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A estrutura administrativa do Senado Federal está dividida em três áreas que compreendem os 

órgãos superiores de execução, órgãos de assessoramento superior e órgão supervisionado. 

Conheça a estrutura das unidades do Senado, suas atribuições, responsáveis e formas de 

contato.  

 

Praça dos Três Poderes | Senado Federal | CEP: 70165‐900 | Brasília‐DF  

 

Telefone: +55 (61) 3303‐4000. 
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COMISSÃO DIRETORA 

 

À Comissão Diretora, com a estrutura da Mesa do Senado Federal, compete à formulação de 

políticas, objetivos, diretrizes e metas, bem como a superior supervisão e fiscalização dos atos 

administrativos, no âmbito da Instituição, nos termos do Regimento Interno e de Ato próprio 

definidor das competências e atribuições de cada um de seus membros. Art. 233.  

 

São vinculados à Comissão Diretora os Comitês e Conselhos instituídos pelo Senado Federal 

para propor diretrizes gerais de atividades de natureza administrativa, entre eles: Art. 234  

 

I – o Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica, presidido pelo Primeiro-

Secretário;  

II – o Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde (SIS), presidido pelo 

Primeiro Vice-Presidente da Mesa;  

III – o Conselho Editorial, regulamentado por ato da Comissão Diretora;  

IV – o Conselho de Supervisão do Instituto Legislativo Brasileiro, presidido pelo 

Primeiro-Secretário.  

 

 

PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL 

 

À Presidência do Senado Federal compete assessorar o Presidente do Senado Federal 

em sua missão institucional, legislativa, política e administrativa. Art. 235. (Alterado pelo 

Ato da Comissão Diretora nº 8, de 2014). 

 

§ 1º Integram a Presidência do Senado Federal: 

I – Gabinete da Presidência;  

II – Assessoria Técnica da Presidência;  

III – Secretaria de Relações Internacionais da Presidência;  

IV – Assessoria de Imprensa da Presidência;  

V – Cerimonial da Presidência;  

VI – Secretaria de Transparência do Senado Federal.  
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PRIMEIRA-SECRETARIA 

 

À Primeira-Secretaria do Senado Federal compete assessorar o Primeiro-Secretário do 

Senado Federal em sua missão institucional de superintender os serviços 

administrativos e realizar a supervisão geral do Senado Federal, segundo as diretrizes 

fixadas pela Comissão Diretora, neste regulamento e na legislação, respeitadas as 

competências específicas dos demais membros da Mesa. 

 

Parágrafo único. O Primeiro-Secretário é substituído na forma estabelecida no § 1º do 

art. 46 do Regimento Interno do Senado Federal. Art. 237 (Alterado pelo Ato da Comissão 

Diretora nº 8, de 2014).  

 

 

GABINETES DOS SENADORES E DAS LIDERANÇAS 

 

Aos Gabinetes dos Senadores e das Lideranças compete assessorar diretamente o titular na 

atividade legislativa, parlamentar, fiscalizadora, política e de comunicação social, bem como 

providenciar o suporte administrativo e logístico necessário à sua atuação. Art. 238 (Alterado 

pelo Ato da Comissão Diretora nº 8, de 2014). 
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COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E 

GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Ao Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica compete assessorar e apoiar a 

Comissão Diretora na formulação, implementação e avaliação de políticas e estratégias de 

gestão do Senado Federal, de acordo com os princípios da boa governança, promovendo a 

ética, a transparência, o desenvolvimento institucional e a imagem pública da instituição; 

estabelecer prioridades de projetos e investimentos estratégicos e definir a alocação de 

recursos críticos; analisar o desempenho organizacional do Senado Federal no âmbito técnico-

administrativo e exercer outras funções afetas à sua área de competência. Art. 239. 
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ÓRGÃOS SUPERIORES DE EXECUÇÃO 

 

São Órgãos Superiores de Execução: Art. 240.  

 

I – Secretaria-Geral da Mesa;  

II – Diretoria-Geral.  

 

 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

 

À Secretaria-Geral da Mesa compete prestar assessoramento direto e imediato às 

Mesas do Senado Federal e do Congresso Nacional no desempenho de suas atribuições 

constitucionais, legais e regimentais; executar as atividades de gestão do processo 

legislativo; assessorar e secretariar as sessões do Senado Federal e do Congresso 

Nacional; assessorar e secretariar as reuniões das Mesas, dos Líderes do Senado 

Federal e do Congresso Nacional; prestar assessoramento, por meio de suas unidades, 

às Comissões Permanentes e Temporárias do Senado Federal, às Comissões Mistas do 

Congresso Nacional, aos Conselhos e Órgãos do Parlamento e secretariar suas 

reuniões; organizar os registros das sessões e reuniões realizadas e sua publicação em 

diários e anais; promover a gestão do processo legislativo eletrônico, coordenando as 

atividades relacionadas ao provimento de informações pertinentes às matérias 

legislativas, do Senado Federal e do Congresso Nacional, às normas jurídicas, aos 

pronunciamentos e ao exercício do mandato parlamentar, bem como o atendimento 

ao usuário do processo legislativo; e coordenar as unidades administrativas que lhe 

estão afetas. Art. 241 (Alterado pelo Ato da Comissão Diretora nº 8, de 2014). 

 

Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Geral da Mesa: 

 

I – Gabinete; 
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II – Assessoria Técnica; 

III – Escritório Setorial de Gestão; 

IV – Serviço de Protocolo Legislativo; 

V – Coordenação do Sistema de Votações Eletrônicas; 

VI – Coordenação de Apoio à Mesa; 

VII – Coordenação de Redação Legislativa; 

VIII – Coordenação de Apoio Logístico; 

IX – Secretaria de Informação Legislativa; 

X – Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento; 

XI – Secretaria Legislativa do Senado Federal; 

XII – Secretaria Legislativa do Congresso Nacional; 

XIII – Secretaria de Comissões; 

XIV – Secretaria de Registro e Redação Parlamentar; 

XV – Secretaria de Atas e Diários; 

XVI – Secretaria de Expediente. 

 

 

Secretário‐Geral da Mesa: Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho 

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Poderes, Edifício Principal 1º andar | CEP: 

70165‐900 Brasília‐DF  

Telefone: +55 (61) 3303‐3264/3269  

Fax: +55 (61) 3303‐1833  

Email: sgm@senado.leg.br 

mailto:sgm@senado.leg.br
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DIRETORIA-GERAL 

À Diretoria-Geral compete a superior coordenação, supervisão e controle da gestão 

administrativa do Senado Federal, bem como executar as ações administrativas em 

consonância com as diretrizes e políticas de gestão estabelecidas pela Comissão Diretora do 

Senado Federal; assessorar e secretariar as reuniões da Comissão Diretora; prover o Senado 

Federal com métodos, técnicas e ferramentas de governança corporativa e gestão estratégica; 

prover e integrar o suporte administrativo e logístico às atividades parlamentares e legislativas 

e aos órgãos da estrutura geral do Senado Federal de acordo com as políticas, as normas legais 

e regulamentares e as deliberações da Comissão Diretora e do Comitê de Governança 

Corporativa e Gestão Estratégica. Art. 252 (Alterado pelo Ato da Comissão Diretora nº 8, de 

2014). 

§ 1º A Diretoria-Geral tem a seguinte estrutura: 

I – Diretoria-Geral Adjunta de Contratações; 

II – Diretoria-Geral Adjunta de Gestão; 

III – Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica; 

IV – Gabinete; 

V – Assessoria Técnica; 

VI – Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade; 

VII – Secretaria de Patrimônio; 

VIII – Secretaria de Administração de Contratações; 

IX – Secretaria de Recursos Humanos; 

X – Secretaria Integrada de Saúde; 

XI – Secretaria de Infraestrutura; 

XII – Secretaria de Gestão de Informação e Documentação; 

XIII – Secretaria de Tecnologia da Informação – PRODASEN; 

XIV – Secretaria de Editoração e Publicações; 

XV – Secretaria de Polícia Legislativa. 

Diretor‐Geral: Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho 

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Poderes, Anexo I, 3º andar | CEP: 70165‐900 | 

Brasília‐DF  

Telefone: +55 (61) 3303‐4000  

Fax: +55 (61)3303.4020  

E‐mail: dger@senado.leg.br 

mailto:dger@senado.leg.br


 
COMISSÃO DIRETORA 

 

ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

 

São órgãos de assessoramento superior: Art. 267  

 

I – de Consultoria e Assessoramento às Atividades Legislativas:  

a) Consultoria Legislativa;  

b) Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle;  

 

II – de Controle e Garantia da Legalidade:  

a) Advocacia do Senado Federal;  

b) Secretaria de Controle Interno do Senado Federal;  

 

III – de Comunicação Social:  

a) Secretaria de Comunicação Social.  

 

 

CONSULTORIA LEGISLATIVA 

À Consultoria Legislativa, compete a prestação de consultoria e assessoramento especializado 

à Mesa, às Comissões e aos Senadores, no âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional, 

para o desempenho de suas funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, bem como 

consultoria e assessoramento eventual à Secretaria-Geral da Mesa e à Diretoria-Geral. Art. 

268.  

 

Consultor Legislativo: Paulo Fernando Mohn e Souza  

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Podres, Anexo II, Bloco B, 2º andar | CEP: 

70165‐900 Brasília‐DF  

Telefones: +55 (61) 3303‐3295/3303‐3296  

E‐mail: conleg@senado.leg.br 

 

 

mailto:conleg@senado.leg.br
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CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

À Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle compete prestar consultoria e 

assessoramento técnico na área de direito financeiro, planos, orçamentos públicos, 

fiscalização e controle à Mesa, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

do Congresso Nacional (CMO), às Comissões do Senado Federal e às demais Comissões Mistas 

do Congresso Nacional, bem como aos Senadores, no exercício do mandato, bem como 

assessoria eventual à Secretaria-Geral da Mesa e da Diretoria-Geral. Art. 269.  

 

 

Consultor de Orçamento: Luiz Fernando de Mello Perezino  

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Poderes, Anexo I, 25º andar | CEP: 70165‐900 | 

Brasília‐DF  

Telefones: +55 (61) 3303‐3318/3303‐2790  

Fax: +55 (61) 3303‐4330  

E‐mail: conorf@senado.leg.br 

 

ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL 

 

À Advocacia do Senado Federal, órgão de assessoramento superior do Senado Federal, 

compete prestar consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, à 

Procuradoria Parlamentar, à Corregedoria Parlamentar, à Secretaria-Geral da Mesa; à 

Diretoria-Geral e demais órgãos da estrutura administrativa da Casa; opinar sobre minutas de 

atos e contratos administrativos a serem firmados pelo Senado Federal ou suas unidades; 

aprovar minutas-padrão; propor à Comissão Diretora a criação, alteração ou revogação de 

enunciados normativos; atuar em juízo na defesa das prerrogativas do Senado Federal e do 

Congresso Nacional, neste caso mediante autorização específica, asseguradas as garantias 

profissionais conferidas aos advogados públicos pela Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e 

legislação correlata aplicável ao serviço público federal; elaborar as peças processuais e 

informações a serem encaminhadas à Advocacia-Geral da União, ou, nos casos previstos em 

lei, diretamente ao Judiciário, com os elementos técnicos de fato e de direito necessários à 

defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União e do Senado Federal. Art. 270.  

mailto:conorf@senado.leg.br
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Advogado Geral: Alberto Machado Cascais Meleiro  

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Poderes, Anexo I, 24º andar | CEP: 70165‐900 | 

Brasília‐DF  

Telefones: +55 (61) 3303‐4750  

Fax: +55 (61) 3303‐2787  

E‐mail: advosf@senado.leg.br 

 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO SENADO FEDERAL 

 

À Secretaria de Controle Interno do Senado Federal, órgão de assessoramento superior, 

compete avaliar a regular e efetiva aplicação dos recursos públicos do Senado Federal, por 

meio de auditorias, atividades e demais ações de controle, de forma a contribuir, respeitando 

a segregação de funções, para o contínuo aperfeiçoamento da gestão administrativa, atuando 

com compromisso institucional, independência do órgão de controle interno, ética 

profissional, imparcialidade do auditor e objetividade nas ações de controle; prestar 

consultoria, na área de sua competência, à Mesa, à Comissão Diretora e seus membros, ao 

Presidente e à Diretoria-Geral, sob os aspectos da legalidade, da legitimidade, da 

economicidade, da efetividade, da eficiência e da eficácia, no âmbito do Senado Federal; 

elaborar o Plano Anual das Auditorias, Atividades e Ações de Controle Interno (PAInt) e 

submetê-lo ao Primeiro-Secretário, para aprovação; planejar, dirigir, fiscalizar e executar as 

atividades de auditoria e inspeção contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, 

pessoal e de tecnologia da informação, abrangendo todas as receitas e despesas públicas; 

apresentar anualmente ao Primeiro-Secretário o Relatório das Auditorias, Atividades e Ações 

de Controle (RAInt) realizadas no período, com informações das recomendações feitas e da 

avaliação das providências tomadas pela Administração; propor normas e procedimentos para 

o adequado gerenciamento de riscos, o aprimoramento da governança e o aperfeiçoamento 

dos controles internos administrativos sobre os atos que impliquem despesa ou obrigações; 

criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo, exercido pelo 

Tribunal de Contas da União; promover a integração de ações com os demais órgãos do 

Sistema de Controle Interno dos Poderes da União; elaborar e manter atualizado o Manual da 

mailto:advosf@senado.leg.br
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Secretaria de Controle Interno; realizar outras auditorias, atividades e ações de controle por 

iniciativa própria ou por determinação da Comissão Diretora e desempenhar outras atividades 

correlatas. Art. 271 (Alterado pelo Ato da Comissão Diretora nº 8, de 2014). 

 

§ 1º A Secretaria de Controle Interno tem a seguinte estrutura: 

 

I – Diretoria Adjunta; 

II – Gabinete Administrativo; 

III – Escritório Setorial de Gestão; 

IV – Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira; 

V – Coordenação de Auditoria de Contratações; 

VI – Coordenação de Auditoria de Recursos Humanos. 

 

 

Secretário de Controle Interno: Aires P. das Neves Junior  

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Poderes, Anexo I, 23º andar | CEP: 70165‐900 – 

Brasília‐DF  

Telefones: +55 (61) 3303‐4746/3303‐4785  

Fax: +55 (61) 3303‐2804  

E‐mail: scint@senado.leg.br 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

À Secretaria de Comunicação Social compete formular, coordenar e supervisionar a 

execução de programas concernentes à política de comunicação social do Senado 

Federal; controlar, orientar e dirigir a execução de tarefas relativas à divulgação das 

atividades do Senado, mediante os diversos meios de comunicação; atender a toda 

atividade senatorial que promova a instituição e o Poder Legislativo; e assessorar, nos 

assuntos de sua competência, a Presidência, a Comissão Diretora, as Comissões 

Permanentes e Temporárias e os senadores. Art. 272 (Alterado pelo Ato da Comissão 

Diretora nº 8, de 2014). 

 

§ 1º São órgãos da Secretaria de Comunicação Social: 

 

I – Gabinete Administrativo; 

II – Diretor-Adjunto; 

III – Diretor de Jornalismo; 

IV – Ombudsman; 

V – Assessoria Técnica; 

VI – Escritório Setorial de Gestão; 

VII – Serviço de Apoio Administrativo; 

VIII – Serviço de Apoio Técnico; 

IX – Coordenação de Publicidade e Marketing; 

X – Secretaria Agência e Jornal do Senado; 

XI – Secretaria Rádio Senado; 

XII – Secretaria TV Senado; 

XIII – Secretaria de Relações Públicas. 

 

Secretário de Comunicação: Davi Emerich  

Endereço: Senado Federal | Praça dos Três Poderes, Anexo I, 21º andar | CEP: 70165‐900 | 

Brasília‐DF  

Telefone: +55 (61) 3303‐3211  

Fax: +55 (61) 3303‐1294  

E‐mail: secs@senado.leg.br 
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ÓRGÃO SUPERVISIONADO 

 

INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO 

 

Ao Instituto Legislativo Brasileiro – ILB –, compete gerir e executar a Política de Capacitação do 

Senado Federal e o Programa de Integração e Modernização do Poder Legislativo Brasileiro 

(Interlegis); conceber, formular, executar e avaliar as ações de formação, treinamento e 

desenvolvimento de pessoas, considerando a diversidade de conhecimentos técnicos 

institucionalmente requeridos e incluindo as dimensões estratégica, tática e operacional no 

que tange aos conhecimentos gerenciais; propor Planos de Capacitação, em articulação com a 

Secretaria de Recursos Humanos e com o apoio das demais unidades da Casa; promover e 

fomentar pesquisas científicas relacionadas ao Poder Legislativo e sua inter-relação com os 

demais poderes e instituições democráticas, bem como disponibilizar o conhecimento 

produzido aos cidadãos por meio de cursos abertos e outras iniciativas; fomentar, apoiar e 

assistir, com o necessário suporte técnico, o processo de modernização do Poder Legislativo 

Brasileiro, integrando-o em suas instâncias federal, estadual e municipal, visando melhorar a 

comunicação e o fluxo de informações entre os legisladores, bem como para aumentar a 

eficiência e a eficácia das administrações das Casas Legislativas; promover a participação 

cidadã nos processos legislativos e a formação da Comunidade Virtual do Legislativo. Art. 279 

(Alterado pelo Ato da Comissão Diretora nº 8, de 2014). 

 

§ 2° São órgãos do Instituto Legislativo Brasileiro: 

I – Conselho de Supervisão; 

II – Diretoria Executiva; 

III – Comitê Científico-Pedagógico. 

 

Diretor Executivo: Elga Mara Teixeira Lopes 

Endereço: Senado Federal | Via N2 Unidade de Apoio V | CEP: 70.165‐900 | Brasília ‐ DF 

Telefone: +55 (61) 3303‐5073  

Fax: +55 (61) 3303‐2100  

e‐mail: ilb.assessoria@senado.leg.br 

 

 


