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APRESENTAÇÃO

O  Plano  de  adequação  e  Diretrizes  da  Privacidade  e  da  Proteção  de  Dados  da

Prefeitura de Paraguaçu Paulista tem por objetivo estabelecer o conjunto de orientações para a

implementação dos processos referentes às obrigações estabelecidas na Lei 13.709, de 14 de

agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e no Decreto Municipal nº

6.836, de 3 de novembro de 2021.

As  diretrizes  estabelecidas  nesta  cartilha  são  aplicáveis  a  todos  os  processos  de

tratamentos de dados pessoais realizados pela PMPPTA ou em nome dela, assim como a todos

os  agentes  de  tratamento  envolvidos  nessas  atividades,  com o  objetivo  de  garantir  (I)  o

respeito à privacidade, (II) a autodeterminação informativa, (III) a liberdade de expressão, de

informação, de comunicação e de opinião, (IV) a inviolabilidade da intimidade, da honra e da

imagem, (V) o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, (VI) a livre iniciativa,

a  livre  concorrência  e  a  defesa  do  consumidor  e  (VII)  os  direitos  humanos,  o  livre

desenvolvimento  da  personalidade,  a  dignidade  e  o  exercício  da  cidadania  pelas  pessoas

naturais.

As orientações apresentadas neste plano devem servir como princípios gerais para o

estabelecimento dos processos de tratamento de dados pessoais na Prefeitura Municipal de

Paraguaçu Paulista (PMPPTA), sendo compatibilizados, portanto, com as demais políticas e

atividades em andamento, especialmente aquelas decorrentes da Lei de Acesso à Informação

(LAI) Nº 12.527/2011 e Decreto Municipal nº 5.355/2012.

Pelas instruções, os agentes e servidores públicos devem conhecer e adotar as boas

práticas de proteção e privacidade decorrentes  de sua atividade funcional,  preservando os

direitos e garantias dos cidadãos, em estrita conformidade com a lei. A adequação à LGPD

requer uma transformação cultural que alcançará os níveis estratégico, tático e operacional da

instituição e deverá considerar a privacidade dos dados pessoais do cidadão, desde a fase de

concepção do serviço ou produto até sua execução (Privacy by Design), bem como, promover

ações  de conscientização de todos,  no sentido de incorporar  o respeito  à privacidade dos

dados pessoais nas atividades institucionais cotidianas. 
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OBJETIVO GERAL 

Nortear  a  implementação  da  Lei  n.º  13.709/18  (Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados

Pessoais – LGPD), no âmbito da Administração Municipal direta e indireta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar  as atividades prioritárias a  serem desenvolvidas para o atendimento das

disposições da LGPD.

• Indicar medidas necessárias para a adequação da Administração Municipal direta e à

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

• Fixar parâmetros para assegurar a transparência e o respeito aos direitos dos titulares

de Dados Pessoais nos serviços prestados pela Administração.

• Fomentar a cultura de Proteção de Dados Pessoais na Administração Direta.

• Promover o engajamento intersetorial  da Administração Direta no atendimento aos

marcos de conformidade atinentes à LGPD.

PRINCÍPIOS 

Os princípios estabelecidos pela LGPD para guiar a atividade dos agentes dos órgãos e

entidades municipais que realizam tratamento de dados pessoais, deverão observar a boa-fé e

os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e

informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com

essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de

acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas

finalidades,  com  abrangência  dos  dados  pertinentes,  proporcionais  e  não  excessivos  em

relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a

duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
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V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização

dos  dados,  de  acordo  com  a  necessidade  e  para  o  cumprimento  da  finalidade  de  seu

tratamento;

VI  -  transparência:  garantia,  aos  titulares,  de  informações  claras,  precisas  e  facilmente

acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados

os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,

alteração, comunicação ou difusão;

VIII  -  prevenção:  adoção de medidas  para prevenir  a  ocorrência de danos em virtude do

tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios

ilícitos ou abusivos;

X  -  responsabilização  e  prestação  de  contas:  demonstração,  pelo  agente,  da  adoção  de

medidas  eficazes e capazes  de comprovar  a observância e  o cumprimento das normas de

proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
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1. O QUE É LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  –  LGPD nº  13.709,  de  2018,  dispõe  sobre  o

tratamento de dados pessoais das pessoas naturais (pessoas físicas) ou das pessoas jurídicas de

direito público ou privado, tanto em meio digital, quanto em meio físico.

A Lei se aplica ao tratamento (utilização) de dados pessoais realizados por pessoas

naturais ou por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e tem o objetivo de proteger os

direitos  fundamentais  de  liberdade  e  de  privacidade  e  o  livre  desenvolvimento  da

personalidade da pessoa natural.

2. O QUE É PROTEÇÃO DE DADOS?

A proteção de dados consiste no conjunto de ações que devem ser adotadas com o

objetivo de se instituir os processos necessários à adequada utilização dos dados pessoais dos

cidadãos.

O tratamento  dos  dados  pessoais  deve  ser  desenvolvido  pelos  agentes públicos

garantindo o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa dos cidadãos, de modo a

estabelecer uma relação de confiança entre as pessoas e as instituições municipais.

A proteção e o processamento de dados pessoais devem assegurar o tratamento justo e

aberto das pessoas, reconhecendo seu direito ao controle sobre sua própria identidade e sua

interação com os demais membros da sociedade, bem como, devem ser realizados para atingir

o equilíbrio entre os interesses públicos efetivados pela função administrativa.

As boas práticas em proteção de dados são vitais para garantir a confiança pública,

proteger a vida digna das pessoas e a privacidade, o envolvimento e o apoio a usos inovadores

de dados nos setores público e privado, desenvolvendo melhorias significativas na prestação

dos serviços públicos.

3. MOTIVOS DO CONTROLE DE DADOS PESSOAIS

Os órgãos e entidades públicas podem tratar de dados pessoais a todo momento, de

grande volume de dados pessoais dos cidadãos e dos próprios servidores. O controle visa:

➢ tomada de decisões no setor público;

➢ evitar o uso indevido de dados pessoais;

➢ evitar o vazamento de dados ou compartilhamentos indevidos.
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4. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS CONCEITOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO

DE DADOS PESSOAIS?

O  art.  5º  da  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  (LGPD)  e  art.  2º  do  Decreto  nº

6.836/2021  estabelecem  os  principais  conceitos  envolvendo  a  proteção  de  dados  e  os

processos que essa proteção demanda.

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta,

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,  distribuição,

processamento,  arquivamento,  armazenamento,  eliminação,  avaliação  ou  controle  da

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Dados pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como:

nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial,  cartão

bancário,  renda,  histórico  de  pagamentos,  localização  via  GPS,  retrato  em  fotografia,

prontuário de saúde, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP (Protocolo da

Internet) e cookies, entre outros.

Dados pessoais sensíveis: são informações que revelam origem racial ou étnica, convicções

religiosas  ou  filosóficas,  opiniões  políticas,  filiação  sindical  ou  a  organização  de  caráter

religioso,  filosófico  ou político,  questões  genéticas,  biométricas,  sobre  a  saúde ou a  vida

sexual de uma pessoa natural. Os dados sensíveis também podem ser tratados nos casos do

consentimento explícito da pessoa e uma finalidade definida; e, sem consentimento do titular,

quando for indispensável em situações ligadas: a uma obrigação legal; a políticas públicas; a

um  direito,  em  contrato  ou  processo;  a  estudos  via  órgão  de  pesquisa;  à  tutela  de

procedimentos feitos por profissionais das áreas da saúde ou sanitária; à preservação da vida e

da integridade física de uma pessoa; à prevenção de fraudes contra o titular. 

Dados anonimizados: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a

utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Se um dado

for  anonimizado,  então  a  LGPD  não  se  aplicará  a  ele.  Só  é  considerado  efetivamente

anonimizado se não permitir que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o caminho para

“descobrir” quem era a pessoa titular do dado - se de alguma forma a identificação ocorrer,

então ele não é, de fato, um dado anonimizado.

Anonimização: utilização de  meios  técnicos  razoáveis  e  disponíveis  no  momento  do

tratamento,  por  meio  dos  quais  um dado  perde  a  possibilidade  de  associação,  direta  ou

indireta, a um indivíduo.
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5. QUEM SÃO OS AGENTES DE TRATAMENTO?

O art. 2º do Decreto Municipal nº 6.836/2021 e  art. 5º da Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD) estabelece os agentes de tratamento responsáveis pela proteção de dados e os

processos necessários para a efetivação dessa proteção.

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as

decisões  referentes  ao  tratamento  de dados pessoais.  O responsável  pelo  tratamento  deve

certificar-se de que o tratamento desses dados está em conformidade com a legislação de

proteção de dados vigente. Em regra, os municípios são controladores de dados pessoais.

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento

de dados pessoais em nome do controlador e de acordo com suas instruções. O operador não

pode ser um funcionário interno ou subordinado ao controlador, devendo, obrigatoriamente

ser pessoa (natural ou jurídica) diversa.

Encarregado: pessoa  indicada  pelo  controlador  e  operador  para  atuar  como  canal  de

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção

de Dados (ANPD).

6. QUAIS SÃO AS OBRIGAÇÕES DO CONTROLADOR PARA A MANUTENÇÃO

DA QUALIDADE DOS DADOS?

Para a manutenção da qualidade dos dados, os órgãos e entidades, na qualidade de

controlador de dados, devem tratar os dados pessoais, conforme:

a) Limitação das finalidades do tratamento

Necessidade: limitação  do  tratamento  ao  mínimo  necessário  para  a  realização  de  suas

finalidades,  com  abrangência  dos  dados  pertinentes,  proporcionais  e  não  excessivos  em

relação às finalidades do tratamento de dado.(art. 6º da Lei nº 13.709/2018)

Tratar os dados pessoais para finalidades legítimas, específicas e explícitas, ao mínimo

necessário para realização de suas finalidades, respeitando as leis e regulamentos aplicáveis,

bem como o dever de confidencialidade e sempre assegurando o cumprimento dos requisitos

de segurança da informação.

O tratamento dos dados pessoais deve ser realizado apenas na medida em que seja

essencial  para  o  cumprimento  das  políticas  públicas  municipais,  sempre  respeitando  as

atribuições normativamente estabelecidas ao agente público.
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b) Minimização e precisão dos dados

Garantir que os dados pessoais dos cidadãos sejam precisos e mantidos atualizados, e

que quaisquer imprecisões sejam prontamente retificadas, de forma que essas atualizações e

retificações sejam refletidas em todos os sistemas e bancos de dados internos e externos da

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista.

c) Armazenamento dos dados

Armazenar  os  dados  pessoais  enquanto  for  necessário  para  o  cumprimento  dos

objetivos específicos das políticas públicas, ou conforme exigido pela legislação aplicável.

O  Poder  Executivo,  por  meio  de  seus  Departamentos  e  unidades  administrativas,

determinará o padrão para o gerenciamento dos documentos públicos, bem como os requisitos

a serem seguidos pelos órgãos e entes públicos municipais na operação de armazenamento e

descarte dos documentos contendo dados pessoais.

A  Controladoria  Geral  do  Município  (CGM),  por  meio  do  Departamento  de

Planejamento – DEPLAN, conjuntamente com o NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação,

indicará os requisitos para a anonimização e pseudonimização dos dados pessoais, quando

pertinente.

7. QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

A Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (LGPD),  dispõe  requisitos   para  o

tratamento de dados pessoais, como:

1. Dados pessoais (art. 7º, Lei nº 13.709/2018)

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

➢ Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular de dados.

➢ Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

➢ Para tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas

públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou

instrumentos congêneres.

➢ Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível, a

anonimização dos dados pessoais.

➢ Para  a  execução  de  contrato ou  de  procedimentos  preliminares  relacionados  a

contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

➢ Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
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➢ Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.

➢ Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais 

de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.

➢ Para atender aos interesses legítimos do controlador.

➢ Para a proteção do crédito.

2. Dados pessoais sensíveis (art. 11, Lei nº 13.709/2018)

O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ser realizado nas seguintes

hipóteses:

➢ Quando o titular ou seu representante legal consentir, de forma específica e destacada,

para finalidades específicas.

➢ Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

➢ Para tratamento e uso compartilhado de dados necessários à  execução de políticas

públicas previstas em leis e regulamentos.

➢ Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a

anonimização dos dados pessoais sensíveis.

➢ Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo e arbitral.

➢ Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.

➢ Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais

de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.

➢ Para a garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.

3. Dados de crianças e de adolescentes (art. 14, Lei nº 13.709/2018)

De acordo com o art. 2º da Lei Federal nº 8.069/90, considera-se criança, a pessoa até

12 anos incompletos, e adolescente aquela entre 12 anos completos e18 anos.

O tratamento de dados de crianças  e  de adolescentes deverá ser  realizado em seu

melhor interesse:

➢ Mediante o  consentimento específico e em destaque dado por, pelo menos, um dos

pais ou pelo responsável legal.

➢ Poderá ser sem o consentimento do parágrafo anterior, quando a coleta de dados for

necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem

armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a

terceiro sem o consentimento específico dado por, pelo menos, um dos pais ou pelo

responsável legal.
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8.  QUAIS  SÃO  AS  CONDIÇÕES  PARA  O  FORNECIMENTO  VÁLIDO  DO

CONSENTIMENTO?

Conforme o art. 5º, XII da LGPD, o consentimento é a manifestação livre, informada e

inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma

finalidade determinada.

O  Poder  Executivo  Municipal,  por  meio  de  seus  Departamentos  e  unidades

administrativas, na qualidade de controlador de dados, devem garantir:

➢ que o consentimento tenha sido fornecido de maneira livre, específica, informada e

inequívoca, deverá ser fornecido por escrito, por uma declaração ou ação afirmativa

clara do titular dos dados, que deve,  portanto,  concordar com o tratamento e sua

finalidade;

➢ que o titular de dados seja capaz de retirar seu consentimento facilmente, e tenha

recebido informações dessa capacidade antes de dar consentimento ao tratamento de

dados.

9.  QUAIS  SÃO  OS  REQUISITOS  PARA A GARANTIA DA TRANSPARÊNCIA E

ABERTURA DOS DADOS?

O  Poder  Executivo  Municipal,  por  meio  de  seus  Departamentos  e  unidades

administrativas, na qualidade de controlador de dados, devem informar os titulares de dados,

em  conformidade  com  a  legislação  aplicável,  no  momento  da  coleta,  de  forma  clara  e

acessível, as finalidades para as quais seus dados pessoais estão sendo coletados, como eles

serão tratados e, se aplicável, com quem serão compartilhados.

Outro  ponto  importante  é  a  garantia  de  que  os  dados  pessoais  sejam,

preferencialmente, coletados diretamente dos titulares de dados, enquanto a coleta de dados

por  meio  de  terceiros  e  outras  fontes  ocorra  apenas  excepcionalmente  e  desde  que  em

conformidade com a legislação aplicável.
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10. QUAIS SÃO ALGUNS DOS DEVERES DO CONTROLADOR E DO OPERADOR

DE DADOS?

O  Poder  Executivo  Municipal,  por  meio  de  seus  Departamentos  e  unidades

administrativas, na qualidade de controlador de dados, devem:

➢ realizar avaliações de risco envolvendo os processos necessários ao tratamento dos

dados pessoais, estabelecendo as salvaguardas necessárias para assegurar a segurança

da informação;

➢ fiscalizar o operador de dados, com o objetivo de assegurar que esse operador esteja

adotando  as  medidas  técnicas  e  organizacionais  e  os  requisitos  de  segurança  e

confidencialidade necessários para o tratamento dos dados pessoais;

➢ monitorar  periodicamente  os  operadores  de  dados  para  verificar  a  conformidade

contínua com suas obrigações legais e contratuais;

➢ cooperar  com  a  Autoridades  Nacional  de  Proteção  de  Dados  (ANDP)  sobre  o

desempenho  de  suas  tarefas  e  cumprir  com as  determinações  relacionadas  com o

tratamento de dados. 

O operador de dados deve,  independentemente do controlador de dados, avaliar os

riscos para os direitos e liberdades dos titulares inerente ao tratamento e implementação de

medidas  para  mitigar  esses  riscos,  bem  como,  deve  auxiliar  o  controlador  de  dados  no

cumprimento  das  obrigações  do  controlador  de  dados  de  acordo  com  os  dispositivos

normativos contidos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), fornecendo ao controlador

de dados informações sobre os aspectos técnicos e medidas organizacionais já implementadas.

Outra  questão  fundamental  é  que  o  operador  de  dados  somente  poderá  envolver

suboperadores com a autorização prévia específica do controlador  de dados,  por meio do

envio de solicitação de autorização antes da contratação do suboperador.
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11. É NECESSÁRIO MANTER REGISTROS DO TRATAMENTO DE DADOS?

O  Poder  Executivo  Municipal,  por  meio  de  seus  Departamentos  e  unidades

administrativas, devem:

• criar e manter um registro escrito de todas as suas atividades de tratamento de dados

pessoais;

• conceder  livre  acesso  a  esses  registros  pelo  encarregado  de  dados,  sempre  que

necessário à realização de suas obrigações normativamente estabelecidas.

12.  QUAIS  SÃO  ALGUMAS  OBRIGAÇÕES  QUANTO  AOS  TITULARES  DE

DADOS?

O  Poder  Executivo  Municipal,  por  meio  de  seus  Departamentos  e  unidades

administrativas, na qualidade de controlador de dados, devem conceder aos titulares de dados

a possibilidade de revisar, corrigir ou excluir seus dados pessoais, mediante solicitação e em

conformidade com a legislação aplicável. Na hipótese de indeferimento do pedido do titular

de dados, o controlador deve fornecer as razões que fundamentam o indeferimento, bem como

os meios para a apresentação de recurso administrativo.

O  titular  dos  dados  pessoais  deve,  mediante  acesso  aos  canais  institucionais,

identificar-se e realizar sua requisição. Nesta hipótese, o pedido será processado formalmente

e respondido preferencialmente pelo mesmo canal de comunicação. Pedidos relacionados a

processos  já  automatizados  podem ser  recebidos,  processados  e  respondidos  pelos  canais

aptos correspondentes.

Os pedidos formalmente encaminhados deverão seguir rito análogo aos pedidos com

fundamento na Lei de Acesso à Informação (LAI).

13. O TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

O  tratamento  de  dados  pessoais  não  pode  ser  eterno.  Por  essa  razão,  a  LGPD

preocupou-se com especificar sob quais hipóteses poderá ocorrer o término do tratamento.  

Vejamos abaixo:

(I) quando a finalidade do tratamento for alcançada, ou quando os dados pessoais deixarem de

ser necessários para o alcance da finalidade almejada;

(II) o fim do período para o qual o dado pessoal foi coletado;
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(III) a pedido do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento,

resguardado o interesse público;

(IV) por determinação da ANPD ou quando houver violação ao disposto na LGPD.

14. A ELIMINAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Os  dados  pessoais  poderão  ser  eliminados  após  o  término  de  seu  tratamento,

observados os limites técnicos empregados, ou seja, nem sempre será possível eliminar os

dados pessoais  de uma organização,  principalmente  quando pensamos  em dados pessoais

armazenados em arquivos antigos ou arquivos físicos.

Poderão ser armazenados os dados pessoais para as seguintes finalidades:

(I)  cumprimento  de  obrigação  legal  ou  regulatória  pelo  controlador,  ou  seja,  quando  um

dispositivo legal determinar que o dado pessoal seja armazenado por maior período de tempo;

(II) estudo por órgão de pesquisa, garantida, quando possível, a anonimização de tais dados

pessoais;

(III) quando o dado pessoal for transferido a terceiro, como, por exemplo, quando um dado

pessoal for compartilhado com um prestador de serviço, o que tornará impossível, ao agente

de tratamento original, solicitar a exclusão de tal dado;

(IV)  quando  o  controlador  fizer  uso  exclusivo  de  tais  dados  pessoais,  desde  que  sejam

anonimizados.
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PROGRAMA DE GOVERNANÇA E PRIVACIDADE

Apresenta os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados, fornecendo os

subsídios para a criação de um programa institucional de gerenciamento de privacidade.

É recomendável que uma Política de Privacidade contenha os seguintes tópicos:

1 – Controlador 

2 – Operador 

3 – Encarregado 

4 - Quais dados são tratados 

5 – Como os dados são coletados

6 – Qual o tratamento realizado e para qual finalidade 

7 – Compartilhamento de dados 

8 – Segurança dos dados 

9 – Cookies 

10 – Tratamento posterior dos dados para outras finalidades 

11 – Transferência internacional de dados

A figura a seguir revela as características mínimas de um Programa de Governança em

Privacidade – PGP:
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COMO IMPLEMENTAR UMA GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS NA

PRÁTICA?

O processo de adequação à LGPD compreende algumas etapas, como:

1) DIAGNÓSTICO

Nesta  fase  inicial,  o  município  deve  levantar  todas  as  suas  atividades  que

compreendem o tratamento de dados pessoais, verificando todo o caminho percorrido pelos

dados pessoais e identificando os riscos em cada processo. A partir  dessas informações,  é

possível identificar o nível de aderência do município à LGPD e recomendar as alterações

necessárias.

Em um projeto de adequação à LGPD, o mapeamento de dados é dividido da seguinte

forma:

Fonte: Rede de Governança Brasil, Cartilha LGPD para os Municípios, pág. 47.

Nesse momento, será possível detalhar cada dado pessoal tratado, entendendo as fases

do seu ciclo de vida. Será possível entender como os dados são recebidos, como e onde estão

armazenados, quem tem acesso, se os dados são compartilhados com terceiros, quais os riscos

associados a cada operação e a base legal adequada. Dessa forma, será possível analisar a

forma como são tratados os dados pessoais de seus colaboradores, clientes e parceiros.

Após o mapeamento  dos  processos,  será  possível  identificar  diversas  questões  em

desacordo com a LGPD ou com as melhores práticas de segurança da informação, ou, ainda,

com  as  práticas  setoriais  aplicáveis.  Nesse  momento,  deve-se  definir  as  bases  legais

adequadas para cada atividade de tratamento de dados pessoais executada na companhia, bem

como elaborar um relatório com os principais gaps, apontando quais as medidas necessárias

17/36

08/12/2022 Ano I | Edição Extra nº459 |  Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

18/39



Quinta-Feira, 08 de Dezembro de 2022 Ano I  | Edição Extra nº 459 Página 19 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP

para a mitigação de riscos envolvendo incidentes de segurança da informação.

2) EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES

Após mapear os riscos e recomendar as ações necessárias para a sua mitigação, chega

o momento de colocá-las em prática. Entretanto, nesse primeiro momento, o município deve

separar as ações em prioritárias e complementares, iniciando por aquelas que trazem um risco

maior.

Após analisados os gaps encontrados, será necessário verificar quais as prioridades do

município e elaborar um cronograma para mitigar os riscos localizados nas etapas anteriores. 

Será necessária a indicação de responsáveis para cada atividade de tratamento com

necessidade de alteração e a verificação dos diferentes níveis de criticidade de cada medida.

É chegada a hora de implementar as medidas encontradas em desconformidade com a

legislação.

Nesse momento, será necessário adequar plataformas, processos, contratos, práticas e

documentos que versem sobre o tratamento de dados pessoais.

3) EXECUÇÃO DOS PONTOS COMPLEMENTARES

Após a realização da adequação e mitigação dos principais riscos, o município poderá

dar  ênfase  à  formação  de  uma  cultura  de  dados,  desenvolvendo  e  aplicando  palestras,

treinamentos e comunicações com o intuito de demonstrar a importância da privacidade e da

proteção dos dados para cada indivíduo, para o próprio município e para a sociedade.

4) MONITORAMENTO

Após  a  realização  do  diagnóstico,  da  implementação  das  ações  prioritárias  e

complementares, é necessário que haja um monitoramento do projeto de adequação à LGPD e

seus resultados, sendo o monitoramento um dos principais pontos da governança.

Nesse momento, chegamos ao final do nosso projeto de adequação à LGPD, porém

não seria  correto dizer que o projeto chegou ao fim, pois sempre será necessário manter as

informações  em  ordem,  sendo  monitoradas  e  avaliadas  com  frequência.  Além  disso,  o

município é um organismo vivo que sofre constantes mudanças, assim como as leis podem

sofrer alterações; desse modo, a etapa de monitoramento acaba não tendo um fim.
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Dessa maneira, é essencial que o município tenha funcionários (internos, externos ou

mesmo uma equipe híbrida) que sejam capazes de monitorar todas as novidades que podem

ocorrer, para nunca deixar a organização desatualizada, tendo a possibilidade de sofrer uma

sanção pela ANPD.

Outro  ponto  fundamental  do monitoramento  é  a  necessidade de  treinamentos  com

certa periodicidade, para que a cultura da proteção aos dados pessoais seja parte do dia a dia

do município.

Além disso, para a correta adequação à LGPD pela Administração Pública, sugerimos

a estruturação de um grupo de trabalho que seja responsável pelo projeto e pelo estudo do

tema. É essencial que, nesse grupo, estejam presentes e engajadas pessoas da alta diretoria da

administração, bem como pessoas de setores que tratam dados pessoais em seu dia a dia.
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INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - IDP

A figura a seguir destaca as fases de elaboração do IDP 

“Fonte: Apresentação Guia Inventário de dados Pessoais - IDP, (LGPD) 2020. pág 13”

As fases acima destacadas em:

- azul representam os elementos mínimos para o IDP,

-  laranja  representam  levantamento  complementar  no  inventário  de  informações  que

auxiliarão  a elaboração do Relatório  de  Impacto  de  Proteção de  Dados  Pessoais  –  RIPD

(CCGD, 2020) e

-  verde  corresponde à identificação inicial  de contrações a serem avaliadas na análise de

adequação contratual. Importante ressaltar  que todas as informações do IDP  subsidiarão o

RIPD. 

O mapeamento do Inventário de dados contém todas as operações de tratamento de

dados pessoais e suas avaliações sob a ótica dos princípios da LGPD.

A LGPD assim prescreve em seu art. 37: “O controlador e o operador devem manter

registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando

baseado no legítimo interesse.”

Recomenda-se que, no processo de elaboração do Inventário de Dados Pessoais - IDP,

tome-se por parâmetro o modelo referido no Anexo II .
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É mister que o Inventário de Dados Pessoais esclareça, conforme o caso, as seguintes

informações:

➔ Atores envolvidos (agentes de tratamento e o encarregado);

➔ Finalidade (o que a instituição faz com o dado pessoal);

➔ Hipótese (arts. 7º e 11 da LGPD) e previsão legal;

➔ Dados pessoais tratados pela instituição;

➔ Categoria dos titulares dos dados pessoais;

➔ Tempo de retenção dos dados pessoais;

➔ Instituições com as quais os dados pessoais são compartilhados;

➔ Transferência internacional de dados (art. 33 LGPD); e

➔ Medidas de segurança atualmente adotadas.

TERMO DE USO

Termo de Uso ou  Contrato de Termo de Uso  é um documento que estabelece as

regras e condições de uso de determinado serviço. Orienta a elaboração de Termos de Uso e

Políticas de Privacidade vinculados à utilização de serviços públicos por meio de aplicações

(sítios, sistemas ou aplicativos para dispositivos móveis) fornecidas por órgãos e entidades da

administração pública.

Caso o Termo de Uso seja aceito pelo usuário, a utilização do serviço será vinculada às

cláusulas dispostas nele. O Foco são as regras e condições. Portanto, o termo de uso constitui,

um dever do controlador e um direito do titular.

O Termo de Uso deve evidenciar de forma clara quais são as responsabilidades de

cada parte envolvida no serviço. Ao definir responsabilidades, a Administração Pública e o

cidadão estabelecem direitos e deveres para ambas as partes e compreendem suas obrigações

ao utilizar e prover o serviço, de forma a esclarecer quais situações configuram violações aos 

Termos e para quais situações cabe reparação de danos.

As seguintes informações devem estar presentes no Termo de Uso:

• O que é o serviço?

• Quais são as informações para contato.

• Qual a sua finalidade?

• Qual o foro?

• Em qual leis e normativos o tratamento está respaldado?

• Como serão comunicadas as mudanças no Termo de Uso?

21/36

08/12/2022 Ano I | Edição Extra nº459 |  Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

	Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

22/39



Quinta-Feira, 08 de Dezembro de 2022 Ano I  | Edição Extra nº 459 Página 23 de 39

Secretaria de Gabinete-GAP

• Quais são as responsabilidades do usuário e da Administração Pública?

O Titular tem direito a obter do Controlador, em relação aos dados por ele tratados,

conferidos pela Lei de Proteção de Dados Pessoais:

• - Direito de confirmação e acesso (Art. 18, I e II)

• - Direito de retificação (Art. 18, III)

• - Direito à limitação do tratamento dos dados (Art. 18, IV)

• - Direito de oposição (Art. 18, § 2º)

• - Direito de portabilidade dos dados (Art. 18, V)

• - Direito de não ser submetido a decisões automatizadas (Art. 20, LGPD)

• - Direito do acesso à informação (Lei 12.527 - Lei de Acesso à Informação)

• - Direito do respeito à intimidade (Constituição Federal, Art. 5º, X).

“Fonte: Guia Termo de Uso e Política de Privacidade-(LGPD) 2020. pág 7”
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AVALIAÇÃO DE RISCOS

Orienta a identificação e mensuração de riscos de segurança e privacidade, mitigando-

os com a utilização dos controles mais indicados.

Constitui um instrumento de identificação de controles que elevem a segurança da

informação  diante  dos  pilares  de  confidencialidade,  integridade,  disponibilidade  e

autenticidade no sistema a ser desenvolvido.

É  importante  destacar,  nesse  contexto,  que  os  controles  podem ser  agrupados  em

dimensões abordando três distintos contextos: estrutura, sistema e privacidade.

Na dimensão estrutura são avaliados controles que tratam de aspectos estruturais do

sistema  (processos  e  infraestrutura  que  o  sustentam),  características  de  ambiente  que

expandem  a  análise,  mas  indispensável  para  identificar  o  estado  atual  da  segurança  e

privacidade na organização responsável pelo tratamento de dados pessoais.

Na dimensão os  controles de segurança propostos visam incorporar a segurança da

informação durante todo o ciclo de vida do sistema, consequentemente auxiliam a redução da

superfície  de  ataque  para  vulnerabilidades  de  sistema,  incluindo  temas  como:

desenvolvimento seguro, controles de acesso lógico, segurança web e outros.

Na  dimensão privacidade,  os  controles  estão  relacionados  ao  alcance  da

conformidade legal com a privacidade de tratamento de dados pessoais, de forma a permitir

que o controlador verifique se os requisitos de adequação à privacidade estão sendo atendidos.

“Fonte: Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade-(LGPD) 2020. pág 6”
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Segurança  da  informação  é  um  conjunto  de  mecanismos  e  ferramentas  que  uma

instituição utiliza com a finalidade de proteger um conjunto de informações, para proteger o

valor que tais informações geradas pela instituição possuem. É, assim, um conjunto de regras

essencial às instituições, principalmente para aquelas que lidam com informações valiosas e

sigilosas. 

Sob a  LGPD,  os  controladores  e  operadores  devem adotar  medidas  de  segurança,

técnicas  e  administrativas  aptas  a  proteger  os  dados  pessoais  de  acesso  não  autorizado,

destruição, perda, modificação, comunicação ou outros tipos de tratamento não autorizados ou

ilegais. Espera-se que a ANPD forneça diretrizes para padrões técnicos mínimos no futuro.

O Marco Civil  da Internet  e  seu decreto regulamentador  estabelecem as  seguintes

diretrizes sobre normas de segurança que devem ser observadas pelos provedores de conexão

e de aplicação no tratamento de dados pessoais e de comunicações privadas que trafegam pela

internet: 

(i)  o estabelecimento de controles rígidos sobre o acesso a dados pessoais,  estabelecendo

responsabilidades para aqueles que terão acesso a dados pessoais;

(ii)  o fornecimento de mecanismos de autenticação para o acesso a registros,  usando, por

exemplo,  sistemas de autenticação dupla para garantir a individualização dos responsáveis

pelo tratamento de dados pessoais; 

(iii)  a  criação  de  inventários  detalhados  de  logs  referentes  à  conexão  e  ao  acesso  aos

aplicativos, que devem conter data, hora, minuto, segundo e a duração do acesso, a identidade

do indivíduo que acessou os arquivos e quais arquivos foram acessados; e

(iv) o uso de soluções de gerenciamento de registros por meio de técnicas que garantam a

inviolabilidade dos dados pessoais, como criptografia ou medidas de proteção equivalentes.

Além  disso,  cada  setor  possui  regras  específicas  quanto  a  padrões  mínimos  ou

esperados que garantam a segurança da informação das organizações.

Alguns princípios que podem nortear uma política de segurança da informação são: 

(i)  confidencialidade,  para  que  as  informações  sejam  acessadas  apenas  por  pessoas

autorizadas;

(ii)  integridade, para que as informações apenas sejam alteradas por pessoas autorizadas; e

(iii) disponibilidade, as informações devem sempre estar disponíveis para quem é autorizado,

evitando interrupções no fluxo de trabalho.
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1. POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Parte  fundamental  no  programa  de  governança  são  as  políticas,  normas  e

procedimentos de segurança da informação. Abaixo, listamos as principais políticas presentes

em um programa de governança em proteção de dados pessoais e privacidade:

• Políticas de Privacidade, tanto para clientes quanto para empregados, para representantes

comerciais e para candidatos a vagas;

• Política de Backup e Restore;

• Norma para acesso à Rede Remotamente;

• Norma para Uso de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação;

• Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação;

• Norma para Classificação da Informação;

• Norma para Uso de Dispositivos Móveis;

• Norma para uso de Mídias Sociais;

• Norma de Uso de Wi-Fi;

• Norma para o Descarte de informações;

• Procedimento para Gestão de Segurança da Informação;

• Política sobre o uso de aplicativos de mensagens instantâneas;

• Procedimento de comunicação entre a instituição, a ANPD e os Titulares de dados pessoais;

• Procedimento sobre a Portabilidade de dados pessoais;

• Norma para Inventário de ativos

• Política ou Procedimento de Gestão de Riscos

• Plano de continuidade de negócios

• Norma de Controle de Acesso físico e lógico

• Norma de Desenvolvimento Seguro de Aplicações

• Política para uso de criptografia

2. O QUE FAZER EM RELAÇÃO AOS INCIDENTES DE SEGURANÇA?

De acordo com a  página  da  ANPD no site  do Governo Federal,  um incidente  de

segurança  com dados  pessoais  é  “qualquer  evento  adverso,  confirmado  ou  sob  suspeita,

relacionado à violação na segurança de dados pessoais,  tais  como acesso não autorizado,

acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou, ainda, qualquer

forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os
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direitos e liberdades do titular dos dados pessoais”.

Como exemplos  de incidentes  de segurança  da informação,  podemos mencionar  o

acesso de terceiro não autorizado em redes de computadores, ou seja, quando algum agente

externo, ou mesmo um funcionário da organização acessa (ou tenta acessar) uma parte do

sistema que não deveria.

Os  vírus  e  códigos  maliciosos  também  são  caracterizados  como  incidentes  de

segurança da informação e sua detecção requer o uso de ferramentas próprias, como antivírus.

Por  fim,  como  último  exemplo,  podemos  citar  o  uso  impróprio  de  sistemas  ou  de

informações, que ocorrem quando um funcionário da organização usa um e-mail corporativo

para a promoção de negócios pessoais, ou quando instala uma ferramenta não autorizada no

computador  da  organização,  utiliza  um  pen  drive  de  forma  não  autorizada  ou,  ainda,

exemplificando  com  documentos  físicos,  imprime  documentos  sigilosos  de  forma  não

autorizada e os repassa para terceiros.

O art. 47 da LGPD diz que “Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que

intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação

prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término”. Dessa forma, é

imprescindível  que  o  município  adote  medidas  técnicas  e  administrativas  de  segurança

capazes de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou

maliciosas.

Em  caso  de  violação  de  dados  pessoais,  os  órgãos  e  entes  públicos  municipais,

atuando na qualidade de controlador  de dados,  devem, sem atrasos indevidos,  notificar  o

encarregado de dados, para adoção das medidas normativamente determinadas.

A notificação do controlador  de dados ao encarregado de dados deve,  se possível,

ocorrer  dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas  após  o  controlador  de  dados  ter  tido

conhecimento  da  violação  de  dados  pessoais,  para  permitir  que  o  encarregado  de  dados

cumpra com a obrigação de notificar a violação de dados pessoais à Autoridade Nacional de

Proteção de Dados (ANPD).

A resposta  aos  incidentes  de  segurança,  quando  detectados,  deve  ser  tempestiva,

buscando  preservar  os  direitos  dos  titulares.  Decisões  relativas  à  interrupção  de  serviços

disponibilizados  ao  público  externo  para  fins  de  contenção  de  um  incidente  cabe

exclusivamente aos Assessores de Departamentos e unidades administrativas, nos termos do

art. 7º do Decreto Municipal nº 6.836, de 3 de novembro de 2021.
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2.1. PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO -
ENVOLVENDO DADOS PESSOAIS E DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

O Plano de Respostas a Incidentes de Segurança envolvendo dados pessoais (Plano de

Resposta a Incidente) tem, como objetivo, descrever como o município procederá a partir de

situações  que  identifiquem  a  ocorrência  ou  suspeita  de  um  incidente  de  segurança  da

informação.  Por  sua  gravidade,  o  município  tem  o  compromisso  de  elaborar  e  aplicar

imediatamente  as  melhores  medidas  técnicas  e  jurídicas  que  visem à  transparência,

confiança e agilidade.

Os principais agentes responsáveis por lidar com os incidentes de segurança são:

•  Notificador:  pessoa física ou sistema de monitoramento que comunicará imediatamente a

equipe responsável sobre a ocorrência ou a mera suspeita de um Incidente.

•  Comitê  de  Privacidade:  grupo  formado  por  pessoas  envolvidas  diretamente  com  a

execução de tratamento de dados pessoais dentro da corporação, responsável por receber as

notificações de incidentes de forma imediata, estruturando medidas ágeis e adequadas sobre o

ocorrido.

2.2.  FLUXO  DE  MEDIDAS  NECESSÁRIAS  EM  CASO  DE  INCIDENTES  COM
DADOS PESSOAIS

Em 24 horas:

1 - notificar o Comitê sobre o incidente;

2. analisar o mapeamento de dados pessoais.

Em 48 horas:

1 -  elaboração de  Data Breach Score  (pontuação  de  violação de  dados)  e  confecção de

parecer técnico;

2 -  elaborar  um Relatório  de Impacto à  Proteção de Dados Pessoais  (RIPDP) – (modelo

Anexo I);

3 - elaborar um plano de notificação do incidente de segurança da informação;IOS | 56

4 - comunicação ao titular dos dados pessoais sobre o incidente de segurança da informação;

5 - comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Em 72 horas:

1 -  Elaborar  relatório de providências adotadas  e revisão do programa de governança em

privacidade e proteção de dados pessoais;
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2.3.  FLUXO  DE  MEDIDAS  NECESSÁRIAS  EM  CASO  DE  INCIDENTES  COM
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

Em 24 horas:

1 - notificar o Comitê sobre o incidente;

2 - analisar o mapeamento de dados pessoais;

3  -  elaboração de  Data Breach Score  (pontuação  de  violação de  dados) e  confecção de

parecer técnico;

4 - elaborar um Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP);

5 - elaborar um plano de notificação do incidente de segurança da informação;

6 - comunicação ao titular dos dados pessoais sobre o incidente de segurança da informação;

7 - comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

8 - Comunicação ao Banco Central do Brasil.

Em 48 horas:

1 -  elaborar  relatório de providências  adotadas  e  revisão do programa de governança em

privacidade e proteção de dados pessoais.

Além disso, a ANPD disponibilizou no site do governo,1 o quê, como, quando e por

quem devem ser feitas as comunicações de incidente de segurança da informação com dados

pessoais.  (disponibilizados  em:  https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-

deseguranca) 

3. SUPERVISÃO

O  supervisor  de  tecnologia  da  informação  (TI)  é  o  profissional  responsável  por

realizar o monitoramento das atividades que suportam a rede da área de informática de uma

instituição,  envolvendo  a  elaboração  de  projetos  de  implantação,  desenvolvimento  e

integração de sistemas.

O  supervisor  de  TI  é  responsável  pela  realização  de  planejamento  de  projetos,

atendendo às necessidades e negócios da instituição, atuando na parte de dados informáticos,

administrando  e  controlando  o  centro  de  processamento  da  instituição,  realizando

manutenções  e  instalações  dos  equipamentos  informáticos,  garantindo o cumprimento das

políticas de segurança da informação, dentre muitas outras funções.
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3.1. MEDIDAS PARA A MITIGAÇÃO DE RISCOS

Dentre as  principais  medidas  que podemos apresentar  para  a  mitigação de riscos

envolvendo  incidentes  de  segurança  da  informação,  encontram-se  desde  pontos  muito

simples,  que  podem  ser  adotados  no  dia  a  dia  das  pessoas,  como  a  instalação  de  um

antivírus e a recomendação de  não abertura de e-mails de endereços desconhecidos, até

mesmo  questões  mais  complexas,  como  a  atualização  de  sistemas (principalmente  os

sistemas de proteção e operacionais).

Importante mencionar, ainda, a recomendação de estabelecer políticas de segurança da

informação e treinamentos a serem ministrados a todos os funcionários de uma organização. É

essencial que os funcionários sejam treinados para que saibam como agir diante de situações

que podem configurar como uma tentativa de provocar um incidente e, mesmo, diante de um

incidente de segurança da informação propriamente dito.

Por fim, as políticas são excelentes maneiras de formalizar como a organização trata

os sistemas, informações e processos, e são essenciais para o dia a dia de uma organização.
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ANEXO I  - MODELO

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – RIPDP

OBJETIVO:  O Relatório  de  Impacto  de  Dados  Pessoais  visa  descrever  os  processos  de

tratamento  de  dados  pessoais  que  podem  gerar  riscos  às  liberdades  civis  e  aos  direitos

fundamentais,  bem  como  medidas,  salvaguardas  e  mecanismos  de  mitigação  de  riscos.

Referência: Art. 5º, XVII, da Lei 13.709/2018 (LGPD)

Controlador

Operador

Encarregado

Email Encarregado

Telefone Encarregado

2. NECESSIDADE DE ELABORAR O RELATÓRIO

3. DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO

3.1 Natureza do tratamento

3.2 Escopo do tratamento

3.3 Contexto do tratamento

3.4 Finalidade do tratamento

4. PARTES INTERESSADAS CONSULTADAS

5. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

ID RISCO REFERENTE AO TRATAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS

P1 I2 NÍVEL DE RISCO

(P X I)3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1.Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente; ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos
(ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
2.Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
3.Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das
consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art.
2º, inciso XIII).
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7. MEDIDAS PARA TRATAR OS RISCOS

RISCO MEDIDA(S) EFEITO SOBRE 
RISCO 1

RISCO RESIDUAL 2 MEDIDA(S) 3 
APROVADA(S)P I (PXI)

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. Aplicam-se as mesmas definições de Probabilidade e Impacto da
seção 6 do RIPD.

1. Efeito resultante do tratamento do risco com a aplicação da(s) medida(s) descrita(s) na tabela. As seguintes 
opções podem ser selecionadas: Reduzir, Evitar, Compartilhar e Aceitar.
2. Risco residual é o risco que ainda permanece mesmo após a aplicação de medidas para tratá-lo.
3. Medida aprovada pelo controlador dos dados pessoais. Preencher a coluna com: Sim ou Não.
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ANEXO II  - MODELO
INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS – IDP  

33/36

1 - Identificação dos serviços / processo de negócio de tratamento de dados pessoais

1.1 - Nome do serviço / Processo de negócio

1.2 - Nº Referência  / ID

1.3 - Data de Criação do Inventário

1.4 - Data Atualização do Inventário

2 - Agentes de  Tratamento e Encarregado Nome Endereço CEP Telefone E-mail

2.1 - Controlador      

2.2 - Encarregado      

2.3 - Operador

Coleta Retenção Processamento Compartilhamento Eliminação

4 - De que forma (como) os dados  pessoais são coletados, retidos/armazenados, processados/usados, compartilhados e eliminados

5 - Escopo e Natureza dos Dados Pessoais

6 - Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais

6.1 - Hipótese de Tratamento

6.2 - Finalidade

6.3 - Previsão legal

3 - Fases do Ciclo de Vida do Tratamento 
Dados Pessoais

3.1 - Em qual fase  do ciclo de vida o  
Operador atua

4.1 - Descrição do Fluxo do tratamento dos 
dados pessoais

5.1 - Abrangência da área geográfica do 
tratamento

5.2 - Fonte de dados utilizada para obtenção 
dos dados pessoais

6.4 - Resultados pretendidos para o titular de 
dados

6.5 - Benefícios esperados para o órgão, 
entidade ou para a sociedade como um todo
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7 - Categoria de Dados Pessoais

7.1 -Dados de Identificação Pessoal Descrição

7.1.3 - Dados de identificação eletrônica

7.1.4 - Dados de localização  eletrônica

7.2 -Dados Financeiros Descrição

7.2.1 - Dados de identificação financeira

7.2.2 - Recursos financeiros

7.2.3 - Dívidas e despesas

7.2.4 - Situação financeira (Solvência)

7.2.6 - Assistência financeira

7.2.7 - Detalhes da apólice de seguro

7.2.8 - Detalhes do plano de pensão

7.2.9 - Transações financeiras

7.2.10 - Compensação

7.2.11 - Atividades profissionais

7.2.12 - Acordos e ajustes

7.2.13 - Autorizações ou consentimentos

7.3 - Características Pessoais Descrição

7.3.1 - Detalhes pessoais

7.3.2 - Detalhes militares

7.3.3 - Situação de Imigração

7.3.4 - Descrição Física

7.4 - Hábitos Pessoais Descrição

7.4.1 - Hábitos 

7.4.2 - Estilo de vida

7.4.3 - Viagens e deslocamentos

7.4.4 - Contatos sociais

7.4.5 - Posses
7.4.6 - Denúncias, incidentes ou acidentes

7.4.7 - Distinções

7.4.8 - Uso de mídia

7.5 - Características  Psicológicas Descrição

7.5.1 - Descrição Psicológica

Tempo Retenção 
dos Dados

Fonte 
Retenção

Nome 
Base de 
Dados

7.1.1 - Informações de identificação 
pessoal

7.1.2 - Informações de identificação 
atribuídas por instituições 

governamentais

Tempo Retenção 
dos Dados

Fonte 
Retenção

Nome 
Base de 
Dados

7.2.5 - Empréstimos, hipotecas, linhas de 
crédito

Tempo Retenção 
dos Dados

Fonte 
Retenção

Nome 
Base de 
Dados

Tempo Retenção 
dos Dados

Fonte 
Retenção

Nome 
Base de 
Dados

Tempo Retenção 
dos Dados

Fonte 
Retenção

Nome 
Base de 
Dados
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7.6 - Composição Familiar Descrição

7.6.1 - Casamento ou forma atual de coabitação

7.6.2 - Histórico conjugal

7.6.3 - Familiares ou membros da família

7.7 - Interesses de lazer Descrição

7.7.1 - Atividades e interesses de lazer

7.8 - Associações Descrição

7.9 - Processo Judicial/Administrativo/Criminal Descrição

7.9.1 - Suspeitas

7.9.2 - Condenações e sentenças

7.9.3 - Ações judiciais

7.9.4 - Penalidades Administrativas

7.10 - Hábitos de Consumo Descrição

7.10.1 - Dados de bens e serviços

7.11 - Dados Residenciais Descrição

7.11.1 - Residência

7.12 - Educação e Treinamento Descrição

7.12.1 - Dados acadêmicos/escolares

7.12.3 -  Qualificação e experiência profissional

7.13 - Profissão e emprego Descrição

7.13.1 - Emprego atual

7.13.2 - Recrutamento

7.13.3 - Rescisão de trabalho

7.13.4 - Carreira

7.13.5 - Absentismo e disciplina

7.13.6 -Avaliação de Desempenho

Descrição

7.14.1 - Vídeo e imagem

7.14.2 - Imagem de Vigilância

7.14.3 - Voz

7.15 -Outros (Especificar) Descrição

7.15.1 - Outros (Especificar)

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

7.8.1 Associações (exceto profissionais, políticas, 
em sindicatos ou qualquer outra associação que 

se enquadre em dados pessoais sensíveis)

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

7.12.2 Registros financeiros do 
curso/treinamento

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

7.14 -Registros/gravações de vídeo, imagem e 
voz

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados
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8 - Categorias de Dados Pessoais Sensíveis Descrição

8.1 - Dados que revelam origem racial ou ética

8.2 - Dados que revelam convicção religiosa

8.3 - Dados que revelam opinião política

8.4 - Dados que revelam filiação a sindicato

8.8 - Dados referentes à saúde ou à vida sexual

8.9 - Dados genéticos

8.10 - Dados biométricos

9 - Frequência e totalização das categorias de dados pessoais tratados

10 - Categorias dos titulares de dados pessoais Tipo de Categoria Descrição

10.1 - Categoria 1

10.2  - Categoria 2

10.3  - Trata dados de crianças e adolescentes

11 - Compartilhamento de  Dados Pessoais Dados pessoais compartilhados Finalidade do compartilhamento

11.1 - Nome da Instituição 1

11.2 - Nome da Instituição 2

11.3 - Nome da Instituição 3

11.4 - Nome da Instituição 4

12 - Medidas de Segurança/Privacidade Tipo de medida de segurança e privacidade Descrição do(s) Controle(s)

12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 1

12.2 - Medida de Segurança/Privacidade 2

12.3 - Medida de Segurança/Privacidade 3

País Dados pessoais transferidos

13.1 - Organização 1

13.2 - Organização 2

13.3 - Organização 3

Objeto do Contrato

14.1 - Contrato nº 1

14.2 - Contrato nº 2

Tempo 
Retenção dos 

Dados

Fonte 
Retenção

Nome Base 
de Dados

8.5 - Dados que revelam filiação a organização 
de caráter religioso

8.6 - Dados que revelam filiação ou crença 
filosófica

8.7 - Dados que revelam filiação ou preferências 
política

9.1 - Frequência de tratamento dos  dados 
pessoais

9.2 - Quantidade de dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis tratados

10.4 - Além de crianças e adolescente trata 
dados de outro grupo vulnerável

13 - Transferência Internacional de Dados 
Pessoais

Tipo de garantia para 
transferência

14 - Contrato(s) de serviços e/ou soluções de TI 
que trata(m) dados pessoais do serviço/processo 

de negócio

Nº Processo 
Contratação

E-mail do Gestor do 
Contrato
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