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Plano de metas do Senado Federal 
A Comissão Diretora aprovou em 24 de abril de 2013 o Planejamento Estratégico do Senado Federal, composto pelo Mapa Estratégico 
Institucional e pelo Plano de Metas da Administração. Este plano foi estruturado seguindo as dimensões estratégicas apresentadas no mapa, 
apontando o alinhamento das metas com as diretrizes estratégicas institucionais. O mapa aprovado pela Comissão Diretora está apresentado a 
seguir: 



4 
 

Status das metas em 7/5/2013 

 Executado A executar nos 100 dias Em execução Total geral 
Gestão de Recursos 

Internos 35 9 3 47 

Legislativa 4 0 1 5 
Sociedade 17 5 8 30 

Transparência 4 2 2 8 
Total geral 60 16 14 90 
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Prazo de conclusão para metas 
“em execução” 

Quantitativo de 
metas 

1º semestre de 2013 7 

2º semestre de 2013 6 

Depende do Plenário 1 

Total geral 14 
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Até 10 de maio de 2013, data que a atual gestão do Senado completará 100 dias, estima-se que 85% das metas estarão cumpridas, sendo que 67% 
delas já estavam concluídas em 7 de maio e 18% deverão estar finalizadas dentro do prazo estipulado. 

O Plano de metas do Senado Federal foi desenvolvido a partir das seguintes etapas: 

1. Levantamento com todos os setores do Senado Federal, incluindo as ações, atividades e projetos em andamento ou planejados até 
dezembro de 2016; 

2. Classificação em curtíssimo prazo (Plano de 100 dias), curto prazo (até dezembro de 2013), médio prazo (até dezembro de 2014) ou 
longo prazo (até dezembro de 2016), de acordo com a previsão de conclusão; 

3. Agrupamento de ações e atividades ou desmembramento de projetos, de acordo com a necessidade, transformando os dados fornecidos 
pelas áreas em metas; 

4. Manifestação das áreas quanto aos resultados esperados e prazos determinados; 

5. Manifestação de áreas técnicas envolvidas na execução das metas de outros setores – tais como Infraestrutura (Secretaria de Engenharia) 
e Tecnologia da Informação (Prodasen) – para que elas pudessem validar a execução das metas e ratificar os prazos estabelecidos; 

6. Validação do setor de Orçamento, atestando a viabilidade econômico-financeira das metas e prazos setoriais. 

7. Análise e inclusão no Plano das metas e seus respectivos prazos, com exceção daquelas que não estavam alinhadas com as novas 
diretrizes institucionais e medidas de racionalização da casa. 
 

Plano de Metas - Senado Federal 

Dimensões 
Estratégicas 

N° Metas Área responsável 
Situação em 
08/05/2013 

Previsão de 
Conclusão 

Sociedade 

1 Instituir Mapa Estratégico Institucional do Senado Federal declarando 
para a sociedade a visão de futuro da Casa e seus objetivos estratégicos. DGER EXECUTADO --- 

2 
Realizar pesquisa de opinião nacional sobre a PEC das Domésticas. 

Secretaria de 
Transparência EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

3 Promover a interatividade e a participação popular em 15 audiências 
públicas,via telefone, internet e redes sociais. 

Secretaria de 
Transparência EXECUTADO --- 
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4 Aumentar as opções de interatividade e o uso de redes sociais do Portal 
do Alô Senado; 

Secretaria de 
Transparência EXECUTADO --- 

5 Agregar funcionalidades informatizadas para aprimorar o acesso da 
sociedade às informações do Portal de Pesquisas Legislativas. Prodasen EM EXECUÇÃO 31/12/2013 

6 Ampliar o conhecimento da sociedade sobre o Orçamento da União por 
meio da divulgação do programa educativo Orçamento Fácil.  SECS EXECUTADO --- 

7 
Promover o acompanhamento e fiscalização do Orçamento da União por 
meio de capacitação na modalidade de ensino à distância (EAD) de 360 
cidadãos no uso do sistema informatizado SIGA Brasil. 

CONORF EXECUTADO --- 

8 Ampliar a divulgação das atividades parlamentares e dos senadores na TV 
e Rádio Senado.  SECS EXECUTADO --- 

9 Apresentar projeto de ampliação do público alvo da Rádio Agência, 
incluindo rádios comunitárias como multiplicadoras. SECS EXECUTADO --- 

10 Ampliar a divulgação das ações político/parlamentares dos senadores nos 
estados. 

SECS EM EXECUÇÃO Depende do 
Plenário 

11 Difundir o acervo do Senado e do Congresso para os alunos do ensino 
fundamental da rede pública do Distrito Federal e Entorno.  SIDOC EXECUTADO --- 

12 Atualizar exposição histórico-cultural do Senado no espaço “Túnel do 
Tempo”. SIDOC EXECUTADO --- 

13 Instituir política de responsabilidade socioambiental.  DGER EXECUTADO -- 
14 Instituir modelo de gestão de responsabilidade socioambiental. DGER EM EXECUÇÃO 31/07/2013 

15 Integrar em nível corporativo as iniciativas de responsabilidade 
socioambiental do Senado; DGER EM EXECUÇÃO 31/07/2013 

16 Implementar o projeto do Jardim Produtivo na quadra 309 sul.  DGER EXECUTADO --- 

17 Levantar dados de geração de resíduos visando à racionalização e 
destinação socioambiental adequadas. DGER EM EXECUÇÃO 10/05/2013 

18 
Adaptar os instrumentos de novas aquisições e contratações de bens e 
serviços aos princípios de sustentabilidade, buscando soluções 
sustentáveis e alinhadas à Política Socioambiental do Senado Federal. 

DGER EXECUTADO --- 

19 Iniciar a gestão de recursos não renováveis. DGER EXECUTADO --- 

20 Renovar do termo de adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero e 
Raça. SERH EXECUTADO --- 

21 Rever Plano de Acessibilidade do Senado Federal. SERH EXECUTADO --- 
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22 Propor a política de acessibilidade do Senado Federal. SERH EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

23 Demarcar as vagas de estacionamento exclusivas para deficientes e 
idosos. SENG EM EXECUÇÃO 08/08/2013 

24 Prover a acessibilidade ao Plenário do Senado Federal e à Tribuna. SENG EM EXECUÇÃO 30/09/2013 

25 Instalar placas de identificação em braile nos gabinetes dos senadores e 
nas áreas de grande circulação do Senado Federal. SPATR EM EXECUÇÃO 09/05/2013 

26 Adquirir ferramenta informatizada para gerar automaticamente 
informação de áudio a partir dos textos oficiais do Senado Federal. DGER EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

27 

Adquirir microcomputadores em conformidade com os padrões nacionais 
e internacionais de sustentabilidade e compromisso da empresa licitante 
de que ela não emprega na distribuição dos equipamentos ofertados à 
administração substâncias perigosas em concentração acima dos padrões 
recomendados. 

DGER EXECUTADO --- 

28 
Lançar o Módulo de Sinalização para Acessibilidade – Deficiência Visual, 
que fornece um diagnóstico das alterações e adaptações estruturais 
necessárias ao Plano de Adequação dos Prédios do Senado Federal 

DGER EXECUTADO --- 

29 

Apresentar à Comissão Diretora a publicação eletrônica (e-Pub) da 
Constituição Federal e da legislação de acessibilidade, que são livros 
digitais que permitem anotações, marcações, alteração de fonte, cor do 
fundo e leitura em áudio, promovendo a acessibilidade. 

SEEP EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

30 Criar novo site da livraria virtual do Senado na Internet. SEEP EXECUTADO --- 
31 Lançar na internet novo portal da Biblioteca Digital. SIDOC EM EXECUÇÃO 09/05/2013 

Transparência 
 

32 
Instalar o Conselho de Transparência e Controle Social. 

Secretaria de 
Transparência EXECUTADO --- 

33 Regulamentar as atividades do Conselho de Transparência e Controle 
Social  

Secretaria de 
Transparência EXECUTADO --- 

34 
Inaugurar o novo Portal da Transparência do Senado. 

Secretaria de 
Transparência EM EXECUÇÃO 17/05/2013 

35 Realizar pesquisa de opinião nacional sobre Transparência e redução de 
gastos do Senado.  

Secretaria de 
Transparência EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

36 Dar divulgação, no Portal da Transparência, aos dados de remuneração 
dos servidores, aposentados e pensionistas do Senado Federal. 

Secretaria de 
Transparência EXECUTADO --- 

37 Elaborar o Portal Copa Transparente. Prodasen EM EXECUÇÃO 10/05/2013 
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38 Concepção e implantação de painéis com informações relativas à redução 
de gastos no Senado SECS EXECUTADO --- 

39 Organizar seminário de 1 ano da Lei de Acesso à Informação. SIDOC EM EXECUÇÃO 10/06/2013 

 
Legislativa 

 

40 Revisar marcos jurídicos municipais de 95 Casas Legislativas no âmbito do 
Programa de Modernização do Legislativo Brasileiro. ILB/Interlegis EXECUTADO --- 

41 Capacitar 330 servidores do Senado em temas legislativos e 
administrativos, na modalidade de ensino à distância – EAD. ILB/Interlegis EXECUTADO --- 

42 

Definir atuação da Consultoria Legislativa nos novos mecanismos de 
exercício das atribuições da Casa, tais como: avaliação do Sistema 
Tributário Nacional e das administrações tributárias dos entes federados; 
sessões de debates temáticos; sistemática de controle da atuação das 
agências reguladoras e seus dirigentes; banco de dados federativo. 

CONLEG EXECUTADO --- 

43 
Organizar seminários técnicos de “Diálogos Legislativos”, de 
periodicidade mensal, para promover debates e esclarecimentos sobre 
temas de interesse do Congresso Nacional. 

CONLEG EXECUTADO --- 

44 
Concluir a Reflexão Estratégica da Consultoria Legislativa alinhada ao 
Mapa Estratégico Institucional e à Agenda Estratégica da Administração 
do Senado Federal e definir os projetos decorrentes. 

CONLEG EM EXECUÇÃO 31/05/2013. 

Gestão de 
Recursos 
Internos 

45 Instituir plano de metas da administração do Senado Federal. DGER EXECUTADO --- 

46 
Desenvolver curso de capacitação de ensino à distância do SIGA Brasil, no 
sentido de facilitar o acesso a informações em diversos níveis, reduzindo 
a necessidade de intermediação da CONORF. 

CONORF EXECUTADO   

47 
Concluir o sistema de operação da central de pauta e produção 
jornalística, que aumenta a integração dos veículos, diminui custo e 
elimina retrabalho. 

SECS EXECUTADO --- 

48 Capacitar 20 servidores no sistema da central de pauta e produção 
jornalística. SECS EXECUTADO --- 

49 Lançar e disponibilizar na Internet o Manual de Comunicação da SECS.  SECS EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

50 Instituir modelo de gestão corporativa de processos organizacionais do 
Senado Federal. DGER EM EXECUÇÃO 31/07/2013 

51 
Integrar o planejamento dos projetos técnico-administrativos do Senado, 
por meio do sistema informatizado de Gestão da Estratégia e Projetos 
(GEP). 

DGER EXECUTADO --- 

52 Elaborar Relatório de Gestão do Senado Federal, relativo ao exercício de DGER EXECUTADO --- 
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2012, e utilizá-lo no processo de melhoria organizacional. 
53 Captar as propostas orçamentárias setoriais do Senado Federal. SAFIN EM EXECUÇÃO 10/05/2013 

54 Reduzir de 19 para 11 o número de secretarias da Diretoria-Geral por 
meio de aglutinação de competências. DGER EXECUTADO --- 

55 Institucionalizar e especializar uma unidade organizacional para gestão de 
contratos cujo maior componente seja a terceirização de mão de obra. DGER EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

56 Reduzir 30% dos custos dos serviços de telefonia fixa das unidades 
administrativas e de assessoramento. DGER EXECUTADO --- 

57 Reduzir custos de pessoal, tornando vagas 25% do total de funções 
comissionadas das unidades técnico-administrativas do Senado Federal. DGER EXECUTADO --- 

58 Monitorar o consumo de recursos não renováveis do Senado, com 
levantamento de dados dos últimos 5 anos. DGER EXECUTADO --- 

59 Finalizar a campanha de conscientização socioambiental “Faça a Coisa 
Certa” – Etapa II; SERH EXECUTADO --- 

60 

Organizar um Ciclo de Palestras e de Treinamento sobre iniciativas do 
quotidiano que garantem a economia de recursos e a sustentabilidade do 
meio ambiente, contribuindo com as propostas do Programa Senado 
Verde. 

SERH EXECUTADO --- 

61 Criar um manual de identidade visual de publicações institucionais. SEEP EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

62 Elaborar Projeto Básico de serviço de precificação da folha de pagamento 
do Senado Federal. DGER EXECUTADO --- 

63 Implantar o Cartão de Pagamentos do Governo Federal para 
movimentação de Suprimento de Fundos. SAFIN EXECUTADO --- 

64 Concluir a elaboração do Manual de Utilização do Suprimento de Fundos. SAFIN EXECUTADO --- 

65 
Implantar a Avaliação de Desempenho de servidores nos termos da 
Resolução nº 69/2012, com a realização de palestras prévias de 
capacitação de gestores e servidores. 

SERH EXECUTADO --- 

66 

Redistribuir os servidores que não integram carreira de saúde do quadro 
do Senado Federal e que estavam lotados na Secretaria de Assistência 
Médica e Social antes da publicação do Ato da Comissão Diretora nº 3, de 
2013.  

SERH EXECUTADO --- 

67 
Implementar o Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2013, entre o 
Senado Federal e o Distrito Federal para viabilizar o intercâmbio de 
servidores a fim de suprir necessidades mútuas de profissionais nas áreas 

SERH EXECUTADO --- 
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que menciona.  

68 
Promover um ciclo de palestras destinadas aos servidores a respeito das 
regras de aposentadoria, e às possibilidades de vida saudável para os 
aposentados.  

SERH EXECUTADO --- 

69 Apresentar proposta de revisão do Ato que disciplina a utilização dos 
espaços culturais do Senado Federal. SIDOC EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

70 Contratar e planejar a implantação de nova solução informatizada de 
gestão de documentos e processos (SIGAD-SF). SIDOC EXECUTADO --- 

71 Atualizar plataforma tecnológica, ampliando a capacidade e adequando o 
padrão visual da Biblioteca Digital do SF. SIDOC EM EXECUÇÃO 09/05/2013 

72 
Estabelecer diretrizes para ordenamento do uso de espaço físico pelas 
unidades administrativas e parlamentares no complexo arquitetônico do 
Senado Federal. 

SENG EM EXECUÇÃO 10/05/2013 

73 Instalar nova central telefônica do Senado Federal, gerando economia e 
racionalização de recursos. STELE EXECUTADO --- 

74 Instalar 178 aparelhos telefônicos analógicos adaptados para uso de 
mecanismo de telealimentação, eliminando o uso de pilhas. STELE EXECUTADO --- 

75 Executar 14 visitas técnicas de avaliação e manutenção do complexo 
arquitetônico do Senado Federal. DGER EXECUTADO --- 

76 
Concluir a instalação do sistema de controle patrimonial e de 
almoxarifado utilizando tecnologia de rádio frequência - (programa 
“SPALM”).  

SPATR EXECUTADO --- 

77 
Iniciar a catalogação de materiais conforme padrões internacionais e a 
transferência de dados patrimoniais do sistema informatizado antigo para 
o sistema novo. 

SPATR EXECUTADO --- 

78 Iniciar a colocação de etiquetas com tecnologia de radio frequencia (RFID) 
nos bens patrimoniais do Senado Federal e realização de inventário total. SPATR EXECUTADO --- 

79 Concluir a montagem dos lotes para leilão de bens patrimoniais do 
Senado, otimizando o espaço destinado ao estoque patrimonial SPATR EXECUTADO --- 

80 Atualizar termo de cessão e permissão de uso de espaço por terceiros. SPATR EXECUTADO --- 

81 Migrar o Portal do Orçamento para um software livre, reduzindo custos 
de licença. Prodasen EM EXECUÇÃO 10/05/2013 

82 Implementar a 1ª fase do modelo de serviço de impressão terceirizado, 
com a substituição de 816 impressoras, gerando economia e Prodasen EM EXECUÇÃO 30/06/2013 
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racionalidade no uso de recursos e promovendo a sustentabilidade. 

83 Agregar funcionalidades informatizadas ao processo eletrônico de gestão 
de férias e movimentação de lotação de servidor. Prodasen EXECUTADO --- 

84 
Aperfeiçoar recursos informatizados - sistema PLANOR- para agilizar o 
processo de elaboração da proposta orçamentária da administração do 
Senado. 

Prodasen EXECUTADO --- 

85  Integrar os sistemas informatizados Saúde-Caixa e SIS. Prodasen EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

86 Integrar o Sistema de Gestão da Estratégia e Projetos – GEP ao Sistema de 
Tramitação de Processos – CAD. Prodasen EXECUTADO --- 

87 
Implantar o sistema informatizado SUPRI de gestão da movimentação dos 
recursos financeiros de suprimento de fundos, desde a solicitação até a 
prestação de contas. 

Prodasen EXECUTADO --- 

88 Substituir 500 microcomputadores de modelos antigos instalados nos 
gabinetes e lideranças por novos modelos. Prodasen EXECUTADO --- 

89 Substituir 250 microcomputadores de modelos antigos instalados nas 
áreas administrativas por novos modelos. Prodasen EM EXECUÇÃO 08/05/2013 

90 Contratar e planejar a implantação da nova solução de controle de 
material e patrimônio (SAMP). Prodasen EXECUTADO --- 

 

Na tabela a seguir são apresentadas as metas que ainda estão em execução, porém com data estimada de término após o prazo de 100 dias: 
 

Dimensões 
Estratégicas 

N° Metas Área responsável 
Situação em 
08/05/2013 

Previsão de 
Conclusão 

Sociedade 

5 Agregar funcionalidades informatizadas para aprimorar o acesso da 
sociedade às informações do Portal de Pesquisas Legislativas. Prodasen EM EXECUÇÃO 31/12/2013 

10 Ampliar a divulgação das ações político/parlamentares dos senadores nos 
estados. 

SECS EM EXECUÇÃO Depende do 
Plenário 

14 Instituir modelo de gestão de responsabilidade socioambiental. DGER EM EXECUÇÃO  31/07/2013 

15 Integrar em nível corporativo as iniciativas de responsabilidade 
socioambiental do Senado; DGER EM EXECUÇÃO  31/07/2013 
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22 Propor a política de acessibilidade do Senado Federal. SERH EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

23 Demarcar as vagas de estacionamento exclusivas para deficientes e 
idosos. SENG EM EXECUÇÃO 08/08/2013 

24 Prover a acessibilidade ao Plenário do Senado Federal e à Tribuna. SENG EM EXECUÇÃO 30/09/2013 

26 Adquirir ferramenta informatizada para gerar automaticamente 
informação de áudio a partir dos textos oficiais do Senado Federal. DGER EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

TRANSPARÊNCIA 34 
Inaugurar o novo Portal da Transparência do Senado. 

Secretaria de 
Transparência EM EXECUÇÃO 17/05/2013 

LEGISLATIVA 44 
Concluir a Reflexão Estratégica da Consultoria Legislativa alinhada ao 
Mapa Estratégico Institucional e à Agenda Estratégica da Administração 
do Senado Federal e definir os projetos decorrentes. 

CONLEG EM EXECUÇÃO 31/05/2013 

GESTÃO DE 
RECURSOS 
INTERNOS 

50 Instituir modelo de gestão corporativa de processos organizacionais do 
Senado Federal. DGER EM EXECUÇÃO  31/07/2013 

82 
Implantar a 1ª fase do modelo de serviço de impressão terceirizado, com 
a substituição de 816 impressoras, gerando economia e racionalidade no 
uso de recursos e promovendo a sustentabilidade. 

Prodasen EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

85  Integrar os sistemas informatizados Saúde-Caixa e SIS. Prodasen EM EXECUÇÃO 30/06/2013 

Controle de ações de redução de custos 
 

Em atendimento ao disposto no artigo 12, do Ato 3/2013, da Comissão Diretora, e seguindo diretrizes fornecidas pela Presidência do Senado 
Federal, a Diretoria Geral está acompanhando a ações  que tratam de redução de custos em contratos de terceirização de mão de obra. Além 
disso, encontra-se, também, sob análise o quantitativo absoluto e financeiro de funções comissionadas existentes na instituição, e sobre esta 
informação, é importante observar que o crescimento nos custos ocorreu devido ao aumento de 5% na remuneração dos servidores federais, 
concedido a partir de janeiro de 2013, mas pago somente a partir de Abril do mesmo ano, devido à data de aprovação da Lei Orçamentária Anual. 
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Senado Federal Diretoria Geral
R$ 155 M R$ 303 M Atualizado em 08/05/2013 11:12

Item Data Anúncio Descrição Em 1 ano Em 2 anos Status
1 20/02/2013 Racionalização da Estrutura Ver itens 1.1 / 1.2 / 1.3 abaixo

1.1 Redução de 25% do número de FC 13 26 Executado
1.2 Redução de 1 Assistente Técnico por Gabinete Parlamentar* Executado
1.3 "Extinção" de 8 Secretarias e vários Serviços na Diretoria Geral* Executado

2 20/02/2013 Redução em contratos de terceirização 33 66 Ver itens 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 abaixo
2.1 Não renovação contrato de Apoio Adm. Previsão: 08/13
2.2 Não renovação contrato de Arquivo Previsão: 08/13
2.3 Redução de 20% contrato de Vigilância Previsão: 05/13 corte de 25,3% 
2.4 Unificação contratos de Jardinagem - Economia de 25% Em execução

3 20/02/2013 Extinção do Atendimento Ambulatorial de Saúde 3 6 Executado
4 20/02/2013 Implementação da Jornada Corrida de 7h 80 160 Executado

5 20/02/2013
Possibilidade de Chefia de Gabinete ser exercida por ocupante de Cargo 
Comissionado 4,7 9,3 Executado

6 19/03/2013 Medidas de economia na Gráfica Ver itens 6.1 / 6.2 / 6.3 abaixo
6.1 corte de 10% no contrato de mão de obra gráfica 0,6 1,2 Previsão: 06/13
6.2 redução 50% tiragem Conselho Editorial 0,1 0,2 Executado

6.3
Redução de 20 para 1 exemplar de título editado pelas Edições Técnicas 
por gabinete 1,6 3,2 Executado

7 19/03/2013 Redução de 12% no contrato da Vigilância 6,5 13,0 Previsão: 08/13
8 19/03/2013 Redução no contrato de ascensorista 0,1 0,3 Previsão: 05/13 corte de 25,4%
9 19/03/2013 Redução 10% contratos da Central de Atendimento do PRODASEN 0,7 1,4 Previsão: 05/13
10 19/03/2013 Suspensão da distribuição dos Kits e Storage Interlegis** 7 7 Executado
11 17/04/2013 Taxa de ocupação de apartamentos funcionais para não senadores 2,2 4,4 Vai a plenário
12 17/04/2013 Redução com gastos com telefonia na área administrativa 0,6 1,1 Executado
13 17/04/2013 Implantação de novo modelo de serviços de impressão 1,1 2,3 Em execução
14 17/04/2013 Redução em 25% em contratos de jornais e revistas na área administrativa 0,2 0,3 Em execução
15 17/04/2013 Suspensão do serviço de transporte de ônibus entre a rodoviária e o Anexo I 0,2 0,4 Em execução
16 17/04/2013 Economia no uso de papel para gráfica 0,6 1,2 Executado

* Valores Incluídos no cálculo de 25% de redução das FCs ** Ocorrência única

Medidas de economia  (valores em R$ milhões)
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