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Ministério da Saúde
Secretaria Execu�va

Departamento de Informá�ca do Sistema Único de Saúde
Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação

  

ATA

ATA - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
 

COMITÊ EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC
IDENTIFICAÇÃO TIPO DE DOCUMENTO

ATA NÚMERO DATA HORÁRIO REUNIÃO
02/2021 08.09.2021 10h00 CETIC – COMITÊ EXECUTIVO DE TIC

MEMBROS TITULARES / SUPLENTES ASSINATURA

Giovanny Vinícius Araújo de França (SVS/MS)  

Marcelo Alves Miranda (SESAI/MS)  

Michael Luiz Diana de Oliveira (SAPS/MS)  

Myron Moraes Pires (SCTIE/MS)  

Merched Cheheb de Oliveira (DATASUS/SE/MS)  

CONVIDADOS ASSINATURA

Frank James da Silva Pires (DATASUS/SE)  

Graziella Cervo Santana (DATASUS/SE)  

Ereny Nunes Sena (DATASUS/SE)  

Maria Elizabeth dos Santos Cavalcan� (DENASUS/SE)  

Gerson do Nascimento Silva (DENASUS/SE)  

Vinicius Augusto Guimaraes  (TCU)  

Marina de Barros Ferraz (TCU)  

Saul Campos Berardo (TCU)  

EQUIPE DE APOIO AO CETIC ASSINATURA

Andréa Guimarães Nunes (DATASUS/SE)  

Mauricio Almeida Gameiro (DATASUS/SE)  
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Suellen de Carvalho Meira (DATASUS/SE)  

ASSUNTOS ABORDADOS

1. Encaminhamentos da reunião anterior;

2. PDTIC – Etapa inventário de necessidades;

3. Informa�vos: Portarias publicadas pelo DATASUS;

4. Reportes;

5. Cri�cidade dos Sistemas man�dos pelo DATASUS;

 

6. Considerações Finais.

DESDOBRAMENTOS

1. Encaminhamentos da reunião anterior:

Foram apresentadas as 12 (doze) ações referentes aos encaminhamentos da reunião anterior, sendo: 3 (três) ações concluídas, 8 (oito) em andamento e 1 (uma) não executadas;

Apresentados os critérios elaborados para Convocação de Reunião Extraordinária do CETIC assim como foi sugerida inclusão de demandas emergenciais de saúde pública;

Aprovados os critérios para Convocação de Reunião Extraordinária do CETIC com a inclusão do critério: Demandas Emergenciais de Saúde Pública.

 

2. PDTIC – Etapa inventário de necessidades

Apresentado cronograma de elaboração do PDTIC e situação atual do inventário de necessidades assim como os próximos passos;

Apresentado o panorama preliminar das Secretarias que responderam ao ques�nário de necessidades de TIC até o presente momento, referente às prioridades. Até esta data 4 (quatro) Secretarias apresentaram seus
inventários de necessidades. O prazo foi dilatado até 10/09/21;

Foi solicitado aos membros do CETIC, como pontos focais do PDTIC, o apoio às áreas que não haviam respondido os ques�onários;

Foi sugerido que o DATASUS crie um processo de apoio às Secretarias nas situações de ques�onamentos. Foi esclarecido que o DATASUS não deve interferir e nem par�cipar das decisões de priorização de necessidades de TIC
das Secretarias, a fim de atender ao princípio da segregação de funções conforme instrui o órgão de controle externo (TCU).

 

3. Informa�vos.

 

Informado da ins�tuição do COTIC – Comitê de TIC do DATASUS, bem como sua composição e finalidade;

Informado que as reuniões do COTIC são feitas semanalmente.

 

4. Reportes

 

Apresentados resultados de adequação de processos da MGP – Metodologia de Gerenciamento de Projetos e MPPDS – Metodologia de Gerenciamento de Projetos e Priorização de Projetos;

Informada a criação da revisão da MPPDS;

Informado o andamento do Plano de Comunicação e Implementação da MGP para as Secretarias;



19/12/2022 17:18 SEI/MS - 0022846257 - Ata

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24854057&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000863&infra_hash=c38… 3/4

Apresentados os Riscos e Bene�cios na Internalização de Sistemas pelo DATASUS, assim como o quan�ta�vo de projetos em sustentação sendo 1 (um) concluido, 1 (um) em evolução, 10 (dez) internalizações e 7 (sete)
internalizações do �po hospedagens;

Apresentada visão consolidada de demandas referente ao Por�ólio do Escritório de Projetos – COGP, sendo 69 demandas e destas 19 são internalizações citadas no item anterior;

Foi informado que os projetos PROADI-SUS –Programa de Apoio ao Desenvolvimento Ins�tucional do Sistema Único de Saúde, passarão também no COTIC para ciência e deliberação;

Citada a Portaria Nº 29 de 15 de Janeiro de 2019, BSE – Bole�m de Serviço Eletrônico, Ano 34 – Nº 3, que dispõe sobre a suspensão temporária de desenvolvimento de novos sistemas informa�zados no âmbito do Ministério
da Saúde - MS, e distribuída aos membros presentes do CETIC;

Apresentadas ações referentes à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, e situação atual. Informado que tais ações precisam de contrapar�da da Secretaria Execu�va - SE/MS para tornarem-se coorpora�vas. A principal delas
é referente à indicação do Encarregado de Dados do MS que aguarda um posicionamento da SE/MS. O grupo de trabalho da LGPD - GT/LGPD no âmbito do MS depende da indicação do Encarregado de Dados para andamento
dos trabalhos. Os andamentos apresentados foram realizados pelo Núcleo LGPD do DATASUS;

Sugerido escalar para o CIINFO/MS – Comitê de Informação e Informá�ca em Saúde, como próxima pauta a explanação da importância da nomeação do Encarregado de Dados da LGPD do MS para deliberações e
trabalhos futuros;

Informado que no decurso da semana haverá uma reunião com a Ouvidoria para apresentação das atribuições do Encarregado de Dados;

Sugerido inserir como pauta nas próximas reuniões do CETIC o tema “Governança de Dados”;

Sugerida a criação de um comitê ou subcomitê vinculado ao CETIC para o tema “Governança de Dados”.

 

5. Cri�cidade dos Sistemas man�dos pelo DATASUS.

 

Apresentado os resultados do trabalho de iden�ficação do grau (nível) de cri�cidades dos sistemas do MS;

Total de sistemas 323 sendo a proporção de sistemas por nível de cri�cidade de 12% MUITO ALTA, 9% ALTA, 11% MÉDIA, 9% BAIXA e 59% MUITO BAIXA:

69 classificados com cri�cidade ALTA e MUITO ALTA, representando 21%;

254 classificados como MÉDIA – BAIXA – MUITO BAIXA; representando 79%.

Sugerido que seja feito o refinamento nas respostas dos sistemas crí�cos juntamente com as áreas de negócio para qualificar o resultado da pesquisa; e ao CETIC estabelecer uma revisão do conceito de cri�cidade (com
critério de vida ou morte) que poderia reduzir expressivamente o Nº de sistemas com cri�cidade “alta e muito alta”.

 

6. Considerações Finais

N/A

ENCAMINHAMENTOS: RESPONSÁVEL

1. Os projetos PROADI passarão também no COTIC para ciência e deliberação CGISD

2. Escalar para o CIINFO como próxima pauta a explanação da importância da nomeação do Encarregado de Dados da LGPD do MS para deliberações e trabalhos futuros. CGGOV

3. Inserir como pauta nas próximas reuniões do CETIC: como tratar o tema de Governança de Dados. CGGOV

4. Criação de comitê ou subcomitê vinculado ao CETIC para o tema de Governança de Dados; CGGOV

5. Realizar  refinamento nas respostas dos sistemas crí�cos juntamente com as áreas de negócio visando uma análise qualita�va do resultado da pesquisa e possível revisão dos conceitos de cri�cidade. CGGOV

 
DELIBERAÇÕES
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1. Aprovados os critérios para Convocação de Reunião Extraordinária do CETIC com a inclusão do critério Demandas Emergenciais de Saúde Pública.

ATA ELABORADA POR:

Maurício Almeida Gameiro – CGGOV/DATASUS/SE

ATA REVISADA POR:

Graziella Cervo Santana – CGGOV/DATAUS/SE

Andréa Guimarães Nunes - CGGOV/DATAUS/SE

Suellen de Carvalho Meira - CGGOV/DATAUS/SE

ATA APROVADA POR:

Merched Cheheb de Oliveira - DATASUS/SE
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8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michael Luiz Diana de Oliveira, Coordenador(a)-Geral de Informação da Atenção Primária, em 22/09/2021, às 21:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
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10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Giovanny Vinícius Araújo de França, Diretor(a) do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, em 27/09/2021, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília,
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