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O ano que passou marcou 
uma nova etapa do Pro-
grama Interlegis. Para 

integrar as Casas legislativas, 
buscou-se mais que o fortale-
cimento dessa comunidade no 
ambiente virtual, como já se fa-
zia desde sua criação, em 1997. 

Em 2011, o Interlegis promo-
veu diversas ações, como três 
encontros de diretores-gerais 
de Casas legislativas. Também 
participou de eventos relacio-
nados à atividade parlamentar, 
principalmente regionais.

Segundo o diretor da Secre-
taria Especial do Interlegis, 
Haroldo Tajra, as iniciativas 
ajudaram a estabelecer uma 
relação mais próxima entre os 
agentes que fazem o dia a dia 
das Casas legislativas, além de 

colocar o programa como refe-
rência na esfera parlamentar.

Tajra destacou a prorrogação 
do contrato com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID), que mantém a parceria 
até dezembro de 2013. “É o 
reconhecimento do órgão finan-
ciador quanto à excelência dos 
trabalhos do Interlegis”, disse.

Em abril, o presidente do Se-
nado, José Sarney, reafirmou o 
apoio ao programa, em reunião 
com o representante do BID, 
Fernando Carrillo.

O Projeto de Moderniza-
ção Legislativa (PML) é um 
dos destaques. Por meio dele, 
desenvolveram-se sistemas re-
lacionados ao Portal-Modelo e 
ao Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo (SAPL). Também 

se implantou o domínio .leg.br 
na internet.

Houve ainda quatro encon-
tros de comunicação integrada, 
que renderam projetos para 22 
câmaras. E o jornal Interlegis 

Brasil teve sete edições, envia-
das a câmaras e prefeituras. 

Quase 4.500 profissionais 
foram certificados nos cursos a 
distância e aconteceram outras 
46 ações de capacitação. Dez 

câmaras revisaram seus marcos 
jurídicos — regimento interno 
e lei orgânica municipal — e 
48 passaram por diagnósticos 
administrativos e legislativos 
(veja mais nas págs. 3 e 4).

Ano marcou nova etapa do Interlegis
Em 2011, programa mostrou avanços na busca pela integração e modernização do Legislativo

A Câmara Municipal 
de Assis, em São Paulo, 
recebeu, em 28 de 
novembro, o certificado ISO 
9001, por ter estabelecido 
e mantido um sistema de 
gestão de qualidade do 
processo legislativo. A 
auditoria foi realizada nos 
dias 16 e 17 do mesmo mês.

O certificado vale até 
2014 e sua concessão será 

comemorada em sessão 
especial da câmara. 

O Interlegis participou 
dessa conquista, dentro do 
Projeto de Modernização 
Legislativa (PML). 
Especialmente pelo fato de 
a Casa utilizar o Sistema 
de Apoio ao Processo 
Legislativo (SAPL) na 
sua versão 2.4, a mais 
atualizada.

No dia 22 de dezembro, 
o Interlegis apresentou aos 
setores de Relações Públicas e 
de Projetos Especiais (Supres) 
do Senado a dinâmica dos 
projetos de comunicação para 
câmaras municipais nos próxi-
mos dois anos. 

O diretor de Formação e 
Atendimento à Comunidade 
Legislativa, Francisco Etelvino 
Biondo, relatou a evolução do 
programa desde 1997.

Ele explicou que o processo 
de elaboração de um projeto 
começa com o diagnóstico 
da situação da câmara. E no 
Encontro Interlegis de Comu-
nicação Integrada, de alcance 
regional, é designado um 
gestor, que propõe uma série 
de ações de comunicação. Um 
documento oficial é enviado 

para a aprovação e assinatura 
do presidente da Casa.

A estratégia se baseia em 
duas frentes. Uma é levar ações 
que promovam um trabalho 
melhor de comunicação. A 
outra visa formar gestores, que 
sirvam como ponte entre o 
Interlegis e as câmaras, acom-
panhando o projeto durante 
um ano.

O conteúdo do documento 
pode ser alterado, caso haja 
necessidade, e ter a validade 
prorrogada ao final do período. 

Segundo Débora Pais, res-
ponsável pelo gerenciamento 
dos projetos executivos da 
área de Comunicação, as 
câmaras de Irecê e de Luís 
Eduardo Magalhães (BA), 
Agudo e Bento Gonçalves (RS) 
já assinaram o documento.

Em reunião com Fernando Carrillo (E), representante do BID, Sarney reafirma seu apoio ao programa
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Programa visa preparar 

gestores de comunicação
Câmara de Assis recebe 
certificação ISO 9001 

Interlegis Brasil: Como o se-
nhor vê a evolução do Interlegis, 
desde 1999, quando o BID passou 
a ser o parceiro internacional 
do Estado brasileiro, por meio 
do Senado?

Dino Caprirolo: O programa 
Interlegis é a primeira expe-
riência de inclusão digital no 
âmbito parlamentar da América 
Latina e vem apresentando bons 
resultados. No final da década 
de 90, havia uma grande hete-
rogeneidade de representações 
políticas, deficiência nos níveis 
de comunicação, pouca infor-
mação e articulação entre as 
diferentes esferas legislativas, 
falta de participação da socieda-
de e carência de infraestrutura 
tecnológica.

IB: Por isso, as primeiras 
ações buscaram equipar as 
Casas legislativas com equipa-
mentos de informática?

DC: Sim. A primeira etapa 

do programa foi marcada pela 
entrega de estações de trabalho 
com acesso à internet e capaci-
tação básica para o seu uso a 
3.278 câmaras que aderiram ao 
projeto. O objetivo imediato era 
facilitar a gestão administrativa 
e legislativa. Com esse investi-
mento, pudemos verificar um 
excelente retorno qualitativo, 
pois tal ação ajudou a fomentar 
a implementação da rede virtual, 
integrando membros da comuni-
dade legislativa de todo o país.

IB: Como o senhor vê a atu-
ação do Interlegis hoje?

DC: O Interlegis 2 contempla 
um novo modelo de moder-
nização legislativa em quatro 
áreas de intervenção. Busca-se 
o desenvolvimento de solu-
ções tecnológicas, de canais 
de comunicação, de fontes de 
informação, além da capacitação 
de parlamentares e servidores. 
Estive recentemente na Câmara 

de Jaguarão, no Rio Grande 
do Sul, onde vi, de perto, as 
transformações, para melhor, 
proporcionadas pela atuação do 
Interlegis naquela Casa. 

IB: Quais os próximos passos 
para incrementar a parceria BID/
Interlegis?

DC: O contrato foi prorro-
gado por mais dois anos em 
novembro do ano passado, con-
firmando o interesse do banco 
em continuar a apoiar o progra-
ma. Constatamos a necessidade 
e as autoridades do Senado se 
comprometeram a aprimorar 
os procedimentos de compras 
e contratações, no sentido de 
aumentar a execução física 
e financeira do empréstimo. 
Com isso, esperamos cumprir 
as metas de investimentos em 
produtos, serviços e ações que 
garantam a integração e a mo-
dernização do Poder Legislativo 
brasileiro.

Capacitação de servidores e 
parlamentares é prioridade

Dino Caprirolo

Especialista em modernização do Estado representa o BID 
no acompanhamento do contrato com o Interlegis

Entrevista
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Áreas de RP e de Projetos Especiais do Senado conhecem o programa
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A divulgação de informações 
claras e isentas sobre a ativida-
de parlamentar tem sido uma 
necessidade para as Casas legis-
lativas, devido a uma demanda 
crescente da sociedade. A trans-
parência é uma exigência legal 
e essencial para a democracia, e 
o Interlegis tem auxiliado as Ca-
sas legislativas nesse objetivo.

Em 2011, no portal de notícias 
do Interlegis foram feitas 571 
atualizações e disponibiliza-
dos 14 links de transmissão 
em videostreaming de eventos 
realizados na sede, em Brasília.

Para Francisco Etelvino Bion-
do, diretor de Formação e Aten-
dimento do Interlegis, um dos 
principais objetivos do órgão 
é “estimular a interação entre 
os membros da comunidade 
legislativa”. Segundo ele, a 
palavra de ordem para isso é 
relacionamento — não só entre 
o Interlegis e as Casas, mas tam-
bém entre elas e a sociedade.

Duas profissionais de relações 
públicas organizaram 16 even-
tos durante o ano: encontros 
nacionais, regionais e locais, 
seminários e outros. Além dis-
so, houve 16 iniciativas em par-
ceria com outras instituições, 
públicas e privadas. Na sede, 
em Brasília, foram feitos 191 
eventos, sendo que 66 tiveram 
transmissão por videoconferên-
cia ou videostreaming.

Para atender à demanda inter-
na de material impresso, quatro 
profissionais de publicidade 
produziram 38 fôlderes e fili-
petas; material de divulgação 
por e-mail dos cursos do Projeto 

Saberes (cursos a distância); 
assinaturas de e-mail para os 
servidores do Interlegis; novas 
capas para livros da Biblioteca 
Básica Interlegis, para material 
do curso de Cerimonial Legisla-
tivo; projeto gráfico, projeto de 
reformulação para o novo portal 
Interlegis; anúncio institucional 
para a revista Em discussão!; 
e diagramação e produção do 
jornal Interlegis Brasil.

Jornal
Fruto de parceria com a Se-

cretaria Especial de Comunica-
ção Social do Senado, o jornal 
impresso do Interlegis registra 
os principais fatos sobre o 
Programa Interlegis em todas 
as suas áreas de atuação, além 
de informar a comunidade le-
gislativa sobre assuntos de seu 
interesse: orçamento público, 
eleições, ouvidoria, entre ou-
tros. Mensalmente, a publica-
ção circula no Distrito Federal, 
como encarte do Jornal do Sena-
do, e é distribuído para todas as 
assembleias estaduais, câmaras 
municipais e prefeituras. Em 
2011, foram sete edições com 
19 mil exemplares cada um, 
produzidas por dois jornalistas 
e duas estagiárias.

Encontros
O Interlegis tem oferecido 

às câmaras conveniadas fer-
ramentas tecnológicas como a 
rede de videoconferências e o 
Portal-Modelo. Em 2011, foram 
organizados eventos específicos 
para estabelecer contato mais 
direto com os profissionais que 

atuam na área de comunica-
ção das Casas que participam 
do projeto de modernização 
legislativa. Durante os quatro 
encontros de Comunicação In-
tegrada — na Bahia, Maranhão, 
Rio Grande do Norte e Rio Gran-
de do Sul —, comunicadores e 
parlamentares de 25 câmaras 
puderam tomar conhecimento 
do que há de mais avançado 

para divulgar à população o que 
acontece no parlamento local.

Técnicos do Senado têm feito 
palestras sobre cerimonial, jor-
nalismo, assessoria de impren-
sa, publicidade institucional, 
comunicação interna e organi-
zação de eventos, sempre com 
enfoque na realidade do Poder 
Legislativo.

Com base nos dados levan-

tados com o profissional de 
cada Casa e no diagnóstico 
feito anteriormente, é nomeado 
um gestor que propõe, em um 
projeto executivo, ações especí-
ficas para criar ou melhorar os 
instrumentos de comunicação 
das câmaras com a sociedade e 
internamente.

As Casas legislativas, princi-
palmente de cidades menores, 
têm dificuldades na gestão das 
informações geradas ou consu-
midas por elas. Além do Censo 
do Legislativo publicado em 
2006, diagnósticos individuali-
zados identificaram que muitas 
câmaras nem tinham arquivos 
adequados para a guarda dos 
documentos oficiais, conforme 
exige a Constituição federal.

Um dos maiores problemas é 
o grande número de Casas que 
precisam atualizar o regimento 
interno. Outro é a inexistência 
ou a inadequação das leis orgâ-
nicas municipais. Algumas ci-
dades simplesmente as copiam 
de outras. O resultado é que, por 
exemplo, as constituições de 
algumas cidades do interior do 
país têm dispositivos relativos 
à orla marítima.

Diante dessa realidade, fo-
ram formatadas oficinas para 
orientar os servidores e os 

 parlamentares das câmaras a 
revisarem ou elaborarem as 
leis orgânicas e regimentos in-
ternos. Três servidores, incluin-
do um consultor do Senado, 
atenderam 47 cidades em nove 
encontros nos estados da Bahia, 
Ceará, Maranhão, Minas Ge-
rais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e no Distrito 
Federal.

O Interlegis também oferece 
em seu portal grande acervo de 
acesso geral, legislação, glossá-
rios, sites de busca legislativa, 
dados do censo, diários oficiais, 
jurisprudências, entre outros.

Diagnósticos
Para dar suporte a ações pon-

tuais, o Interlegis desenvolveu 
a estratégia de enviar dois téc-
nicos especialmente treinados 
a cada câmara conveniada. O 
objetivo é traçar a situação atual 
da administração (recursos 

humanos e materiais) e do pro-
cesso legislativo de cada Casa. 

Com os dados levantados, é 
feito um diagnóstico que fun-
damentará a elaboração dos 
projetos executivos para cada 
área de atuação do Interlegis. 
Assim, os técnicos do programa 
podem sugerir iniciativas para 
melhorar o funcionamento das 
atribuições próprias e dos pro-
cessos de gestão dos legislativos.

Ao todo, 62 profissionais 
do Interlegis foram mobiliza-
dos para a realização de 135 
diagnósticos, em 2011 — pra-
ticamente o dobro de 2010 (68) 
— nos estados de Alagoas (1), 
Bahia (6), Ceará (11), Maranhão 
(15), Minas Gerais (11), Mato 
Grosso (1), Pará (3), Paraíba 
(19), Pernambuco (6), Piauí 
(10), Paraná (20), Rio de Janeiro 
(4), Rio Grande do Norte (12), 
Rio Grande do Sul (4), Rondô-
nia (1), Santa Catarina (1), São 
Paulo (8) e Tocantins (2). 

Com encontros e produtos de comunicação, Interlegis auxilia o Legislativo

Casas avançam na transparência de informação para a sociedade

Câmara de Jaraguá do Sul (SC) passou por diagnóstico em dezembro

Comunicação

Informação

Apoio em legislação e arquivo documental
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 BA Feira de Santana, Irecê, 
Guanambi, Luís Eduardo 
Magalhães, Salvador, 
Teixeira de Freitas e Utinga 

 MA Bacabal, Barreirinhas, 
Itapecuru-Mirim e São José 
do Ribamar  RN Apodi, 
Caicó, Canguaretama, 
Ceará-Mirim, João Câmara, 
Messias Targino, Natal e Tibau 
do Sul  RS Agudo, Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, 
Jaguarão, Lagoa Vermelha e 
Carazinho 

25 câmaras
Casas atendidas nos encontros 

de comunicação integrada

Organização municipal
Casas atendidas pelas ofi cinas de Revisão de Regimento 

Interno e Lei Orgânica Municipal

 BA Irecê, Itaberaba, Lençóis, Seabra e Utinga 

 CE Barro, Caririaçu, Fronteiras, Juazeiro, Milagres e Várzea Alegre 

 MA Timon  

 MG Ervália, São Miguel do Anta, Teixeiras e Viçosa 

 PI Bom Jesus, Floriano, Gilbués, Guadalupe, Inhuma, Picos, São 
Gonçalo do Piauí, São José do Divino, São Raimundo Nonato e Teresina 

 RJ Petrópolis, Santa Maria Madalena e Teresópolis 

 RN Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, João Câmara, Messias 
Targino, Mossoró, Natal, São José do Mipibu, Tibau do Sul e Várzea 

 RS Camaquã, Jaguarão, Pedras Altas, Rio Grande e São Lourenço do Sul 

 SP Birigui e Taubaté
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Cerca de 10,4 mil parlamenta-
res e servidores das três esferas 
do Legislativo buscaram capaci-
tação profissional por meio dos 
cursos oferecidos pelo Interlegis 
em 2011. 

Foram 29 cursos presenciais e 
21 a distância que alcançaram 
todo o país. Todos gratuitos e 
sempre focados nas necessi-
dades específicas da atividade 
político-parlamentar.

Amanda Albuquerque, coor-
denadora da área de Capacita-

ção, ressalta que tal resultado 
foi conseguido graças ao em-
penho dos 21 servidores que 
atuam no setor.

Para os cursos a distância, o 
Interlegis desenvolveu o sistema 
Saberes, que utiliza a plata-
forma Moodle. Trata-se de um 
conjunto de softwares livres que 
possibilitam, por exemplo, a 
interação entre os participantes 
por meio de chats. Já os cursos 
presenciais são formatados a 
partir da demanda.

A área de Tecnologia do Inter-
legis criou e implementou, ano 
passado, o domínio .leg.br na 
internet. Trata-se de inovação 
mundial, com o objetivo de 
afirmar o espaço institucional 
do Poder Legislativo na rede 
mundial de computadores, já 
que o .gov.br se refere aos órgãos 
do Executivo. Atualmente, o 
domínio é usado por 78 câmaras 
municipais e pela Assembleia 
do Estado do Amapá.

O Interlegis também ampliou 
ações para consolidar o uso 
dos seus principais produtos 
à disposição das câmaras e 
assembleias, como o Portal- 
-Modelo, o Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo (SAPL) e 
o Sistema de Apoio à Atividade 
Parlamentar (SAAP). 

No total, 290 Casas brasileiras 
utilizam 464 desses produtos, 
sendo que 384 são hospedados 
gratuitamente nos servidores 
do Interlegis, em Brasília. Entre 
elas, as assembleias do Acre, 
Distrito Federal, Maranhão, 
Paraíba, Rondônia e Tocantins. 

A Assembleia Nacional Popular 
de Guiné-Bissau também usa o 
Portal-Modelo, que é hospedado 
no programa Interlegis. 

O SAPL, que organiza e dis-
ponibiliza na internet todos os 
passos do processo legislativo, 
está presente em 190 Casas. O 
SAAP é utilizado por 11, e o 

Portal-Modelo, por 263. 
Ponto de partida da criação 

do programa em 1997, a área de 
Tecnologia tem hoje 30 colabo-
radores e desenvolve sistemas 
grátis que auxiliam os Legisla-
tivos na modernização dos seus 
serviços e promovem a integra-
ção do Legislativo brasileiro.

Interlegis lança o domínio .leg.br
na internet, uma inovação mundial

A área de tecnologia do In-
terlegis executou uma média 
de duas videoconferências por 
dia útil, num total de 532 horas.

Vários eventos nas dependên-
cias do programa foram trans-
mitidos em videostreaming. 
Destaque para as audiências pú-
blicas de comissões do Senado 
e da Câmara, com transmissão 
simultânea para assembleias 
legislativas e para o público 
em geral.

O Interlegis também sustenta 

tecnicamente as comunidades 
colaborativas, acessíveis no seu 
portal: Gitec (tecnologia), Gial 
(administração), Gicom (co-
municação), Grupo Interlegis e 
DGLegis (diretores-gerais). Ne-
las, os usuários podem partici-
par de discussões virtuais sobre 
assuntos e situações referentes 
à atividade parlamentar. 

Em novembro, o 4º EnGitec 
(Encontro Nacional do Gitec) 
reuniu 180 técnicos em Brasília, 
para 19 palestras e oito cursos.

Tecnologia aperfeiçoa troca 

de experiências legislativas

Cursos alcançaram mais 

de 10 mil pessoas em 2011

Tecnologia

Capacitação

Interlegis e diretores de escolas legislativas definem ações conjuntas destinadas a servidores e parlamentares
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CURSOS ALUNOS TREINADOS LOCAL DO TREINAMENTO
Cerimonial do Ambiente Legislativo Municipal 53 Taubaté – SP

Cerimonial do Ambiente Legislativo 17 Jaguarão – RS

Cerimonial do Ambiente Legislativo Municipal 55 Natal – RN

Cerimonial do Ambiente Legislativo Municipal 56 Juazeiro do Norte – CE

Atendimento ao Público 30 Sete Lagoas – MG

Cerimonial do Ambiente Legislativo 51 Betim – MG

Cerimonial do Ambiente Legislativo 23 Sete Lagoas – MG

Cerimonial do Ambiente Legislativo 54 Rolim de Moura – RO

Cerimonial do Ambiente Legislativo 26 Caxias do Sul – RS

Cerimonial do Ambiente Legislativo Municipal 49 João Pessoa – PB

Jornalismo Legislativo Aplicado ao Portal-Modelo 44 Araçatuba – SP

Oficina de Portal-Modelo 29 João Pessoa – PB

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 26 Jaguarão – RS

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 32 Lençóis – BA

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 22 São Paulo – SP

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 13 Petrópolis – RJ

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 67 Juazeiro do Norte – CE

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 89 Teresina – PI

Oficina de Revisão de Regimento Interno e Lei Orgânica 44 Natal – RN

Oficina Interlegis – Portal-Modelo 16 Natal – RN

Oficina Interlegis – Portal-Modelo 20 Brasília – DF

Oficina Interlegis – Portal-Modelo 22 Vitória – ES

Oficina Interlegis – Portal-Modelo 18 Brasília – DF

Oficina Interlegis – Portal-Modelo 9 Agudo – RS

Oficina Interlegis – Portal-Modelo 28 São Luís – MA

Oficina Interlegis – SAPL 20 Brasília – DF

Oficina Interlegis – SAPL 40 João Pessoa – PB

Oficina Interlegis – SAPL 18 Brasília – DF

Oficina Multidisciplinas – Produtos Interlegis 56 Porto Alegre – RS

TOTAL 1027

Presenciais

CURSOS INSCRITOS
BROffice Calc 218

BROffice Writer 215

Busca de Qualidade 382

Cerimonial no Ambiente Legislativo 446

Desenvolvimento de Competências Gerenciais 413

Direito Administrativo para Gestores de Contrato 468

Excelência no Atendimento 392

Formação de Coordenadores de EaD 277

Gestão de Convênios 244

Introdução ao Orçamento Público 407

Introdução à LRF 436

Licitações e contratos 944

Noçoes Básicas de Administração 971

Novo Acordo Ortográfico 281

Organização de Gabinete Parlamentar 490

Ouvidoria no Ambiente Legislativo 345

Práticas de Jornalismo Legislativo 434

Princípios Básicos da Gestão do Conhecimento 390

Redação e Técnica Legislativa 464

Técnicas de Oratória 917

Tutoria na EaD 229

TOTAL 9.363

A distância

ESTADO PORTAL- 
MODELO SAPL SAAP

AC 1
AL 3 1
AM 2 1
BA 16 12
CE 6 4
DF 1 1
ES 14 3
GO 10 4
MA 15 16 1
MG 35 26 3
MS 1
MT 3
PA 3 2

ESTADO PORTAL- 
MODELO SAPL SAAP

PB 21 20 1
PE 4 2
PI 10 9
PR 23 7 1
RJ 9 7 1
RN 10 11
RS 28 19 1
RO 4 2
RR 1
SC 15 10
SE 1 1
SP 27 26 3
TO 5 1

TO
TA

IS

Portal-Modelo 263
SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo) 190
SAAP (Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar) 11
Hospedados gratuitamente no Interlegis 384
Total de Casas atendidas 290

Comunidades colaborativas virtuais
LISTA NÚMERO DE PARTICIPANTES
Grupo Interlegis 741

GITEC (tecnologia) 590

GIAL (administração) 470

GICOM (comunicação) 154

DGLegis (diretores-gerais) 30

Total de participantes 1.985
Total de postagens 6.408

DIGNO DE NOTA
Assembleia do Amapá é a primeira Casa estadual a usar o domínio .leg.br

Casas legislativas com sistemas do programa


