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I - dado pessoal: informacao relacionada a pessoa natural identificada cu identittcavel: 
II - dado pessoal sensivel: dado pessoal sabre origem racial ou etnica, conviccao 

religiosa, oplniao politica, filiacao a sindicato cu a orqanizacao de carater religioso, filos6fico 
ou politico, dado referente a saude ou a vida sexual, dado genetico ou biornetrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural; 

Ill - dado anonimizado: dado relative a titular que nae possa ser identificado, 
considerando a utilizacao de meios tecnicos razoaveis e disponiveis na ocasiao de seu 
tratamento; 

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 
em varies locais, em suporte eletr6nico ou fisico; 

V - titular: pessoa natural a quern se referem os dados pessoais que sac objeto de 
tratamento; 

VI - controlador: pessoa natural ou juridica, de direito publico cu privado, a quern 
competem as decisoes referentes ao tratamento de dados pessoais; 

VII - operador: pessoa natural ou juridica, de direito publico ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em name do controlador; 

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar come 
canal de cornunicacao entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional 
de Protecao de Dados (ANPD); 

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador; 
X - tratamento: toda operacao realizada com dados pessoais, come as que se referem 

a coleta, producao, recepcao, classiticacao. utilizacao, acesso, reproducao, transmissao, 
distribuicao, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminacao, avaliacao ou 
controle da intormacao, rnoditicacao, comunicacao, transferencia, difusao ou extracao: 

XI - anonlmlzacao: utilizacao de meios tecnicos razoaveis e disponiveis no memento 
do tratamento, per meio dos quais um dado perde a possibilidade de associacao, direta ou 
indireta, a um individuo; 

Art. 2° Para cs fins deste Decreto considera-se: 

Art. 1 ° Este decreto regulamenta a protecao de dados pessoais prevista na Lei 
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), 
no arnblto da Adrninistracao Publica Municipal direta e indireta, estabelecendo diretrizes, 
competencias, providencias e procedimentos a serem observados per seus 6rgaos e 
entidades, visando garantir a protecao de dados pessoais. 

DECRETA: 

Em observancia a Lei Federal N° 13709/2018; 

O Prefeito Municipal de Afonso Claudio, Estado do Espirito Santo, no use de 
atribuicoes que lhe sac conferidas, e; 

REGULAMENTA A APLICA<;AO DA LEI 
FEDERAL N° 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 
2018 - LEI DE PROTE<;AO DE DADOS 
PESSOAIS (~GPO), NO AMBITO DA 
ADMINISTRA<;AO PUBLICA MUNICIPAL. 
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I - objetivar o exercicio de suas competencias legais e o cumprimento das atribuicoes 
legais do service publico, para o atendimento de sua finalidade publica e a persecucao do 
interesse publico: 

II - observar o dever de conferir publicidade as hip6teses de sua realizacao, com o 
fornecimento de intormacoes claras e atualizadas sabre a previsao legal, a finalidade, os 
procedimentos e as praticas utilizadas para a sua execucao. 

Art. 4° 0 tratamento de dados pessoais pelos 6rgaos e Entidades Municipais deve: 

I - finalidade: realizacao do tratamento para prop6sitos legitimos, especfficos, 
explicitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma 
incompativel com essas finalidades; 

II - adequacao: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

Ill - necessidade: umitacao do tratamento ao minima necessario para a realizacao de 
suas finalidades, com abranqencia dos dados pertinentes, proporcionais e nao excessivos 
em relacao as finalidades do tratamento de dados; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sabre a forma 
e a duracao do tratamento, bem come sobre a integralidade de seus dados pessoais; 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidao, clareza, relevancia e 
atualizacao dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de 
seu tratamento; 

VI - transparencla: garantia, aos titulares, de informacoes claras, precisas e 
facilmente acessfveis sobre a realizacao do tratamento e os respectivos agentes de 
tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 

VII - sequrenca: utilizacao de medidas tecnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos nae autorizados e de situacoes acidentais ou ilicitas de 
destruicao, perda, alteracao, comunicacao ou difusao: 

VIII - prevencao: adocao de medidas para prevenir a ocorrencia de danos em virtude 
do tratamento de dados pessoais; 

IX - nao dlscrlmlnacao: impossibilidade de realizacao do tratamento para fins 
discriminat6rios ilicitos ou abusivos; 

X - responsablllzacao e prestacao de contas: dernonstracao, pelo agente, da 
adocao de medidas eficazes e capazes de comprovar a observancia e o cumprimento das 
normas de protecao de dados pessoais e, inclusive, da eflcacia dessas medidas. 

Art. 3° As atividades de tratamento de dados pessoais deverao observar a boa-fe e os 
seguintes principles: 

XII - consentimento: manitestacao livre, informada e inequfvoca pela qual o titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; 

XIII - piano de adequacao: documento que reune conjunto de normas, 
procedimentos, diretrizes e modelos de documentos especfficos para guiar a adequacao do 
municf pio a LGPD, para que todos os dados pessoais sejam tratados com sequranca e 
privacidade, impedindo sua alteracao, perda, acesso ou exposicao indevida. 

XVII - relat6rio de impacto a protecao de dados pessoais: docurnentacao do 
controlador que contem a descricao dos processes de tratamento de dados pessoais que 
podem gerar riscos as liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem coma medidas, 
salvaguardas e mecanismos de rnitiqacao de risco; 

XIX - autoridade nacional: 6rgao da Adrninistracao Publica Federal responsavel por 
zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o territ6rio nacional. 
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§ 1 °. A identidade e as mtormacoes de contato do encarregado devem ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva, no Portal da Transparencia, em secao especifica 
sabre tratamento de dados pessoais. 

Art. 8° 0 Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio, sera designado pelo 
Prefeito Municipal por meio de Portaria, para os fins do art. 41 da Lei Federal n° 13. 709, de 
2018, sendo preferencialmente servidor do Controle lnterno. 

Paraqrafo unico. Para fins do inciso Ill do caput deste artigo, deverao ser observadas 
as regras editadas pelo Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio. 

I - o mapeamento dos dados pessoais existentes e dos fluxos de dados pessoais; 
II - a analise de risco; 
Ill - o piano de adequacao, observadas as exiqencras constantes em norma 

especifica; 
IV - o relat6rio de impacto a protecao de dados pessoais, quando solicitado. 

Art. 7° 0 Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal N° 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, deve realizar e manter continuamente atualizados: 

Paraqrafo unico. Sempre que necessario o consentimento, a comunlcacao dos dados 
pessoais a entidades privadas e o uso compartilhado entre elas e o 6rgao e entidades 
municipais poderao ocorrer somente nos termos e para as finalidades indicadas no ato de 
consentimento. 

I - o Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio informe a Autoridade 
Nacional de Protecao de Dados, na forma do regulamento federal correspondente. 

II - seja obtido consentimento do titular, salvo: 
a) Nas hip6teses de dispensa de consentimento prevista na Lei Federal n° 

13.709, de 14 de agosto de 2018; 
b) Nos casos de uso compartilhado de dados, em que sera dada publicidade 

nos termos do artigo 4°, inciso II, deste Decreto; 
c) Nas hip6teses do §1 ° artigo 5° deste Decreto; 

I - em casos de execucao descentralizada de atividade publica que exija a 
transferencia, exclusivamente para esse fim especifico e determinado; 

II - nos casos em que os dados forem acessiveis publicamente; 
Ill - quando houver previsao legal ou a transferencia for respaldada em contratos, 

convenios ou instrumentos conqeneres: ou 
IV - na hip6tese de a transferencia dos dados objetivar exclusivamente a prevencao de 

fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a sequranca e a integridade do titular 
dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. 

Art. 6° Os 6rgaos e as Entidades Municipais podem efetuar a comunlcacao ou o uso 
compartilhado de dados pessoais a pessoa de direito privado, desde que: 

Paraqrafo unico. E vedado ao Poder Publico transferir a entidades privadas dados 
pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto: 

Art. 5° Os 6rgaos e as entidades da Admlrustracao Publics Municipal podem efetuar o 
uso compartilhado de dados pessoais com outros 6rgaos e entidades publicas para atender 
a finalidades especificas de execucao de poHticas publicas, no arnbito de suas atribuicoes 
legais, respeitados os principios de protecao de dados pessoais elencados no artigo 3° 
deste Decreto. 
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I - implementar a adequacao a LGPD, com base no Plano de Adequacao; 
11 - dar cumprimento, no ambito dos respectivos 6rgaos, as ordens e recornendacoes 

do Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio; 
Ill - atender as solicitacoes encaminhadas pelo Encarregado Geral de Protecao de 

Dados do Municipio no sentido de fazer cessar uma afirmada violacao a Lei Federal n° 
13.709, de 2018, ou apresentar as justificativas pertinentes; 

IV - encaminhar ao Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio, no prazo 
per este fixado, quando solicitado: 

a) intormacoes sobre o tratamento de dados pessoais que venham a ser solicitadas 
pela autoridade nacional, nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 13. 709, de 2018; 

b) lntormacoes necessaries para a elaboracao relat6rios, nos termos do art. 32 da L~ 
Federal n° 13.709, de 2018. 

$ 

Art. 10° Cabe as Secretarias: 

I - aceitar rectarnacoes e cornunicacoes dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 
provioencias: 

II - receber cornunicacoes da autoridade nacional e adotar provldencias; 
Ill - orientar os servidores e os contratados da Adrninistracao Publica Direta a respeito 

das praticas a serem tomadas em relacao a protecao de dados pessoais; 
IV - encaminhar as suqestoes formuladas pela autoridade nacional a respeito da 

adocao de padroes e de boas praticas para o tratamento de dados pessoais, nos termos do 
art. 32 da Lei Federal n° 13.709, de 2018; 

V - encaminhar orientacoes e diretrizes acerca da materia, que devem ser atingidas 
per todos os servidores e respectivos titulares das pastas nos prazo eventualmente par ele 
consignados, sob pena de responsabilizacao do nao atendimento resultar em prejuizo ao 
Municipio; 

VI - elaborar o relat6rio de lmpacto a protecao de dados pessoais com a descricao dos 
processes de dados pessoais que pode gerar risco as liberdades civis e aos direitos 
fundamentais, bem come, as medidas e salvaguardadas e mecanismos de mitigac;ao de 
risco; 

VII - providenciar a publicacao dos relat6rios de impacto a protecao de dados pessoais 
previstos pelo art. 32 da Lei Federal n° 13.709, de 2018; 

VIII - comunicar a Autoridade Nacional de Protecao de Dados a transferencia de 
dados pessoais a entidades privadas, sempre que informada pelos responsaveis de cada 
6rgao ou entidade, desde que prevista em lei ou respaldada em contratos, convenios ou 
outros ajustes, observadas as condicoes previstas no artigo 6° deste Decreto; 

IX - informar a Autoridade Nacional de Protecao de Dados a comunicacao ou o use 
compartilhado de dados pessoais de pessoas naturais ou juridicas de direito privado; 

X - elaborar as pianos de adequacao relatives a protecao de dados pessoais; 
XI - providenciar, em case de recebimento de informe da autoridade nacional com 

medidas cabiveis para fazer cessar uma afirmada violacao oi Lei Federal n° 13.709, de 
2018, nos termos do art. 31 daquela lei, o encaminhamento ao 6rgao municipal responsavel 
pelo tratamento de dados pessoais, fixando prazo para atendimento a solicltacao OU 
apresentacao das justificativas pertinentes; 

XII - executar as demais atribuicoes que poderao ser estabelecidas em normas 
complementares. 

Art. 9° Sao atribuicoes do Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio: 

§ 2°. 0 encarregado da protecao de dados esta vinculado a obrigac;ao de sigilo ou de 
confidencialidade no exercicio das suas tuncoes, em conformidade com a Lei Federal n° 
13.709/2018 e com a Lei Federal n° 12.527/2011. 
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PAULO HENRI UE PAGOTTO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, 21 de julho de 2021. 

LUCIANO RO 
PRE 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 16° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 15° Os casos omissos deverao ser dirimidos tendo em vista o contido na Lei 
Federal n° 13. 709/2018, ou outra que vier a substitui-la, sendo tal norma legal fundamento 
de validade geral do presente decreto. 

Art. 14° A indicacao do Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio 
referida no artigo 8° deste Decreto sera feito em ate 30 (trinta) dias contados de sua 
publicacao. 

Art. 13° A nao observancia das normas e procedimentos constantes do presente 
Decreto ensejara a aplicacao das normas disciplinares constantes no Municipio de Afonso 
Claudio, alem das cabiveis na esfera civel e penal. 

Art. 12° Os pianos de adequacao devem observar, no minimo, o seguinte: 
I - publicidade das inforrnacoes relativas ao tratamento de dados em veiculos de facil 

acesso, preferencialmente nas paqinas dos 6rgaos e entidades na internet, bem como no 
Portal da Transparencia, em secao especffica a que se refere o paraqrafo unico do art. 5° 
deste decreto; 

II - atendimento das exiqencias que vierem a ser estabelecidas pela Autoridade 
Nacional de Protecao de Dados, nos termos do art. 23, § 1°, e do art. 27, paraqrafo unico da 
Lei Federal n° 13.709, de 2018; 

Ill - rnanutencao de dados em formate interoperavel e estruturado para o uso 
compartilhado de dados com vistas a execucao de pollticas publicas, a prestacao de 
services publicos, a descentralizacao da atividade publica e a disseminacao e ao acesso 
das informacoes pelo publico em geral. 

I - oferecer os subsidies tecnicos necessaries a edicao das diretrizes pelo Encarregado 
Geral de Protecao de Dados do Municipio, para a elaboracao dos pianos de adequacao: 

II - orientar, sob o ponto de vista tecnol6gico, as Secretarias na implantacao dos 
respectivos pianos de adequacao. 

Art. 11° Cabe ao Ti: 

V - assegurar que o Encarregado Geral de Protecao de Dados do Municipio seja 
informado, de forma adequada e em tempo util, de todas as questoes relacionadas com a 
protecao de dados pessoais no arnbito do Poder Executive municipal. 
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