
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 164, de 26 de outubro de 2021. 
 

Altera a redação da Resolução SESCOOP/RS nº 132, de 30 de 
julho de 2019 e seus anexos III e IV, para fins de adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados 

 
O Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 
do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da Resolução SESCOOP/RS nº 132, de 30 de julho 
de 2019 às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º - Revoga-se o parágrafo primeiro do artigo 15, conforme segue: 
 
“Art. 15 - Parágrafo primeiro: A relação de prestadores de serviços cadastrados será 
disponibilizada no Site do SESCOOP/RS. (REVOGADO)”. 
 
Art. 2º - Insere-se o parágrafo nono ao artigo 16, da seguinte forma: 
 
“Art. 16 - Parágrafo nono: Os prestadores de serviços, contratados na modalidade pessoa física, 
deverão ser informados de que seus dados pessoais poderão ser publicizados em documentos 
disponibilizados para fins de cumprimento de diretrizes de Lei de Acesso à Informação, inclusive 
no ambiente virtual “Transparência”, no site do SESCOOP/RS.” 
 
Art. 3º - Acrescenta-se o parágrafo terceiro ao artigo 35, desta maneira: 
 
“Art. 35 - Parágrafo terceiro: Quando formalizados contratos para instrutores, obrigatoriamente 
deverão constar na minuta contratual cláusulas (i) que cientifiquem os instrutores que seus 
dados pessoais serão tratados para finalidades relacionadas ao contrato estabelecido, para 
contratação na modalidade de pessoa física; (ii) obriguem os instrutores ao cumprimento das 
políticas de proteção de dados do SESCOOP/RS; (iii) vedem a utilização dos dados pessoais a que 
os instrutores tiverem acesso em virtude do contrato formalizado para quaisquer atividades que 
não sejam vinculadas a execução contratual.” 
 
Art. 4º - Inclui-se novo inciso XX, no artigo 47, dessarte: 
 
“Art. 47 - Inciso XX- Descumprir as políticas de proteção de dados pessoais a que teve acesso 
durante a prestação de serviços para finalidades não relacionadas à execução contratual.” 
 
Art. 5º - Altera-se a cláusula nona, do anexo III, conforme redação que segue: 
 
“A participação pecuniária do SESCOOP/RS, para cada evento, em hipótese alguma será superior 
ao contido no Plano de Eventos devidamente aprovado, observando-se do mesmo modo, o 
percentual de participação disposto em portaria específica, que define os parâmetros de 
participação do SESCOOP/RS em Eventos Descentralizados, bem como a contrapartida financeira 
da COOPERATIVA”.  
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Art. 6º - Altera-se a cláusula décima, do anexo III, conforme redação que segue: 
 
“A COOPERATIVA apresentará cópia dos documentos fiscais comprovando a contrapartida 
prevista no caput do artigo 23 da Resolução SESCOOP/RS N° 132/2019 e na portaria específica, 
sendo o caso”. 
 
Art. 7º - Introduz-se como a Cláusula décima oitava e   respectivos parágrafos primeiro ao quarto 
ao Anexo III a redação abaixo, e renumera-se a atual cláusula décima oitava como cláusula 
décima nona: 
 
“Cláusula Décima Oitava: As partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a agir em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei Federal 13.709, de 14 
de agosto de 2018), bem como qualquer outra regulamentação aplicável ao tratamento de dados 
pessoais estabelecido diante da formalização do presente contrato. Para tanto, são obrigações 
das partes: a) cumprir determinações de órgãos regulamentares sobre a matéria; b) adotar 
medidas técnicas e organizacionais para garantia da inviolabilidade e confidencialidade dos 
dados pessoais; c) manter registro escrito de todas as atividades de tratamento de dados 
pessoais, com identificação da respectiva finalidade e base legal; d) disponibilizar canal de 
atendimento de direitos e solicitações para os titulares de dados pessoais; e) eliminar ou 
anonimizar dados pessoais após ser alcançada a finalidade do tratamento, exceto nos casos em 
que, para cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos, seja necessária a 
manutenção do armazenamento.  
 
Parágrafo Primeiro: A COOPERATIVA tem ciência de que devem ser informados e/ou 
compartilhados com o SESCOOP/RS apenas os dados pessoais necessários para que o objeto 
deste termo seja satisfeito. Igualmente, declara, compreender as finalidades para as quais serão 
tratados os dados pessoais informados/compartilhados, bem como que, sendo compartilhados 
dados pessoais de terceiros (colaboradores, representantes ou quaisquer outros) para a 
execução contratual, informará aos terceiros sobre o compartilhamento.  
Parágrafo Segundo: O SESCOOP/RS obriga-se a assegurar a confidencialidade de quaisquer dados 
pessoais tratados em decorrência deste Termo, os quais somente poderão ser utilizados para fins 
de execução do objeto acordado e não poderão ser compartilhados com terceiros, salvo se 
indispensável para a execução deste termo e se garantidas medidas de segurança e 
confidencialidade.   
 
Parágrafo Terceiro: Em caso de qualquer tipo de incidente de violação de dados pessoais, a parte 
que identificar o incidente deverá comunicar a outra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
descrevendo, no mínimo, quais foram os titulares afetados, os dados pessoais violados e as 
medidas de tratamento/mitigação. Deverá o SESCOOP/RS, tão logo identificado o incidente, 
adotar todas as medidas possíveis para mitigação dos seus efeitos. 
 
Parágrafo Quarto: Nenhuma das partes poderá ser responsabilizada pela parte contrária por 
incidentes de violação de dados pessoais que ocorrerem em ambientes por ela não gerenciados 
ou que se vincularem a dados pessoais de acesso público ou tornados manifestamente públicos 
pelo titular. 
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Clausula Décima Nona: Por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo arroladas.”. 
 
Art. 8º - Altera-se a estrutura introdutória do Anexo IV, conforme redação que segue: 
 
“A COMPROMITENTE _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ______________, 
inscrita no CNPJ sob o n.º _____________, neste ato representada por seu 
representante__________, CPF nº _____, ao ter seu CNPJ incluso no Cadastro de Sociedades 
Prestadoras de Serviços do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do 
Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita  
no CNPJ sob n.º 10.510.590/0001-56, estabelecida na Rua Félix da Cunha n.º 12, Bairro Floresta, 
Município de Porto Alegre/RS, CEP 90570-000, para prestação de serviços às cooperativas e ao 
SESCOOP/RS, compromete-se a:”. 
 
Art. 9º - Introduz-se inciso XX na cláusula primeira, do Anexo IV, assim sendo: 
 
“Anexo IV - Cláusula Primeira - Inciso XX- Descumprir as políticas de proteção de dados pessoais 
a que teve acesso durante a prestação de serviços para finalidades não relacionadas à execução 
contratual.” 
 
Art. 10º - Introduz-se parágrafos primeiro e segundo na cláusula primeira ao Anexo IV: 
 
“Anexo IV - Parágrafo Primeiro: A compromitente, na condição de pessoa física ou jurídica, 
compromete-se a: a) utilizar todos os dados pessoais e informações a que teve acesso em virtude 
da presente contratação no mais absoluto sigilo e apenas para as finalidades relacionadas à 
execução contratual, sendo vedada qualquer utilização alternativa de informações ou dados 
pessoais (ex.: inclusão de alunos/participantes de eventos em listas de prospecção/convites ou 
quaisquer outras atividades estranhas ao contrato); b) comunicar todos os seus colaboradores 
(empregados ou não) que tiverem seus dados compartilhados com o SESCOOP/RS em virtude da 
prestação dos serviços sobre o compartilhamento; c) eliminar dados pessoais de equipamentos 
e dispositivos próprios após a conclusão do curso ou evento que demandou a necessidade de 
acesso ou recepção dos referidos dados pessoais; d) comunicar imediatamente ao SESCOOP/RS 
qualquer solicitação ou reclamação relacionada ao tratamento/utilização de dados pessoais, 
direcionada por alunos ou participantes de cursos e eventos; e) auxiliar o SESCOOP/RS, sempre 
que solicitado, no atendimento de direitos dos titulares de dados pessoais, caso o direito 
solicitado envolva os serviços prestados pela parte Compromissada; f) comunicar imediatamente 
ao SESCOOP/RS qualquer tipo de violação de dados pessoais ou informações, tais como acesso 
irregular por terceiros, perda ou alteração indevida; g) responsabilizar-se por qualquer tipo de 
violação de dados pessoais a que der causa durante a execução do objeto contratado, inclusive, 
indenizando o SESCOOP/RS no valor integral e atualizado dos prejuízos, incluindo, mas não se 
limitando, condenações, custas processuais, despesas de pagamento de acordo, termos de 
ajustamento de conduta, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, honorários 
periciais e qualquer outra despesa. 
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Parágrafo segundo: Caso a parte compromitente seja pessoa física, neste ato, fica ciente de que 
seus dados pessoais serão tratados para finalidades vinculadas à execução do contrato, tais 
como, exemplificadamente: a) inserção em sistemas de gestão e acompanhamento processual e 
em plataformas/softwares de ensino à distância; b) emissão de documentos relacionados À 
realização do pagamento ajustado para a prestação dos serviços; c) divulgação dos cursos e/ou 
eventos contratados; d) divulgação de vídeos e/ou fotografias em que estejam retratados os 
eventos ou cursos ministrados pela parte Compromissada; e) documentos diversos relacionados 
aos cursos e eventos, tais como certificados, termos, comprovantes de inscrição ou participação; 
f) disponibilização de documentos relacionados à contratação no ambiente “transparência” no 
site do SESCOOP/RS.”  
 
Art. 11 - Altera-se a cláusula terceira do Anexo IV, conforme redação que segue: 
 
“Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir as dúvidas e conflitos que possam 
surgir em decorrência deste Termo”. 
 
Art. 12 - Altera-se a cláusula quarta do Anexo IV, conforme redação que segue: 
 
“A compromitente, por estar em concordância e cinte das obrigações anteriormente 
apresentadas, assina o presente termo de compromisso na presença das testemunhas arroladas, 
na data e local abaixo indicados”. 
 
Art. 13 - Mantêm-se inalteradas as demais disposições. 
 
Art. 14 - Esta resolução entra em vigor, para todos os efeitos, a partir da data da sua publicação. 
 
 
 

Porto Alegre/ RS, 26 de outubro de 2021. 
 

 
 
 

Vergílio Frederico Perius 

 
 

Márcio Port 
Presidente Conselheiro 

 
       

Darci Pedro   Hartmann     José Milton Cunha Mirenda José Zordan 
Conselheiro Conselheiro Conselheiro 
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 12/11/2021 às 16:45:03 (GMT -3:00)

Resolução nº 164-2021 - Altera a Resolução nº 132 para fins de adequação à LGPD
ID única do documento: #27eafe5c-3df4-42d2-9acf-661837958487

Hash do documento original (SHA256): d91bd5af1494b6d26646f749ef6157e56437ab666084de8069d85b49a1cdbd5f

Este Log é exclusivo ao documento número #27eafe5c-3df4-42d2-9acf-661837958487 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

Darci Pedro Hartmann (Conselheiro Titular)
Assinou em 17/11/2021 às 16:42:16 (GMT -3:00)

Márcio Port (Conselheiro Titular)
Assinou em 15/11/2021 às 06:37:15 (GMT -3:00)

José Zordan (Conselheiro Titular)
Assinou em 13/11/2021 às 09:32:57 (GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (Conselheiro Titular)
Assinou em 16/11/2021 às 13:10:19 (GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (Presidente do Conselho Administrativo)
Assinou em 19/11/2021 às 08:30:08 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

12/11/2021 às 16:45:02 
(GMT -3:00)

Alziro Junior solicitou as assinaturas.
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

#27eafe5c-3df4-42d2-9acf-661837958487
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

13/11/2021 às 09:32:57 
(GMT -3:00)

José Zordan (CPF 221.805.590-20; E-mail josezordan@fecoergs.com.br; 
IP 179.185.246.164), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

15/11/2021 às 06:37:15 
(GMT -3:00)

Márcio Port (CPF 596.079.470-53; E-mail marcio_port@sicredi.com.br; IP 
54.233.186.156), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

16/11/2021 às 13:10:19 
(GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (CPF 301.669.180-91; E-mail 
jmhj@terra.com.br; IP 179.152.25.11), assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

17/11/2021 às 16:42:16 
(GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (CPF 217.048.640-20; E-mail darci@ccgl.com.br; 
IP 187.5.248.170), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

19/11/2021 às 08:30:08 
(GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (CPF 009.116.740-04; E-mail vergilio-
perius@sescooprs.coop.br; IP 138.36.106.186), assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

19/11/2021 às 08:30:08 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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