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RESOLUÇÃO CME/CE  Nº 10/2022  

APROVADA EM  04/07/2022 
  
 

Orienta e normatiza quanto à Lei de Proteção 

de Dados Pessoais – LGPD – para as escolas 
pertencentes ao Sistema Municipal de 
Educação de Portão/RS. 

 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTÃO, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2.714, de 18 

de dezembro de 2018 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 e com base nas normativas nacionais, estaduais e municipais, 

estabelece diretrizes complementares, para a Proteção de Dados Pessoais – em consonância 

com a Lei Nº 13.190 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – para as escolas pertencentes 

ao Sistema Municipal de Educação de Portão/RS.  

 

  CONSIDERANDO: 

 

✔ A Lei Federal N° 13.7091, de 14 de agosto de 2018, que trata da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), onde é uma norma essencialmente principilógica, ou seja, 

reúne os princípios e os fundamentos que regem o tratamento de informações 

consideradas pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural (pessoa física). 

✔ A Resolução nº 4, de 14 de abril de 2020, que disponibiliza o Guia de Boas Práticas 

para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública 

Federal.  

✔ A Portaria nº 16, de 8 de julho de 2021, que aprova o processo de regulamentação 

no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

                                                 
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm 
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✔ A Orientação UNCME-RS n° 04/2021 - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - A União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação (CMEs), vem a orientar os/as Sistemas Municipais de 

Ensino/Educação (SME).  

✔ A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). 

✔ O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei 8.069/1990. 

✔ A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9.394/1996. 

✔ O Marco Civil da Internet - Lei 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, 

direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. 

✔ O Plano Municipal de Educação - PME no Município de Portão (2015-2025). 

✔ O Documento Orientador Curricular - Território de Portão que traz as concepções, 

objetivos de aprendizagem, habilidades e competências a serem desenvolvidas nos 

diferentes anos e etapas da educação básica no município. 

✔ O papel mobilizador incentivando o trabalho em Regime de Colaboração entre os 

entes federados e também de forma intersetorial, com o objetivo de cumprir e assegurar o 

exercício da privacidade e da possibilidade do indivíduo ter maiores condições de controle 

sobre suas informações pessoais.  

✔ A necessidade de padronização de critérios mínimos para a implementação prática da 

Lei no 13.709/2018 (LGPD) em todas as Instituições Escolares pertencentes ao Sistema 

Municipal de Educação de Portão.  
 

 

DEFINIÇÃO 

   A Lei Federal Nº 13.709/2018 – LGPD traz um conjunto de regras referentes ao 

tratamento a ser dado às informações consideradas pessoais, com a finalidade de 

proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como resguardar 

o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa física. 

   A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada no Brasil, cujos 

dados a serem tratados tenham sido coletados no território nacional, com o objetivo de 

ofertar ou fornecer bens ou serviços ou que digam respeito a indivíduos aqui 
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localizados. Quando se fala sobre esta Lei, a proteção de dados na internet e em meios 

eletrônicos costuma ser o foco, mas suas normas valem para todo e qualquer 

tratamento de dados, inclusive analógicos (fichas de cadastro no papel, verificações 

presenciais de documentos, etc). 

São fundamentos de proteção de dados pessoais:  

 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como 

fundamentos: 
I - o respeito à privacidade; 
II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação 
e de opinião; 
IV - à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 
consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais. 

 
 

   O artigo 5º é um dos mais importantes da LGPD, pois estabelece a definição de 

conceitos fundamentais para a compreensão do texto como um todo.  

●         Dado pessoal: qualquer informação que possa levar à identificação de uma 

pessoa física (nome completo, número de CPF, endereço, filiação). 

● Dado pessoal sensível: assim considerado por haver a real possibilidade de mau 

uso para fins discriminatórios e prejudiciais ao indivíduo, como informações relativas à 

raça/etnia, religião, opinião política, sexualidade e dados genéticos ou biométricos 

(como a biometria facial ou o DNA de um indivíduo). 

● Dado anonimizado: um dado pessoal ou dado pessoal sensível passa a ser um 

dado anonimizado quando deixa de ser diretamente relacionado a uma pessoa. Isso 

acontece, por exemplo, quando um conjunto de dados sensíveis (como a 

autodeclaração de raça dos colaboradores de uma empresa) torna-se estatística (a 

porcentagem de colaboradores que se identificam com cada raça). 

● Banco de dados: seja digital, seja físico, um banco de dados é qualquer conjunto 

de dados pessoais. 
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● Titular: indivíduo a quem os dados pessoais sendo tratados se referem. É o 

soberano de qualquer assunto relacionado ao tratamento dessas informações e tem 

capacidade de consentir, ou não, com o tratamento. 

● Controlador: responsável pelas decisões relacionadas ao tratamento dos dados 

pessoais. Entre outros pontos, é o controlador quem decide que dados serão tratados, 

de que forma e com que fim. Ele também é o principal responsável em caso de 

quaisquer incidentes que envolvam dados pessoais. 

● Operador: quem trata os dados em nome de outra entidade, ou seja, em nome do 

controlador. O operador deve sempre seguir estritamente as ordens do controlador em 

relação ao tratamento dos dados. 

● Encarregado: a LGPD prevê que operadores e controladores tenham um 

encarregado, pessoa responsável por intermediar a comunicação entre os titulares, o 

controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

● Agentes de tratamento: tanto o operador quanto o controlador são agentes de 

tratamento; a responsabilidade final é sempre do controlador, mas o operador também 

tem obrigações a cumprir e pode ser responsabilizado em alguns casos, como quando 

não seguir as instruções do controlador. 

● Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais de um titular, 

desde a coleta e armazenamento até o compartilhamento e uso. O ciclo completo de um 

dado pessoal, portanto, começa na coleta e termina na exclusão ou anonimização. 

● Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se torna total e 

integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, fazendo com que seja 

impossível que se possa chegar ao titular por meio desse dado. A anonimização, por 

remover o caráter pessoal dos dados, abre espaço para que dados sejam tratados de 

maneiras que são proibidas quando falamos de dados pessoais. 

● Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) dado(s) 

pessoal (is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, clara e transparente 

pelo operador ou controlador, e se referir a uso específico e limitado. 

● Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o operador e o 

controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o banco de dados em que eles 
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se encontram. 

● Eliminação: exclusão de dados pessoais. 

● Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais são transferidos 

para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados terão proteção de nível 

equivalente ao proporcionado pela LGPD. 

● Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não ficam limitados a 

um único ente (privado ou público). Órgãos públicos podem compartilhar dados na 

prática de suas obrigações legais, enquanto entes privados podem fazê-lo mediante 

consentimento do titular. 

● Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver qualquer risco de 

que determinado tratamento de dados possa vir a causar danos ao titular, é dever do 

controlador manter esse relatório. Dessa forma, em caso de incidentes, é possível 

entender os perigos da situação e trabalhar para mitigá-los mais rapidamente. A 

manutenção do relatório também visa comprovar que o tratamento que gera esses 

riscos recebe os devidos cuidados para evitá-los. 

● Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais órgãos têm 

regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido de consentimento. 

● Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) será o 

órgão responsável por implementar e gerenciar as regras da LGPD, garantindo que a 

Lei seja cumprida. A ANPD também é responsável por realizar auditorias, assim como 

aplicar as devidas sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei. 

 

   A Lei determina, em seu art. 6º, os princípios que devem ser considerados em 

qualquer atividade ou procedimento que envolva o tratamento de informações pessoais. 

São eles: a finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, 

transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e 

prestação de contas. 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão 

observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem 
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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. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

✔ Assegurar proteção às pessoas (crianças, estudantes, professores, funcionários, 

famílias e comunidade escolar) cujos dados são coletados e usados e também oferecer 

segurança às Mantenedoras e suas mantidas e responsáveis que utilizam esses dados. 

 

RESOLVE:  

 

   Art. 1º Fica estabelecido para o Sistema Municipal de Educação de Portão as 

Diretrizes Complementares, para a Proteção de Dados Pessoais – LGPD, para que 
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todos e todas que estão envolvidos (as) com a Educação utilizem-nas de maneira 

correta e adequada em suas Instituições Escolares. 

 

§ 1º Dados pessoais são toda e qualquer informação que identifique ou que, de alguma 

forma, permita identificar uma pessoa natural. São dados pessoais, físicos ou digitais: 

nome, imagem/filmagem, telefone, endereço, áudio/gravação, religião, renda, fotografia, 

escolaridade, RG/CPF, e-mail.  

 

§ 2º O titular dos direitos pessoais é a pessoa natural (pessoa física). 

 

§ 3º Os dados sensíveis são aqueles cujo conteúdo revelam informações que podem vir 

a ser utilizadas para a prática de algum ato discriminatório. São exemplos: origem 

racial/étnica, religião, partido político, filiação sindical, dados genéticos, orientação 

sexual, etc.  

 

   Art. 2º Orienta e sistematiza quanto à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) em que cada instituição deverá ter o seu processo de tratamento de dados 

pessoais na rotina escolar como:  

I – dados do estudante contidos na ficha de matrícula e anexos (dados que sejam 

relevantes para a educação e tenham uma finalidade específica);  

II – dados dos pais e/ou responsável informados na matrícula;  

III – dados dos professores e outros profissionais que trabalham na escola;  

IV – sigilo e ética dos profissionais da escola e dos envolvidos do Poder Público;  

V – uso das mídias sociais;  

VI – uso do WhatsApp, Telegram e outros meios digitais;  

VII – descarte com segurança da documentação;  

VIII – uso de câmara de monitoramento e acesso às imagens;  

IX – nos contratos de empresas terceirizadas, enquanto prestadoras de serviços, entre 

outros. 
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   Art. 3º Normatiza o uso de imagem pelos órgãos de imprensa, ainda que os 

mesmos estejam excetuados das obrigatoriedades da LGPD, mas que necessitam estar 

em consonância com o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - também, que 

menciona sobre a importância de resguardar os direitos das crianças e estudantes, 

principalmente no artigo 15 que trata sobre as crianças e adolescentes terem direito ao 

respeito e o artigo 17 explicitando a preservação da imagem como uma das formas de 

garanti-lo. Ainda, de acordo com o art. 18 do ECA, é dever de todos evitar que as 

crianças e os adolescentes sejam expostos a situações vexatórias ou constrangedoras. 

 

 § 1º Concomitante a isso, é dever da Instituição ter as autorizações de uso de imagem 

das crianças e estudantes, bem como saber quais indivíduos são pertencentes às casas 

abrigo, casos particulares de cada educando, de crianças em processo de adoção e que 

não podem ter suas imagens divulgadas. Neste sentido, entende-se que essa proteção 

reforçada e essa responsabilidade estendida são necessárias, cientes de que as 

estruturas físicas, morais e psíquicas das crianças e dos adolescentes demandam 

cuidado.  

 

 § 2º Portanto, diante do explicitado no ECA e no artigo 3º do Marco Civil da Internet 

quando menciona a necessidade de proteção da privacidade dos usuários e de seus 

dados pessoais, fica vetado aos órgãos de imprensa a publicação direta de registros 

fotográficos e/ou vídeos sem que a Instituição de Ensino tenha realizado a 

publicação/divulgação deste material previamente em sua rede social e/ou site. É 

permitido o repost e o compartilhamento das publicações originais das Escolas pelos 

órgãos da imprensa, referenciando as mesmas no corpo do texto. 

 

§ 3º À comunidade escolar preserva-se o direito de registrar fotos e vídeos apenas de 

seus familiares matriculados nas Instituições de Ensino, não permitindo registro e 

divulgação de imagens em redes sociais pessoais em que um(a) ou mais 

crianças/estudantes apareçam e não possuam vínculo familiar, dentro dos espaços 

escolares, pelos mesmos motivos referenciados. 
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   Art. 4º Instrui o corpo docente escolar quanto aos registros fotográficos 

realizados, visando a não excluir crianças e estudantes destes momentos e, nem tão 

pouco, verbalizar frente às turmas as situações particulares de cada indivíduo quanto ao 

uso de imagem dos mesmos, primando pelo princípio da ética. Desta forma, sugere-se 

que o educador desenvolva estratégias empáticas, como por exemplo, realizar dois 

registros fotográficos de seus educandos, um registro com a turma completa e outro 

registro sem a presença daqueles que não obtiverem autorização de uso de imagem 

pelas respectivas famílias. 

 

   Art. 5º Veta toda e qualquer publicação com fins lucrativos e comerciais a partir 

de imagens de crianças e estudantes, realizadas por empresas e prestadores de 

serviços.  É permitido o repost e o compartilhamento das publicações originais das 

Instituições pelas empresas prestadoras de serviço às Escolas, referenciando as 

mesmas no corpo do texto. 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 6º O tratamento de dados pessoais pelas escolas pertencentes ao Sistema 

Municipal de Educação de Portão deverá ser pautado pelo dever de boa-fé e pela 

observância dos princípios previstos no art. 6º da LGPD, a saber: finalidade, adequação, 

necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, 

não discriminação e responsabilização e prestação de contas. 

 

Parágrafo Único: De modo a tutelar o direito à proteção de dados pessoais e à 

autodeterminação informativa das pessoas naturais, a Mantenedora responsável e suas 

respectivas escolas, deverão conciliar os princípios da publicidade e da eficiência com a 

proteção da intimidade e da vida privada da pessoa natural, em consonância com as Leis 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 12.965/2014  (Lei do 

Marco Civil da Internet) e 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). 

 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

Art. 7º Para conformar as ações de tratamento de dados pessoais no âmbito da 

Educação, deverão ser consideradas as seguintes diretrizes: 

I - definição de procedimentos que garantam os princípios da segurança da informação 

dos dados pessoais em todo o seu fluxo de tratamento e durante todo o seu ciclo de vida; 

II - padronização do modo de tratamento de dados pessoais, com a adoção de 

anonimização ou pseudonimização, sempre que necessário; 

III - elaboração ou adequação das políticas de privacidade e termos de uso; 

IV - adequação dos normativos, formulários, sistemas e aplicativos informatizados à 

legislação de referência; 

V - adequação dos sítios eletrônicos das Mantenedoras, para que disponibilizem as 

informações exigidas pelos arts. 9º e 23, I, da LGPD; 

VI - adequação de atas, históricos escolares, cadernos de chamadas, e demais 

documentos que exigem a autorização expressa do titular e se de menor de dezoito (18) 

anos, dos seus responsáveis.  

VII - capacitação de todos (as) envolvidos (as) com a coleta e tratamento de dados, nas 

instituições escolares, bem como conscientização da comunidade escolar, acerca desta 

política e das boas práticas e governança dela decorrentes; e 

VIII - promoção dos registros de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 37 da 

LGPD, para que sejam informados ao titular quando solicitado (art. 18 da LGPD e 16 

desta Resolução). 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art9
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art23
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art37
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art37
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CAPÍTULO III 

DAS HIPÓTESES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Art. 8º O tratamento de dados pessoais pelas Escolas pertencentes ao Sistema 

Municipal de Educação de Portão, deve ser realizado para o atendimento de sua 

finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar suas 

atribuições normativas. 

 

Art. 9º As disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 aplicam-se às instituições de 

ensino públicas e privadas, considerando que a rotina escolar está repleta de situações 

que envolvem o trato com informações consideradas pessoais, como de titularidade das 

crianças/estudantes; de titularidade dos professores e outros servidores; de titularidade 

de pais ou responsáveis. 

 

Art. 10. Em atendimento às suas atribuições a Mantenedora poderá, no estrito 

limite de suas atividades, tratar dados pessoais sem o consentimento dos titulares, desde 

que observados os princípios estabelecidos pelo art. 6º da LGPD e respaldada a sua 

atuação nas hipóteses elencadas no art. 7º, incisos II a X, art. 10, incisos I e II, art. 11, 

inciso II, art. 23 caput, e arts. 26 e 27, todos da LGPD. 

 

§ 1º Eventuais tratamentos que não estejam contemplados nas hipóteses previstas no 

caput estarão sujeitos à obtenção de consentimento dos interessados. 

 

§ 2º O consentimento para tratamento de dados pessoais de criança deverá ser dado de 

forma específica e em destaque por ao menos um dos pais ou pelo responsável legal. 

 

Art. 11. O CME/Portão poderá requisitar informações acerca do adequado 

tratamento dos dados pessoais utilizados pelas Mantenedoras e suas escolas.  

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art7
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CAPÍTULO IV 

DO CICLO DE VIDA DOS DADOS PESSOAIS 

Art. 12. Os dados pessoais tratados pelo Sistema Municipal de Educação devem 
ser: 

I - mantidos disponíveis, íntegros e confidenciais; 

II - tratados somente quando diante de hipótese legal autorizativa; e 

III - eliminados, quando cabível, aqueles que já não forem necessários por terem 

cumprido sua finalidade ou por ter se encerrado o seu prazo de retenção, nos termos da 

tabela de temporalidade, conforme classificação, avaliação e destinação das informações 

e documentos, conforme Resolução CME/CE Nº 08/2022 que “Estabelece normas para 

elaboração e expedição de documentos escolares, bem como para os procedimentos 

correlatos, pelas instituições de Educação Básica do Sistema Municipal de Educação de 

Portão”. 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS 

Art. 13. Cabe a cada Instituição Escolar tomar as providências necessárias para 

que o titular do dado pessoal possa usufruir dos direitos assegurados pelos arts.18 e 19 

da LGPD. 

 

Art. 14. Deverá ser disponibilizado na pasta compartilhada do Drive da SEME a    

informação ostensiva, adequada e clara sobre a aplicação da LGPD, incluindo: 

I - identificação do controlador e do encarregado e suas respectivas informações de 

contato; 

II - as hipóteses em que a instituição realiza o tratamento de dados pessoais, contendo a 

previsão legal, a finalidade específica, a forma e duração do tratamento, os 

procedimentos e as práticas utilizadas para a execução desses tratamentos, bem como 

informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a respectiva 

finalidade; 

III - as responsabilidades dos agentes que realizam o tratamento; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art19
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art19
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IV - os direitos dos titulares, com menção explícita àqueles contidos no art. 18 da LGPD; 

V - aviso de coleta de dados pessoais em navegação pela Internet (inclusive por meio de 

cookies), política de privacidade para navegação na página da instituição e política geral 

de privacidade e proteção de dados pessoais; e 

VI - a disponibilização de formulário para o exercício do direito de solicitação de 

informações pessoais ou de reclamações pelo titular dos dados pessoais, bem como de 

orientações quanto ao procedimento para o seu encaminhamento. 

 

Art. 15. As informações sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e 

adolescentes deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas 

as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do 

usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a 

informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da 

criança/estudante. 

 

Art. 16.  O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação 

aos seus dados tratados, em linguagem clara e simples, mediante requerimento, as 

seguintes informações: 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com esta Resolução ou com o disposto na LGPD; 

V - portabilidade dos dados, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD); 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com fundamento em seu consentimento, 

exceto nas hipóteses necessárias de conservação para adimplemento a princípios e 

normas da atividade administrativa, caso em que deverá ser informado acerca do prazo 

da conservação de seus dados; e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art18
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VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou 

uso compartilhado de dados. 

 

§ 1º Além dos direitos arrolados no caput, caso o tratamento seja baseado no 

consentimento, o titular dos dados deve ser expressamente informado sobre a 

possibilidade de não o fornecer, bem como sobre as consequências da negativa e sobre a 

possibilidade de revogação do consentimento a qualquer tempo, nos termos do § 5º do 

art. 8º da LGPD. 

 

§ 2º A formulação da requisição prevista nos arts.18 e 19 da LGPD e a correspondente 

resposta serão feitas por meio seguro e idôneo, o qual deverá conter funcionalidades de 

segurança que garantam a inequívoca identificação do requisitante. 

 

§ 3º No caso de a coleta dos dados pessoais não haver sido realizada de forma direta 

pela Mantenedora, deverá ser disponibilizada ao titular dos dados, em caso de 

solicitação, informação acerca da origem primária dos dados. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Art. 17. As crianças e estudantes da educação básica, majoritariamente, são 

menores de idade e a LGPD estabelece que o consentimento de dados do menor deve 

ser dos pais ou responsável. Inclusive, o ECA prevê a proteção aos menores, 

principalmente em relação ao uso de imagens de crianças (até 12 anos) e adolescentes 

(12 a 18 anos). 

 

§ 1º Desta maneira cabe às Instituições Escolares o cuidado com: 

a) Exposições indevidas das imagens dos menores de idade. 

b) Exposições de professores e funcionários, sem a devida autorização. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art8%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art8%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069compilado.htm


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua Ivoti, 101/ Centro- CEP: 93180-000 

Fone: (51) 3500-4269- Ramal: 269 
cmeducacao@portao.rs.gov.br 

 
 

 

15 
Resolução CME/CE Nº 10/2022, aprovada em Plenário, em 04 de julho de 2022. 
 

c) Mensagens enganosas ou publicidade excessiva (como divulgação sobre eventos 

da escola usando a imagem do menor de idade no WhatsApp e redes sociais). 

 

CAPÍTULO VII 

DA ESTRUTURA DA GESTÃO DE DADOS PESSOAIS 

Art. 18. A Mantenedora deverá manter estrutura administrativa interna para o 

atendimento das diretrizes estabelecidas na presente resolução e para o tratamento de 

dados pessoais, compreendida, no mínimo, pelo Encarregado e pelo Comitê Gestor de 

Proteção de Dados Pessoais (CGPD), bem como pelas unidades incumbidas de efetivar 

tratamentos de dados pessoais e daquelas incumbidas da segurança da informação. 

 

Art. 19. Cada Instituição de Ensino deverá compor um comitê para efetivar a LGPD 

no seu dia a dia. Este comitê será reorganizado a cada 2 anos caso ocorra a perda de um 

membro do comitê, registrado em termo próprio conforme Anexo II, e será composto por: 

a) Equipe gestora da Escola: Diretor(a), Vice Diretor(a), Supervisor (a), Orientador (a); 

b) Secretário(a) Escolar; 

c) Professor(a) de Educação Infantil: quando houver este segmento na Instituição. 

d) Professor(a) de Anos Iniciais, quando houver este segmento na instituição, e 

e) Professor(a) de Anos Finais: quando houver este segmento na instituição. 

 

Art. 20. Deverão ser identificadas as Instituições Escolares que, pela natureza de 

suas funções, efetivem o tratamento de dados pessoais. 

 

§ 1º Às unidades mencionadas no caput incumbe: 

I - providenciar registro (art. 37 da LGPD) das operações de tratamento de dados 

pessoais que efetivarem; 

II - efetivar o tratamento em consonância com as normas sobre a matéria e segundo as 

instruções fornecidas pela Mantenedora; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art37
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III - prestar as informações necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos do CGPD e ao 

desempenho das atribuições do Encarregado; 

IV - informar à Mantenedora, na forma e nos termos da PSI e da LGPD, acerca de 

incidentes de segurança que representem risco ou dano relevante aos titulares de dados 

pessoais de que tomem conhecimento; e 

V - informar diretamente ao Encarregado violações a esta política que não estejam 

abrangidas pela hipótese do inciso IV. 

 

§ 2º Apenas o corpo docente escolar poderá realizar tratamento de dados. 

 

§ 3º Na hipótese do inciso IV, verificando que o incidente representa risco ou dano 

relevante aos titulares de dados pessoais, deverá comunicar o fato ao Encarregado. 

 

  Art. 21. A coleta de dados pessoais de crianças e adolescentes só deve ser feita 

caso seja de real necessidade para a realização da atividade em questão, como trata o § 

4º: 

Os controladores não deverão condicionar a participação dos 
titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações 

de internet ou outras atividades ao fornecimento de 
informações pessoais além das estritamente necessárias à 
atividade. 

 
 

Art. 22. As escolas precisam se certificar de que os dados fornecidos foram 

realmente consentidos pelo responsável da criança ou adolescente, o que é enfatizado no 

§ 5º: 

O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para 
verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste 
artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as 

tecnologias disponíveis. 

 
 

Parágrafo Único: Os titulares das informações poderão a qualquer momento cancelar, 

retificar ou solicitar sua exclusão da sua base de dados. A LGPD dá ao titular o poder de 

controlar seus dados e a possibilidade de punir os responsáveis por qualquer prejuízo 
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causado pelo mau uso dos seus dados. 

 

Art. 23. Caberá ao Encarregado: 

I - receber reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 

providências; 

II - receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e adotar 

providências; 

III - orientar as partes envolvidas no tratamento de dados pessoais a respeito das práticas 

a serem tomadas em relação à sua proteção; 

IV - encaminhar, quando houver necessidade de providências por parte do CGPD, 

demandas, proposições e orientações a seu exame; e 

V - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em 

normas complementares. 

 

§ 1º Aqueles que exercerem as atividades de atribuição do Encarregado deverão ter 

conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados, 

bem como as habilidades necessárias para desempenhar as funções das quais serão 

incumbidos. 

 

  Art. 24. As Instituições Escolares devem seguir alguns passos para se adequarem 

à LGDP, partindo da visão sobre quais dados foram e deveriam ser coletados, se há 

necessidade de consentimento e com quem se pode compartilhar a informação. 

a) Reunir equipes e mapear operações internas de tratamento de informações. 

b) Assegurar os direitos garantidos ao titular das informações com adequação das 

ferramentas sistêmicas. 

c) Revisar Políticas de Privacidade, contratos e Termos de Uso para colocar em 

destaque cláusulas de direitos do titular das informações, principalmente às Escolas 

Privadas de Educação Infantil. 

d) Revisar contratos com internos e com terceiros que tenham acesso ou façam 

tratamento de informações. 
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e) Criar equipes internas com indicação dos docentes (representantes da educação 

infantil, anos iniciais e anos finais) de tratamento de dados pessoais. 

f) Analisar quais serão as providências tomadas para que o tratamento dos dados 

atenda à lei. 

g) Fazer treinamentos constantes para garantir as boas práticas no tratamento dos 

dados pessoais. 

h) Não coletar ou armazenar dados que não sejam necessários: cópias duplicadas e 

backups que não serão usados. 

 

Parágrafo Único: Entre as punições previstas para quem ou prestadores de serviços que 

violarem a LGPD estão: advertência, multa simples e diária, bloqueio de acesso a dados 

ligados à infração ou a exclusão dela, suspensão temporária a proibição total das 

atividades de processamento de dados. 

 

Art. 25. Cabe ao Conselho Municipal de Educação em regime de colaboração com 
a Mantenedora: 

I - elaborar propostas de regulamentação da LGPD; 

II - sugerir providências a serem adotadas com vistas à implementação da LGPD; 

III - monitorar e avaliar o cumprimento da LGPD; 

IV - ofertar momentos de formação acerca da temática aos profissionais da educação; 

V - propor diretrizes para o aprimoramento contínuo de mecanismos de proteção a dados 

pessoais no âmbito da Educação, inclusive nos campos do planejamento, da governança, 

administração de processos e procedimentos, elaboração de normas, rotinas 

operacionais, práticas organizacionais, desenvolvimento e gestão de sistemas de 

informação e relações com a imprensa; e 

VI - atuar colaborativamente, quanto à proteção de dados pessoais, junto às instituições 

escolares responsáveis pela capacitação e pela conscientização. 
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Art. 26. O tratamento de dados é considerado irregular quando não seguir a LGPD 

ou quando não proporcionar o devido nível de segurança de dados, como citado no Artigo 

44 da LGPD. Tal segurança deve ser assegurada levando em consideração a forma com 

que o tratamento é realizado, os riscos que podem ser esperados e as tecnologias 

disponíveis no momento.  

  Se acontecerem danos decorrentes da desobediência das diretrizes de segurança 

de dados, o agente responsável por essas falhas — seja o controlador, seja o operador — 

será responsabilizado e a Mantenedora deve ser informada. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 27. A Mantenedora deverá reforçar e aprimorar constantemente esta política, 

empreendendo estudos a fim de verificar a necessidade de sua revisão, no máximo a 

cada 2 (dois) anos, atentando à evolução tecnológica e aos novos paradigmas de boas 

práticas. 

 

Parágrafo Único: As boas práticas adotadas para a proteção de dados pessoais e a 

governança implantada deverão ser objeto de campanhas informativas, visando a 

disseminar a cultura protetiva, com conscientização e sensibilização dos interessados. 

 

Art. 28. Situações fáticas, procedimentais ou normativas que impactem no 

tratamento de dados pessoais, ainda que não previstas expressamente nesta política, 

deverão observar os princípios e diretrizes aplicáveis para o tratamento de dados 

pessoais e serem relatadas à Mantenedora para análise e resolução. 

 

Art. 29. A Mantenedora, juntamente com suas escolas, deverá abordar as 

questões que permeiam a proteção de dados pessoais em seus planos estratégicos, bem 

como nos documentos e nas práticas deles decorrentes. 
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Art. 30. Os dados/documentos do Conselho Municipal de Educação são de uso 

exclusivo deste, salvo para atender as necessidades de legislação. 

 

 Parágrafo Único: O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve 

considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua 

disponibilização.  

 

Art. 31. A LGPD, em seu artigo 50, recomenda que os agentes de tratamento 

estabeleçam regras de boas práticas e de governança sobre segurança e proteção de 

dados. O documento deverá conter os procedimentos adotados para casos de como lidar 

com reclamações e petições dos titulares, as ações educativas tomadas dentro da 

Instituição, os envolvidos nos tratamentos, processos para mitigar riscos, etc. A existência 

de tais documentos e sua respectiva aplicação no dia a dia da Instituição será levada em 

consideração pela ANPD se for necessário determinar sanções para incidentes ou falhas 

que vierem a ocorrer. 

 

Parágrafo Único: O controlador pode implementar programas de governança internos 

para divulgar as boas práticas de proteção de dados, que devem ser aplicadas a todos os 

dados pessoais coletados, e as políticas e medidas preventivas estabelecidas. No artigo 

50 da LGPD é sinalizado, ainda, sobre a importância de que tal programa inclua planos 

de resposta e remediação para casos de incidentes e que seja reavaliado e atualizado 

com frequência. 

 

  Art. 32. A partir da data de aprovação desta Resolução, será incluída na Ficha 

Verificadora de Escola das Comissões de Educação Infantil e de Ensino Fundamental do 

CME/Portão o item da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que deverá 

constar junto à matrícula da criança/estudante.  

 

Art. 33. Os casos omissos a esta Resolução serão avaliados pelo CME/PORTÃO. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua Ivoti, 101/ Centro- CEP: 93180-000 

Fone: (51) 3500-4269- Ramal: 269 
cmeducacao@portao.rs.gov.br 

 
 

 

21 
Resolução CME/CE Nº 10/2022, aprovada em Plenário, em 04 de julho de 2022. 
 

   Art. 34.  Fazem parte desta Resolução o Anexo I — Termo de autorização para o 

uso de imagem — e o Anexo II — Comitê interno escolar. 

 

   Art. 35.  Esta resolução entrará em vigor na data da sua aprovação. 

Aprovada pelo Plenário, em sessão on-line, em 04 de julho de 2022.  

Comissão Especial:  

        Comissão de Educação Infantil – CEI: 
Rosa Menscheid – Revisora  
Sílvia Letícia Bandeira 
Tassiana Munari 

 
Comissão de Ensino Fundamental – CEF: 
Bárbara dos Santos 
Cristiane Griebler 
Fabiana Machado – Relatora  
Giéli Maria Lenz 
Rejane Margo Lucas Garcia 
Mhdi Ibrahim Bader Khun 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Conselho Municipal de Educação de Portão, no uso de suas atribuições, exara a 

presente Resolução que orienta e normatiza quanto à Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) para as escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Educação de 

Portão/RS, fundamentando-se nos princípios da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 

que reúne princípios e fundamentos que regem o tratamento de informações 

consideradas pessoais, protegendo assim, os direitos fundamentais de liberdade e 

privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural 

(pessoa física), que se aplicam às Instituições Públicas e Privadas.  

A lei indica o que é o consentimento e quais as obrigações legais das instituições, 

sinaliza quais são os dados de proteção da vida e quando uma informação é tratada para 

a execução de um contrato ou diligências pré-contratuais. Além disso, explicita como 

cada categoria de dado deve ser tratada pela instituição. Ou seja, a LGPD leva as 

empresas e instituições como um todo a tratarem as informações pessoais como um 

direito do cidadão, não apenas como o cumprimento de uma legislação.                                                                                                         

Pensando nisso, este CME, juntamente da Secretaria Municipal de Educação de 

Portão, reflete sobre a necessidade de olharmos para a realidade das Instituições 

Escolares Portonenses e primarmos pela segurança com relação ao uso de imagem e 

dados das crianças, estudantes e profissionais da educação.  

Para isso, fez-se análise desde os princípios do Marco Civil da Internet, Lei que 

antecede a LGPD, assim como se desenvolveu estudos frente ao que o ECA aborda com 

relação à exposição da imagem de menores de idade, atrelando aos documentos e 

resoluções próprias deste CME e da SEME. 

Conforme destaca a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente),  

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 
 

Assim como as escolas precisam se adequar à LGPD, é de extrema importância 

que esse tema apareça nas salas de aula, bem como na própria comunidade escolar. 
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Trabalhar a privacidade, ainda mais com crianças e adolescentes, fortalece essa 

mudança de cultura para que cada cidadão e cidadã entenda a proteção de dados como 

um direito. 

 

 

Aprovada pelo Plenário, em 04 de julho de 2022.              
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ANEXO I 

 
LOGO DA ESCOLA E SEUS RESPECTIVOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 
De acordo com a Resolução nº 10/22 do CME e a LGPD 

 

Eu _____________________________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade n° _____________________, na cidade de _____________, responsável pela 

criança/estudante  _______________________________________ AUTORIZO o uso da 

sua imagem em fotos ou filmes, para ser utilizado pela Instituição de Ensino para fins de 

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES com cunho pedagógico nas redes 

sociais e/ou sites próprios desta Escola, da Secretaria Municipal de Educação e da 

Prefeitura. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional, em todas as suas modalidades e, em destaque, 

das seguintes formas: (I) vídeo e (II) fotografia. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado à título de direitos conexos à imagem ou qualquer 

outro, durante o tempo em que a matrícula da criança/estudante estiver em vigor. 

 

● Recolhimento de dados: Autorizo o compartilhamento dos meus dados pessoais, 

bem como da(s) criança/estudante(s) que forem de minha responsabilidade para 

plataformas digitais, visando o aperfeiçoamento do serviço educacional, notadamente 

para serviços como agenda digital, comunicados, eventos, atividades diárias, cardápio, 

ficha médica/medicação (para os fins exclusivos de proteção à segurança e saúde do 

titular do respectivo dado) e mural de fotos.  

● Tempo de armazenamento: Os dados serão mantidos e armazenados pela 

ESCOLA, e caso a família cancele a matrícula da criança/estudante, enquanto forem 

necessárias para atingir suas finalidades dispostas nesta Política de Privacidade, bem 

como serão armazenadas pelo tempo necessário em caso de demandas judiciais e 

investigações sobre violações desta Política de Privacidade ou do Termo de Uso. 

● Requisição de Informações sobre os dados: A família da criança/estudante tem 

o direito de, a qualquer momento, por meio do modo de contato estipulado, requisitar à 

ESCOLA qualquer das informações contidas no Artigo 18 da Lei 13.709, Lei Geral de 

Proteção de Dados. ”   

 

Assinatura e data: _______________________________    ___/____/______ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

25 

Resolução CME/CE Nº 10/2022, aprovada em Plenário, em 04 de julho de 2022. 
 

ANEXO II 
LOGO DA ESCOLA E SEUS RESPECTIVOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

COMITÊ INTERNO ESCOLAR 
De acordo com a Resolução nº 10/22 do CME e a LGPD 

 

 
Equipe gestora da Escola:  

Diretor(a): ______________________________________________ 

Vice Diretor(a): __________________________________________ 

Supervisor (a): _____________________________________________ 

Orientador (a): _____________________________________________ 

 

Secretário(a) Escolar: ______________________________________________ 

 

Professor(a) de Educação Infantil: quando houver este segmento na instituição 

______________________________________________ 

 

Professor(a) de Anos Iniciais, quando houver este segmento na instituição 

______________________________________________ 

 

Professor(a) de Anos Finais: quando houver este segmento na instituição. 

______________________________________________ 

 

 

Data, assinatura e ciência da finalidade deste Comitê, a partir da Resolução nº 10/22 do 

CME e das diretrizes da LGPD: ___/___/______  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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