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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
Departamento de Governança de Dados e Informações

 

ATA DE REUNIÃO

 

CCGD - Comitê Central de Governança de Dados
Realizada em
26/05/2020

Assunto Reunião extraordinária

Convocada por Ciro Pitangueira

Facilitador Ciro Pitangueira

Registrador Liz Costa Rocha

Local e hora
https://teams.microsoft.com/

15h30

 

Participantes Área TS

Alessandro Roosevelt INSS T

Ciro Pitangueira de Avelino SEDGG T

Clarice Gomes Oliveira SEME -

Danielle Carvalho Receita -

Eduardo Watanabe AGU S

Fabiana de A. Cruvinel SEDGG S

Flávio Ferreira dos Santos INSS S

Heloína Fonseca SEME -

Juliano Brito da Justa Neves Receita S

Karin Webster CGU S

Leandro Rangel Santos CGU -

Liz Alves SEDGG -

Marcelo Buz CC S

Marcio Denys Pessanha Gonçalves CGU T

Mauro Sobrinho SEDGG -

Nizar Ratib Midrei SEME S

Thaciana Guimaraes de Oliveira Cerqueira SEDGG -

https://teams.microsoft.com/
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PAUTA DA REUNIÃO

Avisos
Deliberação:

LGPD - Revisão do Guia de Boas Práticas: Aprovação de etapas e prazo para a revisão do Guia
da LGPD

Informes
Acórdão 1123/2020-TCU-Plenário: Apresentação Recomendação ao CCGD
Cadastro Base do Cidadão: Linha de Atuação
GaaP - Governo como Plataforma: Apresentação das atividades do Grupo Técnico
Outros Cadastros Base: Apresentação das atividades e marco

RESUMO DA REUNIÃO

Avisos

Reconhecimento do Comitê no trabalho de transformação digital no Governo Federal;
Publicação da Portaria 11.738, de 11 de maio de 2020, com a nova composição do CCGD;
Alteração membros da SEME provavelmente será realizada na próxima semana com a alteração da
Portaria 11.738, de 11 de maio de 2020;
Foi criado um espaço compartilhado do CCGD via Google Drive. Será verificado um outro ambiente
em que se tenha mais governança;
Página do CCGD está atualizada (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-
dados/comite-central-de-governanca-de-dados).

 

LGPD - Revisão do Guia de Boas Práticas da LGPD

Revisão do Guia de Boas Práticas da LGPD
Foi comentado a boa aceitação do Guia da LGPD pelos comentários recebidos por diversos
órgãos. Alguns questionamento foram relativos a instituição da ANPD e vigência da Lei em
meio à pandemia;
Foram encaminhadas apenas três documentos com sugestões para o Guia ( da assessoria da
SEDGG, LAPIN e Arquivo Nacional), o que deverá ser consolidado para compor uma nova
versão do Guia;
Sugestão do grupo técnico da LGPD:  realizar a revisão do Guia a cada trimestre (caso exista
sugestões de melhorias);

Os membros do CCGD presentes na reunião estão de acordo com a sugestão
Posicionamento do CCGD sobre o PL relativo ao prazo de entrada em vigor da LGPD

Foi realizado breve debate sobre a temática, vislumbra-se que deve haver uma separação da
entrada em vigor da Lei (agosto 2020) e dos dispositivos de sansão em razão do
descumprimento da Lei (agosto 2021);
Sugestão de posicionamento do CCGD: reforçar aos órgãos a utilização dos guias de boas
práticas e a necessidade premente às diretrizes da LGPD, pois há grande probabilidade de a Lei
entrar em vigor em agosto deste ano.

Acórdão 1123/2020-TCU-Plenário

Recomendação ao CCGD: Alinhamento com a iniciativas relativas ao CBC e com a Lei 13.444/2017.
Proposta SGD:

Novas agendas coordenadas pela SGD para estabelecimento de ações com, pelo menos, RFB,
INSS, Ministério da Cidadania, para tratar ponto a ponto das recomendações referentes à
interoperabilidade e ao CBC.

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/comite-central-de-governanca-de-dados
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Verificar a possibilidade de responder ao TCU que, o CCGD não têm competência direta para
atuar.

Eduardo da AGU informou que há um departamento específico na AGU para atuar junto às
recomendações do TCU. Eduardo fez o contato com o departamento responsável e passará o contato
para SGD realizar a consulta.
SEME informou que participa do Comitê Gestor do ICN (Lei 13.444/2017) e que será necessário
envolvê-lo nas reuniões relativas ao tema;
Sugestão de encaminhamento: resgatar o Acórdão e marcar reunião com os envolvidos.
 

Cadastro Base do Cidadão - CBC

O grupo técnico do CBC tem duas linhas de atuação:
como evoluir os atributos do CBC; e
como implementar o CBC.

O grupo técnico será reestruturado para preencher as lacunas e será traçada uma nova estratégia para
fortalecer o CBC;
Sugestão: tratar as recomendações do TCU e posteriormente reendereçar essas ações para o grupo
técnico do CBC.

GaaP – Governo como Plataforma

Normativo que regulamenta Governo como Plataforma
A proposta que seja realizado por dois instrumentos: diploma legal e Decreto. Isso será decidido
em conjunto com a Casa Civil.
SGD atualmente está trabalhando o texto do normativo junto ao grupo técnico. 

Sugestão de encaminhamento:
Nova agenda com grupo técnico para refinamento do texto do normativo.
Reunião estratégica com a CGU para levantamento dos pontos de atenção.
Consolidação dos textos pela SGD e encaminhamento da proposta para o centro de governo.

Outros Cadastros Bases

Apresentação do cronograma de atividades e marco
SEME sugere que tenha uma determinação da SGD ou SEDGG para que os órgãos utilizem
essas bases e para que os órgãos não precisem despender recursos.
Os membros do CCGD concordaram com o cronograma e não vislumbraram outros cadastros
base para este ano.

 

ENCAMINHAMENTOS

 

7ª Reunião
CCGD Aprovação da revisão do Guia da LGPD.

05/06/2020 SGD realizar questionamento a PGFN referente a atuação do CCGD para as recomendações
do Acordão 1123/2020-TCU 

Referência: Processo nº 19974.100934/2020-13 SEI nº 9267813


