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A base de dados NADM: informações gerais 

Projeto NADM – Normas Administrativas do Senado Federal 
 

Criação: década de 80 

Responsável: Subsecretaria de Administração de Pessoal 

Objetivo: Registrar normas interesse da área de administração de pessoal 

Abrangência : 1946 aos dias atuais 

Transferência para área de informação e documentação: 2012 
 
 
 
  



A base de dados NADM  



A base de dados NADM: diagnóstico  

 
Algumas das características desejáveis de bases de dados: 
 

Precisão – dados corretos, livres de erro; 

Atualidade – com oferecimento de dados atualizados; 

Completude – com a maior abrangência possível; 

Acessibilidade – dados fácil e rapidamente recuperáveis; 

Navegabilidade – dados facilmente encontrados e com as ligações adequadas.  
 



A base de dados NADM: diagnóstico  

Principais deficiências encontradas na base de dados: 

Não permitia a interoperabilidade; 

Não possuía uma ficha técnica para apresentar os relacionamentos entre as normas; 

Falta de vocabulário controlado; 

Numa mesma base de dados estavam reunidos atos de gestão e atos de império; 

Versão original do texto. 

Principal deficiência encontrada nos atos administrativos: 
 
Pobreza na técnica legislativa: 

Atos revogados tacitamente; 
Atos revogados duas vezes; 
Alteração indireta; 
Redação dúbia; 
Grande número de autoridades emitentes; 
Grande número de tipos de atos existentes; 
.... 



A base de dados NADM: nova versão com aplicação do Modelo Silex 



A base de dados NADM: nova versão 

Vantagens da nova versão: 
 

Navegação bidirecional; 

Precisão na informação dos relacionamentos entre as normas; 

Data de vigência; 

Texto compilado; 

Observações sobre a técnica legislativa; 

Melhoria da indexação; 

Produtos: 

Glossário; 

Silgário; 

Atos por assunto; 

Consolidação legislativa. 



A base de dados NADM: nova versão : outros benefícios 



A base de dados NADM: nova versão : outros benefícios 



Obrigada pela atenção! 

Edilenice Passos 
edilenic@senado.leg.br 
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