de março, junho, setembro 
e dezembro. As RAGs ocorreram em 
outros meses.

Nas dezoito RAGs realizadas, o presi-
dente, os membros do CGE, patroci-
nadores e intervenientes nos projetos 
estratégicos puderam avaliar o anda-
mento dos trabalhos e discutir os pon-
tos de atenção de forma mais próxima. 
Foram realizadas rodadas adicionais 
de acompanhamento nos meses de 
agosto, outubro e novembro, que con-
taram com a participação de patroci-
nadores das seguintes áreas:

 ■ Secretaria-Geral da Mesa;

 ■ Diretoria-Geral;

 ■ Diretoria Administrativa;

 ■ Diretoria de Inovação e Tecnologia 
da Informação;

 ■ Diretoria Legislativa; e 

 ■ Diretoria de Recursos Humanos. 

Painel Ventania de Athos 
Bulcão no Salão Verde



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

35

A implementação das RAGs em 2021, 
como mais um mecanismo de acom-
panhamento da evolução dos projetos 
estratégicos, foi avaliada como uma 
experiência bem-sucedida ao propor-
cionar a adequação das ações voltadas 
para o êxito dos projetos. A frequência 
de realização, o foco em resultados e 
o acompanhamento dos encaminha-
mentos de cada reunião foram fatores 
decisivos.

3.4.2 AUDITORIA INTERNA

No âmbito da Câmara dos Deputados, 
compete à Secretaria de Controle In-
terno (Secin), enquanto auditoria inter-
na, o exercício das atribuições previstas 
no art. 74 da Constituição Federal, em 
especial o acompanhamento e a fisca-
lização das ações de gestão e de gover-

nança da Casa no tocante aos aspectos 
financeiros, tecnológicos, operacionais 
e de gestão de pessoas. 

As ações desenvolvidas são priorizadas 
a partir da avaliação de risco em termos 
de materialidade, relevância, imagem 
e criticidade dos processos auditáveis, 
buscando o alinhamento entre as ati-
vidades de auditoria e a estratégia da 
Casa. Em 2021, foram priorizados traba-
lhos relacionados à auditoria financei-
ra integrada com conformidade, como 
estabelecido na Instrução Normativa 
TCU nº 84/2020, seguindo o critério da 
materialidade das contas contábeis. 
A partir dos parâmetros qualitativos e 
quantitativos de materialidade esta-
belecidos, foram pré-selecionadas as 
contas discriminadas no quadro 4.

 ■ Constituição Federal de 1988, arts. 37, 73 e 74

 ■ Resoluções CD nos 20/1971, 17/1989 (art. 265), 69/1994

 ■ Atos da Mesa nos 46/2012, 133/2016 e 233/2018

 ■ Portaria Secin n° 1/2016, 1/2018, 1/2019

 ■ Ordem de Serviço Secin nos 1/2019 e 2/2019

 ■ Instrução Normativa TCU nº 84/2020

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-de-controle-interno
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-de-controle-interno
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/constituicao1988
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1989/resolucaodacamaradosdeputados-17-21-setembro-1989-320110-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/rescad/1994/resolucaodacamaradosdeputados-69-21-junho-1994-320265-normaatualizada-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-46-16-julho-2012-773824-publicacaooriginal-137093-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2016/atodamesa-133-8-dezembro-2016-784008-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2018/atodamesa-233-24-maio-2018-786753-publicacaooriginal-155674-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2016/portaria-1-28-novembro-2016-783964-norma-cd-sci.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2018/portaria-1-18-dezembro-2018-787484-publicacaooriginal-157021-cd-4secm.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2019/portaria-1-20-marco-2019-787865-publicacaooriginal-157636-cd-sci.html
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7197623C0171F4AB55A44585&inline=1
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Quadro 4 – Contas analisadas no processo de auditoria nas contas anuais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VALORES EM 
MILHÕES (R$)

Pensões civis R$ 369,2

Vencimentos e salários R$ 334,5

Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional R$ 231,6

Serviços técnicos profissionais R$ 185,9

Indenizações e restituições trabalhistas* R$ 29,1

Férias RGPS* R$ 18,2

Total 2021 R$ 1.168,79

Fonte: Elaboração própria com base no saldo do balancete da Câmara dos Deputados no Siafi em 

31/12/2021.  

As ações de auditoria interna planeja-
das e executadas pela Secin, em 2021, 
podem ser consultadas no Relatório 
de atividades da Secretaria de Controle 
Interno – 2021.

Em 2021, a Câmara dos Deputados foi 
informada de 178 determinações, reco-
mendações e cientificações oriundas 

de acórdãos do TCU. Além disso, fo-
ram realizadas ou acompanhadas 272 
ações obrigatórias pela auditoria in-
terna, em sua maioria (257) relativas à 
análise de atos de pessoal. As respostas 
às determinações e às recomendações 
são permanentemente monitoradas 
em ações complementares da audito-
ria interna e da gestão.
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Salão Verde

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/auditoria-interna/relatorio-de-atividades/ano-de-2021
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/auditoria-interna/relatorio-de-atividades/ano-de-2021
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/auditoria-interna/relatorio-de-atividades/ano-de-2021
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3.4.3 CORREIÇÃO 

3.4.3.1 Investigações Preliminares 
Sumárias (IPS)

As Investigações Preliminares Sumá-
rias (IPS), nos termos da Portaria DG 
nº  12/2016, são procedimentos disci-
plinares instaurados para coletar ele-
mentos que justifiquem a instauração 
de sindicância ou processo administra-
tivo disciplinar (PAD) em decorrência 
do teor de notícias de fatos disciplina-
res (NFDs), recebidas por meio de de-
núncias (anônimas ou não) e de repre-
sentações.

Em 2021, havia 38 IPSs em andamento 
na Casa, das quais 14 foram instaura-
das naquele ano e 24 em anos ante-
riores. Foram produzidos 26 pareceres 
de admissibilidade, 12 resultaram em 
PADs e 11 foram arquivados. Ao final de 
2021, três pareceres aguardavam deci-
são da autoridade competente.

 ■ Constituição Federal de 1988

 ■ Lei nos 8.112/1990 e 9.784/1999

 ■ Resoluções CD nos 20/1971 e 14/2012

 ■ Portarias DG nos 12/2016, 124/2020 e 121/2021

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.3.2 Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD)

O Processo Administrativo Discipli-
nar previsto no Título V, Capítulo III, 
da Lei nº  8.112/1990 tem por objetivo 
apurar a responsabilidade de servidor 
por infração disciplinar cometida no 
exercício de suas atribuições ou que 
tenha relação com as atribuições de 
seu cargo. O ato de julgamento é de 
competência do titular da Diretoria-
-Geral, da Primeira-Secretaria ou do(a) 
presidente da Câmara dos Deputados, 
conforme regramento estabelecido no 
art. 141 da supracitada lei, combinado 
com o art. 147, inciso XXX, da Resolução 
nº 20/1971. 

Em 2021, estiveram em curso 48 PADs, 
dos quais 19 foram julgados pela auto-
ridade competente. Ao final do ano, ha-
via 18 PADs em curso e 11 aguardavam 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8112-11-dezembro-1990-322161-republicacaoatualizada-26751-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1999/lei-9784-29-janeiro-1999-322239-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1999/lei-9784-29-janeiro-1999-322239-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-republicacaoatualizada-94058-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/rescad/2012/resolucaodacamaradosdeputados-14-10-abril-2012-612770-publicacaooriginal-135846-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/rescad/2012/resolucaodacamaradosdeputados-14-10-abril-2012-612770-publicacaooriginal-135846-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2016/portaria-12-20-janeiro-2016-782287-publicacaooriginal-149294-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2020/portaria-124-12-maio-2020-790281-publicacaooriginal-160821-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-121-29-abril-2021-791326-publicacaooriginal-162767-cd-dg.html
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julgamento. Das ações de correição, 
resultaram 6 absolvições e aplicação 
de 18 penalidades, sendo 3 advertên-
cias, 7 suspensões e 8 demissões. No-
te-se que o somatório das penalidades 
e absolvições pode não corresponder 
ao total de PADs julgados, uma vez 
que um processo pode ter mais de um 
acusado.

3.4.3.3 Medidas administrativas 
para apuração de 
responsabilidade por danos ao 
erário

Houve a instauração de cinco Tomadas 
de Contas Especial pelas Portarias DG 
nos 96, 107, 125, 140 e 144, todas de 2021, 
as quais já foram remetidas ao TCU.

Quadro 5 – Medidas adotadas em caso de dano ao erário (2021)

QUANTIDADE 
DE REGISTROS 

NO SISTEMA DE 
CONTROLE DE 

DÉBITOS

PERCENTUAL

Débitos objeto de cobrança 

administrativa
1.314 100%

Débitos regularizados 426 32%

Débitos não regularizados 

dispensados de TCE por não 

atingirem o valor mínimo 

estabelecidos na IN 71/2012 do TCU

454 35%

Débitos apurados em TCE 

(Processos nos 512.571/2020, 

593.977/2020, 527.159/2020, 

377.664/2020, 512.122/2020)

434 33%
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PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DO 
BIÊNIO 2021-2022
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 4.1 PLANEJAMENTO DE LONGO 
PRAZO 

A gestão na Câmara dos Deputados 
se dá por meio de ciclos de longo pra-
zo, nos quais são definidas diretrizes 
estratégicas e linhas de atuação que 
priorizam ações que possam contri-
buir para a Casa se consolidar como o 
centro de debates dos grandes temas 
nacionais, tornando-se uma instituição 
moderna e transparente, com ampla 
participação dos cidadãos.

Para tanto, as linhas de atuação do 
atual Ciclo 2012-2023 – aprovado pelo 
Ato da Mesa nº 59/2013 – são mais vol-
tadas para as atividades finalísticas, 
tendo também como foco a transpa-
rência e a interação com a sociedade, 

dando-se, todavia, continuidade às 
mudanças administrativas iniciadas 
no ciclo anterior que se alinhem à vi-
são de futuro.

O ciclo de planejamento de longo pra-
zo é desdobrado em ciclos de curto 
prazo, nos quais são definidas ações 
específicas por meio de planos bienais, 
compostos por um portfólio de proje-
tos estratégicos sintonizados com o 
momento político, social e tecnológi-
co. Portanto, a Gestão Estratégica da 
Câmara dos Deputados se desdobra 
conforme os elementos relacionados 
no quadro 6: 

Quadro 6 – Ciclos de Gestão Estratégica 2012-2023

A missão institucional, a visão de fu-
turo e os valores do planejamento es-
tratégico podem ser conhecidos no 
portal da Câmara dos Deputados, na 
página Missão, visão e valores. 

As diretrizes e as linhas de atuação do 
ciclo longo atuais podem ser consul-
tadas em Ciclo de Gestão Estratégica 
2012-2023.

CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2012-2023

Plano de longo prazo

 ■ Missão, visão e valores

 ■ Diretrizes estratégicas e linhas de atuação

Planos de curto prazo

 ■ Programas de projetos (portfólio 
corporativo) e ações

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-59-8-janeiro-2013-775042-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/missao-visao-e-valores
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/copy_of_diretrizes-estrategicas-2012-2023
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/copy_of_diretrizes-estrategicas-2012-2023
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 4.2 FORMULAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA

tados, servidores e colaboradores des-
de março de 2020.

A partir da análise do contexto descrito 
e com base nas diretrizes estratégicas 
e nas linhas de atuação estabelecidas 
no planejamento estratégico de longo 
prazo, foram definidos para o biênio 
2021-2022: 

 ■ o foco estratégico;

 ■ as 2 diretrizes e as 6 linhas de atu-
ação do Planejamento Estratégico 
(2012-2023) priorizadas (quadro 7); e 

 ■ os 6 objetivos estratégicos (quadro 
8) para direcionar a atuação da área 
administrativa e a composição do 
portfólio de projetos estratégicos.

Assim, o foco estratégico do Ciclo 2021-
2022 trata de otimizar a utilização dos 
recursos, com foco no processo legisla-
tivo e na atividade parlamentar.

O planejamento de curto prazo da Câ-
mara dos Deputados proposto para o 
biênio 2021-2022 foi apresentado pela 
Diretoria-Geral e aprovado pelo CGE 
em março de 2021. Os valores que ser-
viram de base à sua elaboração foram:

 ■ Eficiência e modernização da ins-
tituição;

 ■ Aperfeiçoamento dos serviços vol-
tados à atividade parlamentar; e

 ■ Valorização e potencialização da 
força de trabalho.

Em 2021, a Casa deu continuidade aos 
esforços de reorganização administra-
tiva considerando o cenário de redu-
ção dos quadros efetivos e de restri-
ções orçamentárias. Também foram 
considerados os efeitos da crise sani-
tária em decorrência da pandemia de 
Covid-19, que alterou profundamente a 
forma do trabalho realizado por depu-

Anexo IV
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Quadro 7 – Diretrizes e linhas de atuação priorizadas para o Ciclo 2021-2022

DIRETRIZ 4: QUALIDADE DAS LEIS

DIRETRIZ 7: GESTÃO

4.2 Desenvolver meios que 
possibilitem a avaliação da 
necessidade, viabilidade e 
potenciais impactos associados à 
implementação das leis;

4.3 Desenvolver instrumentos 
que aprimorem o processo 
legislativo e que permitam aferir 
o resultado e avaliar a aplicação 
das leis.  

7.1 Aprimorar a governança, o 
processo decisório, as práticas de 
gestão e a cooperação entre as 
áreas.

7.3 Assegurar a infraestrutura 
adequada e continuidade dos 
serviços, com foco em 
acessibilidade, sustentabilidade e 
segurança das pessoas, da 
informação e do patrimônio.

7.4 Promover a gestão de 
pessoas baseada em efetividade, 
ética, cooperação, 
desenvolvimento contínuo, 
equidade, mérito, 
responsabilidade socioambiental 
e saúde integral.

7.5 Melhorar a eficiência 
administrativa, a qualidade do 
gasto e a utilização de recursos.
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O quadro 8 associa os projetos estratégicos 2021-2022 aos objetivos estratégicos:

Quadro 8 – Objetivos e projetos estratégicos relacionados

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

PROJETOS 
ESTRATÉGICOS 
ASSOCIADOS

1. Promover a 

transformação 

digital integral do 

processo legislativo 

Avançar na transformação 

digital do processo legislativo, 

com a integração de todas 

as suas etapas e serviços 

informacionais e de 

assessoramento.

 ■ Infoleg – Processo 

Legislativo Digital – PLD

 ■ Infoleg 4.0

 ■ Infoleg Parlamentar 

– Módulo órgãos 

legislativos

 ■ Governança de dados

2. Fomentar o 

uso de soluções 

digitais pelos 

gabinetes 

parlamentares 

e lideranças 

partidárias

Disponibilizar plataformas 

digitais ágeis e funcionais 

que facilitem a prestação do 

serviço de apoio à atividade 

parlamentar pelos gabinetes 

parlamentares e pelas 

lideranças partidárias.

 ■ Gabinete digital 2.0

 ■ Liderança digital

3. Adotar modelo 

integrado de 

assessoramento 

legislativo 

institucional

Integrar serviços 

informacionais, analíticos e de 

assessoramento institucional 

para o aperfeiçoamento do 

modelo de apoio ao processo 

legislativo e à atuação 

parlamentar.

 ■ Integração e 

fortalecimento do 

assessoramento 

legislativo institucional 

ao Plenário e às 

comissões

 ■ Assessoramento 

legislativo digital
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4. Modernizar 

a estrutura 

organizacional 

da Câmara dos 

Deputados e seus 

processos de 

trabalho

Revisar os processos de 

trabalho e alterar a estrutura 

organizacional da Câmara 

dos Deputados, de forma a 

promover maior alinhamento 

com a sua missão institucional 

e ganhos de eficiência, com 

o uso mais intensivo de 

tecnologia da informação.

 ■ Avaliação do 

desempenho 

institucional

5. Incentivar a 

força de trabalho 

disponível a 

desempenhar 

atividades 

complexas e 

multidisciplinares

Implementar modelo de 

gestão de pessoas com 

base em avaliação do 

desempenho individual 

efetiva e no desenvolvimento 

de competências para a 

realização de atividades 

complexas e multidisciplinares.

 ■ Avaliação do 

desempenho individual

 ■ Implementação do 

teletrabalho provisório

 ■ Plano de capacitação 

para o novo perfil do 

servidor (Trilhando o 

Futuro)

6. Readequar os 

espaços físicos 

da Câmara dos 

Deputados

Reorganizar e adequar os 

espaços físicos da Casa, 

considerando o atual 

contexto sanitário e o 

regime de trabalho, com 

vistas à promoção de 

melhores condições para o 

desenvolvimento da atividade 

parlamentar, observadas as 

condições de segurança das 

pessoas e do patrimônio.

 ■ Requalificação 

das instalações e 

dos gabinetes do 

Ed. Anexo III

 ■ Adequação das 

instalações às normas de 

prevenção e combate a 

incêndio e pânico
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O quadro 9 detalha os objetivos de cada projeto estratégico que integra o portfólio 
2021-2022.

Quadro 9 – Objetivos dos projetos estratégicos do portfólio 2021-2022

PROJETO OBJETIVO

Avaliação do 

desempenho 

institucional

Implantar a avaliação de desempenho de unidades 

administrativas no âmbito da Câmara dos Deputados, por 

meio de um processo-piloto.

Gabinete digital 2.0

Aprimorar as funcionalidades da plataforma Gabinete 

Digital, para que seja estabelecida como plataforma 

unificada de serviços prestados pela Câmara dos 

Deputados aos parlamentares e seus gabinetes.

Liderança digital

Construir uma plataforma responsiva de serviços digitais 

para lideranças, centralizando serviços de interesse das 

lideranças e disponibilizando informações em tempo 

real e em menor tempo, em qualquer lugar a qualquer 

momento.

Governança de dados Estabelecer processos de governança de dados na Casa.

Infoleg – Processo 

Legislativo Digital – 

PLD

Desenvolver e implantar módulo de sistema 

informatizado para automação dos procedimentos 

referentes à fase inicial do processo legislativo, que 

corresponde a uma das entregas do projeto Infoleg 

Processo Legislativo Digital.

Infoleg 4.0 Evoluir o aplicativo Infoleg para dispositivos móveis.

Infoleg Parlamentar 

– Módulo órgãos 

legislativos

Integrar e aperfeiçoar os processos de cadastro dos 

órgãos legislativos, bem como o registro da participação 

dos parlamentares na Mesa, nas lideranças, nas comissões 

e nos órgãos legislativos.
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Plano de capacitação 

para o novo perfil do 

servidor

Fomentar o desenvolvimento de competências gerenciais 

e de competências gerais individuais em contextos de 

mudança e de transformação digital, em consonância 

com a política de Recursos Humanos e as diretrizes 

estratégicas da Câmara dos Deputados.

Integração e 

fortalecimento do 

assessoramento 

legislativo institucional 

ao Plenário e às 

comissões

Aprimorar a eficiência dos serviços de assessoramento 

prestados no Plenário e nas comissões.

Assessoramento 

legislativo digital

Ampliar o uso de tecnologias digitais para aprimorar o 

desempenho e a qualidade do assessoramento legislativo 

institucional.

Requalificação 

das instalações e 

dos gabinetes do 

Ed. Anexo III

Requalificar e modernizar o Ed. Anexo III quanto aos 

aspectos de acessibilidade e segurança e reformar 

37 gabinetes parlamentares desse edifício, para torná-los 

acessíveis e equivalentes aos gabinetes do Anexo IV, com 

a criação de sanitários e minicopa.

Adequação das 

instalações às normas 

de prevenção e 

combate a incêndio e 

pânico

Adequar as instalações prediais das edificações do 

complexo arquitetônico-administrativo da Câmara dos 

Deputados às normas de prevenção e combate a incêndio 

e pânico, cujos projetos de segurança foram aprovados 

junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

em consulta prévia.
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 4.3 RESULTADOS ESTRATÉGICOS

As entregas relacionadas com a trans-
formação digital do processo legislativo, 
incluindo os gabinetes parlamentares e 
o assessoramento legislativo institucio-
nal, estão descritas no item 5.6.3. 

Além disso, conforme previsto no pro-
jeto de requalificação das instalações 
e dos gabinetes do Ed. Anexo III, foram 
reformados 14 gabinetes parlamenta-
res, que agora contam com maior aces-
sibilidade – com criação de sanitário e 
minicopa – e melhor isolamento acús-
tico do sistema de controle e distribui-
ção do sistema de ar-condicionado.

Os maiores obstáculos enfrentados na 
execução dos projetos foram proble-
mas em licitações de obras – a exem-
plo de licitações frustradas e desertas – 
e, principalmente, a perda de recursos 
humanos de TIC pelas empresas com 
contrato em vigor com a Câmara dos 
Deputados. Com efeito, uma das con-
sequências decorrentes da pandemia 

O portfólio de projetos estratégicos 
2021-2022 prevê um total de 190 entre-
gas no biênio, cujo acompanhamento 
foi realizado por meio das RAEs e das 
RAGs.

Em 2021, houve um esforço da Adminis-
tração para garantir um retorno seguro 
dos servidores e dos colaboradores ao 
trabalho presencial, o que repercutiu 
positivamente nas entregas previstas. 
Foram aprovados diversos normativos, 
a saber: Portaria DG nº 46, de 10/2/2021; 
Ato da Mesa nº  163, de 19/2/2021; Por-
taria 1ª SEC nº  2, de 26/2/2021; Ato da 
Mesa nº  169, de 1/3/2021; Ato da Mesa 
nº 179, de 18/3/2021; Portaria DG nº 80, 
de 19/3/2021; Ato da Mesa nº  188, 
de 31/3/2021; Portaria DG nº  121, de 
29/4/2021; Ato da Mesa nº 191, de 3/5/2021; 
Ato da Mesa nº 207, de 21/10/2021; Ato 
da Mesa nº 208, de 21/10/2021; Portaria 
DG nº 299, de 29/10/2021; e Portaria DG 
nº 6, de 8/12/2021.

https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-46-10-fevereiro-2021-791054-publicacaooriginal-162291-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-163-19-fevereiro-2021-791068-publicacaooriginal-162309-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-2-26-fevereiro-2021-791098-republicacao-162382-cd-1secm.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-2-26-fevereiro-2021-791098-republicacao-162382-cd-1secm.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-169-1-marco-2021-791099-publicacaooriginal-162357-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-169-1-marco-2021-791099-publicacaooriginal-162357-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-179-18-marco-2021-791158-publicacaooriginal-162474-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-179-18-marco-2021-791158-publicacaooriginal-162474-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-80-19-marco-2021-791178-publicacaooriginal-162511-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-80-19-marco-2021-791178-publicacaooriginal-162511-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-188-31-marco-2021-791217-publicacaooriginal-162586-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-188-31-marco-2021-791217-publicacaooriginal-162586-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-121-29-abril-2021-791326-publicacaooriginal-162767-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-121-29-abril-2021-791326-publicacaooriginal-162767-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-191-3-maio-2021-791321-publicacaooriginal-162760-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-207-21-outubro-2021-791896-publicacaooriginal-163678-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-208-21-outubro-2021-791897-publicacaooriginal-163679-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-208-21-outubro-2021-791897-publicacaooriginal-163679-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-299-29-outubro-2021-791923-publicacaooriginal-163720-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-299-29-outubro-2021-791923-publicacaooriginal-163720-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-6-8-dezembro-2021-792079-publicacaooriginal-164083-cd-1secm.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-6-8-dezembro-2021-792079-publicacaooriginal-164083-cd-1secm.html
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foi a valorização desses profissionais 
no mercado de trabalho, o que levou 
a uma contínua perda de recursos 
humanos terceirizados, que pediram 
demissão do atual contrato por terem 
recebido propostas salariais superiores 
na iniciativa privada. 

Diante disso, foi elaborado um novo 
modelo de contratação de recursos hu-
manos de TIC – atualmente na fase lici-
tatória –, que tem por finalidade suprir, 
já no início do corrente ano, a significa-
tiva perda de profissionais da área ao 
longo de 2021. Adicionalmente, na RAE 
de dezembro de 2021, o modelo de exe-
cução dos projetos foi revisto, com vis-
tas a gerar maior produtividade. Com 
essas medidas, espera-se significativo 
avanço na execução dos projetos estra-
tégicos de forma a viabilizar a execução 
integral do portfólio e o alcance dos ob-
jetivos estabelecidos para o ciclo curto 
de planejamento, 2021-2022.
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 5.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

A atividade-fim da Câmara dos Deputados compõe, no âmbito do Plano Plurianual 
2020-2023 (Lei nº 13.971/2019), o Programa 0553 – Atuação Legislativa da Câmara dos 
Deputados –, classificado como Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Es-
tado. A Casa possui duas unidades orçamentárias: Câmara dos Deputados e Fundo 
Rotativo da Câmara dos Deputados.

 ■ Constituição Federal de 1988

 ■ Lei Complementar nº 101/2000 (LRF)

 ■ Lei nº 13.971/2019 (PPA 2020/2023)

 ■ Lei nº 14.144/2021 (LDO/2021)

 ■ Lei nº 14.116/2020 (LOA/2021)

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1.1 PERFIL DO GASTO

A Emenda Constitucional nº  95, de 
2016, instituiu o Novo Regime Fiscal 
(NRF) e impôs limitação na contração 
de despesas pelos órgãos da Adminis-
tração Pública Federal. Segundo o NRF, 
o limite financeiro de despesas primá-
rias de cada órgão equivale ao mon-
tante de despesas primárias pago pelo 
órgão no exercício de 2016, incluídos os 

restos a pagar pagos, corrigidos pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) acumulado no pe-
ríodo de 12 meses encerrado em junho 
do exercício anterior. O quadro 10 com-
para a despesa paga pela Câmara dos 
Deputados, pelo critério adotado pelo 
NRF, no período de 2016 a 2021, com o 
percentual estabelecido pelo NRF.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13971-27-dezembro-2019-789647-publicacaooriginal-159769-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14144-22-abril-2021-791295-publicacaooriginal-162695-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14116-31-dezembro-2020-790971-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html
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Quadro 10 – Despesas pagas pela Câmara dos Deputados e o NRF 

A
N

O

T
E

T
O

 D
E 

G
A

S
T

O
S 

(N
R

F
) 

(R
$

)

P
A

G
A

M
E

N
T

O
 

E
F

E
T

IV
O

 C
D

 
(R

$
)

%
 N

R
F 

IP
C

A
 

(J
U

L
. 

A
 J

U
N

.)

%
 N

R
F 

A
C

U
M

U
L

A
D

O

%
 P

A
G

O
 P

E
L

A
 

C
D

D
IF

E
R

E
N

Ç
A

S 
(R

$
)

2016 5.067.248.626 5.067.248.626 - - - -

2017 5.432.090.527 5.127.663.002 7,20% 7,20% 1,19% 304.427.525

2018 5.592.053.243 5.289.359.953 3,00% 10,42% 4,38% 305.693.290

2019 5.840.676.080 5.639.802.249 4,39% 15,26% 11,30% 200.873.831

2020 6.037.506.864 5.489.418.761 3,37% 19,15% 8,33% 548.088.103

2021 6.166.105.760 5.507.205.054 2,13% 21,69% 8,68% 658.900.706

Percebe-se que, desde o início da vi-
gência da EC nº 95, a Câmara dos 
Deputados vem cumprindo o teto 
constitucional, pagando suas despe-
sas dentro do limite estabelecido pelo 
NRF. Em números absolutos, o mon-
tante economizado em 2021 ultrapas-
sou a cifra de R$ 658,9 milhões.

Cabe ressaltar que a Emenda Consti-

tucional nº 113, de 8 de dezembro de 
2021, determina nova regra de corre-
ção do teto de gastos a partir de 2021. 
Porém, o aumento do limite, em 2021, 
destinou-se exclusivamente ao aten-
dimento de despesas relacionadas à 
vacinação contra a Covid-19 ou a ações 
emergenciais e temporárias de caráter 
socioeconômico. 
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5.1.2 EVOLUÇÃO DOS 
ÚLTIMOS ANOS DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A Lei nº  14.116/2020 (Lei Orçamentária 
Anual de 2021 – LOA 2021), consignou 
inicialmente à Câmara dos Deputados 
dotação orçamentária de R$ 6.461,91 
milhões. Após as alterações orçamen-
tárias de 2021, a dotação global para o 
exercício passou a R$ 6.462,69 milhões. 

Em 2021, foram pagos R$ 5.704,74 mi-
lhões referentes ao orçamento autori-
zado para aquele exercício, o que equi-
vale a 88,3% das dotações consignadas 
na LOA/2021. Nos anos de 2019 e 2020, 
as despesas pagas equivaleram a 91,7% 
e 92,2%, respectivamente.

Gráfico 1 – Execução orçamentária (2019-2021)

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14116-31-dezembro-2020-790971-norma-pl.html
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5.1.3 DESPESAS POR GRUPO E 
ELEMENTO DE DESPESA

No tocante à execução orçamentária 
por Grupo de Natureza de Despesa 
(GND) e por elemento de despesa, é im-
portante ressaltar que, em 2021, aproxi-
madamente 83,2% das despesas exe-
cutadas pela Câmara dos Deputados 
referem-se a Pessoal e Encargos Sociais 
e equivalem a R$ 4.858,83 milhões. 

Neste grupo de despesa (GND 1 – Pes-
soal e Encargos Sociais), aproximada-

Gráfico 2 – Despesa executada com 
pessoal (2021)
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Gráfico 3 – Despesa executada com 
custeio (2021)

Gráfico 4 – Despesa executada com 
investimento (2021)

mente 48,8% da execução referem-se 
aos vencimentos e vantagens fixas dos 
servidores ativos e 39,2% aos servidores 
inativos e pensionistas (gráfico 2).

Relativamente ao GND 3 – Outras Des-
pesas Correntes –, que totalizou a exe-
cução de R$ 969,70 milhões (gráfico 3), 
aproximadamente 43,7% da despesa 
executada estão relacionados a con-
tratos voltados à manutenção das ativi-

dades da Casa, sendo 23,9% relativos à 
locação de mão de obra e 19,9%, a ser-
viços contratados de pessoas jurídicas. 

Com relação aos investimentos (GND 
4), a despesa executada em 2021 foi de 
R$ 11,6 milhões (gráfico 4) e se concen-
trou basicamente em equipamentos e 
material permanente, obras e instala-
ções e serviços de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação.

45%
Equipamento e 
material permanente

9%
Locação de 
mão de obra
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Serviços 
de TI 
e comuni-
cação (PJ)

27%
Obras e 
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5.1.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA DOS PRINCIPAIS PROGRA-
MAS/PROJETOS/AÇÕES

Analisando a execução das despesas 
da Câmara dos Deputados, por ação or-
çamentária (gráfico 5), observa-se que 
a maior parte das despesas executa-
das em 2021 concentrou-se nas ações 
que abrangem gastos com pessoal: a) 
R$ 2.670,94 milhões com Ativos Civis; e 
b) R$ 1.907,35 milhões com Aposenta-
dorias e Pensões da União e Aposenta-
dorias e Pensões do Extinto Instituto de 
Previdência dos Congressistas (IPC).

Também merecem destaque as des-
pesas com a ação Processo Legislativo, 
Fiscalização e Representação Política, 
da ordem de R$ 582,71 milhões, que 
asseguram a manutenção do órgão e 
o desempenho das atividades finalísti-
cas da Casa, bem como as com Bene-
fícios Obrigatórios e Assistência Médica 
e Odontológica, que respondem por R$ 
390,95 milhões das despesas, seguidos 
pela Contribuição da União, de suas Au-
tarquias e Fundações para o Custeio do 
Regime de Previdência dos Servidores 
Públicos Federais (CPSS), cuja execu-
ção foi R$ 280,55 milhões. As demais 
ações somaram R$ 7,70 milhões.

Comparando com o ano de 2020, per-
cebe-se que a ação Processo Legis-

lativo, Fiscalização e Representação 
Política sofreu um aumento de 15,3% 
(R$ 77,60 milhões) na execução. Tal 
acréscimo era esperado devido à in-
corporação, em 2021, da ação Comuni-
cação e Divulgação Institucional a um 
plano orçamentário da ação Processo 
Legislativo, Fiscalização e Representa-
ção Política, o que gerou uma amplia-
ção de R$ 47,51 milhões na execução 
da última ação. Além disso, com a re-
tomada gradual do trabalho presencial 
na Câmara dos Deputados em 2021, 
houve um aumento de 6,35% na exe-
cução do plano orçamentário Adminis-
tração Legislativa quando comparada 
à de 2020, uma vez que tal rubrica en-
globa grande parte das despesas de 
custeio da Casa e sofre reajuste con-
tratual. 

Note-se ainda o aumento de 34,6% na 
execução orçamentária da ação CPSS, 
de 2019 para 2021, em função da ma-
joração da alíquota da contribuição 
previdenciária dos servidores públicos 
e patronal da União, prevista no art. 11 
da Emenda Constitucional nº 103/2019, 
que passou a valer a partir de 1º de 
março de 2020.
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Gráfico 5 – Execução orçamentária por ação (2019-2021)

Valores em R$ milhões.



 CÂMARA DOS DEPUTADOS

5.114,58 4.858,83

1.167,32 969,70

180,46 11,66
00

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Outras despesas 
correntes

Investimentos

Dotação atualizada Despesas empenhadas

Pessoal e encargos 
sociais

62

5.1.5 DESEMPENHO ATUAL X 
DESEMPENHO ORÇADO

Em 2021, o orçamento da Câmara dos 
Deputados foi de R$ 6.462,69 milhões. 
Destes, R$ 5.114,58 milhões foram des-
tinados a Pessoal e Encargos Sociais; 
R$ 1.167,32 milhões, a Outras Despesas 
Correntes (custeio); e R$ 180,46 mi-
lhões, a Investimentos (despesas de 
capital), conforme gráfico 6. Durante 
a tramitação do Projeto de Lei Orça-
mentária Anual para 2021, R$ 328,67 
mil foram destinados à reserva de con-
tingência para o atendimento de riscos 

e eventos fiscais imprevistos, conforme 
disposto no art. 5º, III, “b”, da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF – LCP nº 101 
/2000) e no art. 14 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2021 (LDO/2021 – 
Lei nº 14.116/2020).

Observando a execução de cada Gru-
po de Natureza de Despesa (GND) 
frente à respectiva dotação autoriza-
da, verifica-se que foram empenhados 
95,0% da dotação relativa a Pessoal e 

Gráfico 6 – Dotação e despesas empenhadas (2021)

Valores em R$ milhões.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14116-31-dezembro-2020-790971-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14116-31-dezembro-2020-790971-norma-pl.html
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Encargos Sociais (GND 1), 83,1% de Ou-
tras Despesas Correntes (GND 3) e 6,5% 
de Investimentos (GND 4). 

A continuidade da pandemia de Co-
vid-19 durante 2021 prejudicou a exe-
cução orçamentária, notadamente 
em Investimentos (GND 4), mediante: 
a) redução de algumas demandas de 
serviços terceirizados; b) suspensão 
de eventos presenciais e diminuição 
da atividade legislativa presencial e de 
eventos institucionais; c) adiamento de 
contratações; d) redução da demanda 
por auxílio-moradia; e) frustração de 
licitações para a aquisição de equipa-
mentos, pela grande e rápida variação 
dos preços de insumos – também re-
lacionada à valorização do dólar no 
decorrer do ano, com consequente ne-
cessidade de vários processos serem 
novamente precificados –, combinada 
com a fragilidade de empresas partici-
pantes e de fornecedores; e f) mudan-
ça de escopo de alguns projetos (aqui-
sição de computadores servidores, de 
solução para segurança endpoint e 
de solução para automação do rela-
cionamento com o cidadão), inclusive 
contemplando uma perspectiva mais 
econômica. 

5.1.6 PRINCIPAIS METAS NÃO 
ALCANÇADAS, DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS

As mudanças em curso na Adminis-
tração Pública Federal decorrentes da 
Emenda Constitucional nº 95/2016 têm 
feito com que órgãos e entidades se 
empenhem em aprimorar sua gestão, 
na busca por eficiência e transparên-
cia, a fim de adequar suas despesas ao 
limite constitucional de gastos, consi-
derando o horizonte de sua duração. 

Em 2021, o GND 1 equivaleu a aproxima-
damente 83,2% da execução orçamen-
tária do órgão, permanecendo estável a 
execução. A representatividade da des-
pesa de pessoal e dos encargos sociais 
indica que um dos principais desafios 
para a Câmara dos Deputados conti-
nuará sendo administrar essa despesa, 
frente aos demais gastos contempla-
dos nos GNDs 3 e 4, no horizonte de vi-
gência do NRF. Aposentadorias e pen-
sões a serem concedidas nos próximos 
exercícios continuarão gerando despe-
sa para o órgão, requerendo critérios 
cuidadosos para aumentos de despe-
sas com Pessoal e Encargos Sociais.

Além disso, o órgão continuará envidan-
do esforços para investir em infraestru-
tura e tecnologia, de modo a agregar 
maior economicidade e eficiência a 
seus processos de trabalho e atividades. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html
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 5.2 GESTÃO DE PESSOAS 

5.2.1 CONTROLES NA GESTÃO 
DE PESSOAS

Os processos de gestão de pessoas 
passam por constantes auditorias, 
visando ao aprimoramento dos con-
troles. Os controles disponíveis aten-
dem satisfatoriamente ao propósito 
de identificar melhorias na gestão de 
pessoas. Na gestão da folha de paga-
mento, como mecanismos de contro-
le, a Câmara dos Deputados adota a 
supervisão direta, a dupla conferência 
e a revisão de pagamentos por sistema 
informatizado que procede recálculo 
dos pagamentos automatizados, de-
tectando inconformidades. Há, ainda, 
análises sistemáticas de relatórios para 
detectar eventuais registros indevidos. 
Além disso, a Câmara dos Deputados 

observa a segregação de funções para 
evitar fraudes em seus processos. 

A Casa também acompanha as deli-
berações do TCU de modo a adequar 
continuamente seus procedimentos. 
Como exemplo, é possível citar o novo 
entendimento sobre aplicação do teto 
constitucional em razão da tese fixa-
da pelo Supremo Tribunal Federal no 
Recurso Extraordinário nº  602.584/
DF. Com o auxílio do TCU e a realiza-
ção de procedimentos de coleta de 
informações em recadastramentos de 
aposentados e pensionistas, a Câma-
ra dos Deputados identificou mais de 
uma centena de casos que ensejaram 
a aplicação do teto. Com exceção de al-
guns casos pontuais ainda em análise, 
todas as situações foram resolvidas. 

 ■ Constituição Federal de 1988

 ■ Leis nos 8.112/1990, 9.506/1997 e 12.777/2012

 ■ Resoluções CD nos 17/1989, 28/1998, 1/2007 e 39/1982

 ■ Atos da Mesa nos 72/1997, 131/2016 e 76/2013

 ■ Portarias nos 166/2007, 145/2008 e 70/1997

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8112-11-dezembro-1990-322161-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8112-11-dezembro-1990-322161-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9506-30-outubro-1997-322179-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9506-30-outubro-1997-322179-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12777-28-dezembro-2012-774891-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12777-28-dezembro-2012-774891-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1989/resolucaodacamaradosdeputados-17-21-setembro-1989-320110-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1998/resolucaodacamaradosdeputados-28-20-maio-1998-321132-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1998/resolucaodacamaradosdeputados-28-20-maio-1998-321132-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/2007/resolucaodacamaradosdeputados-1-7-janeiro-2007-551641-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/2007/resolucaodacamaradosdeputados-1-7-janeiro-2007-551641-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1980-1987/resolucaodacamaradosdeputados-39-2-dezembro-1982-318976-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1980-1987/resolucaodacamaradosdeputados-39-2-dezembro-1982-318976-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/1997/atodamesa-72-16-setembro-1997-321031-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2016/atodamesa-131-7-dezembro-2016-784005-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-76-31-janeiro-2013-775254-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-76-31-janeiro-2013-775254-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2007/portaria-166-31-dezembro-2007-569242-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2008/portaria-145-31-dezembro-2008-585586-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2008/portaria-145-31-dezembro-2008-585586-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/1997/portaria-70-9-maio-1997-321175-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/1997/portaria-70-9-maio-1997-321175-norma-cd-dg.html
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5.2.2 AVALIAÇÃO DA FORÇA 
DE TRABALHO

Devido ao seu papel institucional de 
representatividade, a Câmara dos De-
putados possui uma força de trabalho 
bastante variada. Em 31 de dezembro 
de 2021, havia um total de 14.730 servi-

dores ativos (gráfico 7). As informações 
atualizadas estão disponíveis na pági-
na Recursos Humanos e Concursos do 
portal da Casa.

Gráfico 7 – Gestão de pessoas

2.678 
servidores 
efetivos, sendo 68 
pessoas com 
deficiências

1.797 
ocupantes de 
cargos de 
natureza especial 
(CNEs)

10.255 
secretários 
parlamentares 
(SPs) 

53 
estagiários 
universitários

127 
jovens aprendizes

https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos


 CÂMARA DOS DEPUTADOS

66

Em relação aos postos de serviço ter-
ceirizados, as principais informações 
são concernentes a cada um dos con-
tratos. A relação de prestadores de 
serviços terceirizados encontra-se dis-
ponibilizada na página Recursos Hu-
manos e Concursos, seção trabalhado-
res terceirizados.

É possível obter mais informações so-
bre a distribuição da força de trabalho 
por áreas ou unidades, assim como so-
bre os quantitativos de função e remu-
neração em tabelas e remuneração. 

5.2.3 ESTRATÉGIA DE 
RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO 
DE PESSOAS

Atualmente, a Câmara dos Deputados 
possui 515 servidores efetivos aptos a se 
aposentarem nos próximos três anos e 
962 cargos efetivos vagos, o que cor-
responde a 26,4% do total (3.640). Mais 
informações acerca dos cargos vagos 
podem ser obtidas no portal da Câ-
mara dos Deputados. Tendo em vista 
a racionalização dos recursos adminis-
trativos e o risco de redução da força 
de trabalho, em 2021 a Casa deu início 
à reorganização administrativa, a fim 
de ajustar a estrutura interna de cada 
unidade para o melhor aproveitamen-
to dos servidores frente aos processos 
de trabalho. 

5.2.4 AÇÕES REALIZADAS EM 
2021

Tendo em vista a continuidade da pan-
demia de Covid-19, em 2021, a Câmara 
dos Deputados implementou, com o 
auxílio de um Sistema de Gestão de 
Teletrabalho, um modelo de teletra-
balho provisório, como estratégia para 
garantir a realização dos trabalhos e 
resguardar a saúde dos servidores e 
dos colaboradores da Casa. No mesmo 
ano, o referido modelo serviu de base 
para o Programa de Resultados, cria-
do pelo Ato da Mesa nº 207/2021, com 
o objetivo de estabelecer um instru-
mento de gestão do desempenho das 
unidades administrativas e do traba-
lho, bem como da produtividade dos 
servidores. 

Como estratégia para o levantamento 
das necessidades de treinamento dos 
servidores da Casa, o projeto estratégi-
co Trilhando o Futuro entrou em cur-
so para fomentar o desenvolvimento 
de competências gerais e gerenciais 
requeridas no contexto de mudança 
organizacional e transformação digital.

Em função do cenário de restrições de-
correntes da pandemia de Covid-19, as 
ações educacionais presenciais foram 
suspensas e muitas delas foram adap-
tadas para o formato remoto. Outras 

https://www.camara.leg.br/internet/contratos/
https://www.camara.leg.br/internet/contratos/
https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos
https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos
https://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/remuneracao/tabelas-de-remuneracao
https://www2.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores/quantitativos/posicao-atual/copy_of_cargos-ocupados-e-vagos-por-categoria-funcional
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-198-9-agosto-2021-791640-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-207-21-outubro-2021-791896-publicacaooriginal-163678-cd-mesa.html
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ações, por sua vez, foram especialmen-
te desenvolvidas no modo on-line para 
atender às demandas levantadas por 
meio de entrevistas e contatos com 
gestores e técnicos especialistas da 
Casa. 

O contexto da pandemia trouxe para a 
Câmara dos Deputados a possibilidade 
de aperfeiçoar e ampliar seus serviços 
e atividades de forma digital. A oferta 
de cursos e eventos on-line contribuiu 
para o alcance de um público maior, 
tanto de servidores públicos como de 
cidadãos. No portal Eleve e no canal 
da Escola da Câmara no YouTube, fo-
ram promovidos eventos e oferecidos 
cursos de capacitação. A Escola da Câ-
mara também está disponível no Face-
book e no Instagram. 

O Programa de Pós-Graduação da Câ-
mara dos Deputados adaptou todas 
as ações do Mestrado Profissional em 
Poder Legislativo ao modo on-line. 
Também se destacaram a realização 
do Simpósio Interdisciplinar sobre o 
Sistema Político Brasileiro & XI Jornada 
de Pesquisa e Extensão, em parceria 
com o Instituto de Matemática e Pes-
quisa Aplicada (IMPA) e o Economics 
and Politics Research Group (EPRG), 
da Universidade de Brasília, e o novo 
Programa de Iniciação Científica. 

https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/
https://www.youtube.com/c/EscoladaC%C3%A2mara
https://www.youtube.com/c/EscoladaC%C3%A2mara
https://www.youtube.com/c/EscoladaC%C3%A2mara
https://www.facebook.com/escoladacamaradeputados
https://www.facebook.com/escoladacamaradeputados
https://www.instagram.com/escoladacamara/
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/cursos/pos-graduacao
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/cursos/pos-graduacao
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-poder-legislativo/sobre-o-curso
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-poder-legislativo/sobre-o-curso
https://www.youtube.com/playlist?list=PLysoTmRxzFnUgYJyTG3YjOY1M1j1f3CHr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLysoTmRxzFnUgYJyTG3YjOY1M1j1f3CHr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLysoTmRxzFnUgYJyTG3YjOY1M1j1f3CHr
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/cursos/pos-graduacao/pesquisa-academica/programa-iniciacao-cientifica
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5.2.5 PRINCIPAIS METAS NÃO 
ALCANÇADAS, DESAFIOS, 
AÇÕES E PERSPECTIVAS PARA 
OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS

Assim como boa parte da Administra-
ção Pública, a Câmara dos Deputados 
enfrenta o desafio de aprimorar sua 
governança na gestão de pessoas. 
Atualmente, mais de 25% dos cargos 
efetivos encontram-se vagos, podendo 
chegar a 40% nos próximos três anos. 
Somada às limitações para a realização 
de novos concursos públicos em de-
corrência do teto de gastos (Emenda 
Constitucional nº  95/2016), essa limi-
tação transforma a reorganização do 
quadro de pessoal efetivo no principal 
desafio da área de gestão de pessoas. 

A Casa tem buscado a melhor adequa-
ção da força de trabalho e a garantia da 
continuidade das atividades necessárias 
ao cumprimento das funções da Câma-
ra dos Deputados. Além disso, a gestão 
de pessoas tem trabalhado numa nova 
estratégia voltada ao atingimento de 
resultados, em quantidade e qualidade.

A saúde de parlamentares, servidores 
e colaboradores foi uma preocupação 
constante da gestão de pessoas na 
Câmara dos Deputados em 2021, no 
contexto da pandemia. Destacam-se 
a readequação do atendimento do 
Departamento Médico, o desenvolvi-
mento de programas de atendimento 
psicossocial e orientações com foco na 
saúde mental e a elaboração de um 
protocolo de conduta esclarecendo as 
medidas de combate à Covid-19 dentro 
e fora da Casa. 

Em dezembro de 2021, a Câmara dos 
Deputados assinou o Acordo de Coo-
peração nº  235/2021, juntamente com 
vários órgãos federais, com a finalida-
de de intensificar ações voltadas para 
inclusão e diversidade, com foco em 
gênero e raça, para o alcance da igual-
dade e equidade. 
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 5.3 GESTÃO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 

 ■ Constituição Federal de 1988

 ■ Lei nº 8.666/1993

 ■ Lei nº 10.520/2002

 ■ Lei nº 14.133/2021

 ■ Resolução CD n° 10/1984

 ■ Atos da Mesa nos 17/1999, 63/1997 e 80/2001

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.1 PLANO ANUAL DE 
COMPRAS E CONTRATAÇÕES

No que tange às compras e às con-
tratações, a Câmara dos Deputados 
dispõe do Plano Anual de Compras e 
Contratações (PACC), instrumento de 
governança de aquisições, que tem 
por objetivo aperfeiçoar o planejamen-
to das aquisições, minimizando os ris-
cos de descontinuidade de serviços 
e materiais necessários ao funciona-
mento das diversas áreas da Casa, ge-
rando economia de escala e otimizan-

do processos. O instrumento favorece 
a institucionalização de rotinas mais 
racionais de compras e contratações, 
a possibilidade de priorização de de-
mandas de forma sistêmica, a transpa-
rência na intenção de dispêndio de re-
cursos públicos e o maior potencial de 
se firmarem compras compartilhadas. 

A consolidação do PACC possibilita a 
distribuição equilibrada da carga de 
trabalho das unidades e a execução 
do orçamento ao longo do exercício de 
forma homogênea. O PACC é impor-

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8666-21-junho-1993-322221-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10520-17-julho-2002-472321-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14133-1-abril-2021-791222-publicacaooriginal-162591-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1980-1987/resolucaodacamaradosdeputados-10-15-maio-1984-318897-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/1999/atodamesa-17-29-junho-1999-321143-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/1997/atodamesa-63-10-abril-1997-321024-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2001/atodamesa-80-7-junho-2001-319939-norma-cd-mesa.html
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tante subsídio na tomada de decisões 
ao longo do tempo e na elaboração da 
proposta de Lei Orçamentária Anual. 
Devido à sua relevância, o PACC passou 
a integrar o texto da recém-aprovada 
Lei nº  14.133/2021 – Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. O art.12, in-
ciso VII, da referida Lei, reforça o pla-
nejamento das compras, caminho que 
esta Casa Legislativa vem percorrendo 
e ganhando maturidade ao longo dos 
últimos seis anos.

5.3.2 PANORAMA DAS 
AQUISIÇÕES REALIZADAS EM 
2021

O quadro 11, a seguir, apresenta as aqui-
sições de bens e serviços realizadas du-
rante o ano de 2021. A informação rela-
ciona a quantidade de procedimentos 
e valores de acordo com cada tipo de 
modalidade de licitação ou aquisição 
direta realizadas:

Quadro 11 – Aquisições de bens e serviços (2021)

MODALIDADE QUANTIDADE VALOR

Pregão 112 R$ 177.691.198,22

Dispensa por valor 119 R$ 603.646,52

Dispensa com fundamento diverso dos 

incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993
6 R$ 8.551.311,85

Inexigibilidade 15 R$ 11.969.357,57

Outros 29 R$ 17.306.141,76

Com relação ao valor referente à “Dis-
pensa com fundamento diverso dos in-
cisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993’’, 
destaca-se a contratação emergencial 
de serviços continuados de limpeza, 
portaria e garagem dos apartamen-
tos funcionais da Casa junto à Quali-
tech Terceirização Ltda., no valor de 
R$  4.470.655,07, em razão da rescisão 

unilateral do contrato anteriormente 
vigente, celebrado com a Cetro RM Ser-
viço Ltda.

Todas as licitações (finalizadas e em 
andamento), aquisições diretas (finali-
zadas e em andamento) e respectivos 
contratos e atas de registro de preços 
decorrentes encontram-se à disposi-
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ção da sociedade na página Licitações 
e Contratos do portal da Câmara dos 
Deputados. 

Além dessas informações, a página 
disponibiliza gráficos com os cinco 
principais contratos formalizados, em 
termos de valor, bem como os cinco 
principais contratos com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra, 
em termos de quantidade de funcio-
nários terceirizados.

5.3.3 CONTRATOS COM 
REGIME DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Destaca-se que a Câmara dos Deputa-
dos somente terceiriza serviços relacio-
nados a suas atividades-meio. Ao final 
de 2021, a Casa dispunha de 3.256 pos-
tos de trabalho de diversas categorias 
(quadro 12), divididas em 27 contrata-
ções administrativas.

Quadro 12 – Contratos de mão de obra

ÁREA DE ATUAÇÃO
QUANTIDADE 

DE POSTOS DE 
TRABALHO

VALOR ANUAL 
ESTIMADO

Apoio administrativo 374  R$ 27.429.505,34 

Comunicação social 388  R$ 38.791.698,04 

Copa 278  R$ 14.770.332,00 

Gráfica 71  R$ 5.410.568,15 

Informática 264  R$ 31.136.784,60 

Jardinagem 35  R$ 2.325.325,52 

Limpeza e conservação 750  R$ 43.691.974,44 

Logística 81  R$ 4.656.848,35 

Manutenção predial e de equipamentos 501  R$ 48.631.487,18 

Orçamentistas 66  R$ 10.201.094,04 

Transporte 112  R$ 10.324.165,08 

Vigilância e brigadistas 336  R$ 33.690.890,30 

TOTAL 3.256  R$ 271.060.673,04 

https://www.camara.leg.br/licitacoes-e-contratos/
https://www.camara.leg.br/licitacoes-e-contratos/
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Havia ainda 129 postos ocupados, rema-
nescentes de contratação anteriormen-
te celebrada com a Inspetoria São João 
Bosco, mantenedora do Centro Sale-
siano do Menor (CESAM), voltada ao 
desenvolvimento profissional de ado-
lescentes na condição de Adolescente 
Aprendiz, segundo a Lei nº 10.097/2000.

A página Recursos Humanos e Concur-
sos do portal da Câmara dos Deputa-
dos disponibiliza uma lista com todos 
os funcionários vinculados a contratos 
vigentes. É possível obter também in-
formações e documentos referentes 
aos contratos vigentes e finalizados.

5.3.4 ADEQUAÇÃO À NOVA LEI 
DE COMPRAS E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

A promulgação da Lei nº 14.133/2021 re-
presentou um novo marco legal para a 

área de licitações e contratos adminis-
trativos. 

A adequação da Câmara dos Depu-
tados às regras decorrentes do novo 
normativo impõe um desafio de ca-
pacitação de servidores e de regu-
lamentação interna de novos pro-
cedimentos. Diante desse cenário, 
listam-se, a seguir, as principais ações 
desenvolvidas:

 ■ constituição de Grupo de Trabalho 
para regulamentação da nova lei;

 ■ aprovação do Ato da Mesa 
nº  206/2021, que representa o novo 
Regulamento dos Procedimentos Li-
citatórios da Câmara dos Deputados;

 ■ capacitação sobre a nova Lei de Lici-
tações e Contratos Administrativos 
(quadro 13).

Quadro 13 – Capacitação sobre a nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos

CATEGORIA FUNCIONAL QUANTIDADE

Ocupantes de cargo de natureza especial (CNEs) 11

Externos/terceirizados 30

Servidores efetivos 275

Secretários parlamentares (SPs) 12

TOTAL 328

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10097-19-dezembro-2000-365495-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos
https://www.camara.leg.br/transparencia/recursos-humanos
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14133-1-abril-2021-791222-publicacaooriginal-162591-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-206-14-outubro-2021-791870-publicacaooriginal-163627-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2021/atodamesa-206-14-outubro-2021-791870-publicacaooriginal-163627-cd-mesa.html
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 5.4 GESTÃO DO PATRIMÔNIO

5.4.1 IMÓVEIS DA UNIÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

Há 461 imóveis da União sob a responsabilidade da Casa (quadro 14).

Quadro 14 – Imóveis da União sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados

CLASSE TIPO QUANT. LOCAL VALOR (R$)

Imóveis da União para 

uso administrativo

Edifícios 

administrativos
6

Brasília

632.574.312,70

Salas comerciais 7 1.110.618,46

Terrenos 2 91.821.460,29

Casa (Residência 

Oficial)
1 8.878.696,19

Imóveis funcionais da 

União para uso por 

parlamentares 

Apartamentos 

(13 integram a 

reserva técnica)

445 853.703.148,01

Total 461 Total 1.588.088.235,65

Imóveis da União em 

uso pela Câmara dos 

Deputados registrados 

na unidade gestora 

Secretaria do 

Patrimônio da União 

(SPU-DF) (Ato da Mesa 

nº 67/2015)1

Apartamentos 

funcionais da 

reserva técnica

2 Brasília N/A2

Notas:
1 Assim que desocupados, serão restituídos à SPU.
2 A Unidade Gestora é a SPU-DF. Valores não disponíveis. 
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5.4.2 DESFAZIMENTO DE BENS

O desfazimento de bens da Câmara 
dos Deputados ocorre por meio de 
leilão, doação direta ou transferência 
a órgãos da Administração Pública 
por meio do sistema doações.gov.br4 
(antigo reuse.gov.br). Em 2021, não 
houve desfazimento por meio desse 
sistema.

5.4.3 LEILÃO

A Câmara dos Deputados realizou um 
leilão de bens considerados inserví-
veis em 2021. Foram leiloados 3.044 
bens com arrecadação líquida de 
R$ 80.840,00 para a Casa.

4  Trata-se de uma ferramenta disponibilizada 
pelo Ministério da Economia que desburocra-
tiza e garante transparência aos processos de 
incorporação e transferência de patrimônio da 
União, otimizando a gestão do recurso público 
com consumo consciente e sustentável.

5.4.4 DOAÇÃO

Os principais bens doados pela Câma-
ra dos Deputados foram computado-
res completos considerados inserví-
veis para a Casa. Além da classificação 
como bem inservível, as doações foram 
realizadas para fins exclusivamente de 
interesse social. 

Quadro 15 – Bens doados pela 
Câmara dos Deputados

OBJETO QUANTIDADE 
DOADA

Computadores 

e outros 

equipamentos de 

informática

813

Equipamentos de 

proteção individual 

(capacetes e 

escudos)

68

Móveis e 

eletrodomésticos
92

https://reuse.gov.br/
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 5.5 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA 
E EDIFICAÇÕES

5.5.1 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
EDIFICADO

Em 2021, em continuidade ao plano de preservação das edificações, que objetiva 
recuperar a clareza da circulação e a setorização de áreas vocacionais legislativas, 
foram reordenados e requalificados os espaços destinados a órgãos da Mesa Dire-
tora e ao Comitê de Imprensa, na fachada oeste do Palácio.

Figura 1 – Fachada oeste do Palácio do Congresso Nacional (maquete digital a 
partir da varanda)

Também foram realizadas interven-
ções no Edifício Anexo III para que fos-
sem recuperadas suas instalações e 
espaços quanto aos aspectos de aces-
sibilidade, segurança contra incêndio, 
qualidade do ar, acústica e mobiliário. 
Está prevista no planejamento estra-
tégico da Câmara dos Deputados a re-
forma de 85 espaços de escritórios, dos 
quais 14 já foram concluídos até 2021.

5.5.2 SEGURANÇA DAS 
PESSOAS E DO PATRIMÔNIO 
EDIFICADO

Como algumas das edificações des-
se complexo são contemporâneas à 
inauguração de Brasília e tombadas 
com os reconhecidos valores histórico 
e artístico nas esferas cabíveis, as me-
didas necessárias para adequação de 
suas instalações devem ser projetadas 
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de modo a garantir a segurança do pú-
blico em geral, alinhadas, tanto quanto 
possível, à preservação do patrimô-
nio. Dando continuidade ao plano de 
adequação das instalações prediais às 
normas contra incêndio, em 2021, fo-
ram construídas novas saídas de emer-
gência no Edifício Anexo II, para que as 
pessoas possam sair em segurança em 
caso de eventual incêndio ou pânico. 
Novo sistema de detecção e alarme de 
incêndio foi instalado no Plenário Ulys-
ses Guimarães e nos salões do Edifício 
Principal do Palácio.

5.5.3 CESSÃO DE ESPAÇO 
FÍSICO EM IMÓVEL DA UNIÃO

A cessão de espaço físico a terceiros de 
imóvel da União sob responsabilidade 

Figura 2 – Corredor de escritórios reformados no Edifício Anexo III

da Câmara dos Deputados é regulada 
pelo Ato da Mesa nº 61/2005 e, quando 
a cessão é onerosa, segue metodologia 
de cobrança regulamentada pela Por-
taria da Primeira-Secretaria nº 69/2007. 
A relação dos espaços cedidos e de 
seus usuários está disponível no Por-
tal da Transparência da Câmara dos 
Deputados, e os valores arrecadados 
decorrentes dessa cessão constituem 
receitas do Fundo Rotativo da Câma-
ra dos Deputados, conforme dispõe o 
inciso XV do art. 2° da Resolução da Câ-
mara dos Deputados nº 18/1971.

5.5.4 INSTALAÇÃO DE USINA 
FOTOVOLTAICA

Em 2021, foi instalada e entrou em 
operação uma usina fotovoltaica na 

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-61-13-julho-2005-538119-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2007/portaria-69-2-maio-2007-554253-norma-cd-1secm.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2007/portaria-69-2-maio-2007-554253-norma-cd-1secm.html
https://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/cessao-de-espacos
https://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/cessao-de-espacos
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-18-29-novembro-1971-318917-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-18-29-novembro-1971-318917-norma-pl.html
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cobertura de uma das edificações da 
Câmara dos Deputados capaz de gerar 
115 kpW de energia a partir do sol, equi-
valente ao consumo do próprio prédio 
no qual está instalada e um exceden-
te de energia que pode suprir parte 
da demanda de outra edificação sob 
responsabilidade da Casa. O objetivo 
desse tipo de investimento é diminuir 
o consumo de energia elétrica deman-
dado do sistema elétrico e, portanto, 

Figura 3 – Usina fotovoltaica em cobertura de edifício da Câmara dos 
Deputados

reduzir as despesas correspondentes. 
Além do benefício energético-econô-
mico, há o aspecto de sustentabilidade 
dessa fonte alternativa, uma vez que a 
energia solar é renovável e com dispo-
nibilidade infinita, além de não emitir 
poluição ou gases de efeito estufa. Essa 
iniciativa foi destacada na Portaria da 
Diretoria-Geral nº 53/2018, que instituiu 
o Plano de Logística Sustentável (PLS) 
da Casa.

https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2018/portaria-53-15-marco-2018-786382-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2018/portaria-53-15-marco-2018-786382-norma-cd-dg.html
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 5.6 GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TIC)

A Gestão de TIC provê os serviços digitais da Câmara dos Deputados e envolve as 
ações voltadas à inovação digital, à governança e ao respectivo planejamento, à 
infraestrutura, ao atendimento aos usuários, aos projetos e ao desenvolvimento de 
soluções digitais.

5.6.1 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO DE TIC

Em 2021, no contexto da revisão das instâncias de governança da Casa (vide 3.2.1 
Governança organizacional na Câmara dos Deputados), o modelo de governança 
de TIC da Câmara dos Deputados foi atualizado por meio do Ato do Presidente do 
CGE nº 7/2021. O quadro 16 ilustra a nova estrutura, os processos e os instrumentos 
da nova governança de TIC.

 ■ Resolução CD n° 14/2020

 ■ Atos da Mesa nos 215/2017 e 47/2012

 ■ Ato do Presidente do CGE nº 7/2021

 ■ Portarias nos 268/2021, 321/2020 e 88/2019

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-7-29-setembro-2021-791843-norma-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-7-29-setembro-2021-791843-norma-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/2020/resolucaodacamaradosdeputados-14-17-marco-2020-789854-publicacaooriginal-160143-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2017/atodamesa-215-6-dezembro-2017-786039-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-47-16-julho-2012-773827-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-7-29-setembro-2021-791843-norma-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-268-14-setembro-2021-791753-publicacaooriginal-163450-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2020/portaria-321-17-dezembro-2020-790953-publicacaooriginal-162036-cd-dg.html?fbclid=IwAR3Oucicv8UbrkREpyLzdKPzGJhXCJg1olE6vLE_LRrrxOB7lvJJBxxASGs
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2019/portaria-88-29-marco-2019-788837-publicacaooriginal-158741-cd-dg.html
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Quadro 16 – Estrutura, processos e instrumentos da governança de TIC

COMITỆ DE GESTÃO ESTRATÉGICA (CGE), 
PRESIDIDO PELO DIRETOR-GERAL

DIRETRIZES 
ESTRATÉGICAS 

Estabelece a 
direção e os 
resultados 

esperados pela 
instituição para 

a TIC

PORTFÓLIO DE 
PROJETOS 

ESTRATÉGICOS
Define os principais 

projetos de TIC, a 
fim de alcançar os 

resultados 
esperados

ESTRATÉGIA 
DIGITAL (ED) 
QUADRIENAL 

Objetivos e projetos 
de transformação 

digital que 
suportam as 
diretrizes e o 

portfólio 
estratégico

Escritórios 
Setoriais de 

Gestão

Diretoria de 
Inovação e 

Tecnologia da 
Informação 

Comitệ 
Diretivo de 
TIC (CDTI)

PLANO 
DIRETOR DE TIC 

BIENAL
Planejamento que 
consolida todos os 
portfólios de TIC: 
estratégico, ED, 

setorial, 
estruturante

Elabora

Encaminham
demandas

de TIC

Analisa e 
acompanha 
a execução

Define Aprova e supervisiona
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A Estratégia Digital (ED) 2021-2024 (Portaria nº 268/2021) é pautada em cinco ob-
jetivos digitais (quadro 17), cujo alcance é materializado por meio de programas e 
projetos.

Quadro 17 – Objetivos da Estratégia Digital 2021-2024

IMPULSIONAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO 
PROCESSO LEGISLATIVO
Reestrututrar os serviços que sustentam o processo legislativo 
a fim de torná-los digitais e integrados, modernos, seguros, 
mais eficientes e de fácil acesso a qualquer momento e em 
qualquer lugar

SUPORTAR DIGITALMENTE GOVERNANÇA E 
GESTÃO FUNDAMENTADAS EM DADOS
Implantação de mecanismos normativos, processuais e 
tecnológicos que sustentam a tomada de decisões em 
diversos níveis hierárquicos da instituição, a partir da 
evidência confiável de dados

ALAVANCAR A INOVAÇÃO DIGITAL
Impulsionar o processo de inovação por meio de soluções 
digitais que agreguem valor ao processo legislativo, 
potencializando a qualidade das leis, aproximando 
representantes e representados e aperfeiçoando a gestão da 
Câmara dos Deputados

AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA FORÇA DE 
TRABALHO POR MEIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS
Reestruturar os processos organizacionais em uma 
concepção digital, tornando-os mais célereis, simples, 
integrados, gerenciáveis e eficientes

AUMENTAR A CONFIANÇA DIGITAL
Garantir ambiente digital confiável, sustentável, seguro, 
disponível, acessível e adequadamente dimensionado para 
atender às necessidades de transformação digital da Câmara 
dos Deputados

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-de-tic/estrategia-digital
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-268-14-setembro-2021-791753-publicacaooriginal-163450-cd-dg.html
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Os programas que materializam a ED 2021-2024 são os seguintes:

Quadro 18 – Programas da Estratégia Digital 2021-2024

Programa Plataforma 

Digital Legislativa

Projetos harmonicamente organizados para 

que serviços necessários ao processo legislativo 

disponham de suporte digital.

Programa de dados 

Projetos necessários para que a plataforma digital 

legislativa possa funcionar de forma integrada e que 

pesquisas e análises complexas possam enriquecer a 

produção legislativa de maneira tempestiva.

Programa Confiança Digital

Projetos necessários para que a plataforma digital 

legislativa possa funcionar de forma segura, sendo 

acessada por parlamentares, colaboradores da 

Câmara dos Deputados e cidadãos, com garantias 

de integridade, autenticidade, confidencialidade 

(quando necessário) e disponibilidade.

Programa Ulysses – 

Inteligência Artificial

Conjunto de algoritmos de inteligência artificial 

construídos para sustentar funcionalidades diversas 

necessárias à plataforma digital legislativa.

Programa de Processos de 

Trabalho Digitais

Projetos para modelar, implantar e otimizar 

processos de trabalho em formato digital, 

viabilizando a liberação de pessoas de atividades que 

possam ser substituídas por serviços automatizados 

ou semiautomatizados; o aumento da qualidade de 

serviços prestados; e a gestão de servidores efetivos 

que estejam em processos digitalizados e condição 

de trabalho remoto.

A apresentação completa da ED 2021-2024 da Câmara dos Deputados detalha seus 
objetivos, programas e projetos.

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-de-tic/estrategia-digital
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5.6.2 PRINCIPAIS NÚMEROS DA ÁREA

Quadro 19 – Montante de recursos aplicados em TI 

ORÇAMENTO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Investimentos 

(milhões R$)
19,8 2,0 0,6 0,6

Custeio 

(milhões R$)
66,3 41,1 32,4 32,3

Fonte: Tesouro Gerencial e DataCâmara.

Quadro 20 – Contratações mais relevantes de recursos de TI 

INVESTIMENTOS

Sistema informatizado de processo administrativo eletrônico e 

gestão arquivística de documentos
 R$ 1.136.674,24 

Atualização do software de auditoria de banco de dados  R$ 564.000,00 

DESPESAS

Prestação de serviços continuados referentes a Tecnologia da 

Informação, nas áreas de apoio ao desenvolvimento, ao suporte, 

à infraestrutura e ao atendimento ao usuário

 R$ 30.380.674,78

Serviços de impressão monocromática e colorida R$ 2.817.008,80

Atualização da plataforma de virtualização de computadores 

de servidores
R$ 2.394.840,00

Prestação de serviço de garantia de funcionamento de Rede 

Corporativa
 R$ 827.230,35 

Prestação de serviço de processamento de dados em nuvem 

no modelo de subscrição para utilização do sistema de gestão 

de relacionamento (CRM)

 R$ 661.158,44 

Prestação de serviços de suporte técnico e atualização de 

licenças dos softwares da ORACLE
 R$ 579.210,54 

Fonte: Sistema de Gestão Orçamentária da Câmara dos Deputados (Siorc).
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Infoleg 4.0

A versão 4.0 do aplicativo Infoleg, lançada em 2021, 
possibilita aos parlamentares a assinatura eletrônica de 
proposições, a coleta e assinatura de apoiamentos, 
permitindo mobilidade e flexibilidade da atuação parla-
mentar, além de incorporar nova arquitetura tecnológi-
ca e design.

4,7 
milhões
de usuários 

cadastrados no 
Login Cidadão

669 
milhões

de acessos aos 
dados abertos

144 
milhões

de acessos aos 
serviços digitais 

públicos

15,6
Gigabytes
de dados abertos 

disponíveis 

Infoleg Autenticador

Foram incorporadas adaptações e melhorias para uso nas 
comissões, bem como disponibilizou o recebimento de proposi-
ções do Senado Federal em fase de revisão e geração de convi-
te, que pode ser enviado pelo deputado, via WhatsApp ou 
e-mail, aos parlamentares convidados a assinarem o documen-
to diretamente por meio do Infoleg App. Em 2021, mais de 52 mil 
proposições foram carregadas, das quais mais de 35 mil foram 
apresentadas.

5.6.3 PRINCIPAIS INICIATIVAS E RESULTADOS DE TIC

Quadro 21 – Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados de TIC

https://www2.camara.leg.br/infoleg/aplicativo/
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Processo Legislativo Digital – Fase inicial

Foram entregues soluções que permitem a gestão do 
processado digital, de perfis, de minutas, da segurança e 
auditoria, além de serviço para assinatura eletrônica de 
documentos.

Gabinete Digital

Estão disponíveis para os gabinetes a solicitação de 
trabalho às consultorias e o envio de conteúdos institu-
cionais também pelo Telegram, além da possibilidade 
de integração da agenda pessoal com a agenda legisla-
tiva do parlamentar, por meio da “Agenda do Deputa-
do”. Além disso, foram disponibilizados a possibilidade 
de transmissão ao vivo do YouTube diretamente na 
página do deputado no portal da Câmara e o módulo 
PostalLeg, que permite o uso da cota postal para envio 
de encomendas em qualquer agência dos Correios em 
todo o Brasil.

Liderança Digital

O aplicativo que facilita a atuação das lideranças partidá-
rias no Plenário e nas comissões teve como novas funcio-
nalidades entregues em 2021: consulta a proposições de 
autoria ou relatoria de parlamentares da liderança; lista de 
presença nas reuniões e sessões deliberativas; pautas das 
sessões do Congresso Nacional e das comissões mistas; 
vetos em tramitação e orientações da liderança; inserção 
de notas técnicas das reuniões e das sessões; consulta às 
composições das comissões e das lideranças.
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Transparência

Foram atualizadas páginas que aprimoram a transparência da 
Casa:

    A página de licitações e contratos permite a busca pelo assunto, 
número ou empresa, além de oferecer opções de filtro. A página 
também exibe a agenda de licitações por mês, as obras em anda-
mento, bem como gráficos com os principais contratos da 
Câmara. Outra novidade é a busca das empresas impedidas de 
licitar, com o detalhamento da irregularidade ocorrida.

   A nova página de busca de legislação torna a busca mais intuitiva, 
com campos de busca mais sucintos e reorganização dos filtros.

Gestão do teletrabalho

Entregue o Sistema de Gestão do Teletrabalho que 
permite a indicação de unidades, subunidades e servido-
res ao regime de trabalho remoto; registro das atividades 
e dos relatórios de trabalho das unidades e subunidades; 
geolocalização; delegação de atividades; pactuação de 
horários e distribuição da força de trabalho.

Centro de Inovação Interparlamentar da União 
Interparlamentar (IPU)

A Câmara dos Deputados, coordenadora do Hub de Dados 
Abertos, conjuntamente com o Hub de Governança em TI, coorde-
nado pelo Parlamento europeu, organizou uma série de webiná-
rios com o tema “Transforming Parliaments”, para estimular a 
troca de experiência entre parlamentos de todo o mundo a respei-
to de temas que envolvem a transformação digital. Os eventos, 
que abordaram dados abertos, governança, reuniões híbridas, 
soluções de votação remota e a construção de estratégias digitais, 
contaram, cada um, com mais de 90 participantes de todos os 
continentes.
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Gestão de riscos e/ou controles

Uso do ID Digital Gov.br nos serviços para cidadãos: os mecanis-
mos de autenticação dos cidadãos nos serviços digitais da Câmara 
dos Deputados a eles dirigidos foram reconstruídos de maneira a 
uniformizar a experiência do usuário e evitar falsos perfis digitais. 
Foi feita a integração com a identificação digital do Governo Fede-
ral, gov.br, para simplificar as ações dos cidadãos ao exercer sua 
cidadania na Câmara dos Deputados. Todos os serviços digitais 
da Casa que utilizam o Login Cidadão, como participação em 
audiências públicas virtuais, votações em enquetes, e-Democracia 
e apresentação de Sugestão Legislativa, já podem ser acessados 
por meio da autenticação gov.br.

Atualizações tecnológicas dos serviços digitais
do Plenário

  Presença e votação híbrida no Plenário e nas reuniões de 
comissões: implementação do modelo híbrido de votação, que 
permite o registro dos votos com uso de biometria local (presen-
cialmente) ou do aplicativo Infoleg (remotamente).

• Controle e realização das sessões: implementação de soluções tecnológicas mais 
modernas e integradas, para simplificar a operação e a manutenção para controle das 
sessões.

   Listas de oradores: entrega de diversas evoluções, como a permuta de inscrições entre 
os próprios deputados; exibição das listas de comunicação de liderança no portal da 
Câmara do Deputados; criação de lista de oradores para requerimentos sem matéria 
principal ou mesmo que a matéria principal já esteja na pauta; criação de mais de uma 
lista de debates por comissão; delegação de liderança e cessão de tempo pelos deputa-
dos nas comissões.

Principais desafios da TIC

Os principais desafios para a gestão de TIC são os seguintes:

   Manter as ações da transformação digital sincronizadas, dada a 
forte relação de dependência, seja decorrente das definições das 
áreas de negócio, seja do reaproveitamento tecnológico neces-
sário.

  Reter talentos de TI nos contratos de terceirização, haja vista a 
grande demanda por tais profissionais no mercado com salários 
superiores aos ofertados pelos contratos do setor público.

  Evoluir a arquitetura de TI seguindo premissas de confiança 
zero (zero trust, baseada no princípio “nunca confie, sempre 
verifique”) e segurança por concepção (secure by design).

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/
https://www2.camara.leg.br/transparencia/servicos-ao-cidadao/participacao-popular/enquetes-legislativas
https://edemocracia.camara.leg.br/
https://www2.camara.leg.br/transparencia/servicos-ao-cidadao/participacao-popular/ajude-a-escrever-a-lei
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 6.1 ACESSIBILIDADE

A atuação da Câmara dos Deputados na área de Acessibilidade em 2021 pode ser 
consultada em Ações executadas 2021. Os principais resultados alcançados desde 
2004, bem como muitas outras informações, podem ser consultados na página da 
Acessibilidade na Câmara. 

Quadro 22 – Destaques na área de Acessibilidade

Instalação de sistema de aro magnético 
para pessoas com deficiência usuárias 
de aparelho auditivo no auditório da 
Escola da Câmara

Gabinetes parlamentares reformados 
com acessibilidade nos Anexos III e IV

ACESSIBILIDADE FÍSICA

22 e-books publicados no formato acessível ePub 
com texto alternativo em todas as imagens 

Materiais e publicações acessíveis no Plenarinho, 
portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados, 
na plataforma EaD e no portal da Escola da 
Câmara

279 horas de interpretação de Libras em 
120 eventos virtuais ou semipresenciais não 
legislativos

Transmissão, pela TV Câmara e pelo YouTube, 
de 8.760 horas com legendas ocultas e de 
1.716 horas com janela de Libras em sessões 
plenárias, comissões e outros eventos legislativos 

1.524 horas de programação da TV Câmara com 
audiodescrição

ACESSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO 
E INFORMAÇÃO

Desenvolvimento de novos serviços 
digitais acessíveis nos sistemas 
utilizados por Parlamentares

Remoção do CAPTCHA (desafio 
cognitivo-visual) do cadastro Login 
Cidadão, com solução alternativa de 
obtenção de código por meio do 0800 
da Câmara 

ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA 

 ■ Leis nos 10.048/2000, 10.098/2000, 10.436/2002, 11.126/2005, 12.319/2010, 
12.527/2011, 13.146/2015, 13.460/2017, entre outras. 

 ■ Decretos nos 3.298/1999, 5.296/2004, 3.956/2001, 5.626/2005, 5.904/2006, 
186/2008, 6.949/2009, 9.508/2018, 9.546/2018, entre outros. 

 ■ Resoluções CD nos 26/2013, 1/2015 e 19/2016. 

 ■ Atos da Mesa nos 4/2011, 151/2014 e 149/2017.

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/acoes-de-acessibilidade-realizadas-em-2021
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/acoes-de-acessibilidade/principais-resultados
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade
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 6.2 SUSTENTABILIDADE

6.2.1 PRINCIPAIS NÚMEROS

O Relatório Anual de Desempenho de 
2021 do Plano de Logística Sustentável 
apresenta o desempenho da Casa com 
relação a seus objetivos de sustentabi-
lidade.

Apesar de os resultados apurados em 
2021 refletirem uma situação atípica, 
os dados tendem a voltar aos patama-

 ■ Constituição Federal de 1988 e legislação aplicável, disponível no Portal 
do EcoCâmara

 ■ Atos da Mesa nos 4/2011, 34/2015 e 79/2019

 ■ Portarias nos 336/2010, 227/2014, 251/2016, 53/2018, 1/2019 e 336/2019

 ■ Agenda 2030, da ONU, que institui os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

res anteriores ao início da pandemia 
de Covid-19 à medida que o funcio-
namento da Câmara dos Deputados 
se normalizar. De todo modo, o de-
sempenho da Casa em 2021 sinaliza o 
comprometimento da instituição com 
a gestão sustentável e com uma atua-
ção que seja exemplo para a gestão 
pública e para a sociedade. Isso pode 
ser visto no gráfico 8, a seguir: 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/pls-plano-de-logistica-sustentavel/relatorios-pls-cd
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara/pls-plano-de-logistica-sustentavel/relatorios-pls-cd
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/constituicao1988
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2011/atodamesa-4-5-maio-2011-610631-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2015/atodamesa-34-19-junho-2015-781025-norma-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2019/atodamesa-79-6-junho-2019-788268-publicacaooriginal-158102-cd-mesa.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2010/portaria-336-19-novembro-2010-609533-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2014/portaria-227-16-junho-2014-778982-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2016/portaria-251-30-novembro-2016-784000-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2018/portaria-53-15-marco-2018-786382-norma-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2019/portaria-1-13-fevereiro-2019-787739-publicacaooriginal-157444-cd-1secm.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2019/portaria-336-26-dezembro-2019-789662-norma-cd-dg.html
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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Gráfico 8 – Economia de recursos na Câmara dos Deputados

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

2021

2019

Gasto com água

Gasto com energia elétrica

Gasto com impressões

Gasto com água mineral

Gasto com papel A4

Gasto com combustível

137.277 m3

19.830.171 kWh

22.769.594 páginas impressas

542.100 garrafas 1,5 L

26.056 resmas

199.810 litros

81.985 m3 (Economia de 40%)

15.140.487 kWh (Economia de 23%)

6.355.853 páginas impressas (Economia de 72%)

235.044 garrafas 1,5 L (Economia de 56%)

8.184 resmas (Economia de 68%)

132.804 litros (Economia de 33%)
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6.2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E DE-
SAFIOS DA ÁREA 

A Câmara dos Deputados instituiu um 
padrão de sustentabilidade para as 
compras e as contratações, com crité-
rios objetivos e requisitos ambientais a 
serem considerados em todo o proces-
so, desde a avaliação de necessidade até 
a destinação adequada dos resíduos. 

A consolidação desse paradigma con-
firma-se por meio de avaliação sistê-
mica da sustentabilidade nos proces-
sos de contratação, constituindo-se de 
estudos técnicos preliminares, termos 
de referência, checklists, análises ju-
rídicas e outras formas específicas de 
checagem.

Do total de 123 editais de licitação pu-
blicados em 2021 (Pregão Eletrônico, 
Concorrência, Tomada de Preços e 
Credenciamento), em 92 (75%) foram 
incluídas exigências de critérios am-
bientais e/ou sociais. 

Além de buscar contratações e aquisi-
ções mais sustentáveis, a Câmara dos 
Deputados realizou, em 2021, outras 
ações de grande impacto, como a insta-
lação de sua primeira usina de energia 
elétrica fotovoltaica (vide 5.5.4 Instala-
ção de usina fotovoltaica). Nos restau-
rantes, foi adotado o envio de resíduos 
orgânicos para compostagem. Nos ga-
binetes parlamentares, o número de 
impressoras foi reduzido pela metade.
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 7.1 COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO 
COM A SOCIEDADE

em 2020. Houve mais de 42 milhões de 
acessos. Da mesma forma, as visualiza-
ções tiveram um acréscimo de 13% em 
relação ao ano anterior, ultrapassando 
a marca dos 144 milhões. No final de 
2021, uma Política de Governança dos 
Portais foi aprovada para aperfeiçoar a 
gestão do portal.

O serviço mais demandado do portal 
são as Notícias. Em 2021, elas foram res-
ponsáveis por 25% do total de acessos 
e tiveram um acréscimo no número de 
visualizações de 16% em comparação 

Seguindo as diretrizes estratégicas de 
ampliar a transparência e a interação, 
fomentar a educação política e a cida-
dania ativa, a Casa tem investido no 
portal da Câmara dos Deputados, um 
dos principais canais de acesso utili-
zados pelo cidadão. Um exemplo a ser 
citado é a nova página de busca Legis-
lação. Ela torna a pesquisa mais intuiti-
va, com campos mais sucintos e filtros 
reorganizados. 

Em termos comparativos, o número 
de usuários em 2021 foi 24% maior que 

Quadro 23 – Serviços mais acessados no portal da Câmara dos Deputados (2021)

Propostas
legislativas

Notícias

Enquetes

Deputados

Legislação

ServiçoPosição Visualizações

1º

2º

3º

4º

5º

36.513.685

19.564.058

15.621.711

13.106.696

6.595.421

https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-291-21-dezembro-2021-792161-publicacaooriginal-164222-cd-dileg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-291-21-dezembro-2021-792161-publicacaooriginal-164222-cd-dileg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2021/portaria-291-21-dezembro-2021-792161-publicacaooriginal-164222-cd-dileg.html
https://www.camara.leg.br/noticias
https://www.camara.leg.br/
https://www.camara.leg.br/legislacao
https://www.camara.leg.br/legislacao
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na TV Câmara, no YouTube e no portal. 
Um conjunto de tarjas informando o 
que está acontecendo, em tempo real, 
foi adicionado às transmissões para 
que o cidadão compreenda de forma 
simplificada os procedimentos e os 
termos usados na atividade legislativa. 
Além disso, por meio de um QR Code, 
quem acompanha as transmissões é 
convidado a acessar informações com-
plementares, como o texto da propos-
ta em votação, notícias, e outros even-
tos que estão sendo transmitidos no 
mesmo horário.

a 2020. Os comentários feitos nas no-
tícias cresceram na mesma proporção 
e chegaram a 26.310 em 2021.

Um dos principais instrumentos em-
pregados pela Câmara dos Deputa-
dos para aumentar a transparência é 
a produção de conteúdo jornalístico 
que traduz a atividade legislativa para 
uma linguagem acessível ao cidadão. 

Em 2021, houve um esforço da Câma-
ra dos Deputados para implantar um 
novo formato de transmissão ao vivo 
do Plenário e das comissões em vídeo, 

Quadro 24 – Produção jornalística da Câmara dos Deputados (2021)

Notícias no portal

Notícias na
Radioagência

Podcasts

Repostagens
em vídeos

36.513.685 7.897

1.912

2.516

1.381
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REDE LEGISLATIVA DE  
TV DIGITAL

79,3 milhões de cidadãos poten-
cialmente alcançados em 235 mu-
nicípios de 25 estados

62 estações em operação

REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO

11 milhões de cidadãos potencial-
mente alcançados em 18 municí-
pios/10 estados

15 estações em operação

Quadro 25 – Rede Legislativa de 
Rádio e TV Digital

Quadro 26 – Consumo de podcasts

Figura 4 – Transmissão da TV Câmara

No que tange às transmissões de rádio 
e TV, ainda em 2021, a Rede Legislativa 
de Rádio e TV Digital iniciou uma nova 
fase de ampliação das transmissões de 
televisão aberta e gratuita, com a par-
ticipação no Programa Digitaliza Bra-
sil, que levará o sinal de televisão para 
1.600 cidades até o final de 2022. Outra 
iniciativa foi a inclusão do sinal da Rá-
dio Câmara na multiprogramação dos 
canais de TV Digital em 47 estações, 
oferecendo mais uma alternativa de 
acesso ao conteúdo. 

Seguindo a linha de ampliação do aces-
so à informação legislativa, a Rádio Câ-
mara fez uma completa atualização 

do cadastro de rádios parceiras (2.925 
emissoras de todo o país) e criou uma 
lista de WhatsApp com mais de 400 
emissoras inscritas para receber con-
teúdo diariamente.

+57%
Plays

2020 2021

123.322
194.181

https://www2.camara.leg.br/comunicacao/rede-legislativa-radio-tv
https://www2.camara.leg.br/comunicacao/rede-legislativa-radio-tv
https://www2.camara.leg.br/comunicacao/rede-legislativa-radio-tv
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/digitaliza-brasil-1
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/acoes-e-programas/digitaliza-brasil-1
https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/acoes-e-programas/digitaliza-brasil-1
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Além da atuação institucional da Câmara dos Deputados no portal, no rádio e na 
televisão, a intensificação desse trabalho nas redes sociais foi fundamental para a 
manutenção do contato direto com o cidadão durante 2021. A transmissão das ses-
sões plenárias ao vivo em todas as redes institucionais resultou em aumento signi-
ficativo de seguidores, ultrapassando o total de 2,5 milhões ao final de 2021. 

Quadro 27 – Redes sociais da Câmara dos Deputados

REDES SOCIAIS SEGUIDORES CRESCIMENTO

CANAL ALCANCE 1º JAN. 2021 31 DEZ. 2021

Instagram 8.766.963 95.510 141.632 48,29%

Facebook 71.029.182 593.152 668.155 12,64%

Twitter 123.864.314 973.449 1.032.633 6,08%

TikTok 759.742 336 11.552 3.338,09%

Houve um aumento de 48% no número de seguidores do perfil da Câmara dos 
Deputados no Instagram. No TikTok, a conta da Câmara dos Deputados foi lançada 
em janeiro para levar conteúdo de educação para a democracia ao público jovem. 
A interação da Casa com o público da plataforma cresceu de forma expressiva ao 
longo do ano e fechou o mês de dezembro com mais de 11 mil seguidores e alcance 
de quase 760 mil pessoas.

Gráfico 9 – Visualizações do canal da Câmara dos Deputados no YouTube

(Em milhões)

2017 2018 2019 2020 2021

5,8 3,6

22,3

31,3

23

https://www.instagram.com/camaradeputados/
https://www.instagram.com/camaradeputados/
https://www.tiktok.com/@camaradosdeputados
https://www.tiktok.com/@camaradosdeputados
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No YouTube, foram mais de 6 mil vídeos postados, 42% a mais que em 2020. O au-
mento de produção de conteúdo, relacionado ao ritmo da atividade legislativa, se 
refletiu no crescimento do canal, que ganhou 214 mil seguidores, totalizando 718 
mil internautas. O número de visualizações também vem subindo a cada ano, sain-
do de 5,8 milhões em 2017 para 31,3 milhões em 2021. 

7.1.1 PARTICIPAÇÃO 

Em 2021, a Câmara dos Deputados também buscou inovar nas ações de incentivo à 
participação dos cidadãos no processo legislativo. Públicos potencialmente interes-
sados receberam diretamente informações sobre como participar de 55 audiências 
públicas interativas na plataforma e-Democracia. As audiências que contaram com 
esse tipo de divulgação tiveram 97,7% mais participantes e 92,8% mais perguntas que 
a média, ampliando o volume total de participações em relação aos anos anteriores. 
Os números que mostram essa participação podem ser consultados na nova página 
e-monitor.

AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERATIVA COM MAIOR 
PARTICIPAÇÃO

Figura 5 – Audiências interativas

 ■ 60.780 visualizações 
no e-Democracia e 
92.026 no YouTube

 ■ 330 participantes
 ■ 289 perguntas
 ■ 332 mensagens

Quadro 28 – Participação em audiências interativas

2017 2018 2019 2020 2021
0

5

10

15

20

25

30

Mensagens do chat Perguntas Votos nas perguntas 

6.082
3.091

10.281
5.244

1.514
5.875 6.597

3.065

9.034
6.954

2.202
7.114

25.282

5.522

21.521

https://edemocracia.camara.leg.br/
https://edemocracia.camara.leg.br/emonitor/audiencias
https://edemocracia.camara.leg.br/emonitor/audiencias
http://cd.leg.br/edemocracia_2561
https://www.youtube.com/watch?v=Mcj7oDcjD6A&t=43s


RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

101

Para manter a conexão com os cidadãos, 
diante das limitações impostas pela pan-
demia, o Centro Cultural da Câmara dos 
Deputados investiu na ampliação das 
obras disponíveis e em duas novas ex-
posições virtuais na plataforma Google 
Arts & Culture: “Palácio do Congresso Na-
cional: criação e simbolismo” e “Brasília, 
capital e mudança”, dedicada a narrar a 
ideia de mudança da capital do Brasil, no 
aniversário de 60 anos da cidade. O ani-
versário foi homenageado também pela 
exposição #Brasília60, em formato virtual 
e presencial, uma das sete realizadas.

A realização de eventos também foi 
adaptada. Com a retomada de parte 
das atividades presenciais, em 2021, 
a modalidade híbrida continuou em 
uso, reunindo os participantes pre-
sentes no local e convidados de forma 
remota. Além disso, grande parte dos 
eventos foi transmitida pelo YouTube, 
aumentando a possibilidade de intera-
ção com a Câmara dos Deputados. Já 
o programa de visitação institucional 
esteve suspenso durante todo o ano, 
tendo sido retomado em dezembro, 
em caráter experimental. 

Quadro 29 – Eventos realizados pela Câmara dos Deputados

2020

2021

Virtual

Presencial
ou híbrido

Total 

118
88

77
335

195
423

https://artsandculture.google.com/partner/camara-dos-deputados-brasil
https://artsandculture.google.com/partner/camara-dos-deputados-brasil
https://bit.ly/3pvRrgA
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 7.2 EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA

 

Em 2021, a Casa decidiu colocar os pro-
gramas Missão Pedagógica, Parlamen-
to Jovem Brasileiro e Câmara Mirim 
totalmente on-line, buscando a diver-
sificação de ferramentas tecnológicas 
para a disponibilização desses canais. 
Assim, professores e estudantes de todo 
o país puderam participar, em seguran-
ça, de cursos, debates e simulações, nas 

Figura 6 – Exemplo de evento de educação para a cidadania

quais foi possível experimentar como é 
ser um representante do povo. 

O ambiente on-line também trouxe 
a possibilidade de a Câmara dos De-
putados realizar novos programas em 
parceria, como o Ciclo de Palestras para 
Vereadores, com o Senado Federal, e o 
Ciranda Legislativa, em conjunto com a 

https://evc.camara.leg.br/programas/missao-pedagogica-no-parlamento/
https://midias.camara.leg.br/pjb/
https://midias.camara.leg.br/pjb/
https://plenarinho.leg.br/index.php/camara-mirim/
https://www.youtube.com/user/programainterlegis/featured
https://www.youtube.com/user/programainterlegis/featured
https://www.youtube.com/watch?v=76i4Of2lNt0
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Assembleia Legislativa de Pernambuco 
e a Universidade Católica de Pernam-
buco (Unicap). 

Ainda em 2021, foi reformulado o Por-
tal EVC. A nova versão incorpora valores 
como protagonismo na aprendizagem, 
mobilidade, linguagem simples e aces-
sibilidade, com mecanismos de busca 
que facilitam o acesso à informação. 
Isso proporciona ao cidadão uma ex-
periência mais fluida e sistematizada, 
com conteúdo organizado em trilhas de 
aprendizagem para quem quer enten-
der, atuar e educar para a Democracia. 
Em um ano, o portal teve 85.837 acessos.

O canal da Escola da Câmara no 
YouTube também ganhou destaque e 
agora reúne diversos conteúdos edu-
cacionais, como videoaulas, anima-
ções, gravações de transmissões ao vivo 
(lives), gravações de eventos presenciais 
e tutoriais, organizados em playlists.

Outro destaque foi o Portal Plenarinho, 
que ultrapassou a marca de um mi-
lhão de visualizações e fechou o ano de 
2021 com 96 mil novos usuários, além 
de mais de 25 mil seguidores nas redes 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter 
e YouTube). Esse canal de caráter edu-
cativo, voltado para o universo infantil, 
pais e professores, se utiliza de uma 
linguagem acessível e lúdica, para in-
formar sobre o papel do Poder Legis-
lativo – elaboração de leis e atuação 
parlamentar, política, democracia e or-
ganização do Estado –, além de abor-
dar temas relacionados ao cotidiano 
infantil como saúde, meio ambiente, 
educação e lazer. 

As ações educacionais da Câmara dos 
Deputados também passaram, a partir 
de 2021, a ser divulgadas em canais es-
pecíficos da Escola da Câmara no Ins-
tagram e no Facebook.

https://evc.camara.leg.br/
https://evc.camara.leg.br/
https://www.youtube.com/c/EscoladaC%C3%A2mara
https://www.youtube.com/c/EscoladaC%C3%A2mara
https://plenarinho.leg.br/index.php/nos/
https://plenarinho.leg.br/index.php/nos/
https://www.instagram.com/escoladacamara/
https://www.instagram.com/escoladacamara/
https://www.instagram.com/escoladacamara/
https://www.facebook.com/escoladacamaradeputados
https://www.facebook.com/escoladacamaradeputados
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 7.3 TRANSPARÊNCIA 

7.3.1 LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (LGPD)

Para se adaptar à Lei Geral de Proteção 
de Dados (Lei nº 13.709/2018), existe na 
Câmara dos Deputados um grupo de 
trabalho responsável por estruturar in-
ternamente as ações de adequação do 
tratamento de dados pessoais (Portaria 
nº 322/2020). 

Outras medidas tomadas em 2021 para 
garantir a adequação à LGPD foram: 

 ■ Capacitação de 244 servidores; 

 ■ Adequação do Portal Corporativo 
para a interlocução com o público 
em geral sobre o tema;

 ■ Implementação de Termo de Uso e 
de Política de Privacidade dos da-
dos pessoais; 

 ■ Publicação de Glossário de termos 
de proteção de dados pessoais;

 ■ Estruturação de respostas às con-
sultas internas e externas; 

 ■ Aprovação de termos de adequação 
dos contratos administrativos; 

 ■ Inventário dos dados dos cidadãos 
para adequação à LGPD.

7.3.2 GESTÃO DO 
RELACIONAMENTO 

Em 2021, a Câmara dos Deputados deu 
prosseguimento aos seus esforços em 
aprimorar a gestão do relacionamento, 
prorrogando os trabalhos do comitê 
responsável e contratando um serviço 
de relacionamento qualificado para 
a Central de Comunicação Interativa 
(CCI), responsável pelo Serviço Dis-
que Câmara e pelo Fale Conosco. En-
tre suas ações na área, destacaram-se 
também:

 ■ Publicação do Relatório Anual da Lei 
de Acesso à Informação (LAI) 2020;

 ■ Publicação do Relatório Anual da 
Ouvidoria Parlamentar;

 ■ Aprovação de duas normas-modelo 
sobre a criação de unidades de Ou-
vidoria e sua regulamentação em 
órgãos públicos de todo o país;

 ■ Lançamento do e-monitor, painel 
de estatísticas de participação dos 
cidadãos em audiências públicas e 
eventos interativos.

https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/conheca-a-lei-de-protecao-de-dados-pessoais/index.html
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/conheca-a-lei-de-protecao-de-dados-pessoais/index.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-republicacao-156213-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2020/portaria-322-17-dezembro-2020-790954-publicacaooriginal-162037-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2020/portaria-322-17-dezembro-2020-790954-publicacaooriginal-162037-cd-dg.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-4-29-setembro-2021-791840-norma-cd-cge.html
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atoprt/2021/atodopresidente-4-29-setembro-2021-791840-norma-cd-cge.html
https://www.camara.leg.br/licitacoes-e-contratos/contratos/01-104-2021
https://www.camara.leg.br/licitacoes-e-contratos/contratos/01-104-2021
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40335
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/40335
https://camaranet.camara.leg.br/documents/384295/0/Relatorio+Ouvidoria+2022/25a9e48c-4e77-a7f8-21d7-db0d12cad73c
https://camaranet.camara.leg.br/documents/384295/0/Relatorio+Ouvidoria+2022/25a9e48c-4e77-a7f8-21d7-db0d12cad73c
http://www.camara.leg.br/ouvidoria
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7.3.3 ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO 

A Câmara dos Deputados atende a 
um expressivo número de demandas 
da sociedade pelos canais Fale Conos-
co (faleconosco.camara.leg.br), Serviço 
Disque Câmara (0800 0 619 619) e bal-
cões de atendimento presencial. 

A maioria dessas demandas são solici-
tações de acesso à informação (49%). 

Os dados de 2021 apontam um de-
créscimo de manifestações, devido à 
migração desse tipo de demanda para 
a área de Enquetes. Por outro lado, ve-
rificou-se um aumento de 62% no nú-
mero de denúncias, devido à inclusão 
desse tipo de demanda em canais di-
versos ao Fale Conosco, com o objetivo 
de se obter um panorama das denún-
cias atendidas pela Casa.

Quadro 30 – Demandas atendidas pelo atendimento ao cidadão

TIPO DE DEMANDA 2020 2021

Solicitação de informação 30.062 28.499

Manifestação 9.717 8.782

Solicitação de serviços e produtos 2.723 3.332

Sugestão legislativa 3.380 3.200

Reclamação 741 599

Denúncia 323 524

Elogio 108 95

Sugestão administrativa 113 86

Subtotal 47.167 45.117

Fora do escopo 13.702 13.103

Total de demandas atendidas 60.869 58.220

7.3.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS DINÂMICA 

Iniciado em 2021, está em andamento na Casa um projeto para aprimorar a página 
da Transparência e disponibilizar informações à sociedade, de forma intuitiva, sim-
ples e confiável. 

https://www2.camara.leg.br/transparencia/servicos-ao-cidadao/canais-de-atendimento-ao-cidadao/fale-conosco
https://www.camara.leg.br/enquetes
https://www.camara.leg.br/transparencia/
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 8.1 PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA 
ÁREA CONTÁBIL

A estrutura da unidade de Contabilidade está prevista no art. 71 da Resolução da 
CD nº 20/1971.

Lei Complementar nº 101/2000

Leis nos 4.320/1964 e 10.180/2021

Decreto-Lei nº 200/1967

CONFORMIDADE LEGAL  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quadro 31 – Área contábil da Câmara dos Deputados

Principais competências

Execução da 
despesa 

orçamentária

Contabilidade 
patrimonial 

Demonstrações 
contábeis

Controle de 
adiantamentos e 
ressarcimentos

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1970-1979/resolucaodacamaradosdeputados-20-30-novembro-1971-321275-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2000/leicomplementar-101-4-maio-2000-351480-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4320-17-marco-1964-376590-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10180-6-fevereiro-2001-368076-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-200-25-fevereiro-1967-376033-publicacaooriginal-1-pe.html
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18
ANALISTAS

LEGISLATIVOS

71%
HOMENS

16
TÉCNICOS
LEGISLATIVOS

29%
MULHERES

CONTADOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – EXERCÍCIO DE 2021

Francisco Glauber Lima Mota Titular

Rógeres da Silva Marques 1º substituto

Mariângela Lobato Correia Veiga 2ª substituta

Perfil dos servidores

23 COM FORMAÇÃO CONTÁBIL 

34 
SERVIDORES
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 8.2 PRINCIPAIS DADOS 
EXTRAÍDOS DAS 
DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS5

8.2.1 BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas 
representativas do patrimônio público.

5

5  Todos os valores apresentados neste subtópico foram arredondados. Para mais informações, con-
sulte as demonstrações contábeis publicadas no portal da Câmara dos Deputados.

Quadro 32 – Balanço patrimonial

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

(ativo menos passivo)

R$ 3,62 bilhões

PASSIVO
(obrigações)

R$ 55,19 milhões

3,67
BILHÕES

2021 x 2020

Ativo

Passivo

PL

12%

0,5%

12%

ATIVO
Bens e
direitos

https://www2.camara.leg.br/transparencia/prestacao-de-contas/contas-da-camara/ano-de-2021/demonstracoes-e-notas-explicativas-do-exercicio-de-2021/relatorio-contabil-2021-1
https://www2.camara.leg.br/transparencia/prestacao-de-contas/contas-da-camara/ano-de-2021/demonstracoes-e-notas-explicativas-do-exercicio-de-2021/relatorio-contabil-2021-1
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ATIVO CIRCULANTE

EstoquesCaixa e equivalentes
de caixa

Créditos de
curto prazo

VPDs pagas
antecipadamente

R$ 1,91 BILHÃO

R$ 1,89 bilhão R$ 8,66 milhões R$ 7,39 milhões R$ 3,66 milhões

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IntangívelAtivo realizável de
longo prazo Imobilizado

R$ 1,76 BILHÃO

R$ 6,65 milhões R$ 1,75 bilhão R$ 10,15 milhões

PASSIVO CIRCULANTE

Demais obrigações

Obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e 
assistenciais a pagar 
de curto prazo

Fornecedores e 
contas a pagar de 
curto prazo

R$ 55,19 MILHÕES

R$ 47,99 milhões R$ 1,17 milhão R$ 6,03 milhões

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00
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R$ 1,89 bilhãoCaixa e equivalentes de caixa

Recursos da conta única aplicados

Recursos aplicados decorrentes de receitas diretamente arrecadadas 
pelo Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados

31/12/2021

R$ 861,2 milhões
31/12/2020

R$ 793,4 milhões

31/12/2021

R$ 1,03 bilhão
31/12/2020

R$ 676,4 milhões

Limite de saque com vinculação de pagamento

Variação positiva de 8,54% que decorre, principalmente, 
dos rendimentos auferidos com essa aplicação.

Variação positiva de 51,78%, pois os ingressos de recursos foram 
maiores que os desembolsos.

Especificação 2021

Fluxo de caixa das atividades operacionais R$ 6,28 bilhões R$ 5,84 bilhões

Fluxo de caixa das atividades de investimentos - R$ 16,93 milhões

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa R$ 418 milhões

Bancos Conta Movimento – CEF

R$ 453,1 mil

Quadro 33 – Balanço patrimonial - Ativo circulante

R$ 8,66 milhõesCréditos de curto prazo

Demais créditos e valores de curto prazo

R$ 11,20 milhões

Ajustes para perdas
(R$ 2,54 milhões)

Outros créditos
 a receber

Créditos por danos
ao patrimônio

Tributos a
compensar

75,99%

23,89%

0,09%

Composição dos créditos

Principais valores a receber

de bancos públicos federais em virtude da cessão de 
direitos de operacionalização da folha de pagamento

de infrações legais e contratuais

de créditos por dano ao patrimônio – folha de pagamento

R$ 3,52 milhões

R$ 2,52 milhões

R$ 2,34 milhões

R$ 2,30 milhões de remuneração da Conta Única a receber

Principal variação

Detalhamento Fatos mais 
significativos

Créditos por danos 
ao patrimônio

31/12/2021

R$ 2,68 
milhões

31/12/2020

R$ 19,59 
milhões

Reclassificação de 
créditos do ativo para 

contas de controle
86%
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R$ 8,66 milhõesCréditos de curto prazo

Demais créditos e valores de curto prazo

R$ 11,20 milhões

Ajustes para perdas
(R$ 2,54 milhões)

Outros créditos
 a receber

Créditos por danos
ao patrimônio

Tributos a
compensar

75,99%

23,89%

0,09%

Composição dos créditos

Principais valores a receber

de bancos públicos federais em virtude da cessão de 
direitos de operacionalização da folha de pagamento

de infrações legais e contratuais

de créditos por dano ao patrimônio – folha de pagamento

R$ 3,52 milhões

R$ 2,52 milhões

R$ 2,34 milhões

R$ 2,30 milhões de remuneração da Conta Única a receber

Principal variação

Detalhamento Fatos mais 
significativos

Créditos por danos 
ao patrimônio

31/12/2021

R$ 2,68 
milhões

31/12/2020

R$ 19,59 
milhões

Reclassificação de 
créditos do ativo para 

contas de controle
86%
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Para mais informações, veja as notas explicativas nas Demonstrações Contábeis.

R$ 7,39 milhõesEstoques

91% 5% 4%

Material de
consumo

Estoques
diversos

Produtos 
acabados

Elétrico e eletrônico R$ 1,92 milhão

R$ 1,66 milhão

R$ 811,4 mil

R$ 457,3 mil

R$ 230,8 mil

R$ 1,67 milhão

Manutenção de bens 
imóveis e instalações

Expediente

Tecnologia da informação

Acondicionamento e 
embalagens

Outros

VPDs pagas antecipadamente

R$ 3,66 milhões

https://www2.camara.leg.br/transparencia/prestacao-de-contas/contas-da-camara/ano-de-2021/demonstracoes-e-notas-explicativas-do-exercicio-de-2021/relatorio-contabil-2021-1
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R$ 6,65 milhõesAtivo realizável em longo prazo

Créditos de longo prazo

Financiamentos 
concedidos a receber

Convênio celebrado 
com a extinta Sociedade 
de Habitações de 
Interesse Social Limitada 
(Shis), cujo sucessor é o 
Instituto de Desenvolvi-
mento Habitacional do 
Distrito Federal.

R$ 728 mil

93%
Créditos por dano 

ao patrimônio

7%

Ajustes para 
perdas

(R$ 3,9 milhões)

R$ 9,81 milhões
Créditos por danos ao patrimônio 
– apurados em TCE

do total a receber decorrem 
de pagamentos indevidos82,51%

Quadro 34 – Balanço Patrimonial – Ativo não circulante
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R$ 1,75 bilhãoImobilizado

R$ 1,59
 bilhão

Apartamentos 
funcionais

Edifícios Terrenos Armazéns/
galpões

Outros –

863 
milhões

579 
milhões

92 
milhões

54
milhões

3 milhões

Outros – 47 milhões

Depreciação acumulada

Saldo em 31/12/2020 10,18 milhões

Encargo de depreciação 959,9 mil

Reversão da depreciação acumulada

Saldo em 31/12/2021 11,14 milhões

Depreciação acumulada

Saldo em 31/12/2020 109,5 milhões

Encargo de depreciação 23,35 milhões

Reversão da depreciação acumulada

Saldo em 31/12/2021 131,8 milhões

R$ 299 
milhões

Equipa-
mentos TI

Equipamentos 
áudio, video e foto

Obras 
de arte

Mobiliário

1,03 milhão

B
EN

S 
M

Ó
V

EI
S

B
EN

S 
IM

Ó
V

EI
S

111 
milhões

66 
milhões

49 
milhões

26 
milhões
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R$ 10,15 milhõesIntangível

O valor total é formado por licenças de softwares.

Passivo circulante =  R$ 55,19 milhões

Pessoal a pagar

Férias a pagar, salários, 
remunerações e benefícios

R$ 47,99
milhões

87%

Demais obrigações

Fornecedores e contas a pagar

R$ 6,03 
milhões

11%

Consignações

Depósitos não 
judiciais

Outras 
obrigações

R$ 3,97 
milhões

R$ 1,35 
milhão

R$ 707,3 
mil

2% R$ 1,17 milhão

Quadro 35 – Balanço Patrimonial – Passivo Circulante
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8.2.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário é o demonstrativo que apresenta o comportamento das 
receitas e das despesas orçamentárias, comparando os valores de receitas pre-
vistas com os de receitas realizadas, os de despesas fixadas com o de despesas 
executadas. 

Quadro 36 – Balanço orçamentário

Especificação Previsão
atualizada (a) Realizada (b) Saldo 

(c) = (b) – (a)

Receitas correntes 35,51 milhões  77,07 milhões  41,55 milhões

Receitas de capital 611,5 mil -  (611,5 mil)

TOTAL  36,12 milhões  77,07 milhões 40,94 milhões

LOA – Lei nº 14.144/2021

Receitas

R$ 71,35 milhões
Juros sobre recursos 
aplicados na conta 
única do Tesouro 
Nacional

R$ 3,32
milhões
Indenizações, 
restituições e 
ressarcimentos

Receitas correntes

R$ 4,68
milhões
Outras receitas
correntes

R$ 106 mil
Receita
de serviços

R$ 72,28
milhões
Receita
patrimonial
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Despesas empenhadas (em R$ milhões)

0

1

2

3

4

5

6 5,88

-1,5% +1,0%

2019 2020 2021

5,79 5,84

83,2%
Pessoal e 

encargos sociais

16,6%
Outras 
despesas 
correntes

0,2%
Investimentos

Especificação Dotação
atualizada (a) Empenhada (b) Saldo 

(c) = (b) – (a)

Despesas correntes 6,28 bilhões  5,83 bilhões  453,74 milhões

Reserva de
contingência 328,67 mil - 328,67 mil

Despesas de capital 180,46 milhões 11,66 milhões  168,79 milhões

TOTAL  6,46 bilhões  5,84 bilhões 622,87 milhões

Despesas
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117,82

80,94

18,08 18,80

4,02 2,07 1,950,00

Não processados

Processados

Execução de restos a pagar (R$ milhões) 

0

20

40

60

80

100

120

Saldo em
31/12/2021

CanceladosPagosSaldo em
01/01/2021

Detalhamento da despesa

DEMAIS DESPESAS

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PENSÕES

APOSENTADORIAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2,37 bilhões

1,51 bilhão

393,44 milhões

499,30 milhões

232,31 milhões

832,48 milhões
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Quadro 37 – Variações patrimoniais

TOTAL

TOTAL

Taxas

Exploração e venda de bens serviços e direitos

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Transferências e delegações recebidas
Valorização e ganhos com ativos e 
desincorporação de passivos

Outras variações patrimoniais aumentativas

AUMENTATIVAS R$ 

0,62 mil

35,07 milhões

73,02 milhões

6,17 bilhões

432,5 mil

11,96 milhões

6,29 bilhões

R
e

su
lt

a
d

o
 p

a
tr

im
o

n
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l 
d

o
 p

e
rí

o
d

o

5,90 bilhões

Pessoal e encargos

Benefícios previdenciários

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Transferências e delegações concedidas

Desvalorização e perda de ativos e 
incorporação  de passivos
Tributárias

Custo – mercadorias, produtos vendidos e 
serviços prestados

Outras variações patrimoniais diminutivas

DIMINUTIVAS

3,16 bilhões

1,93 bilhão

536,15 milhões

331 mil

74,26 milhões

22,61 milhões

640  mil

61 mil

176,55  milhões

S
U

P
E

R
Á

V
IT

R
$

 3
9

3 
m
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h

õ
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s
R$ 

8.2.3 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o re-
sultado patrimonial do exercício.
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R$ 6,17
BILHÕES

Principais variações patrimoniais aumentativas

Cota financeira 
recebida do 

Tesouro
Nacional 

R$ 72,3
MILHÕES

Rendimentos 
com aplicação 

fiinanceira 

R$ 30,54
MILHÕES*

Cessão do direito de 
operacionalizar os 

recursos da folha de 
pagamento

*Valor transferido para o Tesouro Nacional 
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“Sem título”,
Athos Bulcão
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R$ 6,17
BILHÕES

Principais variações patrimoniais aumentativas

Cota financeira 
recebida do 

Tesouro
Nacional 

R$ 72,3
MILHÕES

Rendimentos 
com aplicação 

fiinanceira 

R$ 30,54
MILHÕES*

Cessão do direito de 
operacionalizar os 

recursos da folha de 
pagamento

*Valor transferido para o Tesouro Nacional 

Principais variações patrimoniais diminutivas

R$ 2,40
bilhões

R$ 1,51
bilhão

R$ 521,2
milhões

R$ 395,44
milhões

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 

R$ 536,15
MILHÕES

5,43%
Depreciação e 
amortização

2,51%
Uso de materiais 
de consumo

92,06%
Serviços

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

PensõesAposentadoriasEncargos
patronais

Remuneração
a pessoal

Pessoal e encargos

Benefícios previdenciários 
e assistenciais
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8.2.4 BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro é o demonstrativo que evidencia as receitas e despesas orça-
mentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados 
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.

Quadro 38 – Balanço financeiro

ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS DISPÊNDIOS

Receitas orçamentárias R$ 77,07 milhões -

Despesas orçamentárias - R$ 5,84 bilhões

Transferências financeiras R$ 6,17 bilhões R$ 71,26 milhões

Extraorçamentários R$ 166,89 milhões R$ 85,51 milhões

Total R$ 6,41 bilhões R$ 6,00 bilhões

Resultado financeiro R$ 418 milhões

Saldo do exercício 

anterior
R$ 1,47 bilhão

Saldo para o exercício 

seguinte
R$ 1,89 bilhão



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

D
e

p
o

si
tp

h
o

to
s

125

8.2.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa 
e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Para mais 
informações, consulte o Relatório contábil do encerramento do exercício de 2021. 

Quadro 39 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO LÍQUIDO

Fluxo das atividades 

operacionais
R$ 6,28 bilhões R$ 5,84 bilhões R$ 435 milhões

Fluxo das atividades de 

investimentos
- R$ 16,93 milhões (R$ 16,93 milhões)

Fluxo das atividades de 

financiamentos
- - -

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa R$ 418 milhões

Caixa e equivalentes de caixa inicial R$ 1,47 bilhão

Caixa e equivalentes de caixa final R$ 1,89 bilhão

8.2.6 APONTAMENTOS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Em 2021, a unidade de controle interno realizou auditoria das contas do exercício de 
2020 para emitir opinião quanto à situação patrimonial, financeira e orçamentária 
da entidade, refletida nas demonstrações contábeis de 31/12/2020 e transações sub-
jacentes. Não houve nenhuma impropriedade que ensejasse recomendação. 

https://www2.camara.leg.br/transparencia/prestacao-de-contas/contas-da-camara/ano-de-2021/demonstracoes-e-notas-explicativas-do-exercicio-de-2021/relatorio-contabil-2021-1
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“Alumbramento”, 
Marianne Peretti
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 9.1 DECLARAÇÃO DE 
INTEGRIDADE DO RELATO 
INTEGRADO

A Câmara dos Deputados, no cumpri-
mento do seu dever de prestar contas, 
conforme o art. 70 da Constituição Fe-
deral, apresenta seu Relatório de Ges-
tão relativo ao exercício de 2021, que 
contém a síntese dos resultados das 
ações empreendidas no esforço de 
melhor cumprir suas competências 
constitucionais e legais, bem como evi-
denciar a regular aplicação dos recur-
sos públicos. A preparação e a elabora-
ção deste documento foram apoiadas 
nas diretrizes e nos elementos do Re-
lato Integrado, com vistas a apresentar 

um panorama sobre a atuação da Casa 
para alcançar objetivos de curto, mé-
dio e longo prazos, em especial quanto 
à gestão de recursos orçamentários, 
humanos, tecnológicos, entre outros, 
sob o ponto de vista da eficiência e da 
conformidade. Assim, o CGE, formado 
pelos titulares das unidades adminis-
trativas representantes da governança 
desta Casa, declara que o Relatório de 
Gestão do exercício de 2021 está ali-
nhado ao novo modelo de prestação 
de contas e que suas informações são 
íntegras. 

D
e

p
o

si
tp

h
o

to
s



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

129

Celso de Barros Correia Neto
Diretor-Geral

Mauro Limeira Mena Barreto
Diretor-Geral Adjunto

Luís Otávio Veríssimo Teixeira
Diretor-Executivo de Comunicação 

e Mídias Digitais

Rômulo de Sousa Mesquita
Diretor Administrativo

Sebastião Neiva Filho
Diretor de Inovação e 

Tecnologia da Informação

Ruthier de Sousa Silva
Secretário-Geral da Mesa

Virgínia Queiroz Alves
Secretária-Geral da Mesa Adjunta de 

Planejamento da Atividade Legislativa

Milton Pereira da Silva Filho
Diretor de Recursos Humanos

Luciana da Silva Teixeira
Diretora Legislativa

Maria Raquel Mesquita Melo
Chefe da Assessoria de 

Projetos e Gestão



edições câmara
INSTITUCIONAL


	1 
	Mensagem do presidente da Câmara dos Deputados 
	2 
	A Câmara dos Deputados
	￼	2.1	Atividades das áreas legislativas
	￼	2.2 Produção legislativa
	￼	2.3 Principais ações

	3
	Governança e gestão na Câmara dos Deputados 
	￼	3.1	Relação entre a estrutura organizacional e a atividade legislativa 
	3.1.1 Estrutura organizacional e de processos de trabalho 

	￼	3.2 Estrutura de governança
	3.2.1 Governança organizacional na Câmara dos Deputados

	￼	3.3 Materialidade das informações
	￼	3.4 Principais ações de supervisão, controle e correição
	3.4.1 Reuniões de Avaliação da Gestão (RAGs)
	3.4.2 Auditoria interna
	3.4.3 Correição 


	4
	Planejamento Estratégico do biênio 2021-2022
	￼	4.1	Planejamento de longo prazo 
	￼	4.2 Formulação da estratégia
	￼	4.3 Resultados estratégicos

	5
	Resultados por área da gestão
	￼	5.1	Gestão orçamentária e financeira 
	5.1.1 Perfil do gasto
	5.1.2 Evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa
	5.1.3 Despesas por grupo e elemento de despesa
	5.1.5 Desempenho atual x desempenho orçado
	5.1.6 Principais metas não alcançadas, desafios e perspectivas

	￼	5.2 Gestão de pessoas 
	5.2.1 Controles na gestão de pessoas
	5.2.2 Avaliação da força de trabalho
	5.2.3 Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
	5.2.4 Ações realizadas em 2021
	5.2.5 Principais metas não alcançadas, desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios

	￼	5.3	Gestão de licitações e contratos 
	5.3.1 Plano Anual de Compras e Contratações
	5.3.2 Panorama das aquisições realizadas em 2021
	5.3.3 Contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
	5.3.4 Adequação à nova Lei de Compras e Contratos Administrativos

	￼	5.4 Gestão do patrimônio
	5.4.1 Imóveis da União sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados
	5.4.2 Desfazimento de bens
	5.4.3 Leilão
	5.4.4 Doação

	￼	5.5 Gestão de infraestrutura e edificações
	5.5.1 Preservação e conservação do patrimônio edificado
	5.5.2 Segurança das pessoas e do patrimônio edificado
	5.5.3 Cessão de espaço físico em imóvel da União
	5.5.4 Instalação de usina fotovoltaica

	￼	5.6 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	5.6.1 Governança, estratégia e planejamento de TIC
	5.6.2 Principais números da área
	5.6.3 Principais iniciativas e resultados de TIC


	6 
	Acessibilidade e sustentabilidade
	￼	6.1 Acessibilidade
	￼	6.2 Sustentabilidade
	6.2.1 Principais números


	7
	 Participação, interação e divulgação legislativa
	￼	7.1	Comunicação e interação com a sociedade
	7.1.1 Participação 

	￼	7.2	Educação para a cidadania
	￼	7.3 Transparência 
	7.3.1 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
	7.3.2 Gestão do relacionamento 
	7.3.3 Atendimento ao cidadão 
	7.3.4 Prestação de contas dinâmica 


	8
	 Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 
	￼	8.1 Principais informações da área contábil
	￼	8.2 Principais dados extraídos das demonstrações contábeis5
	8.2.1 Balanço patrimonial
	8.2.2 Balanço orçamentário
	8.2.3 Demonstração das variações patrimoniais
	8.2.4 Balanço financeiro
	8.2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa


	9
	Anexos e apêndices
	￼	9.1	Declaração de integridade do relato integrado


