
Secretaria Executiva do Comitê 
Gestor do Site do Senado   

   
Relatório de Atividades 2020   

   
Ao longo do ano de 2020, a Secretaria Executiva do Comitê 
Gestor do Site do Senado organizou seis reuniões do 
Comitê, cinco delas virtuais via aplicativo Teams, e publicou 
seis atas.   
Ao longo do período, tendo como principais parceiros 
Prodasen, Secom e Nainova, a Secretaria promoveu ou 
ajudou a facilitar as seguintes atividades: 
 

Reformulações e atualizações  
• Portal do Senado - após quatro anos, a home page do 

Portal foi reformada, com objetivo de oferecer 
navegação mais simples, agradável e fácil.  


• Intranet - a nova página da Intranet foi idealizada pela 
Secom, com aprovação pelo Comitê e apoio da 
Secretaria  


• Menus do Portal principal e subportais - os menus de 
navegação foram analisados e reorganizados  


• Páginas das matérias legislativas - nova página dos 
projetos que tramitam ou tramitaram no Senado, mais 
fácil de navegar, está em processo de desenho em 
parceria com o Nainova e Secretaria Geral da Mesa   
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• Interlegis/ILB/Saberes - nova página está sendo 
criada   


• Sites de Responsabilidade Social - Sustentabilidade/ 
Acessibilidade/ Equidade  - os três sites, que eram 
separados e independentes, foram unificados e 
reorganizados 


•  Intranet da Biblioteca  
• Página da Ouvidoria  
• Página do SIS  

 
Criação e organização de páginas e serviços 

• Hot site (site temporário) com informações sobre as 
ações do Senado no combate à pandemia de 
Covid-19   


• Página Transparência e Prestação de Contas – 
resultado da implementação da Instrução Normativa 
84/2020, que trata de mapeamento de dados do Portal 
da Transparências 


• Página Legislativo Sustentável, hospedada no Portal 
do Congresso 


• Página do Viveiro - em desenvolvimento pelo SEAIND, 
do Prodasen 


• HotSite de Exposição do Museu do Senado 

• Aprimoramento na busca avançada do site do Senado 

• Reorganização da atualização do RASF em todo o 

site   

• Indexação da Revista RIL em mecanismos de busca 

acadêmicos 
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Relatórios   
• A Secretaria produziu relatórios mensais de acessos ao 

Portal principal e subportais e relatório anual de acesso 
aos portais do Senado e do Congresso Nacional.  


• Atualização dos layouts dos relatórios 

• Relatórios de acessos a partes específicas do site, a 

pedido das áreas 

• Quarto relatório de avaliação do site de acordo com os 

parâmetros da União Interparlamentar (IPU) 

   
Normas e regulamentações 
• Criação da Política de Uso/ Diretrizes  do site do 

Senado, estas últimas publicadas em 14 de agosto de 
2020 no formato da Instrução Normativa da Diretoria-
Geral número 1 de 2020, com regras e orientações 
para a gestão do site do Senado e do Congresso 
Nacional.     


• Gov.br - avaliação da participação do Senado no portal 
gov.br e inclusão da Secretaria para acompanhamento 
dos trabalhos do Portal  do Executivo 


• Auditoria interna - a secretaria atendeu solicitações de 
auditoria     


• Índice de Transparência - em parceria com a Câmara 
dos Deputados, participou da criação de um índice de 
transparência aplicável a todo o Legislativo   


   
Redes Sociais 
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• O Comitê Gestor do Site do Senado autorizou a 
criação de novos perfis oficiais do Senado nas redes 
sociais e confirmou os já publicados   


• Atualização do menu de Redes Sociais no Portal do 
Senado   


• A Secretaria prestou consultoria sobre criação de perfis 
em mídias sociais para frentes parlamentares   


  

Administrativo   
• Diagnóstico e avaliação da produção institucional e da 

estrutura organizacional da Secretaria, junto à DIREG, 
a pedido da FIA  
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