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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 – PRC Nº 281/22 – RP 047/2022

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022 – PRC Nº 281/22 – RP
047/2022. Objeto: Aquisição de material elétrico. Tipo: menor preço. As propostas iniciais serão recebidas até o dia
21/09/2022 às 09:00 horas, a abertura será no dia 21/09/2022 às 09:10 horas e início da sessão de disputa de preços (fase
competitiva) se dará no dia 21/09/2022 às 09:15 horas. O edital poderá ser obtido na íntegra na Diretoria de Compras e
Contratos, através do site https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901 ou
www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson José Guimarães Viana.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2156

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022 – PRC Nº 401/22 – RP 048/2022

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022 – PRC Nº 401/22 – RP
048/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos esportivos visando instalações de “academia ao ar livre”. Tipo: menor preço.
As propostas iniciais serão recebidas até o dia 14/09/2022 às 09:00 horas, a abertura será no dia 14/09/2022 às 09:10 horas e
início da sessão de disputa de preços (fase competitiva) se dará no dia 14/09/2022 às 09:15 horas. O edital poderá ser obtido
na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através do site
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901 ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson José Guimarães Viana.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2157

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022 – PRC Nº 402/22

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022 – PRC Nº 402/22. Objeto: C
ontratação de empresa para prestação dos serviços de medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. T
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ipo: menor preço. As propostas iniciais serão recebidas até o dia 14/09/2022 às 14:00 horas, a abertura será no dia
14/09/2022 às 14:10 horas e início da sessão de disputa de preços (fase competitiva) se dará no dia 14/09/2022 às 14:15
horas. O edital poderá ser obtido na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através do site
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901 ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson José Guimarães Viana.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2158

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2022 – PRC Nº 400/22

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2022 – PRC Nº 400/22. Objeto: C
ontratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de ferramentas motorizadas. Tipo: menor preço.
As propostas iniciais serão recebidas até o dia 23/09/2022 às 09:00 horas, a abertura será no dia 23/09/2022 às 09:10 horas e
início da sessão de disputa de preços (fase competitiva) se dará no dia 23/09/2022 às 09:15 horas. O edital poderá ser obtido
na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através do site
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901 ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson José Guimarães Viana.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2159

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022 – PRC Nº 427/22

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura da licitação sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2022 – PRC Nº 427/22. Objeto: P
restação de serviços de locação de caçambas para remoção de entulhos nos dois cemitérios municipais. Tipo: menor preço.
As propostas iniciais serão recebidas até o dia 23/09/2022 às 14:00 horas, a abertura será no dia 23/09/2022 às 14:10 horas e
início da sessão de disputa de preços (fase competitiva) se dará no dia 23/09/2022 às 14:15 horas. O edital poderá ser obtido
na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através do site
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901 ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson José Guimarães Viana.

Pregoeiro Oficial.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2161

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº 0146/2022
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Extrato Contrato nº 0146/2022

Firmado entre o Município de Pará de Minas e NILTON MARTINS FERREIRA CPF N 027.170.866-25.

Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES – BENZ 1113 PLACA GMM
1613

Dotações:02.014.26.452.0054.2182.3.3.90.30.00-645

Vigência: 19/08/2022 a 17/11/2022.

Valor: R$ 3.854,00.

Fundamento Legal: Lei 8.666/93.

Dispensa 199/2022 - Processo 426/2022

Pará de Minas, 19 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Contrato na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2165

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº 0145/2022

Extrato Contrato nº 0145/2022

Firmado entre o Município de Pará de Minas e NILTON MARTINS FERREIRA CPF N 027.170.866-25.

Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OQF 6188.

Dotações: 02.001.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00-005

Vigência: 19/08/2022 a 17/11/2022.

Valor: R$ 8.384,00.

Fundamento Legal: Lei 8.666/93.

Dispensa 167/2022 - Processo 358/2022.

Pará de Minas, 19 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Contrato na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2166
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0022/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0022/2021

Firmado entre o Município de Pará de Minas e VALDIR MEDEIRO DA SILVA.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rota 11.

Valor: R$ 5.420,67.

Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2167

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0024/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0024/2021

Firmado entre o Município de Pará de Minas e SEBASTIÃO SILVA DOS SANTOS.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rota 07.

Valor: R$ 4.670,09.

Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2168

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0021/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0021/2021
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Firmado entre o Município de Pará de Minas e SÍLVIO GERALDO DUARTE.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rota 04.

Valor: R$ 4.897,63.

Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2169

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0020/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0020/2021

Firmado entre o Município de Pará de Minas e MARCELO ADÃO SOARES DOS SANTOS.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rota 06.

Valor: R$ 5.342,98.

Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2170

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0018/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0018/2021

Firmado entre o Município de Pará de Minas e GERALDO ÂNGELO DE OLIVEIRA.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rota 03.

Valor: R$ 4.821,80.
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Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2171

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0017/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0017/2021

Firmado entre o Município de Pará de Minas e GUSTAVO EUGÊNIO FERREIRA.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rota 10.

Valor: R$ 4.654,11.

Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.

Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2172

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO Nº 0026/2021

Extrato 4º TA ao Contrato nº 0026/2021

Firmado entre o Município de Pará de Minas e TRANSNADINHO TRANSPORTES LTDA.

Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro no valor unitário do item km rodado, rotas 08, 14 e 16.

Valor: R$ 16.731,25.

Fundamento legal: Lei 8.666/93.

Pregão: 123/2020.

Pará de Minas, 08 de agosto de 2022.
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Elias Diniz

Prefeito

O Aditivo na íntegra estará disponível no portal:
https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2173

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
3.º ADENDO A CONCORRÊNCIA N.° 010/2022 – PRC 031/22 – RP 027/2022

O Presidente Suplente da CPL do Município de Pará de Minas-MG, vem através deste, comunicar aos interessados a
proposição do 3.º Adendo a Concorrência n.° 010/2022 – PRC 031/22 – RP 027/2022. O Adendo encontra-se disponível
na íntegra no site https://transparencia.betha.cloud/#/AQhSgAbWDwORjcxY45lYVg==/consulta/18901.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson Junio Pereira.

Presidente Suplente da CPL.

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2174

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 12.480/2022

DECRETO 12.480/2022

Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
LGPD), no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Pará de Minas.

O Prefeito de Pará de Minas, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 79, VI c/c 107, I, alíneas “a” e “i” da Lei
Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1.º Este decreto dispõe sobre a aplicação da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – LGPD - no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Pará de
Minas, estabelecendo competências, procedimentos e providências a serem observados por seus órgãos e entidades, visando
garantir a proteção de dados pessoais.

Art. 2.º Para os fins deste decreto, considera-se:

I – dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II – 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;

III – 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;

IV – banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico
ou físico;
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V – titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

VI – controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais;

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

VIII – encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador como canal de comunicação entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;

IX – agentes de tratamento: o controlador e o operador;

X – tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

XI – 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;

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

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

XIV – eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do
procedimento empregado;

XV – transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional
do qual o país seja membro;

XVI – 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;

XVII – relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como
medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

XVIII – 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;

XIX – Autoridade Nacional de Proteção de Dados: órgão da Administração Pública federal responsável por zelar,
implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Federal n.º 13.709, de 2018, em todo o território nacional;

XX – Comissão Municipal de Tratamento de Dados: órgão consultivo na área de proteção de dados pessoais no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo;

XXI – plano de adequação: conjunto das regras de boas práticas e de governança de dados pessoais, que estabeleçam as
condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as
obrigações específicas para os diversos agentes envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de
supervisão e de mitigação de riscos, o plano de respostas a incidentes de segurança e outros aspectos relacionados ao
tratamento de dados pessoais.

Art. 3.º As atividades de tratamento de dados pessoais pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública do Poder
Executivo deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
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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;

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.

Art. 4.º O tratamento de dados pessoais pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública do Poder Executivo deverá
ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as
competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público.

Parágrafo único. Além do disposto no caput, devem ser informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências,
os órgãos e as entidades da Administração Pública do Poder Executivo realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo
informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a
execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos.

Art. 5.º É vedado aos órgãos e às entidades da Administração Pública do Poder Executivo transferir a entidades privadas
dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I – em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim
específico e determinado, observado o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 2011;

II – nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições da Lei Federal n.º 13.709, de 2018;

III – quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, por meio de cláusula específica, em contratos,
convênios ou instrumentos congêneres, cuja celebração deverá ser informada pelo responsável à ANPD;

IV – na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger
e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

§ 1.º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais por pessoa jurídica de direito público a pessoa jurídica de
direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:

I – nas hipóteses de dispensa de consentimento, previstas na Lei Federal n.º 13.709, de 2018;

II – nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso I do caput do artigo 23 da
Lei Federal nº 13.709, de 2018;
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III – nas exceções constantes dos incisos I a IV do caput.

§ 2.º – Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo:

I – a transferência de dados dependerá de autorização específica conferida pelo órgão ou pela entidade municipal à entidade
privada;

II – as entidades privadas deverão assegurar que não haverá comprometimento do nível de proteção dos dados garantido pelo
órgão ou pela entidade municipal;

III – a comunicação dos dados pessoais a entidades privadas e o uso compartilhado entre estas e os órgãos e as entidades
municipais, quando necessário consentimento do titular, poderão ocorrer somente nos termos e para as finalidades indicadas
no ato do consentimento.

Art. 6.º Os Órgãos e Entidades Municipais podem efetuar a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais a pessoa
de direito privado, desde que:

I. o Encarregado Geral de Proteção de Dados do Município informe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na forma
do regulamento federal correspondente;

II. seja obtido o consentimento do titular, salvo:

a) nas hipóteses de dispensa de consentimento, previstas na Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018;

b) nos casos de uso compartilhado de dados, em que será materializada publicidade nos termos § 1.º, II do artigo 5.º deste
instrumento;

c) nas hipóteses do §1.º do artigo 5.º deste Decreto.

Parágrafo único. Sempre que necessário o consentimento, a comunicação dos dados pessoais a entidades privadas e o uso
compartilhado entre estas e o órgãos e entidades municipais poderão ocorrer somente nos termos e para as finalidades
indicadas no ato do consentimento.

Art. 7.º A Administração Pública Municipal Direta e Indireta, nos termos da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de
2018, deve realizar e manter continuamente atualizados:

I. o mapeamento dos dados pessoais existentes e dos fluxos de dados pessoais em suas unidades;

II. a análise de risco;

III. o plano de adequação, observadas as exigências constantes em norma específica;

IV. o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando solicitado.

Parágrafo único. Para fins do inciso II do caput deste artigo, deverão ser observadas as regras editadas pelo Encarregado
Geral de Proteção de Dados do Município que serão submetidas à deliberação favorável da Comissão Municipal de Proteção
de Dados (CMPD).

Art. 8.° A estrutura necessária para a implantação e operacionalização da LGPD no Município obrigatoriamente conterá
indicação de:

I. um Encarregado Geral de Proteção de Dados do Município a ser designado por ato do Chefe do Poder Executivo, para os
fins do artigo 41 da Lei Federal n.° 13.709/2018, sendo preferencialmente servidor do Setor de Tecnologia da Informação
vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Gestão Pública;

II. Encarregados Setoriais de Proteção de Dados que serão indicados formalmente pelas Secretarias/Unidades;

III. Comissão Municipal de Proteção de Dados (CMPD) composta por representantes indicados pelos responsáveis das
seguintes pastas/unidades:

a) Gabinete do Prefeito Municipal;
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b) Secretaria Municipal de Gestão Pública;

c) Secretaria Municipal de Gestão Fazendária;

d) Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional;

e) Auditoria de Controle Interno;

Parágrafo Único. A indicação dos Encarregados Setoriais de Proteção de Dados e dos componentes da Comissão Municipal
de Proteção de Dados (CMPD), será efetivada por meio de ofício-resposta encaminhado pelos titulares das
Secretarias/Unidades ao Encarregado Geral de Proteção de Dados do Município e a designação será efetivada por Portaria
emitida pelo Chefe do Executivo Municipal, na forma da legislação vigente.

Art. 9.º A Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo deverá:

I – dar publicidade às informações relativas ao tratamento de dados em veículos de fácil acesso, preferencialmente nas
páginas dos órgãos e das entidades na internet, e no Portal da Transparência, em seção específica;

II – atender às exigências que vierem a ser estabelecidas pela ANPD, nos termos do § 1.º do artigo 23 e do parágrafo único
do art. 27 da Lei Federal n.º 13.709, de 2018;

III – manter dados em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado de dados com vistas à execução de
políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das
informações pelo público em geral.

Art. 10 O Encarregado Geral de Proteção de Dados está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício
das suas funções, em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 e com a Lei Federal nº 12.527/2011.

Art. 11 Compete ao Encarregado Geral de Proteção de Dados do Município, além das atribuições ordinárias para o
desempenho das funções previstas na Lei 13.709/2018 e demais dispositivos deste Decreto:

I. aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestando esclarecimentos e adotando as devidas providências;

II. atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), cumprindo com atribuições que possam vir a ser estabelecidas pela ANPD;

III. recomendar a elaboração de Planos de Adequação relativos à proteção de dados pessoais aos encarregados setoriais para
guiar os órgão e as entidades da Administração Direita e Indireta;

IV. elaborar o Relatório de Impacto à proteção de dados pessoais com a descrição dos processos de dados pessoais que
podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como, as medidas e salvaguardas e mecanismos de
mitigação de riscos;

V. submeter à Comissão Municipal de Proteção de Dados (CMPD), sempre que julgar necessário, matérias atinentes a este
Decreto;

VI. comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a transferência de dados pessoais a entidades privadas, sempre
que informada pelos responsáveis de cada órgão ou entidade, desde que prevista em lei ou respaldada em contratos,
convênios ou outros ajustes, observadas as condições previstas no artigo 6.º, I deste Decreto;

VII. informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de
pessoas naturais ou jurídicas de direito privado;

VIII. encaminhar ao Chefe do Executivo as indicações dos Encarregados Setoriais de Proteção de Dados e dos membros da
Comissão Municipal de Proteção de Dados (CMPD), recebidas na forma do artigo 8.º, II deste Decreto;

IX. encaminhar ofícios e expedientes aos titulares das pastas dos Órgãos Municipais destinatários do presente Decreto;

X. encaminhar orientações e diretrizes acerca da matéria, que devem ser atendidas por todos os servidores e respetivos
titulares das pastas nos prazos eventualmente por ele consignados, sob pena de responsabilização se do não atendimento
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resultar prejuízo ao Município,

XI. providenciar em caso de recebimento de informe da autoridade nacional com medidas cabíeis para fazer cessar uma
afirmada violação à Lei Federal n.° 13.709/2018, nos termos de seu artigo 31, o encaminhamento ao órgão municipal
responsável pelo tratamento de dados pessoais, fixando prazo para atendimento à solicitação ou apresentação das
justificativas pertinentes.

Parágrafo único. Todo e qualquer expediente relativo à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Município
de Pará de Minas deverá ser direcionado à Ouvidoria do Município que remeterá o pleito aos cuidados do Encarregado Geral
de Proteção de Dados, observadas as contingências legais próprias.

Art. 12 Os planos de adequação que se refere o inciso III, do artigo 11 deste Decreto, devem observar, no mínimo, o
seguinte:

I. publicidade das informações relativas ao tratamento de dados em veículos de fácil acesso, preferencialmente nas páginas
dos órgãos e entidades na internet, bem como no Portal da Transparência, em seção específica a que se refere o artigo 9.º
deste Decreto;

II. atendimento das exigências que vierem a ser estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nos termos do
artigo 23, §1.º e do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal no 13.709/2018;

III. manutenção de dados em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado de dados com vistas à execução
de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso
das informações pelo público em geral.

Art. 13 Compete aos Encarregados Setoriais:

I. elaborar o Plano de Adequação com o descritivo dos procedimentos, processos e modelos de documentação específicas e
medidas que serão realizadas para adequar o órgão ou entidade por ele representado à Lei Geral de Proteção de Dados;

II. implementar a adequação de seus órgãos e/ou entidades à LGPD, com base no Plano de Adequação elaborado na forma
do inciso I deste artigo;

III. dar cumprimento, no âmbito dos respectivos órgãos, às ordens e recomendações do encarregado de proteção de dados
pessoais;

IV. atender às solicitações encaminhadas pelo Encarregado Geral de Proteção de Dados no sentido de fazer cessar uma
afirmada violação à Lei Federal n.º 13.709/2018, ou apresentar as justificativas pertinentes:

a) informações sobre o tratamento de dados pessoais que venham a ser solicitadas pela autoridade nacional, nos termos do
artigo 29 da Lei Federal n.º 13.709/2018;

b) relatórios de impacto na proteção de dados pessoais, ou informações necessárias à elaboração de tais relatórios, nos termos
do artigo 32 da Lei Federal n.º 13.709/2018;

V. assegurar que o Encarregado Geral de Proteção de Dados seja informado, de forma adequada e em tempo útil, de todas as
questões relacionadas com a proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 14 Compete à Comissão Municipal de Tratamento de Dados (CMPD):

I. analisar e aprovar os procedimentos para a proteção e tratamento de dados no âmbito do Município de Pará de Minas,
elaborada e encaminhada pelo Encarregado Geral de Proteção de Dados do Município;

II. atuar de forma deliberativa e consultiva quanto a qualquer assunto relacionado à LGPD e demais leis que possam colidir
com o tema proteção de dados, observadas as prescrições deste instrumento.

Art 15 Cabe ao Setor de Tecnologia da Informação do Município:

i. oferecer os subsídios técnicos necessários à edição das diretrizes pelo Encarregado Geral de Proteção de Dados, para
a elaboração dos planos de adequação;

Página 12/16

Pará de Minas, Minas Gerais, 31 de agosto de 2022 | Diário Municipal, Nº 153



Image not found or type unknown

ii. orientar, sob o ponto de vista tecnológico, as Secretarias na implantação dos respectivos planos de adequação.

Art. 16 - Cabe às entidades da Administração Indireta observar, no âmbito da sua respectiva autonomia, as exigências da Lei
Federal n.º 13.709/2018, observada, no mínimo:

I. a designação de um Encarregado Geral de Proteção de Dados Pessoais, nos termos do artigo 41 da Lei Federal n.º
13.709/2018, cuja identidade e informações de contato devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva;

II. a elaboração e manutenção de um plano de adequação, nos termos do artigo 7.º , inciso 
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III e parágrafo único

deste Decreto.

Art. 17 - A indicação do Encarregado Geral de Proteção de Dados do Município referida no inciso I do caput do artigo 8.º
deste Decreto será feita em até 30 (trinta) dias contados da sua publicação.

Art. 18 As entidades da Administração Indireta deverão apresentar ao Encarregado Geral de Proteção de Dados, no prazo de
90 (noventa) dias, o respectivo plano de adequação às exigências da Lei Federal n.º 13.709/2018.

Art. 19 Os casos omissos deverão ser dirimidos observadas as condicionantes da Lei Federal n.º 13.709/2018, ou outra que
vier a substituí-la.

Art. 20 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas 19 de agosto de 2022.

HERNANDO FERNANDES DA SILVA

Procurador Geral do Município – OAB/MG 117.233

ELIAS DINIZ

Prefeito Municipal

Publicado por: Marina Leite Oliveira Heidenreich
Código identificador: 2155

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
AMBIENTE

EDITAL 06/2022 - SMADRMA

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, notifica os proprietários e/ou responsáveis dos imóveis listados no Quadro 1 para efetuarem a limpeza dos
mesmos de forma a evitar o aparecimento de matagais que possam afetar a salubridade e risco de incêndio, bem como a
retirada de lixos, detritos e entulhos, mesmo que depositados por terceiros.

Sendo assim, será concedido o prazo de 20 (vinte) dias contados a partir desta publicação para a devida limpeza, sujeitando-
se acarretar-lhe penalidades e demais ações necessárias para o fiel cumprimento da lei municipal nº 2059/1982 no seu artigo
44. O notificado fica obrigado a comprovar o cumprimento desta notificação, enviando fotos do lote limpo com cópia da
notificação pelo Whatsapp através do número (37) 9 9972-3192 ou presencialmente na sede da Secretaria de Agronegócio,
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, situada na Rua Waldemar de Oliveira, nº 606, Bairro Santos Dumont.

É proibido atear fogo em vegetação com o intuito de limpeza do lote sendo responsável pelo ato passível de multa.
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Pará de Minas, 30 de Agosto de 2022.

Fiscalização Ambiental

QUADRO 1 - EDITAL 06/2022 - SMADRMA

Publicado por: Izabella Santana Mene Barbosa
Código identificador: 2154

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - ATO ORDINATÓRIO - SESSÃO PÚBLICA PARA

ABERTURA DE PROPOSTAS

ATO ORDINATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022

CONCORRÊNCIA Nº 006/2022

SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS

O Município de Pará de Minas/MG, por meio do Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação, faz saber que,
expirado o prazo para apresentação de recursos pertinentes à fase de habilitação no processo licitatório (PRC) nº 110/2022,
modalidade Concorrência nº 006/2022, ficam as credenciadas no processo supra notificadas quanto à sessão pública para
abertura do “Envelope nº 2 – Proposta Comercial”, a realizar-se em 01/09/2022, às 09:00 horas, na sala de licitações, 3º
andar do prédio sede desta municipalidade.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson Junio Pereira

Presidente Suplente da

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2163
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COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 011/2022 - ATO ORDINATÓRIO - SESSÃO PÚBLICA PARA

ABERTURA DE PROPOSTAS

ATO ORDINATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 276/2022

CONCORRÊNCIA Nº 011/2022

SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS

O Município de Pará de Minas/MG, por meio do Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação, faz saber que,
após a análise dos recursos pertinentes à fase de habilitação no processo licitatório (PRC) nº 276/2022, modalidade
Concorrência nº 011/2022, ficam as credenciadas no processo supra notificadas quanto à sessão pública para abertura do
“Envelope nº 2 – Proposta Comercial”, a realizar-se em 01/09/2022, às 14:00 horas, na sala de licitações, 3º andar do prédio
sede desta municipalidade.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

Anderson Junio Pereira

Presidente Suplente da

Comissão Permanente de Licitação

Publicado por: Rolando Silva Coelho
Código identificador: 2164

CASA DOS CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Rua Dr. Cândido – 26 – centro – 37.3236.3297

casadosconselhos@parademinas.mg.gov.br

Image not found or type unknown

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PARÁ DE MINAS COMID

Resolução 008/2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Pará de Minas, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a Lei Federal Nº. 10.741/2009 e da Lei Municipal Nº. 4.380/2004 e, conforme Reunião Ordinária do COMID, realizada em
25 de julho de 2022;

RESOLVE:

Autorizar ao Fundo Municipal do Idoso - FUMID, transferir o valor de

R$3.062,39(três mil, sessenta dois reais, trinta nove centavos) a entidade Cidade Ozanan de Pará de Minas CNPJ:
20.898.458/0001-17; Instituição direcionada ao acolhimento de pessoas idosas. Sendo uma associação civil de direito
privado, filantrópica, beneficente, para fins não econômicos, criativa e de assistência social, sendo inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social e neste conselho desde 2005.

Este valor foi destinado para o Fundo Municipal via Declaração do Imposto de Renda ano-base 2021 dos associados do
CORI-MG simultaneamente para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Pará de Minas e pela entidade Cidade
Ozanan de Pará de Minas
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Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas, 25 de julho de 2022

APARECIDO LUIS ARAUJO

Presidente do COMID/Pará de Minas

Publicado por: Aglia Campolina Leitão Mendonça
Código identificador: 2160

CÂMARA MUNICIPAL - DIVISÃO LEGISLATIVA
PORTARIA N º 79, DE 30 AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº 78, DE 30 DE AGOSTO DE  2022.

Nomeia Comissão Especial Processante.

O Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 61, 3º, II, da Resolução nº
543/2017, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pará de Minas,

CONSIDERANDO que denúncia apresentada pelo vereador Márcio Lara no Administrativo R O 68/2022 em desfavor da
vereadora Márcia Flávia Marzagão Albano pela prática, em tese, de infração prevista no inciso III do art. 7º do Decreto Lei
nº 201/67 foi recebida pelo voto da maioria dos presentes na reunião ordinária da Câmara realizada no dia 29 de agosto de
2022;

CONSIDERANDO que, na mesma sessão do dia 29 de agosto de 2022, foi constituída Comissão Processante, sendo
sorteados três vereadores entre os desimpedidos, os quais elegeram, desde logo, o presidente e o relator,

RESOLVE:

Art. 1º  Nomear Comissão Especial Processante prevista no art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/67 e no art. 62, 2º, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Pará de Minas com a finalidade de apurar a denúncia apresentada pelo vereador
Márcio Lara no Administrativo R O 68/2022 em desfavor da vereadora Márcia Flávia Marzagão Albano e recebida pela
maioria dos presentes na reunião realizada no dia 29 de agosto de 2022, por 11 votos favoráveis, 4 votos contrários e 1
abstenção, composta pelos seguintes vereadores:

I –  Ricardo Duarte Rocha – MDB – Presidente;

II; -- Gladstone Correa Dias –  PSDB -- Vice-Presidente;

III – Helio  Andrade de Melo  Júnior -PSL - Relator .

Art. 2º O processo a que se refere esta portaria deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se
efetivar a notificação da denunciada.

Art. 3º As despesas decorrentes dos trabalhos da Comissão constituída por esta portaria correrão por conta de dotações
próprias consignadas no orçamento vigente da Câmara Municipal de Pará de Minas.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas, 30 de agosto de 2022.

                                              Vereador Nilton Reis Lopes

                                                    Presidente da Câmara

Publicado por: João Jorge de Abreu
Código identificador: 2162
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