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Ministério da Saúde 
Gabinete 

Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro 
Coordenação de Atos e Publicações Oficiais 

  

TERMO ADITIVO

Processo nº 25000.071035/2020-14

 

  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE
COOPERAÇÃO MS/CNMP Nº 6/2020, DE
15/10/2020

 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 5º andar,
Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0001-85, neste ato representado pelo Ministro de
Estado da Saúde MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES, residente e domiciliado em Brasília/DF,
e o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, com sede no Setor de Administração Federal Sul -
SAFS, Quadra 2, Lote 3, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 11.439.520/0001-11, doravante
denominado CNMP, neste ato representado por seu Presidente, ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS,
residente e domiciliado em Brasília/DF,

Considerando o constante no Processo SEI/MS nº 25000.071035/2020-14 e SEI/CNMP nº
19.00.4017.0003684/2020-56, em observância ao art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como às competências e atribuições de cada um dos órgãos, firmam o presente TERMO ADITIVO AO
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 6/2020, assinado em 15/10/2020 e publicado no D.O.U no dia
16/10/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

O presente Termo Adi�vo tem por finalidade:

I – Prorrogar o prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº 6/2020 por mais
36 (trinta e seis) meses, a contar-se de 15 de outubro de 2022, com fundamento na Cláusula Décima
Primeira do instrumento original; e

II - Incluir, para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Lei nº 13.709/2018, a
Cláusula Décima Nona ao Acordo de Cooperação Técnica nº 6/2020, que vigerá com a seguinte redação:

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

 

Para os fins dispostos na Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) e na Lei nº 12.965/14 – Marco Civil da Internet, os par�cipes, em comum acordo, se
comprometem a manter polí�ca de conformidade junto ao seu quadro de servidores/empregados,
notadamente em relação àqueles que terão acesso a dados pessoais gerais e dados pessoais sensíveis de
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terceiros que são ou que venham a ser custodiados, em razão do desempenho das atribuições a serem
executadas por força do presente Acordo de Cooperação, sob pena de responsabilização administra�va,
civil e criminal.

Subcláusula primeira. Os par�cipes se obrigam a manter a confidencialidade sobre os
dados e informações sigilosas (assim consideradas as protegidas por sigilo legal e cuja restrição de acesso
esteja prevista nos termos da Lei nº 12.527/11 e da Lei nº 13.709/18 – LGPD), eventualmente
compar�lhadas na vigência do Acordo de Cooperação, vedada sua comunicação a terceiros, seja direta ou
indiretamente, sob pena de responsabilização por violação de sigilo legal, conforme normas aplicáveis.

Subcláusula segunda. É vedado o uso das informações, dados e/ou base de dados a que se
tenha acesso em função do presente instrumento para fins dis�ntos ao cumprimento de seu objeto,
ressalvados o cumprimento de ordens ou requisições de órgãos de controle, de decisões judiciais ou de
outras obrigações legais, bem como as hipóteses de exclusão da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção
de Dados - LGPD".

Subcláusula terceira. Os dados pessoais ob�dos a par�r do acordo/termo de cooperação
serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das a�vidades,
sendo permi�da a conservação para as finalidades estabelecidas no art. 16 da Lei nº 13.709/18 (“Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD”).

Subcláusula quarta. Os Par�cipes ficam obrigados a comunicar, em até 2 (dois) dias úteis
do conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Subcláusula quinta. Os par�cipes, nos termos do inciso III, art. 23, Lei nº 13.709/2018,
comprometem-se a informar um ao outro o respec�vo Encarregado de Dados (DPO), que atuará como
canal de comunicação entre o controlador, os �tulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS CUSTOS

O presente Termo Adi�vo ao Acordo de Cooperação Técnica não contempla repasse de
recursos financeiros de uma ou outra parte, devendo cada um dos par�cipes arcar com as despesas
necessárias ao cumprimento de suas obrigações com dotação orçamentária própria.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Adi�vo entrará em vigor a par�r de sua assinatura, ficando sua eficácia
condicionada à publicação do respec�vo extrato no Diário Oficial da União, nos termos da legislação
vigente.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

Caberá ao MINISTÉRIO DA SAÚDE providenciar a publicação de extrato deste Termo no
Diário Oficial da União, observado o prazo legal correspondente, e a cada Parte Cooperante dar
publicidade do presente instrumento no âmbito de sua atuação.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA INALTERABILIDADE

Caberá ao MINISTÉRIO DA SAÚDE providenciar a publicação de extrato deste Termo no
Diário Oficial da União, observado o prazo legal correspondente, e a cada Parte Cooperante dar
publicidade do presente instrumento no âmbito de sua atuação.

 

Logo, por estarem assim acordadas, as partes assinam este instrumento para que surta os legais efeitos. 
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MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
Ministro de Estado da Saúde

 
 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

 
 
 

JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
Conselheiro Nacional do Ministério Público

Presidente da Comissão da Saúde do Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por Jayme Mar�ns de Oliveira Neto, Usuário Externo, em
11/10/2022, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do
Decreto nº 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 Antônio Augusto Brandão de Aras, Usuário Externo, em
11/10/2022, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do
Decreto nº 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 Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, Ministro de
Estado da Saúde, em 11/10/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de
31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0029693525 e o código CRC 414DD0F1.

Referência: Processo nº 25000.071035/2020-14 SEI nº 0029693525
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