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ATA DA 13ª REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 12
DE NOVEMBRO DE 2013

Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia doze de novembro de dois mil e treze, na
sala de audiências da Presidência do Senado Federal, reuniu-se a Comissão Diretora, com a
presença do Senador Renan Calheiros, Presidente e dos Senadores Jorge Viana, Primeiro
Vice-Presidente; Romero Jucá, Segundo Vice-Presidente; Flexa Ribeiro, Primeiro-Secretário;
Ângela Portela, Segunda-Secretária; João Vicente Claudino, Quarto-Secretário e Casildo
Maldaner, Quarto Suplente. O Senhor Presidente, Senador Renan Calheiros, declarou
abertos os trabalhos e deu início à apreciação dos itens da pauta administrativa. Item 1:
Minuta de Ato da Comissão Diretora que dispõe sobre a distribuição e comercialização das
obras editadas, reeditadas, coeditadas ou reimpressas pelo Senado Federal. Designado o
Senador João Vicente Claudino como relator da matéria. Item 2: Minuta de Ato da
Comissão Diretora que institui o Manual de Identidade Visual de Publicações do Senado
Federal. O Senhor Primeiro-Secretário expôs ao Colegiado os benefícios da edição do ato,
dentre eles a melhoria do aspecto visual gráfico das publicações, e a considerável economia
de recursos, sobretudo com a diminuição no consumo de papel, água e alumínio, utilizados
na impressão das obras. Após, foi exibido um vídeo elaborado pela Coordenação de Criação
e Marketing (COMARK), da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), que ilustrava as
vantagens da nova regulamentação. Depois de debatida a matéria, o Ato foi aprovado. Item
3: Republicação do Ato da Comissão Diretora nº 11, de 2013, para a correção de seu Anexo
Único, a fim de consolidar a relação de todos os bens hospitalares relacionáveis doados ao
Governo do Distrito Federal (GDF). Dada a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, ele
explicou ao Colegiado que a doação de bens móveis e de medicamentos feita pelo Senado
Federal ao GDF foi realizada pelos Atos da Comissão Diretora nºs 11 e 12, de 2013.
Entretanto, a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal (SPATR) identificou bens móveis
do Senado Federal doados ao GDF que não constaram nos Anexos dos atos supracitados.
Assim, o Senador Flexa Ribeiro sugeriu a republicação do ATC nº 11, de 2013, para fazer
constar, em seu anexo único, a relação final consolidada de todos os bens transferidos ao
Distrito Federal. Prestados esses esclarecimentos, a Comissão Diretora autorizou a
republicação do Ato na forma proposta, conforme dispõe o art. 28 do ATC nº 16/2012. Item
4: Proposta de alteração do artigo 4º do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2005, que
disciplina a realização de inventários nas unidades administrativas do Senado Federal e
estabelece procedimentos de movimentação e tombamento de bens permanentes. O
Senhor Primeiro-Secretário apresentou ao Colegiado a justificação da matéria. Salientou
que os principais objetivos da mudança eram: 1) atualizar as regras referentes à realização
de inventários, e aos procedimentos de movimentação e tombamento de bens
permanentes; 2) garantir maior rigor, controle e transparência sobre a gestão dos bens
patrimoniais do Senado Federal. O Senhor Presidente do Senado, por sua vez, também
ressaltou a importância da matéria, acentuando que a minuta decorria da unificação e
racionalização na gestão dos almoxarifados da Casa. Debatido o assunto, o Ato foi
aprovado. Item 5: Proposta de alteração do Ato da Comissão Diretora nº 14, de 2013, para
transpor o Núcleo de Comissão Processante da Diretoria-Geral para a Secretaria de
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Recursos Humanos (SERH) e o Núcleo de Comunicação Interna da Diretoria-Geral para a
Coordenação de Relações Públicas (COREP) da Secretaria de Comunicação Social, bem
como unificar no Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais as atividades dos
Programas Senado Verde e Acessibilidade. O Senhor Presidente expôs ao Colegiado os
benefícios das alterações propostas: 1) simplificar e racionalizar a estrutura da DiretoriaGeral do Senado; 2) unificar as atividades desempenhadas pelo Programa Senado Verde e
Pelo Programa de Acessibilidade, sob a coordenação da Diretoria-Geral, já que caberá ao
Gestor do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais a presidência e a coordenação
de Comissões ou Grupos de Trabalhos constituídos para atuação nessas áreas. O Senhor
Diretor-Geral ressaltou que a medida não implicará qualquer custo adicional ao Senado
Federal com as realocações promovidas pelo Ato, uma vez que não haverá modificação nas
funções comissionadas nem na despesa total prevista. Após tais explicações, o Ato foi
aprovado. Na sequência, foi concedida a palavra ao Senhor Diretor-Geral, Antônio Helder
Medeiros Rebouças, que apresentou, aos Senadores, relatório sobre a execução
orçamentária de 2013; o comparativo entre os orçamentos dos anos de 2013 e 2014; as
economias já obtidas pela Administração da Casa na gestão de compras e contratações no
corrente ano; bem como informações que traçaram o "Painel do SIS": número e
distribuição de beneficiários, ingressos de recursos e dispêndios do SIS, saldo do fundo de
reserva. Complementando a pauta, o Senhor Primeiro-Secretário submeteu ao Colegiado a
solicitação formulada no processo nº 00200.021794/2013-11. Constatada a existência de
decisão judicial (antecipação de tutela) em favor da requerente, o Colegiado decidiu
sobrestar os autos até a decisão final de mérito da ação judicial impetrada pela interessada,
determinando-se à Advocacia do Senado Federal (ADVOSF) que acompanhe o desfecho da
referida demanda. O Senhor Primeiro-Secretário, em seguida, submeteu à deliberação do
Colegiado a aplicação da regra contida no art. 6º, § 10, do Ato do Primeiro-Secretário nº 02,
de 2013, o qual estabeleceu que o serviço extraordinário não excederá a 2 (duas) horas nos
dias úteis, 20 (vinte) no mês e 60 (sessenta) no ano. Após discussão do tema, o Colegiado
decidiu que o servidor que desempenha a função de motorista de gabinete, de monitor do
Programa de Visitação Institucional do Congresso Nacional, bem como aqueles lotados na
Secretaria-Geral da Mesa (SGM) e Secretaria de Polícia do Senado (SPSF) não estarão
sujeitos ao limite de 60 (sessenta) horas anuais. Por fim, o Senhor Presidente submeteu à
Comissão Diretora a decisão de dar cumprimento imediato ao Acórdão nº 2602/2013 - TCU
- Plenário, no que diz respeito à devolução de valores recebidos acima do teto
constitucional, determinando o imediato desconto em folha salarial dos valores recebidos.
Após o debate, por proposta do Senhor Primeiro-Secretário, vencido o Senhor Presidente, o
Colegiado decidiu sobrestar o assunto. Esgotada a pauta administrativa, procedeu-se ao
exame das matérias legislativas que constarão da ata da reunião da Mesa do Senado
Federal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às dezesseis horas e cinquenta e
cinco minutos, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião,
determinando que eu, Antônio Helder Medeiros Rebouças, Diretor-Geral do Senado,
lavrasse a presente Ata que, após assinada pelos membros da Comissão Diretora presentes,
vai à publicação.
Senador Renan Calheiros - Presidente, Senador Jorge Viana - 1º Vice-Presidente, Senador
Romero Jucá - 2º Vice-Presidente, Senador Flexa Ribeiro - 1º Secretário, Senadora Ângela
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Portela - 2ª Secretária, Senador João Vicente Claudino - 4º Secretário, Senador Casildo
Maldaner - 4º Suplente de Secretário.
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