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ORIENTAÇÃO CGM N° 01/2021

ASSUNTO:  DECRETO FEDERAL Nº 10.540, DE 5 DE 
NOVEMBRO DE 2020 (SIAFIC) LEI FEDERAL Nº 13.709, 
DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD). 

OBJETIVO: Adotar medidas para a sistematização de boas 
práticas relacionadas à gestão de  riscos, aos controles 
internos, e à governança.

A , considerando Controladoria Geral do Município – CGM
a necessidade sistematização de boas práticas referentes ao 
disposto no DECRETO FEDERAL Nº 10.540, DE 5 DE 
NOVEMBRO DE 2020 e LEI FEDERAL Nº 13.709, DE 14 DE 
AGOSTO DE 2018,

considerando ser atribuição do controle interno a expedição 
de atos normativos sobre procedimentos com vista ao 
disciplinamento, simplificação e a racionalização das rotinas 
para a Administração Municipal;

considerando a permanente necessidade de revisão, 
atualização e aperfeiçoamento dos procedimentos de 
controle interno no âmbito do Poder Executivo;

ORIENTA

Art. 1º. Quanto à utilização das ações de adequação do 
município de Camaçari aos dispositivos da Lei Federal nº 
13.709/18, conforme “PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI - BA”, constante no Anexo I.

Art. 2°. Quanto à utilização das ações do Plano de 
Adequação do Município de Camaçari, para atender o 
padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, conforme 
“PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO 
DECRETO FEDERAL 10540/2020 E PLANO DE AÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 7534/2021”, constante no Anexo 
II.

Art. 3°.  A documentação referente aos anexos I e II foram 
confeccionados pela Controladoria Geral do Município de 
Camaçari e serão também disponibilizados no sítio da 
Transparência Municipal em atendimento a Lei 12527/2011 – 
Lei de Acesso a Informação.

A CGM reforça a necessidade de observação e 
cumprimento da presente orientação, com a finalidade 
de melhoria nos procedimentos deste Município. 

GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 22 DE JULHO DE 2021.

BRUNO GARRIDO GONÇALVES 
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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1. APRESENTAÇÃO GERAL

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, foi instituída 
pela Lei Federal nº 13.709, em 14 de agosto de 2020,  
dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado e estabelece como objetivos principais a proteção 
dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e 
o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural.

A aplicação da lei define as hipóteses em que tais dados 
podem legitimamente ser utilizados por terceiros e os 
mecanismos de proteção dos titulares dos dados contra 
usos inadequados das informações, sobretudo quanto à 
colocação de regras claras sobre os processos de:

COLETA, 
ARMAZENAMENTO e
COMPARTILHAMENTO.

Assim, verifica-se que a LGPD atinge qualquer pessoa 
que realiza tratamento de dados pessoais, seja pessoa 
natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, 
possuindo inclusive aplicação extraterritorial, exigindo 
que o tratamento dos dados pessoais seja baseado no 
consentimento do usuário, a guarda  da documentação 
comprobatória da sua obtenção e permissão  dos 
titulares para retificar, cancelar ou até mesmo solicitar a 
exclusão desses dados, sendo a obrigatória notificação 
de qualquer incidente.

Tendo em vista o âmbito de implantação buscado neste 
projeto, se faz importante destacar que em relação ao 
tratamento de dados pessoais pelas PESSOAS 
JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO, a LGPD estabelece 
a necessidade do atendimento da sua finalidade pública e 
a persecução do interesse público, com vistas ao objetivo 
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da execução das competências legais ou do 
cumprimento das atribuições legais exigidas no serviço 
público.

O que significa, que as PESSOAS JURÍDICAS DE 
DIREITO PÚBLICO devem informar ao titular dos dados 
em quais hipóteses, no exercício de suas competências, 
serão realizados tratamentos de dados pessoais, 
precisando ainda fornecer informações claras e 
atualizadas sobre sua a previsão legal, sua finalidade, os 
procedimentos e as práticas utilizadas para a execução 
dessas atividades, em veículo de fácil acesso, 
preferencialmente em seu sítio eletrônico, de forma que 
esses dados sejam mantidos em formato interoperável e 
estruturado para o uso compartilhado, com vistas à 
execução de políticas públicas e à prestação de serviços.

Por esta razão, os sistemas utilizados para o tratamento 
de dados pessoais devem ser estruturados de forma a 
atender aos requisitos de segurança, aos padrões de 
boas práticas e de governança e aos princípios gerais 
previstos na LGPD e às demais normas regulamentares. 

Ademais, por meio da Lei nº 13.853, de 2019, houve a 
criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), vinculada à estrutura da Presidência da 
República, que dentre as atribuições está a elaboração 
de diretrizes para uma Política Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e Privacidade; fiscalizar e aplicar 
sanções; promover entre a população o conhecimento 
das normas e das políticas públicas sobre proteção de 
dados pessoais e as medidas de segurança; e promover 
ações de cooperação com autoridades de proteção de 
dados pessoais de outros países, de natureza 
internacional ou transnacional.

Desde a criação da ANPD, podemos destacar como 
principais contribuições:

Lançamento do sítio eletrônico da ANPD, canal oficial 
de comunicação da Autoridade com o público externo;

 Publicação da Agenda Regulatória 2021-2022 nos 
termos da Portaria nº 11/2021, de 27 de janeiro de 
2021. Destaca-se que a Autoridade já trabalha para 
cumprir os prazos estabelecidos na referida agenda;

Início do processo de regulamentação da LGPD para 
pequenas e médias empresas, startups e pessoas 
físicas que tratam dados pessoais com fins 
econômicos a partir da publicação da tomada de 
subsídios sobre o assunto, nos termos da Nota 
Técnica nº 1/2021/CGN/ANPD, disponível para 
consulta em seu sítio eletrônico;

 Publicação do Planejamento Estratégico 2021-2023, 
também em cumprimento ao previsto na agenda 
regulatória;

Lançamento dos editais para formação de lista tríplice, 
com vistas à composição do Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 
(CNPD);

Concepção de base de dados para gestão de consultas 
e de notificações recebidas;

 Início de discussões técnicas, no âmbito da ANPD, 
acerca do processo administrativo sancionador;

Habilitação da ANPD no Fala.br – Plataforma Integrada 
de Ouvidoria e Acesso à Informação, de modo a 
facilitar a comunicação entre os cidadãos e a ANPD.

Em virtude das características da LGPD, que por ser 
bastante extensa, haja vista que conta com trezentos e 
cinquenta comandos legais, quase o mesmo tamanho do 
Código de Defesa do Consumidor, e introduziu um 
regramento bastante avançado e inovador no Brasil em 
matéria de proteção da privacidade, tema que ganha 
cada vez mais importância no estágio atual da chamada 
“sociedade da informação”, é recomendável que, para a 
implantação no Município de Camaçari, ocorra uma 
análise pormenorizada dos elementos ora apresentados 
neste projeto, tanto para consulta, quanto para 
deliberação governamental, das etapas e ações à serem 
adotadas, sobretudo em razão dos prazos, haja vista que 
a LGPD entrará em vigor em 14 de agosto de 2020, salvo 
se o Projeto de Lei nº 5.762/2019 que visa à prorrogação 
de sua vigência por mais dois anos for aprovado.

2. PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DA LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS

Com base no art. 2º da LGPD, a disciplina da proteção de 
dados se fundamenta em diversos valores, tais como o 
respeito à privacidade; à autodeterminação informativa; à 
liberdade de expressão, de informação, de comunicação 
e de opinião; à inviolabilidade da intimidade, da honra e 
da imagem; ao desenvolvimento econômico e 
tecnológico e a inovação; à livre iniciativa, livre 
concorrência e defesa do consumidor e aos direitos 
humanos liberdade e dignidade das pessoas, tendo 
como destaques os seguintes princípios específicos:

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;
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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;

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.

3. CONCEITOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS

A interpretação do texto legal requer a observância de 
conceitos específicos relacionados na LGPD, conforme 
segue:

DADO PESSOAL: informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou identificável;

DADO PESSOAL SENSÍVEL: dado pessoal sobre 
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;

DADO ANONIMIZADO: dado relativo a titular que não 
possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 
seu tratamento;

BANCO DE DADOS: conjunto estruturado de dados 
pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em 
suporte eletrônico ou físico;

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;

OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador;

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);

AGENTES DE TRATAMENTO: o controlador e o 
operador;

TRATAMENTO: toda operação realizada com dados 
pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
t r ans m iss ão ,  d i s t r i bu i ção ,  p ro ce ss ame nto ,  
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração;

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;

CONSENTIMENTO: manifestação livre, informada e 
inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento 
de seus dados pessoais para uma finalidade 
determinada;

BLOQUEIO: suspensão temporária de qualquer 
operação de tratamento, mediante guarda do dado 
pessoal ou do banco de dados;

ELIMINAÇÃO: exclusão de dado ou de conjunto de 
dados  a rmazenados em banco  de dados,  
independentemente do procedimento empregado.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS: 
transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou 
organismo internacional do qual o país seja membro;

USO COMPARTILHADO DE DADOS: comunicação, 
difusão, transferência internacional, interconexão de 
dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos 
de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no 
cumprimento de suas competências legais, ou entre 
esses e entes privados, reciprocamente, com 
autorização específica, para uma ou mais modalidades 
de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou 
entre entes privados;

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS: documentação do controlador que contém a 
descrição dos processos de tratamento de dados 
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pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e 
aos direitos fundamentais, bem como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

ÓRGÃO DE PESQUISA: órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta ou pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente 
constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no 
País, que inclua em sua missão institucional ou em seu 
objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 
aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou 
estatístico;

AUTORIDADE NACIONAL: órgão da administração 
pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento desta Lei em todo o território nacional.

4. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI - BA 

A organização do Projeto de Implantação da Lei Geral de 
Proteção estabelece como premissas a identificação dos 
principais agentes institucionais, a definição de marcos 
de entrega/resultado, a definição de etapas e 
cronograma das atividades. 

Tendo em vista a grande amplitude de Secretarias 
envolvidas, de atividades planejadas, bem como, para 
melhor entendimento dos fatores e dos recursos a serem 
utilizados na implementação deste projeto, houve uma 
preocupação adicional em descrever as ações à serem 
executadas, o que pode viabilizar para a Administração 
Municipal um maior engajamento e assertividade.

Nas etapas de implantação, foram constituídas 05 (cinco) 
momentos sucessivos, conforme quadro abaixo:

O Plano de Trabalho para implantação da LGPD no 
município de Camaçari propõe, a partir de cada uma das 
etapas, a apresentação de um modelo de processos, no 
qual são agrupadas as atividades em torno de nove 
processos centrais, sendo que para cada processo 
central, existem vários subprocessos que cobrem 
aspectos detalhados de dados pessoais em 
conformidade com a LGPD.

Quanto à participação das Secretarias, compreende-se 
necessário o envolvimento do total de 07 (sete) 
secretarias, distribuídas por áreas de interesse da 
seguinte maneira:

- ÁREA DE TECNOLOGIA (SEGOV / SEDUC / SESAU / 
SEFAZ) 

- ÁREA DE GESTÃO (SEGOV / SEDUC / SESAU / 
SEFAZ / SEDES / CGM)

- ÁREA DE NORMATIZAÇÃO (PROGER / CGM)

A organização destes 09 (nove) processos podem ser 
melhor visualizados no quadro abaixo:

1. GOVERNANÇA DE DADOS

Ao tratar dados pessoais, as organizações devem 
fornecer uma governança abrangente para garantir 
conformidade com os requisitos da LGPD. Os processos 
de governança devem possibilitar todos os envolvidos 
(funcionários, internos e externos) a contar em um 
conjunto definido de princípios, políticas e procedimentos 
que definem claramente e explicam como os dados 
pessoais podem ser processados e tratados.
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1.1.FRAMEWORK DE PROTEÇÃO DA DADOS 
PESSOAIS 

O Framework tem como objetivo estruturar um processo 
responsável pelo gerenciamento e por mitigar os riscos 
de proteção de dados e privacidade envolvidos em todo o 
Ciclo de Vida de Dados Pessoais no ambiente 
institucional, considerando-se desde a coleta, o 
processamento e a eliminação de dados pessoais.

Por essa razão, o Sistema de Proteção de dados 
pessoais deve estar alinhado ou fazer ligações com os 
procedimentos operacionais, segurança da informação e 
normas de governança e definir claramente as 
finalidades, limitações e controles, expressando 
orientação da alta direção, modelos e ferramentas que 
abordem os aspectos do processamento de proteção de 
dados pessoais.

1.2. GESTÃO DO REGISTRO DE PROCESSAMENTO 
(LOGS)

Os registros de dados pessoais devem ser completos, 
atualizados, mantidos e apresentados em formatos 
auditáveis.

1.3. GESTÃO DAS REGRAS PARA CONSENTIMENTO

O consentimento para coleta e o processamento de 
dados pessoais devem ser regulados por um conjunto 
definido de regras que são comunicadas e formalizadas 
em procedimentos operacionais. De forma que, no 
mínimo, o consentimento deve cobrir transparência, tipos 
de consentimento, retirada do consentimento pelos 
titulares de dados, controles e verificação para o 
consentimento de crianças e adolescentes, incluindo 
verificação apropriada de idade, autoridade parental, 
bem como o consentimento dos pais os responsáveis, 
além de canais de comunicação com simplicidade de 
linguagem para consentimento.

1.4. GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE DADOS 
PESSOAIS

Os direitos dos titulares de solicitar informações, 
alterações ou retificações devem ser regidos por um 
conjunto definido de regras. O processo deve abranger 
aspectos como recebimento das solicitações referentes 
a dados pessoais, respostas formais e Interfaces para 
outros processos.

1.5. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES DE DADOS 
PESSOAIS

As reclamações dos titulares de dados, seja diretamente 
ou por meio da autoridade nacional, devem ser 
gerenciadas por um conjunto definido de regras e 
formalizadas em procedimentos operacionais, devendo 
cobrir: recebimento formal das solicitações de 
reclamações de dados pessoais, análise de 
reclamações, incluindo interfaces organizacionais, legais 
e técnicas dentro da organização, definição e 
implementação de remediação, resposta formal, 
incluindo os canais de comunicação, formatos pré-
definidos e identificação de lacunas ou fraquezas 
potenciais que levam à reclamação e oportunidades de 
melhoria.

1.6. GARANTIA DE GESTÃO IMPARCIAL

A supervisão deve ser formada através de um conjunto 
de regras que definam previamente os papéis e 
responsabilidades (RACI), bem como estabeleçam 
escopo, frequência e objetivos das atividades de 
supervisão, estipulando ainda normas que garantam 
imparcialidade de gestão na execução da LGPD.
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2. COLETAR, IDENTIFICAR E CLASSIFICAR DADOS 
PESSOAL

Gerenciar e controlar a coleta de novos dados pessoais, 
identificação dos dados pessoais existentes e 
classificação de acordo com a LGPD e com o princípio da 
minimização de dados.

2.1. GESTÃO DO CICLO DE VIDA 

Os dados pessoais devem ser gerenciados usando um 
ciclo de vida relacionado com a classificação do dado, 
desde a coleta inicial até o arquivamento e eliminação.

2.2. GESTÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS 
PESSOAIS

Garantir que todos os dados pessoais existentes (ex. 
Funcionários, Terceiros, Cidadãos) dentro de sua esfera 
de controle sejam devidamente identificados e 
documentados. Isso engloba ativos de informação 
existentes e dados pessoais recém coletados (por 
exemplo, um novo processo de negócios que está sendo 
introduzido).

2.3. GESTÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 
PESSOAIS

Os dados pessoais devem ser qualificados através de um 
processo definido que inclua mecanismos de 
classificação e níveis de classificação. Tais como a 
análise do nível de proteção em segurança da 
informação, e garantia que os dados pessoais são 
corretamente reconhecidos e tratados de acordo com a 
LGPD. 

2.4. GESTÃO DO REGISTRO DE DADOS 
PESSOAIS

Os dados pessoais devem ser documentados em um 
registro que seja auditável e completo. O registro deve 
fornecer uma fonte definitiva do que está sendo 
processado e porquê. Devendo abordar: Tipos e 
formatos de dados, incluindo dados não mantidos em 
formatos eletrônicos, localização, cópias, imagens 
virtualizadas e em nuvem. O processo de registro de 
dados pessoais deve ser atribuído a um proprietário 
administrativo. Uma matriz RACI é recomendada.

2.5. GESTÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

Os dados pessoais pertencentes a categorias especiais 
devem ser gerenciados com cuidado e cautela 
adicionais, fornecendo uma razão e legitimação para o 
processamento.

2.6. GESTÃO DE EXCLUSÃO DA DADOS PESSOAIS

O processo de gerenciamento de eliminação deve conter 
etapas apropriadas para garantir que os dados pessoais 
a serem excluídos sejam identificados, verificados e 
realmente apagados. O resultado da eliminação deve ser 
comunicado a todas as partes interessadas, tanto 
internamente quanto externamente.

3. CRIAR E MANTER A CONSCIÊNCIA

A proteção de dados e a privacidade como valores 
fundamentais  em uma organização ex igem 
conhecimento e informações contínuas sobre Proteção 
de Dados Pessoais. O processo de conscientização 
suporta todos os outros processos, explicando, 
comunicando e reforçando os requisitos da LGPD e suas 
boas práticas. O processo de conscientização inclui 
educação, treinamento, engajamento e elementos de 
qualificação para garantir que a organização tenha um 
conjunto de habilidades necessárias.
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3.1. MANTER A CONSCIENTIZAÇÃO EM TODA A 
ORGANIZAÇÃO

O primeiro componente do processo de conscientização 
aborda a organização como um todo, criando e 
mantendo a consciência em todos os níveis. É uma base 
importante para comunicar os requisitos da LGPD, bem 
como governança, risco, gestão e conformidade.

3.2. GERENCIAR EDUCAÇÃO E HABILIDADES

A LGPD exige um conjunto de habilidades e qualificações 
que devem estar presentes na organização. A gestão de 
competências e educação é um processo essencial para 
garantir que a LGPD e suas consequências sejam 
totalmente compreendidos. O processo deve cobrir: 
definição de habilidades, níveis e requisitos internos para 
tarefas, mapeamento de habilidades para papéis e 
funções organizacionais (matriz), identificação de níveis 
de qualificação adequados e qualificações formais ou 
certificações.

3.3. GERENCIAR TREINAMENTOS

O processo de formação e treinamento deve basear-se 
nas competências e na matriz de educação, fornecendo 
conteúdo adequado e relevante aos diferentes 
destinatários dentro da organização. O processo de 
treinamento deve incluir treinamentos obrigatórios e 
opcionais cobrindo no mínimo, treinamento LGPD básico 
definido e validado, de preferência obrigatório para todos 
os membros da organização, conceito de treinamento 
baseado nas habilidades e na matriz educacional, plano 
de treinamento, geralmente anual, inclu indo 
oportunidades de treinamento interno e externo.

4. GERENCIAR RISCOS DE DADOS PESSOAIS

O processamento de dados pessoais está sujeito a vários 
riscos pré-definidos que devem ser identificados, 
avaliados e tratados de forma adequada. O impacto 
potencial desses riscos deve ser avaliado em razão de 
medidas de mitigação de risco. O processo de 
gerenciamento de riscos deve gerenciar ainda o risco 
residual,  usando processos reconhecidos e 
padronizados. Os subprocessos são:

4.1. REALIZAR AVALIAÇÃO DE RISCOS

A avaliação de riscos garante que todas as ações 
necessárias para evitar que determinado risco ocorra 
seja tomado, evitando ocorrências que possam acarretar 
na aplicação de multas ou penalidades nos casos de 
vazamento de dados.

4.2. CONDUZIR AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA 
PROTEÇÃO DE DADOS

No artigo 10º da LGPD está disposto que a ANPD 
solicitará o Relatório de Impacto à Proteção de Dados 
Pessoais – RIPDP ao Controlador de Dados Pessoais. 
Porém, considerando que a lei define em seu artigo 41 
que é responsabilidade do Encarregado de Proteção de 
Dados receber as comunicações da ANPD e tomar as 
providências necessárias, é possível afirmar que o 
Encarregado recebe o pedido de formulação do RIPDP 
da Autoridade, e deve então, em conjunto com o 
Controlador, orientar os funcionários e contratados da 
entidade sobre o tratamento de dados. Desta forma, 
conclui-se que RIPDP pode ser exigido a qualquer 
momento pela ANPD, sendo que relatório bem 
elaborado, com informações claras e precisas serve, não 
apenas para atendimento de uma conformidade, mas 
como demonstração de boa-fé nos tratamentos de dados 
pessoais, o que poderá ser um fator determinante 
quando ocorrerem auditorias e sanções aplicáveis pela 
ANPD, conforme disposto no art. 52, § 1º, da LGPD.

4.3. GERENCIAR O TRATAMENTO DE RISCO

O Gerenciamento de riscos funciona como um 
mecanismo preliminar, ajudando nas ações preventivas, 
permitindo a criação de um indicador que informa o nível 
dos riscos, a fim de obter um diagnóstico permanente da 
situação analisada.
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4.4. REALIZAR A VALIDAÇÃO DE RISCO

A validação de riscos apresenta para a organização um 
panorama geral dos riscos enfrentados, orientando 
ações preventivas, seja para mitigar ou amenizar, 
fornecendo um horizonte de maior segurança.

5. GERENCIAR SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS

O processamento de dados pessoais requer segurança 
adequada, eles devem ser tratados em conformidade e 
com nível de proteção em termos de confidencialidade, 
integridade e disponibilidade.

5.1. GERENCIAR ANONIMATO

A anonimização é uma medida importante de segurança 
aplicada a dados pessoais, pois impossibilita a 
identificação direta ou indireta de pessoas físicas.

5.2. GERENCIAR CRIPTOGRAFIA

A criptografia é uma medida de segurança essencial para 
proteger dados pessoais. Deve basear-se em algoritmos 
reconhecidos, ferramentas e técnicas para garantir 
integridade e robustez.

6.3. GERENCIAR NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Os níve is  de p ro teção padron izados  para  
confidencialidade, integridade e disponibilidade devem 
ser aplicados aos dados pessoais, bem como quaisquer 
outros ativos de informação.

5.4. GERENCIAR RECUPERAÇÃO

Os dados pessoais devem ser protegidos contra perda, 
alteração ou indisponibilidade acidental para garantir o 
processamento controlado. O processo deve cobrir 
planos de recuperação de conjuntos de dados pessoais e 
Backup e restauração para conjuntos de dados pessoais. 
Este processo deve ser integrado ao processo de 
gerenciamento de incidentes, aproveitando ferramentas 
e técnicas.

5.5.GERENCIAR ACESSOS

O gerenciamento de acessos (físico e lógico) aos dados 
pessoais deve ser controlado e gerido de acordo com os 
requisitos da LGPD e os princípios de necessidade e de 
privilégios reduzidos. Este procedimento deve ser 
integrado ao processo de gerenciamento de acesso já 
existente da organização.

5.6. GERENCIAR TESTES E MATURIDADE DE 
SEGURANÇA

A segurança de dados pessoais deve ser testada e 
avaliada regularmente. O teste e a avaliação da 
segurança de dados pessoais devem ser incorporados 
em testes e avaliações gerais de segurança da 
informação. No mínimo, o processo deve abordar testes 
e avaliações, por exemplo, testes conceituais, varredura 
de vulnerabilidades e testes de penetração.

6. GERENCIAR DADOS PESSOAIS NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS
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Quando os dados pessoais são processados por mais de 
uma organização, deve ser gerenciado e controlado 
acordos com a LGPD. O processo de gestão inclui, 
qualquer departamento ou fornecedor externo que 
manipulem dados pessoais.

6.1.GERENCIAR CONTROLADORES

O processo de gerenciamento garante que todos os 
controladores sejam conhecidos, controlados e que o 
processamento de dados em toda a cadeia de 
suprimentos esteja em conformidade com os requisitos 
da LGPD.

6.2. GERENCIAR FORNECEDORES

Aplica-se para gestão no tratamento de dados pessoais 
em mais de uma organização, estabelecendo um 
processo de gerenciamento que garanta que todos os 
fornecedores sejam conhecidos, controlados e que o 
processamento de dados em toda a cadeia de 
suprimentos esteja em conformidade com os requisitos 
da LGPD.

6.3. GERENCIAR ACORDOS DE DADOS PESSOAIS 
(SLAS)

As relações entre controladores e fornecedores devem 
ser adequadamente definidas, implementadas e 
controladas. O processo de acordos LGPD fornece um 
instrumento indispensável para o processamento de 
dados pessoais.

6.4. GERENCIAR IMPACTO NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

Em uma cadeia de suprimentos com vários atores, os 
impactos resultantes dos riscos de LGPD podem se 
materializar a qualquer momento, deve-se, portanto, 
abranger todos os controladores e fornecedores 
envolvidos no gerenciamento de impacto. Esses 
envolvidos, devem aplicar sua própria abordagem de 
LGPD e documentar os resultados de testes, avaliações 
e verificações.

6.5. GERENCIAR CONTROLES NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

Obtenção e análise da documentação de controles 
internos e de terceiros como procedimentos de teste de 
eficácia, amostragem e coleta de evidências que 
demonstrem cont ro les e procedimentos de 
monitoramento e revisão de registros, incluindo 
planejamento e auditorias.

7. GERENCIAR INCIDENTES E RECLAMAÇÕES

Incidentes e violações relacionados a dados pessoais 
devem ser reportados de acordo com a LGPD. Isto inclui 
a notificação para supervisão, Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, bem como as comunicações aos 
titulares de dados, reais ou potencialmente afetados pela 
violação.

7.1. GERENCIAR AS NOTIFICAÇÕES
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O processo de notificação, além de satisfazer os 
requisitos obrigatórios da LGPD, deve servir como um 
instrumento que não só comunica a natureza e os 
detalhes do incidente, mas também demonstra o controle 
e conscientização de remediação e melhorias.

7.2. GERENCIAR COMUNICAÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS

A notificação aos titulares dos dados deve satisfazer os 
requisitos obrigatórios da LGPD e seguir as boas práticas 
em termos de comunicação. Isso requer um processo 
que utiliza os canais corretos de comunicação, 
informação e linguagem apropriadas, mensagens-chave 
aprovadas explicando a violação no contexto.

7.3. GERENCIAMENTO DE CRISES

Como a maioria dos incidentes e violações de dados 
pessoais podem ter grandes consequências, o processo 
de gerenciamento prevê a escalada para o nível de 
incidentes ou crises graves, ligando assim as violações 
de dados pessoais ao gerenciamento de crises dentro da 
organização.

7.4. GESTÃO DE REIVINDICAÇÕES, RECLAMAÇÕES 
E EVIDÊNCIAS

Garantir provas e justificativa e defesa contra as 
reclamações resultantes do incidente ou violação. O 
processo inclui: procedimentos definidos para coletar e 
garantir evidências, procedimento e modelos para 
análise pós-incidente e relatórios, procedimento para 
fundamentar reclamações contra terceiros e 
procedimento para preparar defesas contra reclamações 
de terceiros.

8. ORGANIZAR A FUNÇÃO DPO (DATA 
PROTECTION OFFICER)

A LGPD determina a designação de um oficial de 
proteção de dados. Um processo é necessário para 
garantir que, uma vez estabelecido, o DPO realiza 
tarefas regulares e interaja com outras partes da 
organização. Ao fazer isso, o DPO deve garantir ainda a 
conformidade com leis e regulamentos, estruturado e 
bem organizado. Os sub processos incluem:

8.1. MANTER A FUNÇÃO DO DPO

O encarregado de proteção de dados, também 
conhecido como DPO, é a pessoa responsável por 
auxiliar as organizações que fazem tratamento de dados 
pessoais em relação ao cumprimento de suas 
obrigações legais referentes à privacidade.14 de set. de 
2020

8.2. GERENCIAR ORÇAMENTO E RECURSOS

8.3. GERENCIAR INTERFACES ORGANIZACIONAIS

8.4. GERENCIAR RELATÓRIOS

8.5. GERENCIAR SERVIÇOS EXTERNOS
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9. MANTER CONTROLES INTERNOS

O tratamento de dados pessoais de acordo com a LGPD 
requer um conjunto abrangente de controles internos que 
garantam conformidade e forneçam uma garantia 
razoável. O processamento deve estar totalmente 
alinhado com o Sistema Geral de Controles Internos 
operado pela Organização.

9.1. MANTER CONTROLES DE COLETA DE DADOS

Os controles de coleta de dados pessoais garantem que 
qualquer dado que flua para que a organização seja 
legítima, de acordo com a lei. O processo para gerenciar 
esses controles deve identificar os meios de coleta de 
dados pessoais, bem como os canais de entrada.

9.2. MANTER CONTROLES DE PROCESSAMENTO

Os dados pessoais devem estar sujeitos a controles que 
garantam o processamento legal e a adesão ao objetivo 
definido. Esses controles devem, portanto, ser 
implementados em todos os estágios do ciclo de 
processamento. O processo deve cobrir identificação de 
etapas do processo, entradas e saídas que devem ser 
controladas e identificação de pontos de entrega para 
terceiros.

9.3. MANTER CONTROLES DE ARMAZENAMENTO

Os dados pessoais em repouso (ou seja, armazenados 
ou arquivados) estão sujeitos a controles de integridade, 
disponibilidade e acesso.

9.4. MANTER CONTROLES DE EXCLUSÃO

Os controles de exclusão de dados pessoais devem estar 
vinculados ao ciclo de vida do processamento de dados 
para garantir a exclusão.

9.5. MANTER CONTROLES DE MONITORAMENTO

O processamento, armazenamento, exclusão e qualquer 
outro uso de dados pessoais estão sujeitos a 
monitoramento permanente, e devem fazer parte do 
processo interno de monitoração.

9.6. REALIZAR REVISÃO DE QUALIDADE (QA LGPD)

Conforme estabelecido pela LGPD, o tratamento de 
dados pessoais deve ser revisado de forma 
independente e de maneira imparcial. O processo de 
gerenciamento de revisões deve abordar os tipos de 
revisão, bem como sua frequência e alcance. A gestão de 
revisões requer etapas de planejamento semelhantes às 
revisões de QA, incluindo notificação, trabalho de campo, 
análise, relatórios e revisões de melhoria contínua nos 
processos.

ANEXOS – APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD
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PLANILHA DE CONTROLE DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
 

RESULTADOS PRAZO RESPONSÁVEL ANDAMENTO 

ALINHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E NORMAS DE 
GOVERNANÇA 

   

BANCO DE DADOS E REGISTRO DOS TITULARES 
   

TERMO DE CONSENTIMENTO 
   

POLÍTICA DE SOLICITAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E TERMO DE FORNECIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

   

NORMAS PARA RECEBIMENTO DIRETO DAS RECLAMAÇÕES 
   

SISTEMA PARA ACOLHIMENTO DAS RECLAMAÇÕES 
   

ANÁLISE SOBRE FATORES QUE POSSAM MOTIVAR RECLAMAÇÕES 
   

GARANTIA DE SUPERVISÃO IMPARCIAL DA EXECUÇÃO DA LGPD 
   

DADOS PESSOAIS CLASSIFICADOS DESDE A COLETA ATÉ O ARQUIVAMENTO/ELIMINAÇÃO 
   

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS DADOS PESSOAIS 
   

DADOS PESSOAIS QUALIFICADOS E PROTEGIDOS 
   

REGISTRO DE DADOS PESSOAIS COMPLETO E AUDITÁVEL 
   

PROTEÇÃO ADICIONAL AOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 
   

COMUNICAÇÃO AOS INTERESSADOS SOBRE A EXCLUSÃO DE DADOS 
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CONSCIENTIZAÇÃO E BOAS PRÁTICAS PARA CORRETA APLICAÇÃO DA LGPD EM TODOS OS NÍVEIS 
   

QUALIFICAÇÃO ADEQUADA DOS AGENTES EM NÍVEIS DE ATUAÇÃO 
   

APRENDIZADO CONTÍNUO E EFETIVO PARA CONFORMIDADE DA LGPD 
   

IDENTIFICAÇÃO DAS LACUNAS NAS ÁREAS DE RISCO CRÍTICAS DA SUA ORGANIZAÇÃO E PARA 
DETERMINAR AS AÇÕES PARA ELIMINAR ESSAS LACUNAS 

   

RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
   

DIMINUIÇÃO DOS RISCOS ATRAVÉS DO CONTROLE E DA REDUÇÃO 
   

MATRIZ DE RISCOS 
   

IMPOSSIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE PESSOAS FÍSICAS 
   

GARANTIA DE ROBUSTEZ E INTEGRIDADE NO USO DE ALGORITMOS DE PROTEÇÃO DA DADOS PESSOAIS 
   

MAIOR CONTROLE DA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS HIERARQUIZADOS POR NÍVEIS DE PROTEÇÃO 
   

RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE DADOS PESSOAIS E BACK UP 
   

ADEQUAÇÃO E CONFORMIDADE NO GERENCIAMENTO DOS CONTROLADORES 
   

ADEQUAÇÃO E CONFORMIDADE DA LGPD EM TODA CADEIA DE SUPRIMENTO 
   

FORMAÇÃO DE UM ACORDO PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS ENTRE CONTROLADORES E 
FORNECEDORES 

   

IMPLEMENTAÇÃO DE ABORDAGEM DE LGPD E DOCUMENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE TESTES, 
ASSESSMENT E VERIFICAÇÕES 

   

PROCEDIMENTOS DE TESTE DE EFICÁCIA, AMOSTRAGEM E COLETA DE EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTREM 
CONTROLES E PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO E REVISÃO DE REGISTROS, INCLUINDO 
PLANEJAMENTO E AUDITORIAS 

   

 

COMUNICAÇÃO DA NATUREZA E DOS DETALHES DO INCIDENTE, TAMBÉM O CONTROLE E 
CONSCIENTIZAÇÃO DE REMEDIAÇÃO E MELHORIAS 

   

BOA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DAS AÇÕES DA LGPD 
   

MELHOR ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOBRE PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NOS CASOS DE VIOLAÇÃO 
DOS DADOS PESSOAIS A SEREM ADOTADAS 

   

FUNDAMENTAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES RESULTANTES DO INCIDENTE OU VIOLAÇÃO 
   

ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA TRATAMENTO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DA LGPD 
   

GESTÃO ESPECIALIZADA DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD 
   

GESTÃO ESPECIALIZADA DAS INTERFACES ORGANIZACIONAIS 
   

GESTÃO ESPECIALIZADA DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS NA IMPLANTAÇÃO DA LGPD 
   

GESTÃO ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS EXTERNOS EXIGIDOS NA IMPLANTAÇÃO DA LGPD 
   

GARANTIA DE QUE QUALQUER DADO QUE FLUA PARA A QUE A ORGANIZAÇÃO SEJA LEGÍTIMO, DE 
ACORDO COM A LGPD 

   

GARANTIA DE QUE QUALQUER DADO SEJA PROCESSADO DE ACORDO COM A LGPD 
   

GARANTIA DE QUE QUALQUER DADO SEJA ARMAZENADO DE ACORDO COM A LGPD 
   

GARANTIA DE QUE QUALQUER DADO SEJA EXCLUÍDO DE ACORDO COM A LGPD 
   

GARANTIA DE QUE QUALQUER DADO SEJA GERIDO DE ACORDO COM A LGPD 
   

GARANTIA DE QUE AS FUNÇÕES DE QUALIDADE SEJAM APRIMORADAS PARA MELHOR CONFORMIDADE 
COM A LGPD 
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS 
DO DECRETO FEDERAL 10540/2020 E PLANO DE 

AÇÃO DECRETO MUNICIPAL Nº7534/2021.

OBJETIVO PRINCIPAL

Demonstrar e dar publicidade às ações que o município 
deve fazer para cumprir em sua integralidade o Decreto 
Federal 10.540 de 04 de novembro de 2020, o qual 
dispõe sobre os padrões mínimos de qualidade do 
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle denominado 
SIAFIC, ressaltando que, houve a criação de Plano de 
Ação através do Decreto Municipal nº 7534/2021.

DEFINIÇÕES

O SIAFIC é o sistema que o município irá utilizar para 
registro das suas informações contábeis, execução 
orçamentária, financeira e patrimonial, que atualmente 
no município é feito pelo sistema o Contabilis. O Decreto 
Federal 10.540, no art. 1º, parágrafos 3º e 6º, estabelece 
que este sistema deve ser integrado com todas as outras 
áreas do município e único para o ente, ficando o poder 
execut ivo munic ipal como responsável pelo 
gerenciamento, vejamos:

§ 3º Para fins do disposto no § 1º, 
e n t e n d e - s e  c o m o  S I A F I C   
mantido e gerenciado pelo Poder 
Executivo a responsabilidade pela 
 contratação ou desenvolvimento, pela 
manutenção e atualização do SIAFIC e 
pela definição das regras contábeis e das 
políticas de acesso e segurança da 
informação, aplicáveis aos Poderes e 
aos órgãos de cada ente federativo, com 
ou sem rateio de despesas. 
  

§ 6º O SIAFIC será único para cada ente 
federativo e permitirá a integração com 
outros sistemas estruturantes, conforme o 
disposto nos incisos I e II do caput do  
art. 2º, vedada a existência de mais de um 
SIAFIC no mesmo ente federativo,  
m es m o  q ue  e s t es  p e rm i ta m a  
comunicação, entre si, por intermédio de 
transmissão de dados.

  
No Art. 2º do Decreto Federal 10.540, são 
estabelecidasmais algumas definições.
Sistema único - sistema informatizado cuja base de 

dados é compartilhada entre os seus usuários, 
observadas as normas e os procedimentos de acesso, e 
que permite a atualização, a consulta e a extração de 
dados e de informações de maneira centralizada, nos 
termos do disposto no § 6º do art. 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000;   

Sistema integrado - sistema informatizado que permite 
a integração ou a  comunicação, sem intervenção 
humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados 
possam afetar as  informações orçamentárias, contábeis 
e fiscais, tais como  controle patrimonial, arrecadação, 
contratações públicas, dentre outras;  
Base de dados -  conjunto ou repositório de dados 
inter-relacionados, organizados de forma a permitir a 
recuperação da informação de maneira centralizada, que 
podem ser armazenados e acessados local ou 
remotamente;   

Disponibilização de informações em tempo real - a 
disponibilização das informações até o primeiro dia útil  
subsequente à data do registro contábil no  SIAFIC, sem 
prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de 
segurança operacional necessários ao seu pleno 
funcionamento;   
Meio eletrônico de amplo acesso público -  
sistemas, painéis de visualização de dados e sítios 
eletrônicos que não exijam cadastramento de usuário ou 
utilização de senha para acesso, ou seja o Portal de 
Transparência;   

Usuário - a pessoa física que, após o cadastramento  
e a habilitação de acesso no SIAFIC,  poderá inserir e 
consulta documentos, é responsável pela qualidade e 
veracidade dos dados introduzidos; e é i d e n t i f i c a d o    
por seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF ou por seu certificado digital;

Administrador do SIAFIC- o agente responsável por 
manter e operar o ambiente computacional do sistema, 
encarregado da instalação, do suporte e da manutenção 
dos servidores e dos bancos de dados;  

Sistema estruturante- sistema com suporte de 
tecnologia da informação  fundamental e imprescindível 
para o planejamento, a coordenação, a execução, a 
descentralização, a delegação de competência, o 
controle ou a auditoria das ações do Estado, além de 
outras atividades auxiliares, comum a dois ou mais  
órgãos da administração pública e que necessite de 
coordenação central;   
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Moeda funcional- a moeda do ambiente econômico 
principal em que a entidade opera; e  

Moeda estrangeira- a moeda diferente da moeda 
funcional da entidade.    
DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SIAFIC

O SIAFIC deverá controlar e permitir a evidenciação, 
no mínimo: 

 das operações realizadas pelos 
Poderes e pelos órgãos e dos seus 
efeitos sobre os bens, os direitos, as 
obrigações, as receitas e as despesas 
orçamentárias ou patrimoniais do 
Município;

 dos recursos dos orçamentos, das 
alterações decorrentes de créditos 
adicionais, das receitas previstas e 
a r re c a d a d a s  e  d a s  d e s p e s as  
empenhadas, liquidadas e pagas à 
conta desses recursos e das respectivas 
disponibilidades;

 perante a Fazenda Pública, da situação 
daqueles que arrecadem receitas, 
efetuem despesas e administrem ou 
guardem bens a ela pertencentes ou 
confiados;

 da situação patrimonial do Município e 
da sua variação efetiva ou potencial, 
observada a legislação e normas 
aplicáveis;

 das informações necessárias à 
apuração dos custos dos programas e 
das unidades da administração pública;

 da aplicação dos recursos pelos órgãos 
e entidades integrantes dos Orçamentos 
Municipais, agrupados por unidades 
orçamentárias beneficiadas, incluído o 
controle de convênios, de contratos e de 
instrumentos congêneres;

 das operações de natureza financeira 
não compreendidas na execução 
orçamentária, das quais resultem 
débitos e créditos;

 do Diário, Razão e Balancete Contábil, 

individuais ou consolidados, gerados em 
conformidade com o Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público estabelecido 
pelas normas gerais de consolidação 
das contas públicas a que se refere o § 
2º do art. 50 da Lei Complementar nº 
101, de 2000;

 das demonstrações contábeis e dos 
relatórios e demonstrativos fiscais, 
o r ç a m e n t á r i o s ,  p a t r i m o n i a i s ,  
econômicos e financeiros previstos em 
lei ou em acordos nacionais ou 
in ternacionais, necessar iamente 
gerados com base nas informações 
referidas no inciso IX do caput do art. 2º 
do Decreto Federal nº 10.540, de 05 de 
novembro de 2020;

 das operações intragovernamentais, 
com vistas à exclusão de duplicidades 
na apuração  de  l im i tes  e  na  
consolidação das contas públicas;

 da origem e da destinação dos recursos 
legalmente vinculados à finalidade 
específica; e

 das informações previstas no Decreto 
Federal nº 10.540, de 05 de novembro 
de 2020, e na legislação aplicável;

 O SIAFIC permitirá a geração e a 
disponibilização de informações e de 
dados contábeis, orçamentários e 
fiscais, observados a periodicidade, o 
formato e o sistema estabelecidos pelo 
órgão central de contabilidade da União, 
nos termos do disposto no § 2º do art. 48 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
inclusive quanto ao controle de 
informações complementares.

ADMINISTAÇÃO DO SIAFIC

Da Administração Central:

A Administração Central do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle – SIAFIC, será exercida na Secretaria Municipal 
de Governo – SEGOV, a quem compete:

 Orientar a implementação do Plano de 
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Implantação do Sistema SIAFIC, observado o 
instrumento padrão veiculado no Anexo I do 
Decreto Municipal nº 7534/2021, e o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo do 
SIAFIC;

 Definir e homologar perfis, requisitos e 
funcionalidades, bem como, analisar o 
cumprimento dos critérios técnicos exigidos 
para implantação do SIAFIC;

 Os cadastros do Elenco de Contas agrupadas 
segundo suas funções – PCASP, Tabela de 
Eventos agrupados por classes, Tabela de 
Indicadores e outros instrumentos que venham a 
ser integrados, procedendo às atualizações que 
se fizerem necessárias;

 Cadastrar a estrutura administrativa dos 
órgãos/entidades e unidades, procedendo às 
atualizações que se fizerem necessárias;

 Análise de conveniência, oportunidade e 
viabilidade técnica da integração ao Sistema 
SIAFIC de dados de outros sistemas 
informatizados preexistentes na sua estrutura;

 Capacitação continuada de usuários e 
manutenção da infraestrutura local necessária 
ao pleno funcionamento do Sistema SIAFIC;

 Adotar as providências necessárias para 
cadastrar os usuários do SIAFIC, fornecendo-
lhes senha pessoal e intransferível, alterando ou 
inativando esse cadastramento, quando for o 
caso.

Todas as ações da SEGOV serão realizadas em conjunto 
com a Empresa GPI Sistema LTDA, pois a mesma será 
responsável pelo SIAFIC em utilização no Município. 

Da Administração Setorial:

Haverá 1 (um) Administrador Setorial e 1 (um) suplente 
em cada um dos órgãos e entidades a seguir: Câmara do 
Município; Nas autarquias e fundações públicas criadas 
e mantidas pelo Município; nas empresas dependentes, 
nos termos do artigo 2º, Inciso III da Lei Complementar nº 
101/00 – LRF.

Os Administradores Setoriais e seus suplentes serão 
designados pelos Titulares ou Dirigentes dos Órgãos e 
Entidades da Administração Direta e Indireta do 
Município, em suas respectivas áreas de atuação.

Aos Administradores Setoriais cabe, em suas 
respectivas áreas de atuação:

Em Relação à Administração Central:

 encam inhar  as  dúv idas  sob re  

procedimentos ou falhas referentes a 
infraestrutura tecnológica, “software” 
e/ou operacionalização do SIAFIC;

 solicitar o cadastramento de Contas, 
Eventos e Indicadores no SIAFIC e as 
respectivas atualizações que se fizerem 
necessárias;

 informar as alterações na estrutura 
administrativa do órgão ou entidade.

Em Relação aos Administradores Subsetoriais e 
seus Suplentes:

 Cadastrar, fornecendo-lhes senha 
pessoal e intransferível, alterando ou 
inativando esse cadastramento, quando 
for o caso;

 Capacitar para administração e 
operação do SIAFIC;

 Prestar orientação técnica sobre 
p r o c e d i m e n t o s  r e f e r e n t e s  à  
infraestrutura tecnológica, “software” 
e/ou operacionalização do SIAFIC.

Em Relação aos Usuários do SIAFIC:

 adotar as providências necessárias para 
cadastrar, fornecendo-lhes senha 
pessoal e intransferível, alterando ou 
inativando esse cadastramento, quando 
for o caso;

 capacitar, bem como prestar-lhes 
orientação técnica, visando ao pleno 
funcionamento do SIAFIC.

A designação dos Administradores Setoriais, 
Subsetoriais e respectivos suplentes, recairá em 
servidores com graduação em curso de nível superior e 
experiência profissional comprovada em assuntos 
re lac iona dos com  as  a t i v i dades  a  se rem 
desempenhadas.

IMPLANTAÇÃO PROGRESSIVA DO SIAFIC

A implantação do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle – SIAFIC será feita de maneira progressiva 
dependendo, em relação a cada órgão e entidade, do 
prévio atendimento das seguintes condições:
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  O cadastro do Elenco de Contas agrupadas 
segundo suas funções – PCASP, Tabela de 
Eventos agrupados por classes, Tabela de 
Indicadores e outros instrumentos que venham a 
ser integrados, em conformidade com a 
legislação pertinente;

 Apresentação de diagnósticos sobre os 
sistemas estruturantes cujos dados possam 
afetar as informações orçamentárias, contábeis 
e fiscais, tais como controle patrimonial, 
arrecadação, contratações públicas, dentre 
outras existentes nos órgãos ou entidades que 
integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social do Município;

 Promoção de estudos necessários para efetuar 
a migração de dados ou a integração com 
sistemas estruturantes cujos dados possam 
afetar as informações orçamentárias, contábeis 
e fiscais, tais como controle patrimonial, 
arrecadação, contratações públicas, dentre 
outras existentes nos órgãos ou entidades que 
integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social do Município, evitando a perda ou a 
corrupção de documentos e informações, nos 
termos da legislação pertinente; 

 Da designação dos Administradores Setoriais e 
respectivos suplentes para que o órgão ou 
entidade da Administração Direta ou Indireta do 
Município possa dar início, junto ao Grupo de 
Trabalho Multidisciplinar do SIAFIC, ao processo 
de implantação do mesmo.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Das Ações de Planejamento do Decreto Municipal nº 
7534/2021:
O Município através da Secretaria de Governo e do 
Grupo de Trabalho Multidisciplinar realizará 5 ações de 
planejamento estratégico, conforme quadro abaixo:

Das Ações de Adequação do Decreto 
Municipal nº 7534/2021:

O Município através da Secretaria de Governo, 
Grupo de Trabalho Multidisciplinar e da 
Empresa GPI Sistema LTDA realizará 14 ações 
de adequação do SIAFIC (contabilis) em 
utilização pela Prefeitura, conforme quadro 
abaixo:

Nesta fase do processo de implantação do plano de 
ação, haverá o envolvimento de outras Secretarias, pois 
o Município utiliza sistemas complementares nas áreas 
de patrimônio, contratos, pessoal, almoxarifado e 
tributário.

Serão realizados estudos para que seja selecionada a 
melhor ferramenta tecnológica de integração entre o 
SIAFIC e os Sistemas Complementares, buscando uma 
solução definitiva, para que não próximas contratações o 
Município possa utilizar a mesma solução tecnológica.
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SIM NÃO INÍCIO FIM 

6
Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes 
tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .

NÃO 01/07/2021 30/11/2022 SEGOV

14
Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e 
Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos 
registros;

NÃO 01/07/2021 30/10/2022 SEGOV

16

Garanir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por 
autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante 
assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado 
login através de CPF e Senha ou Certificado Digital

NÃO 01/07/2021 31/12/2021 SEGOV

18

Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, 
as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou 
patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas 
orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação 
patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle 
de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, 
Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. 
demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, 
orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações 
intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos 
legalmente vinculados

NÃO 01/07/2021 31/12/2021 SEGOV

20
Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a 
execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que 
possibilite amplo acesso público.

NÃO 01/07/2021 30/06/2022 SEGOV

21
Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e 
pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO 
DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.

NÃO 01/07/2021 31/12/2021 SEGOV

22
Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC 
observam as questões de acessibilidade

NÃO 01/07/2021 31/10/2022 SEGOV

23
Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD)

NÃO 01/07/2021 31/08/2021 SEGOV

24

Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico 
de, NO MÍNIMO: a- DESPESA
I. execução
II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade 
orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do 
programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto.
III. desembolsos independentes da execução orçamentária
IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou 
CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários
V. convênios realizados, com o número do processo 
correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do 
convenente, o objeto e o valor
VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do 
respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso
b- RECEITA :
I. previsão na LOA
II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal
III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários
IV. recolhimento
V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da 
receita e da fonte de recursos

NÃO 01/06/2021 30/10/2022 SEGOV

30

Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da 
transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da 
transação- com referência à documentação de suporte, de forma 
descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. 
valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos 
que integrem um mesmo lançamento contábil.

NÃO 01/07/2021 30/10/2022 SEGOV

31
Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por 
centros de custos.

NÃO 06/05/2021 31/10/2022 SEGOV

33 Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. NÃO 06/05/2021 31/12/2021 SEGOV

34
Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão 
Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e 
cancelamento de Restos a Pagar).

NÃO 06/05/2021 31/12/2021 SEGOV

35
Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos 
Balanços e outras informações com periodicidade Anual.

NÃO 06/05/2021 31/12/2021 SEGOV

AÇÕES DE ADEQUAÇÃO DO SIAFIC

RESPONSÁVELITEM AÇÃO 

O Sistema atual atende a ação com base 
no Decreto nº 10540/2020

PRAZO DE ADEQUAÇÃO

UNIDADE E INTEGRAÇÃO

TECNOLOGIA

TRANSPARÊNCIA

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

PRAZOS E INTEGRIDADE



Das ações de Monitoramento do Decreto 
Municipal nº 7534/2021:

O SIAFIC em uso pelo Município atende há 16 
ações constantes no Plano de Ação, no entanto, se 
faz necessário a realização do monitoramento e 
verificação das mesmas, nesta fase do projeto a 
Secretaria de Governo e o Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar pode solicitar o apoio da 
Controladoria Geral do Município para 
execução domonitoramento, dentro dos limites 
da função de controle interno. No quadro abaixo 
serão demonstradas ações:

GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR

No Decreto nº 7534/2021 que estabelece o 
Plano de Adequação do Município de 
Camaçari, para atender o padrão mínimo de 
qualidade do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle – SIAFIC, foi criado o 
Grupo de Trabalho Multidisciplinar que será 
responsável pela implantação do plano de ação 
e estabelecerá diretrizes para implementar as 
fases e atividades do projeto de acordo com 
plano de ação estabelecido pelo Decreto 
Municipal nº 7534/2021, competindo-lhe:

 examinar os mecanismos e ferramentas 
necessárias a implantação do padrão 

mínimo de qualidade do Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle; 

 formular princípios e diretrizes para a 
execução das fases e atividades do 
plano de implantação do Projeto 
“Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira 
e Controle – SIAFIC” e propor a sua 
regulamentação; 

 implementar a execução do plano e 
ações aprovados para viabilizar a 
implantação das diretrizes previstas no 
Decreto Federal nº 10.540/20 e no 
Decreto Municipal nº7534/2021: e

 promover reuniões com a unidade 
central e subsetoriais sobre o padrão 
mínimo de qualidade do Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle e 
sobre interoperabilidade com os 
s i s t e m a s  c o m p l e m e n t a r e s  
(estruturantes).

No desempenho de suas atividades, O grupo 
de trabalho deverá observar as diretrizes da 
Política de Segurança da Informação do 
Município, e atuar de forma coordenada com os 
demais Órgãos e Entidades que integram a 
Administração Municipal. 

O Grupo de Trabalho Multidisciplinar 
encaminhará por intermédio de seu Presidente 
relatórios mensais das ações realizadas ao 
Gabinete do Prefeito com cópia para a 
Controladoria Geral do Município. A divulgação 
e a implementação das deliberações do Grupo 
de Trabalho Multidisciplinar dependem da 
Aprovação do Prefeito.

O  deste projeto trará uma minuta de Anexo I
Portaria que regulamenta os Trabalhos do 
Grupo Multidisciplinar, no entanto, é necessária 
verificar junto a Procuradoria Geral do 
Municipal se tal instrumento é o mais indicado, 
de acordo com a Legislação Municipal.

O  do projeto trará uma minuta de ata Anexo II
de reunião para utilização do grupo, e o Anexo 
III uma minuta de cronograma de reuniões, que 
deverá ser estabelecido pelo Trabalhos do 
Grupo Multidisciplinar.
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ANEXO I

MINUTA DE PORTARIA N.º xx/2021, DE xx 
DE MAIO DE 2021.

R e g u l a r  o s  Tr a b a l ho  do  G r u po  
Multidisciplinar, estabelecido no Decreto 
Municipal nº 7534/2021 de 05 de maio de 
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 

Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 18, do Decreto 

Federal nº 10.540/2020;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 

7534 de 05 de maio de 2021, que estabelece o Plano de 

Adequação do Município de Camaçari, para atender o 

padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e 

Integrado de Execução Orçamentária, Administração 

Financeira e Controle – SIAFIC e cria o Grupo de 

Trabalho Multidisciplinar.

RESOLVE

Art. 1º Regulamentar os trabalhos do Grupo de Trabalho 

Multidisciplinar, previsto no Art. 2º do Decreto Municipal 

nº 7534/2021.

Art. 2º Grupo de Trabalho Multidisciplinar tem por 
finalidade estabelecer diretrizes e implementar as fases e 
atividades de acordo com o plano de implantação 
estabelecido pelo Decreto Municipal nº 7534/2021, 
competindo-lhe: 

I – Examinar os mecanismos e ferramentas necessárias 
a implantação do padrão mínimo de qualidade do 
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle; 

II – Formular princípios e diretrizes para a execução das 
fases e atividades do plano de implantação do Projeto 
“Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle – SIAFIC” e propor 
a sua regulamentação; 
III – Implementar a execução do plano e ações aprovados 
para viabilizar a implantação das diretrizes previstas no 

Decreto Federal nº 10.540/20 e no Decreto Municipal Nº 
7534/2021; 

IV – Promover reuniões com a Unidade Central e 
Subsetoriais sobre o padrão mínimo de qualidade do 
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle e sobre 
interoperabilidade com os sistemas complementares 
(estruturantes).

Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, o 
Comitê deverá observar as diretrizes da Política de 
Segurança da Informação do Município, no que couber, e 
atuar de forma coordenada com os demais Órgãos e 
Entidades que integram a Administração Municipal. 

Art. 3º As reuniões Grupo de Trabalho Multidisciplinar 
serão convocadas pelo seu Presidente, de ofício, ou a 
pedido de qualquer de seus membros. 

§ 1º Por decisão de seu Presidente, por deliberação do 
Grupo de Trabalho e de acordo com a matéria a ser 
tratada, poderão ser convidados para participarem das 
reuniões membros, servidores e prestadores de serviços 
terceirizados do Município e eventuais colaboradores. 

§ 2º Qualquer membro do Grupo de Trabalho poderá 
solicitar a inclusão de matéria em pauta, devendo o 
pedido ser encaminhado ao Presidente do Grupo até o 
dia anterior à reunião. 

§3º O Grupo de Trabalho reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez a cada quinze diase, extraordinariamente, 
sempre que houver convocação. 

Art. 4º As deliberações do Grupo de Trabalho serão 
motivadas e tomadas preferencialmente por consenso, 
observado o quórum de maioria absoluta de seus 
membros.

Parágrafo único. Na hipótese de não haver consenso, a 
deliberação será por maioria simples, com registro das 
discordâncias apresentadas, acompanhadas das 
respectivas motivações. 

Art. 5º As reuniões serão registradas em ata que serão 
encaminhadas por meio eletrônico para aprovação de 
seus membros. 

Art. 6º A divulgação e a implementação das deliberações 
do Grupo de Trabalho Multidisciplinar dependem da 
aprovação do Prefeito (a). 

Art. 7º O Grupo de Trabalho Multidisciplinar, por 
intermédio de seu Presidente, encaminhará ao Gabinete 
do Prefeito e a Controladoria Geral do Município 
relatórios mensais das ações realizadas. 

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Gabinete do(a) Prefeito(a) do Município de Camaçari, 
xx de maio de 2021

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO II
MINUTA DE ATA DE REUNIÃO PARA UTILIZAÇÃO DO 

GRUPO

ANEXO III

MINUTA DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES

Grupo de Trabalho SIAFIC
Cronograma de Reuniões
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DATA: XX/XX/19 LOCAL: Auditório XX 

INÍCIO: 09:00 h TÉRMINO: 12:00 h 

CONVOCADO POR: Grupo de 
Trabalho 

Multidisciplinar 
SIAFIC 

RELATOR: XXXX 

 
OBJETIVO DA REUNIÃO: 

 

 
XXXX 

 

PARTICIPANTES UNIDADE PRESENTE CONTATO 

(NOME) XX SIM X@gmail.com 
(71) XXXX-XXXX / (71) XXXXX-XXXX 

    
    
    
    
    
    
    

 

ASSUNTOS EM PAUTA 
1 X: 
a. X 
2. X 
3. X 
4. X 
5. X 

 

Mês Data Horário Local AÇÃO Pautas do Dia 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

DESENVOLVIMENTO DOS ASSUNTOS EM PAUTA 

X. 

X. 

X. 

 

 

 1. X 
 a) X 

 X 
 X 
 X 

 
 2. X 

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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