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Composição de Órgãos 

Informação sobre a composição dos órgãos da Assembleia da República. 

 

OrganizacaoAR 

Nome Descrição 

ConselhoAdministracao Constituição do conselho de administração, representado pela 

estrutura ConselhoAdministracao 

ConferenciaLideres Constituição da conferência de líderes, representada pela 

estrutura ConferenciaLideres 

ConferenciaPresidentesComissoes Constituição de conferência de presidentes de comissões, 

representada pela estrutura ConferenciaPresidentes 

ComissaoPermanente Constituição de comissão permanente, representada pela 

estrutura ComissaoPermanente 

MesaAR Constituição de mesa, representada por estrutura Mesa 

Comissoes Lista de constituição de comissões, representadas pela estrutura 

ArrayOfOrgao 

SubComissoes Lista de constituição de subcomissões, representadas pela 

estrutura ArrayOfOrgao 

GruposTrabalho Lista de constituição de subcomissões, representadas pela 

estrutura ArrayOfOrgao 

GruposTrabalhoAR Lista de constituição de grupos de trabalho, representados pela 

estrutura ArrayOfOrgao 

Plenario Lista de constituição de plenário, representado pela estrutura 

OrgaoPlenario 
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ConselhoAdministracao 

Nome Descrição 

HistoricoComposicao Lista de composição do conselho de administração, incluindo histórico, 

representados pela estrutura DadosOrgaoComposicaoHistorico 

Reunioes Lista de reuniões do conselho de administração, representados pela 

estrutura Orgao_Reuniao24Response 

DetalheOrgao Detalhe do conselho de administração, representado pela estrutura 

OrgaosListOut 

 

ConferenciaLideres 

Nome Descrição 

HistoricoComposicao Lista de composição da conferência de líderes, incluindo histórico, 

representados pela estrutura DadosOrgaoComposicaoHistorico 

Reunioes Lista de reuniões da conferência de líderes, representados pela estrutura 

Orgao_Reuniao24Response 

DetalheOrgao Detalhe da conferência de líderes, representado pela estrutura 

OrgaosListOut 

 

ConferenciaPresidentes 

Nome Descrição 

HistoricoComposicao Lista de composição da conferência de presidentes, incluindo histórico, 

representados pela estrutura DadosPCPComposicaoHistorico 

Reunioes Lista de reuniões da conferência de presidentes, representados pela estrutura 

Orgao_Reuniao24Response 
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DetalheOrgao Detalhe da conferência de presidentes, representado pela estrutura 

OrgaosListOut 

 

ComissaoPermanente 

Nome Descrição 

HistoricoComposicao Lista de composição da comissão permanente, incluindo histórico, 

representados pela estrutura DadosOrgaoComposicaoHistorico 

Reunioes Lista de reuniões da comissão permanente, representados pela estrutura 

Orgao_Reuniao24Response 

DetalheOrgao Detalhe da comissão permanente, representado pela estrutura 

OrgaosListOut 

 

Mesa 

Nome Descrição 

HistoricoComposicao Lista de composição da mesa, incluindo histórico, representados pela 

estrutura DadosMesaComposicaoHistorico 

DetalheOrgao Detalhe da mesa, representado pela estrutura DadosOrgaoSearch 

 

OrgaoPlenario 

Nome Descrição 

Composicao 
Lista de composição do plenário, representados pela estrutura 

DadosDeputadoSearch 

Reunioes 
Lista de reuniões do plenário, representadas pela estrutura 

ArrayOfReuniaoPlenario 



 

 5 

DetalheOrgao Detalhe do plenário, representado pela estrutura OrgaosListOut 

 

ArrayOfOrgao 

Nome Descrição 

Orgao Lista de órgãos, representados pela estrutura Orgaos 

 

Orgao 

Nome Descrição 

HistoricoComposicao 
Lista de histórico da composição do órgão, representadas pela estrutura 

DadosOrgaoComposicaoHistorico 

Reunioes Lista de reuniões do órgão, representadas pela estrutura DadosReuniao 

DetalheOrgao Detalhe do órgão, representado pela estrutura OrgaosListOut 

 

ArrayOfReuniaoPlenario 

Nome Descrição 

ReuniaoPlenario Lista de reuniões, representadas pela estrutura ReuniaoPlenario 

 

ReuniaoPlenario 

Nome Descrição 

Reuniao 
Informação da reunião de plenário, representada pela estrutura 

DadosReuniaoPlenario 
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Presencas 
Lista de presenças em uma reunião de plenário, representadas pela estrutura 

PresencasReuniao 

  

PresencasReuniao 

Nome Descrição 

dtReuniao Data da reunião 

tipoReuniao Tipo de reunião 

presencas Lista de presenças em una reunião, representadas pela estrutura Presencas 

 

DadosReuniaoPlenario 

Nome Descrição 

reuId Identificador da reunião 

reuNumero Número da reunião 

reuDataHora Data e hora da reunião 

reuLocal Local da reunião 

reuTirDes Tipo de reunião  

reuActa Ata da reunião 

legDes Legislatura 

selNumero Sessão legislativa 
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reuLink Link de acesso à informação da reunião 

 

DetalheOrgao 

Nome Descrição 

idOrgao Identificador do Órgão  

Nomesigla Nome do Órgão Parlamentar 

numeroOrgao Número do Órgão 

siglaLegislatura Legislatura 

siglaOrgao Sigla do Órgão Parlamentar 

 

DadosOrgaoComposicaoHistorico 

Nome Descrição 

depCadId Identificador do Cadastro do Deputado 

depCargo 
Dados referentes ao Cargo do Deputado, representado pela estrutura 

DadosCargoDeputado 

depGp 
Dados referentes ao Grupo Parlamentar do Deputado, representado pela 

estrutura DadosSituacaoGP 

depId Identificador do Deputado 

depNomeParlamentar Nome Parlamentar do Deputado 

depSituacao Dados referentes á Situação do Deputado, representado pela estrutura 

DadosSituacaoOrgaoDeputado 

file:///C:/Users/mgalmeida/Documents/Visual%20Studio%202015/Projects/APGeracaoXML/Documentacao/Help/html/ee485580-2823-d23f-3af0-f357dcf8ac83.htm
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legDes Legislatura 

orgId Identificador do Órgão 

 

DadosPCPComposicaoHistorico 

Nome Descrição 

depCadId Identificador do Cadastro do Deputado 

depCargo Dados referentes ao Cargo do Deputado, representado pela estrutura 

DadosCargoDeputado 

depGP 
Dados sobre o Grupo Parlamentar do Deputado, representado pela estrutura 

DadosSituacaoGP 

depId Identificador do Deputado 

depNomeParlamentar Nome parlamentar do Deputado 

depSituacao Dados referentes à Situação do Deputado, representado pela estrutura 

DadosSituacaoOrgaoDeputado 

LegDes Sigla da Legislatura 

presOrgao 
Dados referentes ao órgão, representado pela estrutura 

DadosOrgaoPCPHistorico 

 

DadosMesaComposicaoHistorico 

Nome Descrição 

depCadId Identificador do cadastro do deputado 

file:///C:/Users/mgalmeida/Documents/Visual%20Studio%202015/Projects/APGeracaoXML/Documentacao/Help/html/d0dde3fe-5aa0-95c4-4e9d-e8cf2383d641.htm
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depCargo Dados referentes ao Cargo do Deputado, representados pela estrutura 

DadosCargoDeputado  

depGP Dados referentes ao Grupo Parlamentar do Deputado, representados pela 

estrutura DadosSituacaoGP 

depID Identificador do Deputado 

depNomeParlamentar Nome parlamentar do Deputado 

legDes  Legislatura 

 

DadosDeputadoSearch 

Nome Descrição 

depCadID Identificador do Cadastro do Deputado 

depCargo 
Dados sobre o Cargo do Deputado, representados pela estrutura 

DadosCargoDeputado 

depCPDes Descrição do Círculo Eleitoral 

depCPId Identificador do Círculo Eleitoral 

depGP 
Dados sobre a situação do grupo parlamentar, representado pela estrutura 

DadosSituacaoGP 

depID Identificador do Deputado 

depNomeCompleto Nome Completo do deputado 

depNomeParlamentar Nome Parlamentar do Deputado 

depSituacao 
Dados sobre a situação do deputado, representado pela estrutura 

DadosSituacaoDeputado 

file:///C:/Users/mgalmeida/Documents/Visual%20Studio%202015/Projects/APGeracaoXML/Documentacao/Help/html/d0dde3fe-5aa0-95c4-4e9d-e8cf2383d641.htm
file:///C:/Users/mgalmeida/Documents/Visual%20Studio%202015/Projects/APGeracaoXML/Documentacao/Help/html/ee485580-2823-d23f-3af0-f357dcf8ac83.htm
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existeRgi Indica se existe registo 

legDes Legislatura 

Username Username de acesso do Deputado 

Vídeos Dados sobre vídeos, representado pela estrutura DadosVideo 

 

DadosReuniao 

Nome Descrição 

reuActa Ata da Reunião  

reuDataHora Data e Hora de início da reunião 

reuFinalPlenario Data e hora de fim da reunião plenária 

reuId Identificador da reunião 

reuLink Dados sobre os links da reunião, representado pela estrutura DadosLink 

reuLocal Local/Sala onde foi realizada a reunião 

reuNumero Número da reunião 

reuTarDes Descrição do âmbito da reunião  

reuTarId Identificador do âmbito da reunião 

reuTarSigla Sigla do âmbito da reunião 
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reuTirDes Descrição do tipo de reunião 

 

Presencas 

Nome Descrição 

motivoFalta  Motivo da Falta à reunião 

nomeDeputado Nome parlamentar do Deputado 

siglaFalta Sigla da Falta do Deputado 

siglaGrupo Sigla do Grupo Parlamentar a que o Deputado pertence 

siglaQualidadePresencaOrgao Sigla que indica a qualidade de presença do Deputado na reunião 

 

Reuniao 

Nome Descrição 

reuId Identificador da Reunião 

reuNumero Número da Reunião 

reuDataHora Data e Hora da reunião 

reuLocal Local da Reunião 

reuTirDes Descrição do tipo de reunião 

legDes Sigla da Legislatura 

file:///C:/Users/mgalmeida/Documents/Visual%20Studio%202015/Projects/APGeracaoXML/Documentacao/Help/html/d0dde3fe-5aa0-95c4-4e9d-e8cf2383d641.htm
file:///C:/Users/mgalmeida/Documents/Visual%20Studio%202015/Projects/APGeracaoXML/Documentacao/Help/html/ee485580-2823-d23f-3af0-f357dcf8ac83.htm
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selNumero Número da Sessão Legislativa 

 

DadosCargoDeputado 

Nome Descrição 

Cardes Descrição do Cargo  

carDtFim Data em que o Deputado terminou esse Cargo 

carDtInicio Data em que o Deputado iniciou esse Cargo 

carId Identificador do Cargo 

 

DadosSituacaoGP 

Nome Descrição 

gpDtFim Data de fim de atividade desse Grupo Parlamentar 

gpDtInicio Data de Inicio de atividade desse Grupo Parlamentar 

gpId Identificador do Grupo Parlamentar 

gpSigla Sigla do Grupo Parlamentar 

 

DadosSituacaoOrgaoDeputado 

Nome Descrição 

sioDes Descrição da situação do Deputado no Órgão 
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sioDtFim Data de Fim da situação do Deputado no Órgão 

sioDtInicio Data de Início da situação 

sioTipMem Tipo de Situação 

 

DadosOrgaoPCPHistorico 

Nome Descrição 

orgDes Descrição do Órgão Parlamentar 

orgId Identificador do Órgão Parlamentar 

orgNumero Número do Órgão Parlamentar 

Orgsigla Sigla do Órgão Parlamentar 

presComissao 
Datas referentes a período de cada cargo, representado pela estrutura 

DadosPeriodoCargo 

 

DadosSituacaoDeputado 

Nome Descrição 

sioDes Descrição da situação do deputado 

sioDesFim Fim da situação 

sioDtInicio Data de início da situação 

 

DadosVideo 
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Nome Descrição 

Tipo Tipo de vídeo 

Url Link para o vídeo 

 

DadosLink 

Nome Descrição 

lnkId Identificador do link 

lnkTexto Descrição do link 

lnkTipo Tipo de link 

lnkUrl Url do link 

 

DadosCargoDeputado 

Nome Descrição 

carId Identificador do cargo 

carDes Descrição do cargo 

carDtInicio Data de início do cargo 

carDtFim Data de fim do cargo 

 

Orgao_Reuniao24Response 
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Nome Descrição 

Return Lista de reuniões, representadas pela estrutura DadosReuniao 

 

OrgaosListOut 

Nome Descrição 

idOrgao Identificador do órgão 

siglaOrgao Sigla do órgão 

nomeSigla Descrição da sigla do órgão 

numeroOrgao Número do órgão 

siglaLegislatura Sigla da legislatura 

 

DadosPeriodoCargo 

Nome Descrição 

pecId Identificação do período 

pecTiaDes Tipo de cargo 

pecDtInicio Data de início 

numeroOrgao Número do órgão 

pecDtFim Data de fim 
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DadosOrgaoSearch 

Nome Descrição 

orgId Identificador de órgão 

orgNumero Número do órgão 

orgDes Descrição do órgão 

orgSigla Sigla do órgão 

orgTioId Identificação 

orgTioDes Descrição do Órgão 

orgSuoId Identificação do tipo de comissão 

orgSuoDes Descrição 

orgSituacaoDes Descrição  

legDes Legislatura 

orgDtInicioActividade Data de início de atividade do órgão 

orgDtFimActividade Data de fim de atividade do órgão 

 


