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PGM - Procuradoria-Geral do Município
PORTARIA PGM Nº 005/2022

 
Institui Grupo de Trabalho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e designa o Encarregado de Dados no âmbito da Procuradoria-Geral do
Município (PGM).
 
O Procurador-Geral do Município, Castellar Modesto Guimarães Filho, no exercício das atribuições legais a ele conferidas, em especial as
constantes do artigo 59 da Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017 e art. 5º, VIII da Lei Federal nº 13.709/2018, no exercício das suas
atribuições legais;
RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (GT.LGPD PGM), que tem por objetivo coordenar e
orientar as ações necessárias à implementação da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), no âmbito deste órgão, em consonância com as
orientações do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CTGM nº 022/2019.
 
Art. 2º - Ficam designados para compor o GT.LGPD PGM:
 
I – Daniela Carla da Costa Salomão – BM 48.222-X;
II - Fernanda Silveira Rodrigues da Cunha - BM 99.781-5;
III - Rafael Assumpção de Oliveira – BM 116.751-9;
IV – Raphael Bessa Siqueira – BM 84.606-X;
V – Simone Maria Diniz e Silva – BM 81.267-X.
 
Parágrafo único - A critério do órgão, os representantes poderão ser substituídos por motivo de conveniência e oportunidade, por meio de
portaria.
 
Art. 3º - Compete ao GT.LGPD PGM para desempenhar as funções de:
 
I - Articular-se tecnicamente com especialistas de outros entes, universidades e com outras instituições de atuação técnica e institucional
relacionados à sua temática, para o diagnóstico e proposição de soluções para implantação da referida política;
II – Atuar em consonância com o GT.LGPD PBH instituído pela portaria CTGM nº 022/2019, de 1º de novembro de 2019, dando-lhe ciência
das atividades em andamento e concluídas.
 
Art. 4º - Fica designada para desempenhar as funções de encarregado de dados (Data Protection Officer – DPO), nos termos do art. 5º da
LGPD, o servidor Raphael Bessa Siqueira – BM 84.606-X.
Parágrafo único - Compete ao encarregado de dados pessoais as atribuições do art. 41, §2º da LGPD, bem como atuar em conjunto com o
controlador de dados, com os titulares dos dados e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, em observância às disposições
da LGPD.
 
Art. 5º - Os agentes designados para operacionalização da LGPD no âmbito da PGM, na forma dos artigos 2º e 3º desta portaria, atuarão em
conjunto e articuladamente com os grupos de trabalho relativos à implementação da LGPD instituídos pela Portaria CTGM nº 022, de 31 de
outubro de 2019.
 
Art. 6º - Ficam revogadas as Portarias PGM nº 009/2020 e 018/2021.
 
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2022
 

Castellar Modesto Guimarães Filho
Procurador-Geral do Município
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