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Saiba mais

CONFIRA A ÍNTEGRA DO ESPECIAL CIDADANIA EM 
WWW.SENADO.GOV.BR/JORNAL

Portal do Senado Federal
www.senado.gov.br

Acompanhamento da atividade legislativa
www.senado.gov.br/atividade/

Blog do Senado
www.senado.gov.br/blog/

Portal LexML – Rede de Informação Legislativa e 
Jurídica
www.lexml.gov.br

Siga Brasil
http://migre.me/5ejzE

Maior transparência na atividade legislativa

o senado conta, desde 2009, 
com o Portal LexmL, um ponto 
de acesso unifi cado para infor-
mação jurídica e legislativa que 
contém mais de 1,5 milhão de 
documentos e é alimentado 
pelos próprios órgãos respon-
sáveis. Ganhador do Prêmio TI 
& Governo de 2010, o sistema 
é conhecido como o “Google 
das leis”, pela capacidade de 
organizar um grande volume 
de informações legislativas e 
jurídicas, pela rapidez e pela se-
gurança e atualidade dos dados. 

o LexmL, que recebe uma 
média de 900 mil consultas por 

mês, agrupa informações de 
modo que os links que levam 
a elas não se percam. assim, 
a lógica da urL, que indica os 
endereços de documentos na 
internet, é substituída pela urN, 
que respeita uma estrutura pró-
pria, previamente acordada. a 
Lei de Licitações, por exemplo, 
é referenciada como urn:lex:
br:federal:lei:1993-06-21;8666 
ou urn:lex:br:federal:lei:lei.lici-
tacoes. o portal não acumula 
informações. elas permanecem 
armazenadas no local de ori-
gem, que passa a constar das 
buscas do portal LexmL.

o sistema é liderado pelo 
senado, mas é uma iniciativa 
conjunta da advocacia-Geral 
da união, Câmara dos depu-
tados, Procuradoria-Geral da 
república, ministério da Justi-
ça, tribunais superiores, entre 
outros. Qualquer órgão de go-
verno que deseje colocar suas 
informações no portal pode 
fi rmar acordo de cooperação 
e enviar seus dados. a ideia é 
facilitar a busca à informação, 
cumprindo o preceito consti-
tucional que defi ne o cidadão 
como o titular do direito de 
acesso à informação. 

Nos ÚLTImos doIs anos, o 
senado investiu na moderni-
zação dos caminhos para que 
os parlamentares apresentem, 
discutam e votem projetos. 
ferramentas tecnológicas de-
senvolvidas com capacidade 
própria são utilizadas para, 
além de tornar mais ágil e se-
guro, dar maior transparência 
ao trabalho legislativo, aproxi-
mando mais o cidadão do dia a 
dia da Casa. 

as iniciativas fazem parte da 
Política de Gestão do Processo 
Legislativo eletrônico, instituí-
da pela Comissão diretora do 
senado em 2009. Como base 
de tudo está a criação de um 
depósito que armazena infor-
mações em banco de dados de 
forma inteligente e consolida-
da (data Warehouse Legislati-
vo). Isso permite que sejam ela-
borados relatórios e estatísticas 
mais precisos, aumentando a 
confi abilidade da informação 
oferecida para que 
qualquer interes-
sado possa realizar 
análises qualitati-
vas e quantitativas 
sobre a atividade 
no senado.

as informações 
sobre a atividade 
legislativa podem 
ser acessadas a 
partir da página inicial do 
senado na internet. Links de 
acesso rápido levam o usuário 
para as pautas de cada reu-
nião de comissão, disponíveis 
em formato eletrônico, com 
ligações para os diversos tex-
tos relativos a cada matéria, 
incluindo relatórios, parece-
res e emendas. além disso, 
são também apresentados os 
resultados das reuniões, pro-
porcionando acesso imediato 
e amplo às decisões tomadas 
naqueles colegiados.

as sessões do Plenário e das 
comissões podem ser acompa-
nhadas em tempo real, com 
a oferta rápida das notas ta-
quigráfi cas e de gravações de 
áudio no site. além disso, um 
dos recursos mais utilizados 
no portal do senado permite 
consultar as informações sobre 
as matérias legislativas que 
foram discutidas ou estão em 
discussão na Casa, bastando 

informar o número e o ano de 
sua apresentação. a íntegra 
dos projetos e relatórios está 
disponível e é possível saber 
em que comissão cada propos-
ta está sendo analisada e em 
que estágio de tramitação se 
encontra.

Há ainda a opção de pesquisa 
avançada, na qual o internauta 
pode inserir as informações 
de que dispõe sobre os pro-
jetos que deseja encontrar, 
como palavras-chave ou ano 
de apresentação. É possível 
pesquisar que projetos foram 
apresentados por um senador 
específi co, pelos senadores de 
um partido ou pelos senadores 
de um determinado estado.

Também pode-se descobrir 
as informações de um projeto 
pelo número da lei que ele 
gerou depois de aprovado. a 
ferramenta é útil tanto para 
o planejamento da atuação 
dos senadores quanto para o 

acompanhamento 
das matérias de 
interesse pelos ci-
dadãos. a secreta-
ria-Geral da mesa 
publica como cada 
senador votou.

outra iniciati-
va da secretaria- 
Geral é o serviço 
de explicação de 

ementas dos projetos. desde o 
início de 2010, os projetos re-
cebem um texto detalhando as 
propostas, destacando pontos 
que muitas vezes não são cita-
dos na ementa, o que facilita a 
sua busca pelos interessados. 

o cidadão que desejar acom-
panhar a tramitação de proje-
tos também tem à disposição 
ferramentas de alerta por rss 
(ferramenta de agregação de 
conteúdos na internet) ou 
correio eletrônico, bastando 
fazer um cadastro simplifi cado 
no site do senado e indicar 
o tema ou projeto de seu 
interesse.

resultado do processo de 
modernização, a oferta de 
documentos em meio eletrô-
nico, como o texto completo 
de emendas, relatórios e pare-
ceres aprovados em comissões, 
também gerou economia de 
papel, reduzindo o consumo à 
metade nos últimos cinco anos.

Senado investe, nos dois últimos anos, na modernização para tornar mais acessível ao eleitor a prestação de contas de suas atividades

o sistema siga Brasil facilita 
o acesso ao sistema Integrado 
de administração financeira 
do governo federal (siafi ) e a 
outras bases de dados sobre 
planos e orçamentos públicos. 
são números completos e atu-
alizados diariamente sobre a 
execução das despesas. Criado 
para ser um instrumento de in-
formação para quem trabalha 
diretamente com orçamento, 

o sistema também alcança o 
público com conhecimentos 
intermediários e mesmo os 
leigos. Por seu intermédio, 
é possível saber quanto um 
órgão gastou, por exemplo, 
com papel ou passagens aére-
as. em 2010, recebeu mais de 
16 milhões de consultas.

o siga Brasil permite ao par-
lamentar acompanhar a execu-
ção de dotação orçamentária 

do interesse de seus eleitores. 
em maio de 2010, o siste-
ma agregou o siga estados, 
pelo qual governos estaduais, 
mediante convênios, podem 
divulgar informações sobre 
seus orçamentos na página do 
senado. Quando as informa-
ções estiverem reunidas, será 
possível ao cidadão comparar, 
por exemplo, a educação nos 
estados com a do país.

Siga Brasil ajuda a acompanhar os orçamentos

LexML reúne mais de 1,5 milhão de documentos

a Casa aposta no uso de instrumentos de 
comunicação ágeis para atender a socieda-
de. o Blog do senado lançou recentemente 
uma seção em que cidadãos e profi ssionais 
de imprensa podem conhecer em detalhes 
aspectos do funcionamento administrativo 
da Casa e as normas que amparam esse 
funcionamento. No blog estão informações 
sobre o salário dos senadores e os benefí-
cios a que têm direito – como verba inde-
nizatória, auxílio moradia, plano de saúde 
e despesas com transporte aéreo. o blog 
explica quantos são e como são ocupados os 
imóveis funcionais do senado. Lá também se 
encontram informações sobre a composição 
do quadro de pessoal de cada gabinete, além 
das normas sobre o controle da jornada de 
trabalho dos servidores e o número de ativos 
e inativos, efetivos ou comissionados. a 
estrutura administrativa do senado é deta-
lhada no blog, onde ainda estão disonibili-
zadas explicações sobre as modalidades de 
 licitações e contratos utilizadas.

Lançado em junho de 2009, o Portal 
da Transparência do senado foi a forma 
encontrada para responder a denúncias 
envolvendo a administração da Casa e o uso 
de verbas indenizatórias pelos senadores. 
foram incluídos no portal, por exemplo, 
os boletins de pessoal que deixaram de ser 
publicados entre 1995 e 2009. 

No portal, qualquer um pode ter acesso a 
dados da gestão administrativa e da execu-
ção orçamentária. além da listagem nomi-
nal de servidores efetivos e comissionados, 
traz a relação das empresas de terceirização 
de mão de obra e de seus trabalhadores. 
se o interesse for licitações, o usuário tem   à 
disposição editais e notas de esclarecimen-
tos e andamento dos processos. 

está disponível também a prestação de 
contas das verbas indenizatórias de cada 
senador. os dados descrevem a despesa 
realizada, com nome e CNPJ do fornecedor, 
além do valor e data do documento fi scal 
apresentado na prestação de contas.

Portal dá acesso total à 
listagem de servidores

Comunicação mais ágil 
com a sociedade

Galerias lotadas em votação no Senado: iniciativas recentes ampliam a transparência de todas as atividades

oferecida para que 
qualquer interes-
sado possa realizar 
análises qualitati-
vas e quantitativas 
sobre a atividade 

as informações 
sobre a atividade 
legislativa podem 

Ferramentas de 
pesquisa e busca 
facilitam acesso 
do cidadão ao 
que se passa no 
Senado
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