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OLEGISLATIVO
MODERNO EINTEGRADO
O Programa lnterlegis, criado em 1997, é executado pelo
Instituto Legislativo Brasileiro. Seus técnicos desenvolvem e disponibilizam,
gratuitamente, para câmaras municipais e assembleias legislativas
produtos tecnológicos que ajudam na modernização, na segurança
dos dados e na transparência dos trabalhos legislativos e administrativos.
Entre estes sistemas estão o Portal Modelo, um site
próprio para as casas legislativas; o Sistema de Apoio ao Processo
Legislativo (SAPL), que informatiza o processo interno; e o e-mail
legislativo. O domínio do Legislativo na internet (.leg.br) também foi
criado e é gerido pelo lnterlegis.
O lnterlegis promove ainda oficinas de capacitação - para
treinamento no uso das ferramentas tecnológicas ou consultoria em
temas como Cerimonial, Marcos Jurídicos, Gestão Sustentável - e
Encontros institucionais.

Também hospeda os produtos na chamada nuvem do legislativo
e dá suporte a grupos colaborativos na internet sobre processo legislativo
e tecnologia, entre outros.
Para conhecer mais sobre o Programa, acesse o site www.interlegis.leg.br

QUEM PODE TER ACESSO AOS PRODUTOS E SERVIÇOS
OFERECIDOS PELO PROGRAMA INTER OIS?
Qualquer casa legislativa pode, bastando, para isso, ter convênio
com o Programa e solicitar um ou mais produtos que desejar.
Informações sobre convênio e modelos de ofícios para este fim,
entre outras, podem ser obtidas no portal lnterlegis ou na Central de
Atendimento: (61) 3303-3221.
A única contrapartida exigida é que a alimentação e atualização
das ferramentas, como o Portal Modelo e o SAPL, seja feita pela câmara.

QUAIS SÃO ESSES PRODUTOS?
QUAIS BENEFÍCIOS ELES TRAZEM PARA AS CASAS LEGISLATIVAS?
Plataforma desenvolvida pela Câmara dos
Deputados e disponibilizada pelo Programa lnterlegis

• Democracia

para aumentar a interação entre os parlamentares
e os cidadãos, fortalecendo a representatividade
do mandato. Inclui módulos de audiências interativas,
contribuição para projetos e fórum de discussão.

O "serviço de hospedagem" de DNS, Portal Modelo
e SAPL - ou armazenamento nos equipamentos próprios do
lnterlegis - permite que a casa Legislativa tenha seus
produtos instalados e acessados através da infraestrutura
existente na sede do Programa.
Com isto, evitam-se gastos em infraestrutura, segurança,
backup e manutenção de equipamentos.

HOSPEDAGEM

Encontro

lnterlegis

Palestras reunindo deputados, vereadores,
servidores e convidados com especialistas para
discutir temas de interesse do Legislativo e da agenda
local. Podem ser realizados em conjunto com as
Oficinas ou separadamente.

Treinamentos presenciais de curta duração sobre
o uso e funcionamento dos produtos tecnológicos
lnterlegis.
Também se aplica ao suporte para a revisão e
atualização dos Marcos Jurídicos (Regimento Interno
e Lei Orgânica Municipal), Cerimonial, Licitação e
Contratos e Câmara Verde.

Oficinas

lnterlegis

É um site desenvolvido especialmente para as

Portalill
Modelo

casas legislativas, que têm autonomia quanto à sua
customização e atualização do seu conteúdo. É
utilizado por mais de l .500 delas.
Sua utilização atende às exigências das Leis de

lnterlegis

Acesso à Informação e Transparência.

O Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL)
informatiza todo o processo legislativo, desde a
apresentação, tramitação e votação de projetos
até o armazenamento de leis para consultas; organiza
as sessões plenárias e dá publicidade às votações
por meio do painel eletrônico; permite a compilação
de proposições e normas jurídicas.

~ SAPL

lnterlegis

O domínio .leg.br reforça a identidade do

• 1. Jeg.br
lnterlegis

Legislativo na internet, padroniza o domínio e reduz
barreiras técnicas e políticas existentes.
O .leg.br é gerido pelo Programa lnterlegis e
refere-se ao Legislativo, enquanto o .gov.br refere-se
ao Executivo.

São grupos de discussão de temas de interesse
do Legislativo. Eles atuam em um ambiente virtual
mantido pelo lnterlegis e alimentado pelos membros
da comunidade legislativa, de maneira independente
e autônoma, em que são discutidas soluções de
problemas, melhoria dos sistemas e questões
relacionadas ao processo legislativo, entre outras.

e-mail

Legislativo
segurança • credibilidade • identidade

~ COLAB

lnterlegis

Produto criado sob medida para proporcionar
segurança e credibilidade no uso do correio eletrônico
por servidores e parlamentares de casas legislativas
estaduais e municipais.
Entre outras vantagens, pode ser acessado por
qualquer navegador e é entregue pronto para ser
utilizado.

COMO SOLICITAR UMA OFICINA?
1. A realização de oficinas obedece a um calendário
e começa por um pedido da casa legislativa a pelo
menos um senador do estado.

COMO SOLICITAR UM PRODUTO?
As casas legislativas podem fazer uso simultâneo de uma ou
mais ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Programa
lnterlegis. Para saber qual procedimento adotar, o caminho
mais fácil é acessando o endereço:

2. O senador, então, deve encaminhar a solicitação ao
1º Secretário do Senado, que é o diretor nacional do
Programa lnterlegis. Cabe a ele dar a autorização e
repassar a demanda, para as devidas providências,
à Coordenação de Planejamento e Relações
Institucionais do lnterlegis.

HTTP://WWW.INTERLEGIS.LEG.BR/PRODUTOS_SERVICOS/TECNOLOGIA/PRODUTOS

UMA ÚNICA CÂMARA PODE SER BENEFICIADA PELO
TREINAMENTO OU ÉPRECISO REUNIR UM GRUPO DELAS?
1.

Para multiplicar sua ação e otimizar custos, o Programa lnterlegis dá prioridade a grupos de casas, em geral em
torno de 20, reunidas em cidades-polo.

2. A câmara anfitriã deve colaborar oferecendo a infraestrutura necessária ao treinamento (computadores com
conexão à internet, auditório ou sala-laboratório para o grupo de servidores) e recepção das casas vizinhas.

Oficinas
lnterlegis

QUALQUER SERVIDOR PODE PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS?
É PRECISO TER ALGUM PRÉ-REQUISITO?
Não necessariamente, mas o resultado final é
potencializado se alguns requisitos são observados.
Para cada Oficina, existe um perfil indicado para os
servidores das casas participantes. Isto, porém, não
é excludente. Mesmo quem não se encaixe nestes
parâmetros, se desejar, poderá participar.
A saber:

oficina

.PORTAL MODELOu

• Servidores das áreas de comunicação (para alimentar o portal com notícias,
clipping, fotos e vídeos) com conhecimentos/habilidades em redes sociais, ou
que tenham algum conhecimento de acesso/pesquisa na internet;
• Servidores da área administrativa (para alimentar as pastas de documentos de
transparência) com conhecimentos/habilidades e acesso/pesquisa na internet;
• Servidores da área de informática que possam desempenhar o papel de
multiplicadores dentro da casa legislativa.

.

oficina

SAPL
u

-

• Prioritariamente servidores da área de processo legislativo que tenham
algum conhecimento de informática;
• Servidores da área administrativa que tenham algum conhecimento de
processo legislativo;
• Servidores da área de informática que possam desempenhar o papel de
multiplicadores na casa legislativa.

.

oficina

-

ARTICULAÇÃO ECOMPILAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS
u

• Dirigida preferencialmente a servidores da área jurídica;
• Responsáveis pela produção das proposições e/ou da redação dos
textos das matérias legislativas;
• Recomenda-se conhecimento de informática.

oficina

.CERIMONIALu

• Dirigida preferencialmente a profissionais de Relações Públicas e/ou cerimonial
das casas legislativas. Como em muitas delas não há um setor ou pessoas com
qualificação específica na área, o treinamento também pode ser feito por
servidores vinculados - ou não - às Mesas Diretoras, encarregados de eventos
como posses e visitas protocolares;
• É usualmente frequentado por parlamentares, já que também aborda questões
relativas à imagem pública, além de outras, como etiqueta, protocolo e
cerimonial também para eles.

.

oficina

MARCOS JURÍDICOS
u

-

• O público é amplo, embora o tema seja mais afeito aos parlamentares e
servidores que estejam discutindo mudanças no Regimento Interno da
Câmara e/ou na Lei Orgânica Municipal;
• Podem ser assessores com formação jurídica ou que apenas acompanhem
o tema. É frequente o acompanhamento por interessados de instituições
de fora, como universidades.

_

oficina

GAMARAS
VERDES
.,,
u

-

• Servidores envolvidos em diversas atividades como compras, contratações,
consumo, construções, reformas.

oficina

-

COMUNICAÇÃO
INTEGRADA
.,,
u

• Assessores e servidores de casas legislativas que atuam na área de comunicação.

oficina

-

LICITAÇÕES
.,, ECONTRATOS
u

• Dirigida especialmente a servidores responsáveis pela elaboração de termos de
referência, projetos básicos e minutas de editais, bem como membros de comissão
de licitação, pregoeiros e equipe de apoio ou quaisquer outros servidores que
queiram exercer tais atividades.

.

oficina

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO LEGISLATIVO
u

-

• Gestores, ordenadores de despesas e responsáveis por áreas estratégicas que
vão definir planos em áreas como orçamento, pessoal e logística.

oficina

_

CIDADE INTELIGENTE,
GESTAO EFICIENTE
.,,
u

-

• Dirigida a agentes políticos e servidores que atuam no debate de políticas
públicas, projetos de saúde e educação, inteligência urbana e desenvolvimento
municipal sustentável.

ALÉM DAS FE RAMENTAS TECNO

o ILB tem uma longa
experiência em educação a distância, voltada para o público em
geral, mas especialmente para o servidor do Legislativo.

S-O VÁRI SOPÇÕES DE CURSOS ONLINE com tutoria

(com duas
ofertas anuais, sujeitas ao calendário legislativo) e sem tutoria,
oferecidos durante todo o ano.

EXEMPLOS DE CURSOS COM TUTORIA
Redação e Técnica Legislativa; Orçamento Público Avançado;
Gestão do Conhecimento Legislativo; Organização de Gabinete Parlamentar.

EXEMPLOS DE CURSOS SEM TUTORI
Cerimonial no Ambiente Legislativo; Contratações Públicas;
Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal;
Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público; Ética e Administração Pública;
Introdução ao Orçamento Público; Lei de Acesso à Informação (parceria Senado/UFMG);
O Poder Legislativo Municipal no Brasil; Processo Legislativo Federal.

PARA SABER MAIS, ACESSE: HTTPS://SABERES.SENADO.LEG.BR

