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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Segunda-feira, 13 de Setembro de 2021.

  Acesse a Edição

PORTARIA: PORTARIA SUDECAP Nº 157/2021
Edição: 6351 | 1ª Edição | Ano XXVII | Publicada em: 11/09/2021
SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital

PORTARIA SUDECAP Nº 157/2021
 

Estabelece as hipóteses de tratamento de dados pessoais e sensíveis da Superintendência de Desenvolvimento da Capital –
SUDECAP
 

O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, no exercício das suas atribuições legais, em
observância ao disposto no artigo 23, inciso I, da Lei nº 13.079/2018 e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº
11.065/2017, bem como:
Considerando as definições dispostas na Lei 13.709/2018;
Considerando as hipóteses de tratamento de dados pessoais elencadas no artigo 7º da Lei 13. 709/2018, particularmente
aquelas elencadas nos incisos I, II, III e VI;
Considerando as disposições do Decreto 17.556 de 2021;
Considerando as informações coletadas em formulários para mapeamento dos dados no âmbito das ações do Grupo de
trabalho LGPD/SUDECAP,
RESOLVE:
 

Art. 1º - As finalidades, os procedimentos e as hipóteses de tratamento dos dados pessoais e sensíveis, realizados pela
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, deverão seguir o disposto nesta Portaria, com a observação da
legislação pertinente.
 

Art. 2º - Os dados utilizados nos processos da SUDECAP poderão ser classificados como:
 

I - Dados cadastrais e contratuais de pessoas físicas e jurídicas: informam os instrumentos necessários para a execução do
projeto e da obra, desde a fase licitatória até a assinatura do contrato e sua vigência;
II - Dados cadastrais de empregados públicos, contratados e comissionados: informam internamente a autarquia nos processos
de recursos humanos interligados aos setores internos da autarquia;
III - Dados de pessoas físicas e jurídicas em processos judiciais e processos administrativos: informam os autos administrativos,
de acordos extrajudiciais, e os autos judiciais, no âmbito contencioso.
 

Art. 3º - A forma de coleta dos dados para fins de utilização dos serviços prestados pela SUDECAP ocorrerá:
 

I - mediante o fornecimento das informações pessoais pelo próprio usuário ou representante ao setor de protocolo do prédio,
onde está sediada a autarquia;
II - de forma eletrônica, quando este for o meio normatizado para envio de dados;
II - de forma excepcional, quando não houver outro meio de fazê-lo, mediante autorização do operador.
 
Art. 4º - Para possibilitar a realização de processos licitatórios, elaboração de contratos, controle de pessoal, pagamentos pelo
setor financeiro, peticionamento e manifestações judiciais, abertura de processos administrativos internos e acordos com o
expropriado, cadastros públicos e internos da autarquia, os respectivos titulares deverão fornecer à autarquia os dados
pessoais que forem requisitados.
 

Art. 5º - O tratamento de dados para a execução da política pública de obras e infraestrutura pela SUDECAP dispensará o
consentimento do titular.
 

Art. 6º - Os dados pessoais serão utilizados na estrita observância das atividades necessárias à execução das políticas públicas
de obras e infraestrutura do município de Belo Horizonte.
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Art. 7º - A utilização de dados pessoais dar-se-á de forma predominantemente interna à autarquia e à Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, à exceção da necessidade de seu compartilhamento com outros órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte,
sejam eles públicos ou particulares, mediante contrato firmado com a administração municipal.
 

Art. 8º - A SUDECAP poderá transmitir dados pessoais ou sensíveis dos usuários a terceiros quando tais comunicações se
tornarem necessárias ou adequadas:
 

I - em observância à legislação aplicável a casos específicos;
II - no cumprimento das obrigações legais ou por ordens judiciais;
III - por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
IV - por determinação de autoridades de controle competentes, a exemplo de auditorias e controladorias;
V - para responder a solicitações e requisições de autoridades públicas e governamentais.
 

Art. 9º - A SUDECAP conservará os dados pelo período necessário atinente à sua respectiva finalidade e de acordo com os
prazos legais vigentes para cada atividade.
Parágrafo Único - Em caso de litígio, os dados serão conservados até o trânsito em julgado da ação.
 

Art. 10 - A SUDECAP manterá em funcionamento todos os meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, má utilização,
alteração, acesso não autorizado e apropriação indevida dos dados pessoais de seus usuários.
 

Art. 11 - No caso de dados circulados em rede de internet aberta (tais como as solicitações de serviços disponíveis online), não
será possível a eliminação total de risco de acesso e de utilização não autorizada, hipótese na qual o usuário deverá adotar
medidas adequadas de segurança para navegação e acesso ao portal de serviços da PBH.
Parágrafo Único - Em relação aos dados trafegados em rede interna (RMI), a segurança será administrada pela Prodabel
através dos meios tecnológicos disponíveis.
 

Art. 12 - O sigilo e a privacidade das informações sob responsabilidade da SUDECAP observarão o dever de cuidado
materializado no Código de Ética da Administração (Decreto Municipal nº 14. 635/11, artigo 7º, inciso X).
Parágrafo Único - O agente público que utilizar de forma indevida os dados necessários para a prestação dos serviços públicos
executados pela SUDECAP será responsabilizado.
 

Art. 13 - O titular do dado poderá, a qualquer tempo, solicitar o acesso à confirmação da existência de tratamento, correção,
anonimização, portabilidade, eliminação ou limitação de uso de seus dados pessoais utilizados pela SUDECAP, exceto nos
casos previstos em lei.
Parágrafo Único - O requerimento poderá ser feito no portal eletrônico da PBH, no seguinte endereço:
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5eb30ad2282e7567ed76dc28/servicos+lei-de-acesso-a-informacao-lai.
 

Art. 14 - A SUDECAP reserva-se no direito de alterar as hipóteses de tratamento a qualquer momento, disponibilizando as
alterações para consulta.
 

Art. 15 - As definições desta portaria obedecerão ao disposto no ANEXO ÚNICO.
 

Art. 16 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021
 

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente

 

ANEXO ÚNICO – DEFINIÇÕES
 

1. Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. É todo o dado que permite identificar
uma pessoa, como nome, CPF, número de identidade, foto, endereço residencial, endereço de e-mail;
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2. Dado pessoal sensível: dado pessoal que se refere à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
3. Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
4. Usuário: pessoa natural que se relaciona com a SUDECAP em ocasiões que necessitam a disponibilização de seu dado
pessoal;
5. 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;
6. Uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou
tratamento compartilhado de banco de dados pessoais utilizados pela SUDECAP com outros órgãos e entidades públicos no
cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para
as modalidades de tratamento efetuadas pela SUDECAP;
7. Autoridade Nacional de Proteção de Dados: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o
cumprimento da LGPD em todo o território nacional.
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