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Órgão: Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.996, DE 14 DE MARÇO DE 2022

Altera o Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a

Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022,

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI,

alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º .................................................................................................................

I - ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) unificação de canais digitais;

c) interoperabilidade de sistemas; e

d) segurança e privacidade;

......................................................................................................................" (NR)

"Art. 6º .................................................................................................................

.........................................................................................................................................

VI - selecionar e alocar a força de trabalho adicional necessária para a execução da Estratégia

de Governo Digital; e

.........................................................................................................................................

Parágrafo único. O Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização,

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia editará as normas complementares necessárias à

execução das competências previstas no caput , de forma a garantir o não retrocesso da prestação dos

serviços públicos digitais." (NR)

"Art. 13. Os órgãos e as entidades que possuírem os instrumentos de planejamento de que trata

o art. 3º deverão revisá-los para adequar o seu conteúdo às disposições deste Decreto, no prazo de

noventa dias, contado da data de sua publicação, de forma a garantir o não retrocesso da prestação dos

serviços públicos digitais." (NR)

Art. 2º O Anexo ao Decreto nº 10.332, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

" Objetivo 1 - .......................................................................................................

Iniciativa 1.1. Transformar cem por cento dos serviços públicos digitalizáveis, até 2022.

............................................................................................................................" (NR)

"Objetivo 4 - ........................................................................................................

Iniciativa 4.1. Consolidar seiscentos e vinte e dois domínios do Poder Executivo federal no portal

único gov.br, até 2022.

............................................................................................................................." (NR)

"Objetivo 5 - ........................................................................................................
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........................................................................................................................................

Iniciativa 5.2. Disponibilizar caixa postal do cidadão, que contemplará os requisitos do domicílio

eletrônico, nos termos do disposto na Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, até 2022." (NR)

"Objetivo 6 - ........................................................................................................

Iniciativa 6.1. Interoperar os sistemas do Governo federal, de forma que, no mínimo, seiscentos

serviços públicos disponham de preenchimento automático de informações relacionadas ao Cadastro

Base do Cidadão, ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e ao Cadastro de Endereçamento Postal, até

2022.

..........................................................................................................................." (NR)

"Objetivo 11 - ......................................................................................................

........................................................................................................................................

Iniciativa 11.2. Implementar controles de segurança da informação e privacidade em trinta

sistemas críticos do Governo federal, até 2022.

Iniciativa 11.3. Definir padrão mínimo de segurança cibernética a ser aplicado nos canais e nos

serviços digitais, até 2022." (NR)

"Objetivo 15 - .....................................................................................................

........................................................................................................................................

Iniciativa 15.3. Criar dinâmica de integração entre os agentes públicos de transformação digital e

o ecossistema de inovação GovTech , até 2022.

Iniciativa 15.4. Ampliar em vinte por cento a quantidade de competições de inovação abertas

para a identificação ou o desenvolvimento de soluções de base tecnológica para o Governo federal

realizadas no âmbito do gov.br/desafios, até 2022.

Iniciativa 15.5. Sistematizar e disseminar conhecimentos sobre compras públicas de inovação,

até 2022.

Iniciativa 15.6. Incorporar a temática de GovTechs em, no mínimo, dois programas de

empreendedorismo inovador ou de transformação digital, até 2022.

Iniciativa 15.7. Realizar, no mínimo, dois eventos sobre o uso de GovTechs na administração

pública federal, com foco no marco legal das start-ups , nos termos do disposto na Lei Complementar nº

182, de 1º de junho de 2021, até 2022." (NR)

"Objetivo 16 - ......................................................................................................

........................................................................................................................................

Iniciativa 16.3. Disponibilizar o Portal Nacional de Contratações Públicas, até 2022.

.............................................................................................................................." (NR)

"Objetivo 18 - ......................................................................................................

........................................................................................................................................

Iniciativa 18.3. Promover ações com vistas ao recrutamento e à seleção de força de trabalho

dedicada à transformação digital e à tecnologia da informação na administração pública federal." (NR)

Art. 3º Ficam revogadas do Anexo ao Decreto nº 10.332, de 2020:

I - a iniciativa 14.1 do objetivo 14;

II - a iniciativa 15.2 do objetivo 15;

III - a iniciativa 16.4 do objetivo 16; e

IV - a iniciativa 17.3 do objetivo 17.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de março de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
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JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


