SPLegis

SISTEMA DO PROCESSO LEGISLATIVO

Manual de Pesquisa de Projetos e
Relatórios Detalhado da Matéria

Centro de Tecnologia da Informação
CTI-2: Equipe de Desenvolvimento e Suporte a Sistemas

Manual do
Usuário

CTI-2

Conteúdo
SPLEGIS CONSULTA ....................................................................................................................... 3
PESQUISA DE PROJETOS ................................................................................................................ 3
Para realizar a Pesquisa de Projetos, acessar a opção Projetos no Menu Pesquisas. .............. 3
Pesquisa de Projetos por Assunto ............................................................................................. 4
Pesquisa de Projetos por Promovente .................................................................................... 11
Pesquisa de Projetos por Sigla do Projeto .............................................................................. 18
Pesquisa de Projetos por Número/Ano do Projeto ......................................................... 20
Pesquisa de Projetos por Norma............................................................................................. 22
Pesquisa de Projetos por Data da Leitura do Projeto no Plenário .......................................... 24
Pesquisa de Projetos em Tramitação. ..................................................................................... 26
Pesquisa de Projetos Promulgados. ........................................................................................ 28
Pesquisa de Tipo de Veto. ....................................................................................................... 30
RELATÓRIO DETALHADO DA MATÉRIA ....................................................................................... 31

CCTIC
2

CTI-2

SPLEGIS CONSULTA
Acesso na URL http://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/.

PESQUISA DE PROJETOS
Para realizar a Pesquisa de Projetos, acessar a opção Projetos no Menu Pesquisas.
Será exibida uma página conforme ilustrado na figura abaixo:

Se estiver no SPLegis Consulta a interface será através da seguinte opção:
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Opções de Pesquisa:
A Pesquisa de Projetos pode ser realizada com o auxílio de alguns filtros, como:
Assunto, Promovente, Sigla, Número e Ano do Projeto, Norma (Lei, Decreto
Legislativo, Resolução, Emenda à Lei Orgânica do Município), Data de Leitura Inicial
e Final, Somente Projetos em Tramitação e Somente Projetos Promulgados.

Pesquisa de Projetos por Assunto
A Pesquisa de Projetos por Assunto pode ser realizada de duas maneiras, como
ilustrado a seguir:
•

Através da Guia “Avulsos”

•

Através da Guia “Em Lote”

Procedimentos

de

pesquisa

através

da

Guia

Avulso:

1. Preencha o campo Assunto com o Termo desejado.
Observação: conforme o campo Assunto for sendo preenchido, os Assuntos do
Catálogo de Assuntos disponibilizados pelo Setor de Documentação da CMSP,
vão sendo exibidos em uma Lista, conforme ilustrado a seguir:
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2. Selecione o Assunto da Lista de Assuntos apresentada no item 1.
3. Utilize os botões com os operadores E, OU, como mostrado na figura
seguinte, para construir expressões de pesquisa. Exemplo: Transporte
Coletivo E Gratuidade.

Novas expressões podem ser adicionadas à Pesquisa de Projetos por Assunto,
com a utilização dos botões com os operadores E, OU e EXCETO, ilustrados a
seguir.
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4. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja a figura seguinte).

O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá(ão) ser
visualizado(s), em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a
ilustração a seguir)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.

CCTIC
7

CTI-2

Os termos encontrados serão exibidos, como na figura a seguir:

Procedimentos de pesquisa através da Guia Em Lote:
1. Preencha o campo Assunto com o Termo desejado e escolha a opção de
pesquisa (Radical, Fonética ou Direta) desejada. Selecione as opções Pesquisar
para consultar a existência do Assunto informado no Catálogo de Assuntos ou
Limpar para limpar o campo Assunto.
Observação: As opções de pesquisa existentes no sistema são:
•

Pesquisa por Radical: pesquisa o termo na Tabela de Assuntos, sendo
que este termo pode ser encontrado em qualquer posição do assunto.
Exemplo: Termo pesquisado: Transporte. Resultados encontrados para a
Pesquisa por Radical: Alca de Apoio ao Transporte, Departamento de
Transportes públicos, Transporte Coletivo, entre outros.

•

Pesquisa Direta: pesquisa o termo na Tabela de Assuntos, da forma
exata em que foi indicado. Exemplo: Termo pesquisado: Transporte.
Resultado encontrado: Transporte

•

Pesquisa Fonética: pesquisa o termo na Tabela de Assuntos e retorna
como resultado termos aproximados em grafia e acentuação. Exemplo:
Termo pesquisado: Água. Resultados que podem ser encontrados: Água,
Agua. Observação: Traz o termo como foi cadastrado no Catálogo de
Assuntos.
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Será apresentada uma lista com termos após a pesquisa efetuada, conforme ilustrado a
seguir:

2. Na lista apresentada, dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse
sobre o termo selecionado, para informar que a pesquisa será feita com o
uso do operador E, ou escolha os símbolos

para indicar OU e

EXCETO.
3. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja figura a seguir).
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O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá(ao) ser
visualizado(s), em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a
ilustração seguinte)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
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Pesquisa de Projetos por Promovente
A Pesquisa de Projetos por Promovente pode ser realizada de duas maneiras,
como ilustrado a seguir:
•

Através da Guia “Avulsos”

•

Através da Guia “Em Lote”

Procedimentos de pesquisa através da Guia Avulso:
1. Escolha o Tipo do Promovente e preencha o campo Promovente.
Observação: conforme o campo Promovente for sendo preenchido, os
Nomes de Promoventes cadastrados na Base de Dados do SPLegis vão
sendo exibidos em uma Lista.
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2. Selecione o Promovente da Lista de Promoventes apresentada no item 1.
3. Utilize os botões com os operadores E, OU, como mostrado na figura
abaixo, para construir expressões de pesquisa. Exemplo: Floriano Pesaro
OU Abou Anni.
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Novas expressões podem ser adicionadas à Pesquisa de Projetos por
Promovente, com a utilização dos botões com os operadores E, OU e
EXCETO, ilustrados a seguir.

4. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja figura abaixo).
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O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá(ão) ser
visualizado(s), em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a
ilustração a seguir)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.

Procedimentos de pesquisa através da Guia Em Lote:
1. Escolha o Tipo do Promovente e preencha o campo Promovente
2. Escolha a opção de pesquisa (Radical ou Direta) desejada. Selecione as
opções Pesquisar para consultar a existência do Promovente informado na
Tabela de Promoventes ou Limpar para limpar o campo Promovente.
Observação: As opções de pesquisa existentes no sistema são:
•

Pesquisa por Radical: pesquisa o termo na Tabela de Promoventes,
sendo que este termo pode ser encontrado em qualquer posição do
assunto. Exemplo: Termo pesquisado: Maria. Resultados encontrados
para a Pesquisa por Radical: Ana Maria Quadros, Ida Maria, entre
outros. (Veja a figura seguinte).
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•

Pesquisa Direta: pesquisa o termo na Tabela de Promoventes, da forma
exata em que foi indicado. Exemplo: Termo pesquisado: Maria.
Resultado encontrado: Ida Maria (Veja a figura abaixo)
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Será apresentada uma lista com termos após a pesquisa efetuada, conforme
ilustrado a seguir:

3. Na lista apresentada, dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse
sobre o termo selecionado, para informar que a pesquisa será feita com o
uso do operador E, ou escolha símbolos

para indicar OU e

EXCETO.
4. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja a figura a seguir).
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O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá(ao) ser
visualizado(s), em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a
ilustração abaixo)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
Caso não seja encontrado registro para a pesquisa efetuada, será exibida a
mensagem a seguir:
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Pesquisa de Projetos por Sigla do Projeto
Procedimentos:
1. Escolha a Sigla do Projeto (PL, PDL, PR, PLO), como ilustrado na figura a
seguir.

Observação: Como padrão a Pesquisa de Projetos, traz todos os Projetos
cadastrados na Base de Dados do SPLegis.
2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja figura acima).
O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderão ser visualizados,
em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a ilustração abaixo)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes
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O número de registros encontrados também será exibido.

Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
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Pesquisa de Projetos por Número/Ano do Projeto
Procedimentos:
1. Preencha os campos Número/Ano do Projeto (DE/ATÉ), como ilustrado na
figura a seguir.

Opções de pesquisa:
•

Para pesquisar um projeto específico, preencha o campo Número/Ano
do Projeto antes do ATÉ. Exemplo: Para pesquisar Projeto com
numeração 5/2014, apenas preencha o primeiro campo Número/Ano
antes do ATÉ.

•

Para pesquisar intervalo de Projetos, informe o campo após o ATÉ
também. Exemplo: Para pesquisar projetos com numeração 5/2013 a
20/2014, preencha o campo antes do ATÉ com 5/2013 e o campo após
o ATÉ com 20/2014. Todos os projetos cadastrados na Base de Dados
do SPLegis compreendidos entre 5/2013 (inclusive) e 20/2014
(inclusive) serão considerados para a pesquisa.
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2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar.
O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderão ser visualizados,
em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a ilustração abaixo)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.

CCTIC
21

CTI-2

Pesquisa de Projetos por Norma
Procedimentos:
1. Preencha o campo Norma (Lei / Decr. / Res. / Emen. Lei Org.), como
ilustrado na figura a seguir.

Opções de pesquisa:
•

Para pesquisar um Projeto por Norma específica, preencha o campo
Norma (Número/Ano) e selecione o botão com operador “=”.

•

Para pesquisar um Projeto com Norma maior que a informada,
preencha o campo Norma (Número/Ano) e selecione o botão com
operador “>”.

•

Para pesquisar um Projeto com Norma menor que a informada ,
preencha o campo Norma (Número/Ano) e selecione o botão com
operador “<”.

2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja figura seguinte).
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O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderão ser visualizados,
em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a ilustração abaixo)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
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Pesquisa de Projetos por Data da Leitura do Projeto no Plenário
Procedimentos:
1. Preencha os campos Data de Leitura Inicial-Final, como ilustrado na figura a
seguir.

Opções de pesquisa:
•

Para pesquisar um Projeto por
preencha o campo Inicial.

Data Inicial de Leitura específica,

•

Para pesquisar um Projeto com intervalo de Datas de Leitura,
preencha os campos Inicial e Final.

2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja a figura seguinte).
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O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá(ao) ser
visualizado(s), em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a
ilustração seguinte)
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
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Pesquisa de Projetos em Tramitação.
Procedimentos:
1. Selecione a caixa Somente Projetos em Tramitação, como ilustrado na
figura a seguir.

2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja a figura seguinte).
O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá(ao) ser
visualizado(s), em forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a
ilustração a seguir)
•
•
•
•
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)
Ementa
Norma
Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)
Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
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Observação: Este tipo de Pesquisa irá localizar na Base de Dados do SPLegis apenas
os Processos que se encontram em tramitação por áreas do Processo Legislativo da
CMSP.
Projetos Arquivados não serão visualizados.
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Pesquisa de Projetos Promulgados.
Procedimentos:
1. Selecione a caixa Somente Projetos Promulgados, como ilustrado na figura
a seguir.

2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja a figura seguinte).
O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderão ser visualizados,
em forma de tabela, contendo as seguintes informações:
•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes

O número de registros encontrados também será exibido.
Para visualizar os termos dos Assuntos encontrados, clique com o botão direito do
mouse sobre o Assunto desejado na coluna de Palavras-chave.
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Observação: Este tipo de Pesquisa irá localizar na Base de Dados do SPLegis apenas
os Processos que foram Promulgados.
IMPORTANTE: Todos os tipos de Pesquisa relatados anteriormente poderão ser
combinados em uma única consulta de Projetos, conforme Ilustrado a seguir:
Na lista de resultados apresentada, o Projeto apresentado conterá um link. Ao
clicar no link do Projeto, um Relatório Detalhado deste Projeto será apresentado,
conforme ilustrado a seguir:
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Pesquisa de Tipo de Veto.
Procedimentos:
2. Selecione uma das opções na lista de Tipo de Veto, como ilustrado na figura
a seguir.

3. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar.
O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderá ser visualizado,
em forma de tabela, contendo as seguintes informações:

O

•

Projeto (Sigla/Número/Ano)

•

Ementa

•

Norma

•

Palavras-chaves (assuntos catalogados para o Projeto)

•

Promoventes
número

de

registros

encontrados
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RELATÓRIO DETALHADO DA MATÉRIA
Para realizar a emissão do Relatório Detalhado da Matéria, acessar a opção
Detalhado da Matéria Legislativa no menu Relatórios. Será exibida uma página
conforme ilustrado na figura abaixo:

Procedimentos:
1. Preencha os campos de Tipo de Matéria e Número/Ano da Matéria.
2. Para efetivar a pesquisa, selecione o botão Filtrar. (Veja a figura
seguinte).

O(s) resultado(s) encontrado(s) para a pesquisa realizada poderão ser visualizados, em
forma de tabela, contendo as seguintes informações: (Veja a ilustração abaixo)
•

Tipo (Tipo da Matéria)

•

Propositura (Número/Ano da Matéria)

•

Ementa

•

Autor
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O número de registros encontrados também será exibido.

Na lista de resultados apresentada, será apresentado um ícone de Detalhes. Para
visualizar o Relatório Detalhado da Matéria, clique no ícone Detalhes.
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Será exibida uma página com o Relatório Detalhado da Matéria informada, como
ilustrado a seguir:

3. Para imprimir o relatório selecione o botão Imprimir, conforme figura
abaixo.
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4. Será exibida na página uma Caixa de Diálogo com Impressoras
disponíveis para impressão (Veja a figura seguinte).
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