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Com idéias simples, mas inovadoras, o poder legislativo vem conseguindo, por meio da Interlegis, 
uma megainfra-estrutura de dados, aquilo que o governo eletrônico, do Poder Executivo, promete 
há dois anos: reduzir a exclusão digital no Brasil.  
 
O poder legislativo pode se orgulhar de estar cumprindo a sua parte no processo de inclusão 
digital. Graças ao programa Interlegis, o Congresso Nacional está se integrando às demais 
comunidades legislativas nas esferas estaduais e municipais, tornando-se uma gigantesca rede de 
transmissão de dados e de propagação de idéias na Internet. 
  
Concebido em 1997 pelo Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(Prodasen), o Interlegis foi implementado pelo Senado em parceria com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), que em 2000 disponibilizou US$ 25 milhões para o projeto. 
  
A infra-estrutura tecnológica consiste na Rede Nacional Interlegis (RNI), que interliga a sede do 
programa, em Brasília, com o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da 
União e todas as vinte e sete Assembléias Legislativas. Em cada um desses locais foi instalada 
uma sala de videoconferência.  
 
As Assembléias ganharam uma sala multiuso destinada a cursos e treinamentos, com 20 
microcomputadores, dois servidores e impressoras.  
 
Os primeiros resultados começaram a aparecer. Esses treinamentos já beneficiaram mais de 
1.400 vereadores e servidores das Câmaras Municipais e das Assembléias Legislativas.  
 
No ano passado o Congresso Nacional interligou mais de mil Câmaras Municipais.Essas unidades 
legislativas receberam computadores e impressoras para se ligarem à Internet, usarem o correio 
eletrônico e colocarem suas informações à disposição dos internautas. 
  
Para este ano os organizadores do programa têm a previsão de conseguir com que mais duas mil 
Câmaras Municipais se integrem ao projeto.  
 
No plano estadual, todas as Assembléias contam com salas multiuso (20 computadores em rede) 
e salas de videoconferência totalmente equipadas. 
 
 Funcionalidades do SAPL  
 
1. Comissões e Mesa Diretora: manutenção do cadastro das comissões permanentes, temporárias 
e especiais com seus dados básicos e complementares.  
 
2. Ordem do Dia: torna disponível diariamente a pauta das Sessões, etc. 
 
3. Parlamentares: manutenção do cadastro de parlamentares com dados de identificação e 
qualificação numa determinada legislatura.  
 
4. Matérias Legislativas: manutenção do cadastro das matérias legislativas apresentadas, bem 
como as matérias acessórias a estas emendas, requisições, pareceres, substitutivos, etc.  
 
5. Normas Jurídicas: cadastramento das normas jurídicas das esferas municipais, estaduais e 
federal, bem como seus textos integrais; pesquisa por tipo da norma, número, ano e assunto ou 
qualquer palavra do texto da norma, etc. 
  
 



Objetivos 
 
O Interlegis vem se tornando uma experiência de sucesso por uma razão muito simples.O 
programa tem clareza de objetivos, consignados em um contrato com o BID. Se as metas 
previstas não forem cumpridas, ele acaba.  
 
Talvez seja por esta razão que o Interlegis vem dando um banho de competência no governo 
eletrônico, também criado há dois anos, mas apresentando resultados pífios.  
 
No executivo, depois da mudança de presidente, a cúpula do e-Gov ainda não se sentou uma 
única vez para discutir o futuro deste programa. 
  
Integrar Câmaras Municipais e Assembléias Estaduais com o Congresso Nacional não é uma tarefa 
fácil, mas o Interlegis vem conseguindo a façanha.  
 
Para tanto, o programa prioriza a automação dessas casas legislativas.  
 
A equipe de Tecnologia do Interlegis, embora tivesse todos os recursos disponíveis pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento para gastar na compra de licenças de uso de software, 
preferiu eleger o Linux como sua plataforma de desenvolvimento. 
  
O software livre comanda as ações dos dois sistemas que o Interlegis distribui para as unidades 
legislativas espalhadas no País. O primeiro sistema, desenvolvido pelo Serviço de 
Desenvolvimento de Produtos e Tecnologia (STC), visa aumentar a agilidade das atividades 
decorrentes do processo de discussão e aprovação de atos normativos nas casas legislativas.  
 
Denominado SAPL – Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (veja quadro) – ele é distribuído 
para todas as unidades que se integram ao Interlegis. 
  
“Ele aumenta a agilidade na discussão e aprovação de atos normativos da instituição.  
 
Também permite a recuperação ágil de informações sobre a tramitação das matérias legislativas e 
a divulgação na Internet”, explica Paulo Fernandes de Souza Júnior, chefe de Serviço de 
Desenvolvimento de Tecnologia e Produtos (STC). 
  
Segundo ele, o sistema não tem problemas com a diversidade de casas legislativas integrantes no 
programa.  
 
Cada Câmara Municipal ou Assembléia Estadual pode adaptar o SAPL ao seu regimento interno e o 
sistema oferece ainda o controle de acesso e o gerenciamento de usuários de forma a garantir a 
integridade dos dados.  
 
No final de 2002, a equipe de Tecnologia do Interlegis lançou também um sistema de 
gerenciamento da rotina legislativa: SAAP (Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar).  
 
Ele permite a otimização do gerenciamento das ações dos parlamentares e de seus assessores 
com pessoas, grupos, organizações e no ambiente de trabalho.  
 
O SAAP vem sendo implantado por fases.Na primeira delas, a instalação é feita de forma 
assistida, ou seja, os técnicos estarão acompanhando de perto o uso pelas casas com a finalidade 
de detectar as dificuldades, as sugestões e contribuições de melhoria por parte dos usuários.  
 
Na fase seguinte, há a distribuição do sistema, que estará disponível em CD ROM ou por download 
no Portal Interlegis (www.interlegis.gov.br ). 
  



Funcionalidades do SAAP 
 
1.Contato: voltado para o gerenciamento de pessoas, permite ainda o cadastramento de dados, 
endereços e telefones de pessoas físicas e jurídicas e outros assuntos de interesse do 
parlamentar; 
 
2.Atendimento: consiste em uma agenda com armazenamento de tarefas e compromissos; 
 
3.Documento: funciona como um arquivo para documentação;  
 
4.Mala direta: possibilita a interação do parlamentar com pessoas, organizações e grupos, por 
meio de cartas, ofícios e correspondências em geral. 
  
Conteúdo 
 
O Interlegis tem um extenso conteúdo na Internet. Todas as casas legislativas integrantes do 
programa estão reunidas num portal, que tem registrado uma média de navegação de 91 mil 
acessos/mês.  
 
O portal é constituído por oito seções, com destaque para: “Cidadania”, “Comunidade Legislativa”, 
“Legislação”, “Educação”, “Adesão” e “Eventos”. 
  
Diariamente o portal recebe novas informações, com assuntos sobre as atividades do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados.  
 
O ícone “Legislação” dispõe de informações como a íntegra da Constituição Federal, as 
Constituições Estaduais, as leis orgânicas das capitais, além de todas as Leis Complementares 
Federais, o novo Código Civil, o Estatuto da Cidade, os Códigos Brasileiros e 65 leis federais sobre 
vários assuntos. Os parlamentares podem inserir diretamente projetos de lei, discursos e outras 
informações nas suas próprias páginas. 
 
O programa Interlegis oferece aprendizado aos parlamentares, servidores do poder legislativo e 
também de setores da sociedade civil.  
 
Métodos de Educação a Distância (EAD) são amplamente utilizados pela Internet, 
videoconferência e atendimento por telefone.  
 
Há ainda várias mídias aplicadas como o CD-ROM, além de materiais impressos, fitas de áudio e 
de vídeo etc.  
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