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Relatório de Atividades 2021 
Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Site do Senado 

Em 2021, a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Site do Senado organizou duas reuniões do 
Comitê, virtuais via aplicativo Teams, e publicou duas atas.     

A participação da Secretaria Executiva na implementação do Plano de Dados Abertos foi uma 
atividade que se estendeu ao longo de 2021. Relatório desse trabalho, produzido pela Secretaria de 
Transparência, pode ser visto no SIGAD, sob o número (SIGAD 00200.008907/2020-12).    

No período, tendo como principais parceiros Prodasen, Secom e Nainova, a Secretaria promoveu, 
acompanhou ou ajudou a realizar, entre outras, as seguintes atividades:   

Janeiro 

• Conclusão e apresentação à Diretoria Executiva de Gestão (DIREG) de relatório de atuação da
Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Senado Federal (SECGSF) relativa ao ano de 2020. 

• Conclusão e apresentação à DIREG do relatório de avaliação do site do Senado Federal de acordo
com diretrizes da União Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union (IPU) - 2020. 

• Atendimento à demanda do documento Sigad 00100.006931/2021 da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre governo aberto no Brasil. Resposta à parte do 
questionário dirigido ao Poder legislativo.  

• Atuação na criação e publicação do Catálogo de Dados Abertos do Senado Federal, como parte
do Plano de Dados Abertos, conforme relatório produzido pela Secretaria de Transparência (SIGAD 
00200.008907/2020-12).  

• Acompanhamento de equipes envolvidas na reformulação da página do Interlegis.

Fevereiro 

• Definição das Regras de uso do espaço Senado Informa na home page do Portal do Senado
Federal
• Atualização do modelo e design dos relatórios de acesso aos Portais do Senado Federal e do
Congresso Nacional. Até então, os relatórios eram publicados mensal e anualmente e encaminhados
por e-mail para gestores. Com o novo padrão, os relatórios passaram a ter atualização diária e foram
formatados para publicação na Intranet.
• Participação em grupo de trabalho que monitora e garante a atualização do texto da Constituição
Federal no Portal do Senado Federal
• Inclusão do glossário de Termos Legislativos no Portal do Congresso Nacional

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 21D5EBB9004355C0. 

00100.020842/2022-73

https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/AtividadesSECGSSF2020PDF.pdf
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/copy_of_IPU2020PDF.pdf
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/copy_of_IPU2020PDF.pdf
https://dadosabertos.senado.leg.br/
https://www12.senado.leg.br/interlegis
https://www12.senado.leg.br/hpsenado
https://www12.senado.leg.br/hpsenado
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/legislacao/constituicao-federal
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/legislacao/constituicao-federal
https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-legislativo
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Março 

• Publicação na Intranet dos relatórios de acesso aos Portais do Senado Federal e do Congresso
Nacional em novo padrão, com atualização diária
• Apresentação do plano de trabalho para criação dos Guias de Estilo do Senado Federal e do
Congresso Nacional.
• Atendimento às demandas da imprensa e do processo 00100.027449/2021-20, aberto pelo
deputado federal Felipe Rigone, sobre o uso do sistema de verificação de acesso ReCaptcha no Portal
do Senado Federal
• Atendimento à questionamentos do Museu do Senado sobre possibilidades de atualização do
site do Museu
• Organização e coordenação da reunião do Comitê Gestor do Site realizada no dia 31 de março e
produção da Ata número 1/2021(SIGAD 00100.032920/2021-00).
• Produção do Guia "Como publicar no site do Senado"
• Criação, junto com o Nainova, de protótipo para atualização de design, navegação e arquitetura
das páginas de projetos em tramitação no Senado (página da matéria). O protótipo foi encaminhado
para a SINFLEG para análise.
• Reformulação da  página de Acessibilidade no portal Senado que informa como o portal foi
projetado para ser acessível e fácil de usar.
• Participação em grupo de trabalho da Rede Legislativo Sustentável, incluindo criação e
publicação da página no Portal do Congresso

Abril 

• Início da organização do grupo de trabalho para criação dos Guias de Estilo do Senado Federal e
do Congresso Nacional
• Atualização dos membros do Comitê Gestor do Site do Senado - Portaria da Diretoria-Geral Nº
2400, de 2021
• Consultoria junto ao SIS sobre possibilidade de criação de perfis próprios do setor nas mídias
sociais. A decisão do SIS foi pela não criação dos perfis.
• Inclusão do glossário de Termos Orçamentários no Portal do Congresso Nacional

Maio 

• Participação em reuniões da Coordenação de Tecnologia da Informação da SECOM (COTI) com o
Prodasen, que levaram à decisão de não mais adaptar as páginas do Senado para o navegador
Internet Explorer. Os técnicos definiram que o Explorer está desatualizado, inclusive em termos de
segurança, e a própria Microsoft desencoraja sua utilização. No que se refere à Microsoft, as páginas
do Portal do Senado passarão a ser otimizadas para o novo navegador da empresa, o Edge.
• Publicação, pela Comissão Diretora do Senado, da Política de uso do Portal, definida pelo Comitê
Gestor do Site em 2020.
• Início oficial da atuação do grupo de trabalho (GT) dos Guias de Estilo do Senado Federal e do
Congresso Nacional
• Em conjunto com a COTI e Prodasen, reunião com servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre o uso pelo Senado do sistema de gerenciamento de conteúdo Plone.
• Atualização da página da SADCOM: Bibliografia recomendada sobre a Nova Lei de
Licitações
• Inclusão de WhatsApp dos setores, quando existente, nos resultados de busca na intranet

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 21D5EBB9004355C0. 

00100.020842/2022-73

https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-sf
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-cn
https://www12.senado.leg.br/institucional/museu
http://intra.senado.gov.br/sigad/novo/protocolo/impressao.asp?area=documento&cod_protocolo=2879931
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/acessibilidade/pages/acessibilidade-no-portal-do-senado
https://www.congressonacional.leg.br/rede-legislativo-sustentavel
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada?idNorma=14378736
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada?idNorma=14378736
https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario
https://www12.senado.leg.br/institucional/documentos/politica-de-uso-do-portal-do-senado-federal
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-sf
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-cn
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-cn
https://intranet.senado.leg.br/administracao/contratacoes/comite-da-nova-lei-de-licitacoes/manual
https://intranet.senado.leg.br/administracao/contratacoes/comite-da-nova-lei-de-licitacoes/manual
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  Junho   
 

• Prorrogação do prazo de atuação do GT dos Guias de Estilo. Entrega da primeira fase do trabalho  
• Participação na definição dos Termos de Uso e Política de Privacidade do Senado Federal   
• Atualização da IDG N. 1 de 2020 que estabelece diretrizes, regras e orientações para a gestão dos 
sítios na internet do Senado Federal e, no que couber, do Congresso Nacional.  
• Acompanhamento e apoio na viabilização da publicação no Portal da Transparência de 
informações sobre uso de imóveis funcionais por pessoas que não são senadores (processo 
00200.016690/2018-08 (VOLUME 1) do SIGAD).  
• Consultoria sobre possibilidade de criação de perfil no Instagram do Comitê de Gênero e Raça do 
Senado. O Comitê orientou pela não criação de perfil, sugestão acatada pelo Comitê.   
• Segunda reunião, em conjunto com a COTI e Prodasen, com servidores do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) sobre o uso pelo Senado do sistema de gerenciamento de conteúdo Plone  
• Publicação do Portal Normas, que organiza melhor o acesso à páginas de legislação federal  

  
Julho   
 

• Entra em produção nova página com o Catálogo de Dados Abertos, com apoio da SECGSF  
• Auxílio na transposição do DGER.com, publicação divulgada por e-mail, para a web  
• Apoio no processo de atualização da página de Equidade de Gênero e Raça  
• Atualização do site da Ouvidoria no portal Institucional  
•  Reformulação da página do IFI - Instituição Fiscal Independente  

  
Agosto   
 

• Tem início a participação da SECGSF no grupo de trabalho para elaboração do PGLS - Plano de 
Gestão de Logística Sustentável 2022-2023  
• Participação em iniciativas de adequação do Portal à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na 
internet e intranet  
• Atuação na implantação do Catálogo de Dados Abertos  
• No dia 20, foram entregues ao Comitê os Guias de Estilo do Senado Federal e do Congresso 
Nacional  
• Apoio ao processo de implantação da ferramenta da Atom pelo Arquivo do Senado, auxílio na 
adequação da página às regras do Guia de Estilo e criação de protótipo da página (leiaute)  
• Início das tratativas para retorno da responsabilidade de atualização e provimento de conteúdo 
da página Institucional do site do SF para a SECOM - Secretaria de Relações Públicas e Comunicação 
Organizacional   

 
Setembro  
 

• Preparação de instrução normativa e adequação na web dos Guias de Estilo do Senado Federal e 
do Congresso Nacional   
• Organização e coordenação da reunião do Comitê Gestor do Site realizada no dia 23 de setembro 
e produção da Ata número 2/2021 (SIGAD 00100.103493/2021-43).  

  
  

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 21D5EBB9004355C0. 

00100.020842/2022-73

https://www12.senado.leg.br/institucional/documentos/politica-de-uso-do-portal-do-senado-federal
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada?idNorma=288248
https://adm.senado.leg.br/normas/ui/pub/normaConsultada?idNorma=288248
https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/patrimonio
https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/patrimonio
https://normas.leg.br/busca
https://www12.senado.leg.br/dados-abertos/conjuntos?portal=Administrativo&grupo=contratacoes
https://www12.senado.leg.br/institucional/dgercom
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/equidade
https://www12.senado.leg.br/institucional/ouvidoria
https://www12.senado.leg.br/ifi
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/sustentabilidade/pages/pdfs/PGLS2022-2023BASF.pdf
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/sustentabilidade/pages/pdfs/PGLS2022-2023BASF.pdf
https://www12.senado.leg.br/transparencia/formtransparencia
https://intranet.senado.leg.br/administracao/gestao-corporativa/lgpd/
https://www12.senado.leg.br/dados-abertos/conjuntos?portal=Administrativo&grupo=contratacoes
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-sf
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-cn
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-cn
https://www12.senado.leg.br/institucional
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-sf/BASFIDGN.12021.pdf
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Outubro 

• Lançamento dos Guias de Estilo do Senado Federal e do Congresso Nacional
• Criação da página de Manuais e Guia no portal Institucional
• Acompanhamento da publicação da página Entenda a Atividade Legislativa, em quatro idiomas
português, inglês, espanhol e francês criada com apoio da SECGSF
• Tratativas, junto com o Conselho Editorial do Senado Federal, SEAIND e acadêmicos para criação
de site e hotsites em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil
• Entra no ar reformulação do site ILB/Interlegis
• Apoio na criação da página Observatório de Equidade no Legislativo
• Apresentação de sugestões para a equipe de Comunicação Interna sobre atualização de menus
da Intranet

Novembro 

• Participação nas reuniões do GT do Plano de Acessibilidade do Senado Federal para elaboração
do PGLS - Plano de Gestão de Logística Sustentável 2022-2023
• Apresentação de cinco OKRs (formato de sugestões) para o PGLS - Plano de Gestão de Logística
Sustentável 2022-2023
• Atuação, junto ao grupo de servidores do Prodasen, DIREG e STRANS, que buscam soluções para
oferecer dados abertos no Portal do Senado, para garantir que o conjunto de dados do Portal da
Atividade Legislativa também esteja disponível no formato CSV.
• Produção de relatórios de acesso específicos de cada uma das partes do Portal Institucional do
site do Senado. São 14 relatórios do Portal Institucional e mais nove de outros setores, os últimos
realizados por solicitação das áreas. Os relatórios foram encaminhados separadamente a cada setor.

Dezembro 

• Resposta e adequação a solicitações da Auditoria relativas a Dados Abertos
• Criação, junto com o SEAIND do Prodasen, de manual que objetiva padronizar e otimizar a
criação e gestão de páginas e sites no Portal do Senado e Intranet.
• Consulta aos setores envolvidos sobre a publicação de relatórios de acesso para cada parte
específica do Portal Institucional
• Ao longo de todo o ano a Secretaria participou da implementação do Plano de Dados Abertos,
conforme relatório produzido pela Secretaria de Transparência (SIGAD 00200.008907/2020-12).

  17/02/2022 

Secretaria do Comitê Gestor do 
Site do Senado Federal 

Comitê Gestor do 
Site do Senado Federal 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 21D5EBB9004355C0. 

00100.020842/2022-73

https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-sf
https://www12.senado.leg.br/institucional/guia-de-estilo-cn
https://www12.senado.leg.br/institucional/manuais-e-guias-do-senado-federal
https://www.senado.leg.br/senado/hotsites/entendaatleg/
https://www12.senado.leg.br/institucional/escoladegoverno
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/oel
https://intranet.senado.leg.br/
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/sustentabilidade/pages/pdfs/PGLS2022-2023BASF.pdf
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/sustentabilidade/pages/pdfs/PGLS2022-2023BASF.pdf
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/sustentabilidade/pages/pdfs/PGLS2022-2023BASF.pdf
https://www12.senado.leg.br/dados-abertos
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://intranet.senado.leg.br/intranet/informacao-e-documentacao/normas-do-senado-federal/manuais-tecnicos-e-guias/pdfs/tecnologia-da-informacao/manual-de-como-cuidar-das-paginas-da-intranet-e-internet-do-senado
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://intranet.senado.leg.br/administracao/relatorios/comite-gestor-do-site-do-sf/relatorios-de-acessos-ao-portal-do-senado-federal
https://www12.senado.leg.br/dados-abertos/pdf/plano-2020-2021-de-dados-abertos-do-senado-federal

