
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO Nº 39, DE 20 DE JUNHO DE 2022 

 
 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO 
DO COMITÊ GESTOR DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS DO MUNICÍPIO DE 
CABEDELO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI 
FEDERAL Nº 13.709, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 22, § 8º, inciso II, da Constituição do Estado e no 
art. 73, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Cabedelo; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, a qual 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 a necessidade de dotar o Poder 

Executivo Municipal de mecanismos de tratamento e proteção de dados 
pessoais para garantir o cumprimento da Lei Federal nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018; 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor de Proteção de 
Dados Pessoais do Município de Cabedelo, de caráter provisório, para 
atuar como responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamento e 
proteção de dados existentes na Administração Pública Municipal e pela 
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proposição de ações voltadas ao cumprimento da Lei Federal nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
LGPD).  

 
§1º O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do 

Município de Cabedelo exercerá suas atribuições conforme os princípios 
e normas que devem nortear o tratamento de dados pessoais, físicos e 
digitais no âmbito da Administração Pública Municipal, a fim de garantir 
a proteção da privacidade de seus titulares. 

§2º Ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação a operacionalização do Comitê de 
que trata este Decreto.  

§3º A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação poderá solicitar o auxílio de outros órgãos do Poder Executivo 
Municipal para a operacionalização do Comitê de que trata este Decreto. 

 
Art. 2º O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais 

do Município de Cabedelo terá as seguintes atribuições: 
 
I – definir as diretrizes e acompanhar as ações do Projeto 

de Estruturação do Programa Municipal de Privacidade de Cabedelo; 
II – propor as estratégias para adequação, metas e prazos 

para o Projeto de Estruturação do Programa Municipal de Privacidade de 
Cabedelo; 

III – propor regulamentação da aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito municipal; 

IV – sugerir ao Prefeito a composição das equipes 
setoriais de Proteção de Dados Pessoais de cada Secretaria; 

V – acompanhar e validar o processo de mapeamento das 
atividades de tratamento de dados no Município, realizado internamente 
ou com apoio especializado; 

VI – analisar e sugerir ao Prefeito a aprovação de 
documentação de governança e gestão para o Programa Municipal de 
Privacidade internamente gerada ou com o apoio especializado. 

VII – aprovar plano de capacitação e coordenar as ações 
para sua realização com a temática relacionada à Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD); 
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VIII – atuar como apoio à fiscalização nos contratos de 
terceiros relacionados a serviços de apoio à estruturação do Programa de 
Privacidade, devendo o Presidente do Comitê gerar relatório 
circunstanciado de análise dos serviços de terceiros relacionados ao tema 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para apoiar o 
processo de atesto de serviços contratados pelo Município; 

IX – assessorar os órgãos públicos municipais nas 
atividades relacionadas à proteção de dados pessoais e realizar o apoio 
na execução de ações relacionadas ao tema; 

X – promover o intercâmbio de informações com outros 
órgãos e entidades; 

XI – exercer outras atividades correlatas. 
 
Art. 3º O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais 

do Município de Cabedelo terá a seguinte composição: 
 
I – 01 (um) representante da Controladoria Geral do 

Município, como presidente; 
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Administração, como encarregado de dados pessoais do Município; 
III – 01 (um) representante da Procuradoria Geral do 

Município; 
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Receita; 
V – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
§1º Os membros do Comitê serão designados por ato do 

Chefe do Poder Executivo, para o período de 12 (doze) meses, podendo 
a designação ser prorrogada ou a conclusão ser antecipada, conforme 
progresso da implementação do Projeto de Estruturação do Programa 
Municipal de Privacidade de Cabedelo. 

§2º Os representantes de que tratam os incisos do artigo 
3º, deste Decreto serão indicados pelos titulares de cada Pasta que 
representam, dentre os servidores públicos municipais. 

§3º Quando convocados, os membros da Comissão 
ficarão à disposição para o desenvolvimento dos trabalhos instituídos 
neste Decreto. 
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§4º A participação nas atividades do Comitê será 
considerada função de relevante interesse público, não remunerada. 

 
Art. 4º Compete ao encarregado de que trata o artigo 3º, 

inciso II, deste Decreto exercer as atribuições a seguir, nos termos do 
artigo 41, § 2º, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: 

 
I – aceitar reclamações e comunicações dos titulares, 

prestar esclarecimentos e adotar providências; 
II – receber comunicações da autoridade nacional e adotar 

providências; 
III – orientar os funcionários e os contratados da 

Administração Pública Municipal a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais;  

IV – executar as demais atribuições determinadas pelo 
controlador ou estabelecidas em normas complementares; 

V – submeter ao Comitê Gestor de Proteção de Dados 
Pessoais do Município de Cabedelo, sempre que julgar necessário, 
matérias atinentes ao tema; 

VI – decidir sobre as sugestões formuladas pela 
autoridade nacional a respeito da adoção de padrões e de boas práticas 
para o tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 32, da Lei 
Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; 

VII – providenciar a publicação dos relatórios de impacto 
à proteção de dados pessoais previstos no art. 32, da Lei Federal nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018; 

VIII – providenciar, em caso de recebimento de informe 
da autoridade nacional com medidas cabíveis para fazer cessar uma 
afirmada violação à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, nos 
termos do art. 31 da referida Lei, o encaminhamento ao órgão municipal 
responsável pelo tratamento de dados pessoais, fixando prazo para 
atendimento à solicitação ou apresentação das justificativas pertinentes; 

IX – avaliar as justificativas apresentadas nos termos do 
inciso VIII deste artigo, para o fim de: 

 
a) caso avalie ter havido a violação, determinar a adoção 

das medidas solicitadas pela autoridade nacional; 
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b) caso avalie não ter havido a violação, apresentar as 
justificativas pertinentes à autoridade nacional, segundo o procedimento 
cabível; 

 
X – requisitar às Secretarias responsáveis as informações 

pertinentes, para sua compilação em um único relatório, caso solicitada 
pela autoridade nacional a publicação de relatórios de impacto à proteção 
de dados pessoais, nos termos do artigo 32, da Lei Federal nº 13.709, de 
14 de agosto de 2018; 

XI – executar as demais atribuições estabelecidas em 
normas complementares. 

 
§ 1º O encarregado de dados pessoais terá os recursos 

operacionais necessários ao desempenho dessas funções e à manutenção 
dos seus conhecimentos, bem como acesso motivado a todas as 
operações de tratamento. 

§ 2º Na qualidade de encarregado da proteção de dados, o 
servidor designado está vinculado à obrigação de sigilo ou de 
confidencialidade no exercício das suas funções, em conformidade com 
a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e com a Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011. 
 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias. 
 
 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 20 de junho de 2022; 
199º da Independência, 132º da República e 65º da Emancipação Política 
Cabedelense. 
 
 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
PREFEITO 
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