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ATA Nº 01/2016 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

 Ata da reunião extraordinária, da Comissão de Gestão da Informação, no âmbito do
Ministério da Defesa, com o objetivo de tratar das Informações Classificadas e
Desclassificadas do MD para elaboração dos róis de 2016, bem como sobre as
Resoluções nº 2 e nº 3 da Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI),
realizada, por convocação do Secretário de Organização Institucional, aos cinco dias do
mês de abril, do ano de dois mil e dezesseis, terça-feira, na sala 148, primeiro andar, do
edifício-sede do MD, às 10 horas. A reunião contou com a presença de quinze
participantes, os quais representaram os Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, a Secretaria de Controle Interno (CISET), a Assessoria de Planejamento
Institucional (ASPLAN), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (Censipam), o Departamento de Organização e Legislação (DEORG) e o
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC/MD). Não compareceram a reunião
representantes do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), do Gabinete
da Secretaria-Geral, da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD), da Secretaria de
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD), do Gabinete do Ministro de Estado da
Defesa, do Instituto Pandiá Calógeras, do Departamento de Planejamento, Orçamento e
Finanças, do Departamento de Administração Interna, do Departamento de Tecnologia
da Informação e do Departamento do Programa Calha Norte. I - Após a abertura da
reunião com a apresentação dos integrantes foram apresentadas orientações gerais acerca
da a) publicação anual dos róis de informações classificadas e desclassificadas; b)
reavaliação dos documentos classificados como ultrassecretos e secretos; c) reavaliação
de ofício ou por provocação por parte da CMRI. II - Em seguida passaram-se as
orientações específicas para a publicação dos róis de documentos classificados e
desclassificados de 2016, tais como: a) Incorporar nos respectivos róis os dados dos
novos documentos classificados no período compreendido entre a publicação do rol de
um ano e o do ano seguinte. b) Verificar os documentos que perderam a classificação
por decurso de prazo no espaço entre a publicação de um rol e o do outro. c) Conferir o
prazo máximo legal de classificação de cada documento, observando os limites previstos
para cada grau de sigilo. d) Observar as informações relativas aos NUPs de cada
documento classificado/desclassificado. III - Por fim foram apresentadas aos
participantes as minutas das Resoluções nº 2 e nº 3, da CMRI, que dispõem sobre a
publicação do rol de informações desclassificadas e sobre o procedimento de revisão de
ofício de informação classificada em grau de sigilo secreto e ultrassecreto de que trata o
inciso I, e art. 51 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, respectivamente.

(Cont. da ATA Nº 04/2016, da Reunião Extraordinária, de 5 de abril de 2016, da Comissão de Gestão da Informação do MD)

IV - Cumpre registrar, ainda, que foi dada a oportunidade para considerações e dúvidas
dos integrantes quanto aos temas abordados, ocasião em que os representantes dos
Comandos se manifestaram pela não concordância com os prazos estabelecidos no
Anexo II da Resolução n° 3 da CMRI. V - A próxima reunião ordinária foi confirmada
para o dia 5 de maio de 2016, quinta-feira, às 10 horas, na sala 148 deste Ministério.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30m.
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