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RESOLUÇÃO CIGA N.º 201, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 

 

Institui o Controlador dos Dados Pessoais tratados 
no âmbito do Consórcio de Informática na Gestão 
Pública Municipal (CIGA) e dá outras providências. 

 

Considerando a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural;  

Considerando que o agente de tratamento é definido para cada operação de tratamento 
de dados pessoais, portanto, a mesma organização poderá ser controladora e operadora, de 
acordo com sua atuação em diferentes operações de tratamento; 

Considerando que o Controlador é a organização ou pessoa física que coleta dados 
pessoais e toma todas as decisões em relação à forma e à finalidade do tratamento dos dados; 

Considerando as sanções previstas na Lei 13.709/2018, bem como a necessidade de o 
Controlador indicar o Encarregado de Dados Pessoais do CIGA, nos termos do artigo 41, caput, 
da LGPD; 

Considerando a deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal do CIGA, na 25ª 
Reunião Ordinária, sobre os procedimentos de adequação do CIGA à Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais – LGPD, entre esses a designação dos atores de tratamento de dados pessoais; 
(Edição n. 3355 do DOM/SC, em 18/12/2020, págs. 2811-2814) 

Considerando a publicação, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em 
maio do ano corrente, do “Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de 
Dados Pessoais e do Encarregado”; 

Considerando que é condição de validade dos atos normativos expedidos por qualquer 
órgão ou agente do CIGA a respectiva publicação no órgão oficial de publicação do CIGA 
(artigo 37 do Estatuto do CIGA). 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO DE 
INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), no uso de suas atribuições legais 
e regimentais que lhe são conferidas pelos Contrato de Consórcio Público e Estatuto do CIGA, 
consoante artigos 19 e 20 do Contrato de Consórcio Público e artigos 35, inciso I, e 37 do 
Estatuto; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal é o Controlador dos 
dados pessoais por ele tratados, nos termos das suas competências legal e institucional, 
considerando as disposições do inciso VI do art. 5º e do art. 37 e seguintes, todos da Lei n. 
13.709/2018.  

Art. 2º O Controlador deverá: 

I - manter registro das operações de tratamento de dados pessoais; 

II - elaborar relatório de impacto na proteção de dados pessoais, inclusive de dados 
sensíveis, relativo ao tratamento de dados; e 

III - orientar os operadores quanto aos tratamentos de dados pessoais segundo 
instruções internas, a legislação e as regulamentações da ANPD. 

Parágrafo único: As atividades desempenhadas pelo Controlador são aquelas previstas 
na LGPD, sem prejuízo da possiblidade de edição de normas complementares pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais sobre a definição e suas atribuições e de obrigações 
estipuladas em instrumentos legais e regulamentares ou em contrato firmado entre as partes. 

Art. 2º O CIGA pode, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados 
pessoais confiados a seus fornecedores, particularmente no caso de serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), que deverão cumprir os deveres legais e contratuais 
respectivos. 

Art. 3º O CIGA atuará como controlador conjunto quando, por força de lei, convênio, 
contrato ou acordo, determinar as finalidades e os elementos essenciais para a realização do 
tratamento de dados pessoais em conjunto com outra pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, conforme art. 42, § 1º, II, da LGPD. 

Art. 4º Quando o CIGA atuar como controlador, o operador será a pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, externa ao quadro funcional do CIGA, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador, nos termos do art. 5º, 
VII, e do art 39, os dois da Lei Federal 13.709/2018. 

§ 1º Os operadores são responsáveis por tratar os dados pessoais de acordo com as 
instruções estabelecidas pelo controlador, além de manter o devido registro das ações 
realizadas para o tratamento desses dados. 

§ 2º Dentro de seu escopo de atuação, o operador pode definir elementos não essenciais 
do tratamento, como medidas técnicas. 

§ 3º O operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados 
pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à 
legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo, forte no art. 42, caput, da 
LGPD. 
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Art. 5º As diretrizes estabelecidas nesta resolução não se esgotam em razão da contínua 
evolução tecnológica, da alteração legislativa e do constante surgimento de novas ameaças e 
requisitos e poderão ser complementadas por outras medidas de segurança. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada na imprensa 
oficial do CIGA como condição de validade do ato. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Florianópolis, 20 de agosto de 2021. 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
Presidente do CIGA  

Prefeito de Campos Novos (SC)  
 

 

Assinado Digitalmente por: SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO – Prefeito
Municipal - Campos Novos - SC - CPF: 871.581.759-87. O tempo: 20-08-2021
17:40:19Hash de certificado:
381C43509D2F3F02D529F9D69D0769B7DA170DDDA3795383CB469408325B
45B2CA do emissor do certificado: Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5


		2021-08-20T17:46:02-0300




