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Local e hora A reunião foi realizada por videoconferência, em razão do isolamento social promovido para contenção do s
de coronavírus (COVID-19). Horário da reunião: 15h às 18h. 

 

Participantes Área T/S
Mauro César Sobrinho SEDGG/ME S
Juliano Brito da Justa Neves SRFB/ME  S
Guilherme Carvalho Chehab CC/PR S
José Roberto de Moraes Júnior SEME/SG/PR T
Caio Castelliano de Vasconcelos AGU T
Eduardo Soares Paiva CGU -
Luiz Gustavo Berno Lopes BCB -
Gabriela Gouveia Ruberg BCB -
Danielle Barbosa SRFB/ME -
Andreia Garcia Tomaz SRFB/ME -
Rogerio Guimaraes Soares Cidadania -
Clarice Gomes de Oliveira SEME -
Américo Rodrigues Mendes Cidadania -
Tiago César Moronte SGD/SEDGG/ME -
Merched Cheheb de Oliveira SGD/SEDGG/ME -
Marcelo de Lima SGD/SEDGG/ME -
Nádia Lopes Cerqueira SGD/SEDGG/ME -

 

PAUTA DA REUNIÃO 

1. Informes

 

Reestruturação SGD;

Catálogo de Bases de Dados;

Cadastros Base;

Composição dos Grupos Técnicos;

Situação dos Grupos Técnicos;

Estratégia de Adequação à Privacidade

 

2. Deliberações

 

Consulta à órgãos do SISP sobre prazo de Categorização.

 

 RESUMO DA REUNIÃO 

1. Abertura dos trabalhos  

Após aferição do quórum mínimo necessário para realização da reunião ordinária os trabalhos foram iniciados. 

 

2. Informes 



2.1 Reestruturação da SGD e mudança

Normativo de Referência Portaria SGD/ME nº 2.496, de março de 2021

Comunicou-se que: 

 

A instituição do Programa Startup Gov.br e informações sobre o impacto da ação na Presidência e secretaria executiva do colegiado, de competência da SGD.

Os representantes da Advocacia Geral da União e da Casa Civil da Presidência da República tiveram interesse em aderir ao Programa que foi explicado com
mais detalhes pelo servidor Merched Cheheb de Oliveira da SGD.

 

2.2. Catálogo de Bases de Dados: 

Os normativos de referência para análise do tema são o Decreto nº 10.332/2020, o Decreto nº 10.046/2019, e o Decreto nº 8.777/2016. 

Comunicou-se: 

 

A finalização das etapas previstas para janeiro e fevereiro, conforme cronograma apresentado na 8ª reunião deste Colegiado.

As atividades que serão desempenhadas em março e das expectativas para a segunda fase do projeto.

 

2.3. Cadastros Base

Os normativos de referência são o Decreto nº 10.332/2020 e o Decreto nº 10.046/2019. 

Comunicou-se: 

 

Cadastro de Referência de Endereços: 

Resolução está publicada e a base de origem dos Correios está entregue.

Cadastro de Referência de Municípios e UFs:

Em formalização junto ao IBGE que é o fornecedor de dados para os Cadastros .

Minuta de Resolução já foi aprovada CCGD .

Previsão: 02/04 /2021 

Cadastro de Referência de Países: 

Articulação junto ao MRE e IBGE.

A base de referência em negociação e formalização é a do IBGE.

Previsão: 01/05/2021

Cadastro de Referência de Empresas 

Estudo final da Base de CNPJ e da Base Nacional de Empresas (BNE) junto à Receita Federal e ao DREI/ME.

Base de origem é da Receita Federal do Brasil.

em Previsão: 01/06/2021

 

A representante do Banco Central - Gabriela Ruberg - alertou sobre a necessidade de analisar o impacto que o Cadastro Base de Endereços pode
sofrer após com a possível privatização dos Correios.

 

2. 

4. Composição dos Grupos Técnicos

Comunicou-se:

Foi solicitada aos membros por e-mail a atualização de dados de contato e nomes dos membros dos Grupos Técnicos (GTs) de Blockchain, Governança de
Dados e LGPD. 

Até o dia 24/02/21 a Secretária-Executiva do colegiado ainda não tinha recebido todas as atualizações.

Ficou acordado que será reenviado e-mail aos membros.

 

 



2. 

4. Situação dos Grupos de Trabalho

 

 

Governança de Dados:

Comunicou-se

Os produtos a serem entregues pelo grupo  são: a Evolução do Documento de Regras de Compartilhamento  e Capacitação especializada em Governança de
Dados para membros do CCGD e equipe técnica da SGD.

Nova versão do Documento de Regras ainda em aprovação pelos membros do GT .

Proposta de Capacitação elaborada e em fase de encaminhamento para a ENAP. 

A representante do Bacen - Gabriela Ruberg - fez a apresentação da proposta de capacitação.

A proposta será encaminhada para os membros do GT de Governança de Dados para conhecimento e apreciação.

 

LGPD

Comunicou-se:

Os produtos a serem entregues pelo grupo são: o guia de Boas Práticas e o Curso de Proteção de Dados.

Guia está revisado e publicado. 

O Curso está disponibilizado e possui mais de 7 mil conclusões).

Estão sendo discutidas sugestões de revisão sobre privacidade em normativos que tratam de compartilhamento de dados.  

 

Blockchain 

Comunicou-se:

 

O produto a ser entregue é Detalhamento e Execução do Plano de Trabalho . 

A saída do coordenador do GT e que ainda não foi indicado novo líder para continuidade dos trabalhos. 

A execução do Plano de Trabalho está temporariamente suspensa. 

Rever o Plano de Trabalho para considerar as metas da EGD .

 

O membro suplente da Casa Civil da Presidência da República pediu para ser informado sobre os trabalhos do GT.

O membro da Secretária Especial para Modernização do Estado acordou de trazer notícias sobre a nova liderança e os trabalhos do GT na 10ª Reunião.

 

2. 

4. Estratégia de Adequação à Privacidade

Comunicou-se:

 

Governo tem sido contestado sobre cuidados com proteção de dados pessoais e por isso criou uma estratégia de atuação que inclui:

Parcerias com curadores da Privacidade (TCU/ANPD);

Reuniões bilaterais com especialistas;

Revisão Normativa;

Debate com a Sociedade Civil;

Seminário Internacional  sobre o tema.

O cronograma de marcos que inclui ações compatibilização de termos, consulta pública e reforço da privacidade.

A representante do Banco Central - Gabriela Ruberg – sugeriu o estudo do conceito de “Data Trust” para o compartilhamento de dados. Sugeriu ainda para
conciliar questões de proteção à privacidade e transparência, de forma a não fechar os dados.

O representando da SGD – Mauro Sobrinho – informou que a interações com a sociedade civil já iniciaram, a partir de contatos e agendamento de reuniões.

Representantes da RFB e da SEME pediram para ser considerado o prazo para revisão do CCGD, que seria insuficiente. SGD ficou de revisar o cronograma
para encaminhar versão da minuta em momento anterior para o CCGD.



 

   

3. Deliberações 

 

3.2. Prazo de Categorização

O normativo de referência é o Decreto nº 10.046/2019. 

 

Comunicou-se que: 

O CCGD deliberará sobre o prazo para a publicação da categorização do nível de compartilhamento, nos termos do art. 21, inciso XIII do decreto. 

Na 7ª Reunião  Ordinária  do CCGD,  foi aprovado o prazo de 180  (cento e oitenta)  dias para categorização  dos dados  pelos  órgãos, após a publicação das
orientações pela SGD. 

A Secretaria Executiva consultou órgãos parceiros sobre a minuta de texto que definia novo prazo de categorização e teve os seguintes apontamentos:

Falta uma conexão da nova Resolução com os Procedimentos já definidos no Doc. De Regras (Resolução nº 2);

Dificuldade de definição do termo “principais conjuntos de dados”  

Como a Categorização se relaciona com a Catalogação; 

Órgãos com maiores quantidades de conjuntos de dados tiveram dificuldades de avaliar o prazo ;

Dúvidas quanto ao documento oficial de publicação de conjuntos de dados categorizados;

Dificuldades relacionadas a pessoal qualificado para realizar o trabalho no prazo.

 

Deliberou-se:

 

Enviar informações básicas sobre procedimentos de categorização para os órgãos do SISP e solicitar manifestação sobre a proposta de 180 dias de prazo
sugerida pelo Colegiado; 

 Considerar revisão normativa; 

 Nova deliberação de prazo na 10ª Reunião após resultado das análises dos órgãos.

 

ENCAMINHAMENTOS 

Encaminhamentos Item do Resumo Responsável Prazo
Reenviar e-mail para os membros para
atualização dos nomes dos representantes
dos grupos de trabalho.

2.4 Secretaria Executiva -
SGD 12/03

Enviar e-mail para os membros do GT de
Governança de Dados com a proposta de
capacitação, para conhecimento de
apreciação.

2.5 Coordenador do GT de
Governança 12/03

Definições sobre a nova liderança do GT de
Blockchain 2.5 SEME 10ª Reunião

 


