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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
02/04/2020

Assunto Reunião Ordinária

Convocada por Ciro Pitangueira

Facilitador Ciro Pitangueira

Registrador Roberto Lyra

Local e hora
https://zoom.us/j/814886990
15h30

 

Participantes Área TS

Anderson Souza SEDGG -

Caio Castelliano de Vasconcelos AGU T

Ciro Pitangueira de Avelino SEDGG T

Clarice Gomes Oliveira SEME -

Fabiana de A. Cruvinel SEDGG -

Flávio Ferreira dos Santos INSS S

Heloina Sucena Fonseca CC -

Juliano Brito da Justa Neves Receita S

Karin Webster CGU S

Leandro Rangel Santos CGU -

Marcio Denys Pessanha Gonçalves CGU T

Mauricio Coelho CC -

Nizar Ratib Midrei SEME T

Renan Mendes Gaya Lopes dos Santos SEDGG S

Roberto Shayer Lyra SEDGG -

Silvio Koury SEME S

 

 

https://zoom.us/j/814886990
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PAUTA DA REUNIÃO

Prazo para categorização dos dados – orientação dos membros
Guia de Boas Práticas LGPD – Parecer PGFN
Cadastro Básico do Cidadão - CBC

RESUMO DA REUNIÃO

Prazo para Categorização de Compartilhamento de Dados – orientação dos membros

Foi apresentada proposta de alteração do Decreto nº 10.046/2019 ou da Resolução nº 2 do CCGD,
referente as regras para compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades da Administração
Pública Federal. A categorização, ou seja, a definição de quais dados estão em cada categoria, deve ser
realizada pelos gestores dos dados, segundo o Decreto, os órgãos devem fazer a categorização de seus
dados noventa dias depois de publicadas as orientações do Comitê Central de Governança de Dados, o
que ocorreu no dia 20 de março de 2020. Consequentemente, os órgãos deveriam concluir suas
categorizações até 20 de junho de 2020. Entende-se que esse prazo é inviável dada as condições atuais
devidas a prioridade de atuação nas ações para o enfrentamento da pandemia - COVID19;

Sugestão inicial: Manter o prazo do Decreto 10.046/2019 e incluir a modificação em Resolução;

Ficou a acordado que a SGD fará consulta à PGFN para saber se é possível realizar a devida alteração
por meio de Resolução do CCGD, citando os normativos do Coronavírus e o art. 26º do Decreto
10.046/2019;

 Foram propostas duas opções de texto, conforme descrito abaixo, sendo a segunda escolhida pelo o
CCGD:

“3º A categorização do nível de compartilhamento como restrito ou específico será publicada
pelo respectivo gestor de dados no prazo de noventa dias, após encerrado o prazo de
reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020 e deverá ser feito de acordo com as regras de compartilhamento de que
trata o art. 31.”
“§ 3º A categorização do nível de compartilhamento como restrito ou específico será
publicada pelo respectivo gestor de dados, em prazo a ser definido pelo Comitê Central de
Governança de Dados - CCGD, após encerrado o prazo de reconhecimento de
calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e
deverá ser feito de acordo com as regras de compartilhamento de que trata o art. 31.”

A CGU sugeriu tirar a dúvida com a PGFN referente qual melhor referência normativa para referenciar
a atual calamidade;

Assim que definido, deverá ser realizado comunicação aos órgãos para informar a prorrogação do
prazo, deixando claro que a prorrogação não impede que os órgãos comecem a categorizar seus dados.

Guia de Boas Práticas LGPD – Parecer PGFN

Os membros do CCGD presentes na reunião mantém a decisão de não incluir o documento do Guia da
LGPD como anexo da Resolução, sendo necessário apenas citar o link aonde o documento está
disponibilizado. 

 

Cadastro Base do Cidadão - CBC

Foi apresentado o andamentos das atividades relativas ao CBC;
Os membros concordaram em manter o grupo de discussão técnica com o foco na implementação
plena da primeira versão do CBC;
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O grupo deverá elaborar um Roadmap de implantação, contendo propostas operacionais, técnicas e
financeiras para implantação plena do CBC. O RoadMap deverá ser apresentado nas próximas
reuniões.

 

ENCAMINHAMENTOS

10/04/2020 SGD fará consulta à PGFN sobre o instrumento jurídico mais adequado para realizar alteração do prazo
de Categorização do Decreto 10.046/2019

26/05/2020 Apresentação de roadmap pelo grupo técnico do CBC 

Referência: Processo nº 19974.100934/2020-13 SEI nº 9267619


