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3ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Informações Estatística 

do Distrito Federal – SIEDF. 
 

I. Debate Inicial/Assuntos Tratados 
 

1. Alterações do Regimento Interno 

 Conhecimento sobre inserção dos incisos VI e VII no Art.11, conforme: 

 VI - Para as deliberações será necessário a presença de 50% +1 de seus membros; 

 VII - As deliberações e/ou decisões do CEGEI serão aprovadas pela maioria simples (50% + 1) 
dos membros presentes; 

 As inserções propostas, foram aprovadas pela maioria dos membros. 
 

2. Composição do CEGEI – membros titular e suplente 

 Após conhecimento da composição dos membros titulares e suplentes do CEGEI, os 
presentes fizeram revisão final dos nomes e contatos e deliberaram pela publicação no DODF 
a lista dos membros do CEGEI. 
 

3. Ata/Memória das reuniões do CEGEI 

 Os membros presentes solicitaram que a ata/memória da reunião fosse circulada entre os 
membros para validação antes da publicação no Portal SIEDF. 

 
4. Fiocruz – Protocolo de Intenções para compartilhamento de dados 

 O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó, informou sobre o Acordo de Cooperação Técnica 
firmado ente a Codeplan e a Fiocruz com o objetivo de compartilhar informações entre as 
instituições. Informou que o ACT está em um formato amplo, “guarda-chuva”, garantindo 
uma troca de informações abrangente e que o mesmo já está publicado no DODF, podendo 
ser base de informações do SIEDF. 

 
5. Formato das Resoluções do CEGEI 

 Sobre o formato e arcabouço jurídico das Resoluções do CEGEI, ficou decidido que havendo 
discussões polêmicas ou de difícil entendimento (casos de alta complexidade), deveria ser 
submetido à análise e parecer da Controladoria Geral do DF, caso contrário, os pareceres 
finais poderão ser dados pela Procuradoria Jurídica – Projur da Codeplan. 



 CEGEI: Delibera sobre conteúdo substantivo das decisões 
 Projur/Codeplan: parecer sobre a forma jurídica, legalidade e redação das Resoluções 
 CGDF: parecer sobre temas específicos, polêmicos e de difícil entendimento. 

 
6. 1ª Resolução CEGEI - que dispõe sobre as condições gerais de utilização dos dados 

 Paulo Sellera, relator da Resolução, citou a preocupação do formato proposto dividir as 
informações gerais das que são exclusivas do CEGEI, mudando o fluxo dos dados sigilosos e 
não sigilosos. Para ter um padrão confiável das informações, foi sugerido a plataforma INDA 
alinhado com dados abertos da transparência pública. 

 Art. 5º - Inserir a figura do agente externo 

 Art. 14 – inserir direitos e limitações de acesso do agente externo 

 Art. 18 – inserir mudança de lotação 

 Decisão: A Resolução foi aprovada por unanimidade, com o quórum de 24 (vinte e quatro) 
dos membros representantes. 

 
7. Sigilo das Informações do SIEDF 

 A política de segurança de acesso aos dados será definida em Resolução posterior, observado 
o ordenamento jurídico do GDF 

 O perfil do acesso aos dados sensíveis, serão definidos por Termo de Responsabilidade. 

 Ficou definido que o sigilo das informações deverá observar a Lei de Acesso à Informação – 
LAI, sendo: i) dados sigilosos – Exceção; ii) dados abertos/públicos - Regra 

 Decisão: a definição de níveis e perfis de acesso deverá ser feita por Resolução própria que 
estabelecerá as camadas/níveis de acesso:  

o Nível 1 – público (dados abertos) 
o Nível 2 – CEGEI, GDF (dados sensíveis) 
o Nível 3 – GTE, SUTIC, autorizados pelo CEGEI (sigilosos e identificados) 

 
8. Ciclo De Debates 

 Foi aprovado o ciclo de debates para subsidiar e dar publicidade aos trabalhos e informações 
do SIEDF. 

 1ª Apresentação: IpeaDATA-lab: experiência de integração de registros administrativos no 
governo federal para formulação da Base para Monitoramento e Avaliação de Políticas 
Públicas (BMAPP) -  Lucas Mation, no dia 18/10. 

 2ª Apresentação: Monitor do Mercado de Trabalho (MMT) e Pesquisas SIEDF (antigo SIGA) - 
dia 14/11/2017 às 14h00, auditório Codeplan 

 3ª Apresentação - Apresentação da CGDF (a definir) 
 

 
II. Deliberações/Aprovações CEGEI 

 
 Publicar no DODF o Regimento Interno e a 1ª Resolução que dispõe sobre as condições gerais 

de utilização das informações estatísticas do SIEDF, após análise e Parecer Jurídico da 
Projur/Codeplan e ciência do Comitê. 

 Publicar no DODF a lista com a composição inicial dos membros titular e suplente do CEGEI  

 Validar junto ao CEGEI a Ata/Memória de Reunião para posterior publicação no Portal SIEDF 

 Resoluções polêmicas ou de difícil entendimento, serão submetidas à CGDF, as demais 
seguirão o rito estabelecido. 



 Aprovado o uso dos padrões INDA e INDE de metadados para troca de informações do SIEDF.  
 

III. Encaminhamentos/Responsável 
 

 Enviar apresentação realizada na 3ª reunião do CEGEI para o grupo – GTE. 

 Convite 25 anos da FAP/DF – FAP. 

 Buscar mecanismos de capacitações para as equipes que participam, colaboram e integram o 
SIEDF nos padrões de disponibilização e trocas de metadados, nos padrões INDA e INDE – GTE e 
membros CEGEI. 

 Validar a 3ª Memória de Reunião, de 10/11/2017 -  CEGEI. 

 Próxima Reunião:  ficou acordado entre os Membros, que será em janeiro/2018, em data a ser 
informada previamente.  

 
 

O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó, encerrou agradecendo à presença dos membros titulares e 
suplentes presentes, convidados e a equipe técnica e de apoio da Codeplan.  

 


