
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 176, de 20 de dezembro de 2022.  

Altera a Resolução SESCOOP/RS nº 132, de 

30 de julho de 2019 e seu anexo IV para 

inclusão da Política Geral de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais e adequação 

operacional.  

 

O Conselho de Administração 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 à Política Geral de Privacidade e às diretrizes da Lei Geral de 

Proteção de Dados – LGPD; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover o aperfeiçoamento e a simplificação dos 

procedimentos que caracterizam o SESCOOP/RS, observadas as diretrizes e os 

objetivos do Planejamento Estratégico da Unidade Nacional e da Unidade 

Estadual/RS;  

CONSIDERANDO a necessidade de nivelamento dos investimentos dos respectivos 

eventos;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a inscrição, seleção e cadastramento 

dos prestadores de serviço de instrutoria;  

CONSIDERANDO o conjunto das diretrizes e normas que norteiam a elaboração de 

eventos, execução e prestação de contas e; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 1990/2022, Resolução 1993/2022, 

Resolução 860/2012 e Resolução 1.434/2016, todas do SESCOOP Nacional; 

RESOLVE aprovar a redação da presente Resolução, nos seguintes termos: 

 

Art. 1°. Altera a redação da alínea “b” do artigo 16, inciso I, para fazer constar a seguinte 

redação: 

b) Prova de regularidade quanto aos tributos federais e dívida ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais, emitida pela PGFN; 

Art. 2°. Altera a redação da alínea “e” do artigo 16, inciso II, para fazer constar a seguinte 

redação: 

e) Prova de regularidade quanto aos tributos federais e dívida ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais, emitida pela PGFN; 

Art. 3°. Revoga as alíneas “c”, “d” e “e”, inciso I, e alínea “f”, inciso II, do artigo 16. 
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Art. 4°. Altera a redação do Parágrafo Quinto e do Parágrafo Décimo do artigo 16, 

passando a constar a seguinte redação: 

Parágrafo Quinto: As certidões previstas nas alíneas “b” e “h”, do inciso I do 

artigo 16, assim como na alínea “e” do inciso II do mesmo artigo, serão exigidas 

por ocasião da contratação e do pagamento. 

Parágrafo Décimo: Uma vez aprovado, o cadastro da empresa prestadora de 

serviços terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, salvo casos específicos a 

critério do profissional responsável pelo cadastro, podendo ser renovado por 

igual período, ocasião na qual a empresa prestadora de serviços deverá 

apresentar os documentos elencados nas alíneas “b”, “h” e “k” do inciso I. 

Quando houver alteração nos dados cadastrais, a empresa deverá, também, 

enviar os documentos atualizados elencados no inciso I e parágrafo primeiro 

deste artigo em que houve alteração 

Art. 5°. Inclui o Parágrafo Décimo Primeiro ao artigo 16: 

Parágrado Décimo Primeiro: Nas hipóteses de contratações cujo valor seja 

superior ao limite para dispensa de licitação, disposto no artigo 6°, inciso II, 

alínea “a”, da Resolução SESCOOP n° 1980/2021, será exigido a prova de 

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a prova 

de regularidade de inscrição perante as Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal nos termos do Parágrafo Quinto deste artigo. 

Art. 6°. Altera a redação do inciso V do artigo 52, conforme segue: 

V. Ex-empregados, ex-ocupantes de funções de confiança e ex-dirigentes de 

qualquer unidade do SESCOOP, antes do interstício mínimo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data da despedida, do pedido de demissão ou do 

término do mandato 

Art. 7º. Inclui o artigo 55-A, para fazer prever a Política Geral de Privacidade do 

SESCOOP/RS: 

Art. 55-A. O SESCOOP/RS compromete-se com o Aviso de Privacidade 

conforme a seguir: 

I. O Sescoop/RS se compromete a proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais dos 

titulares de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, adotando, para 

tanto, medidas adequadas de segurança sob os aspectos técnicos, 

jurídicos, administrativos e organizacionais. 

II. Os dados pessoais e/ou documentos que contenham dados pessoais 

fornecidos no momento do cadastro ou produzidos durante as etapas do 

cadastramento, serão tratados de acordo com os termos estabelecidos no 

presente capítulo. 
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III. Os dados pessoais fornecidos para o cadastramento e os documentos que 

contenham dados pessoais anexados serão tratados neste Processo de 

Credenciamento para se alcançar as seguintes finalidades: 

a. Realizar a inscrição dos interessados no Processo de Credenciamento 

objeto deste Edital; 

b. Contatar os participantes sobre assuntos relacionados ao Processo de 

Credenciamento;3.3. Avaliar os documentos apresentados pelos 

interessados para identificação dos requisitos exigidos no Processo 

Credenciamento; 

c. Efetuar o cadastro do interessado na base de prestadores de serviço 

habilitados para as atividades de interesse do Sescoop/RS. 

IV. Além das finalidades acima especificadas, os dados pessoais e documentos 

que contenham dados pessoais serão tratados para procedimentos 

preliminares relacionados a contrato e para a sua execução, nos termos do 

art. 7, inciso V, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

V. Os dados pessoais serão processados pelo Sescoop/RS, sendo que os 

tratamentos ocorrerão durante o processo de credenciamento objeto 

deste Edital e durante os relacionamentos futuros decorrentes do 

credenciamento efetivado, sendo que eles serão armazenados, pelo prazo 

exigido nas legislações vigentes aplicáveis, em local seguro e acessível 

somente aos indivíduos autorizados. 

VI. Os dados pessoais serão compartilhados com: 

a. Autoridades e órgãos públicos para atender eventuais obrigações legais 

e regulatórias; 

b. Com outros fornecedores contratados para realização de parte dos 

tratamentos dos dados pessoais coletados, tais como provedores de 

hospedagem de dados e/ou banco de dados, assessorias/consultorias, 

empresas especializadas na prestação de serviços de 

assessorias/consultorias, provedores de serviços de e-mail, dentre 

outras. 

VII. Todas as empresas operadoras que atuam em nome do Sescoop/RS tratam 

os dados pessoais e os documentos que contenham dados pessoais de 

acordo com as instruções explícitas e cumprem as políticas de privacidade, 

as leis de proteção de dados e quaisquer outras medidas de 

confidencialidade e segurança apropriadas. 

VIII. Em atenção ao inciso VII do Art. 9 da LGPD, é assegurado o exercício dos 

direitos abaixo discriminados:  

a. Confirmação da existência de tratamentos de dados pessoais;  

b. Acesso aos dados pessoais tratados;  

c. Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;  

d. Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais 

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a 

LGPD;  

e. Solicitar a portabilidade dos dados pessoais;  
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f. Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais o 

Sescoop/RS realizou o uso compartilhado de dados pessoais;  

g. Se opor aos tratamentos de dados pessoais realizados; e  

h. Nos casos em que não ocorrer o adequado tratamento das 

solicitações, registrar reclamação junto a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados – ANPD. 

IX. Os direitos acima relacionados estabelecidos na LGPD devem ser exercidos 

através do canal oficial instituído pelo Sescoop/RS: 

privacidade@sescooprs.coop.br. 

X. Em caso de exercício de algum dos direitos referidos anteriormente, o 

Sescoop/RS poderá solicitar que o titular confirme sua identidade antes de 

proceder com o atendimento da solicitação, com o objetivo de garantir que 

os dados pessoais estarão protegidos e mantidos seguros.  

 
Art. 8º: Altera a Cláusula Segunda do Termo de Compromisso, o qual consiste no Anexo 

IV da Resolução SESCOOP/RS n. 132/2019, nos termos abaixo: 

Cláusula Segunda: A Compromitente, na condição de pessoa física ou 

jurídica, compromete-se a:  

a) cumprir determinações de órgãos regulamentares sobre a matéria de 

proteção de dados pessoais; 

b) 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 ou participantes de eventos em listas de prospecção/convites ou 

quaisquer outras atividades estranhas ao contrato); 

c) abster-se de coletar ou tratar dados pessoais em nome do SESCOOP/RS, 

em hipóteses que não estejam previstas na presente contratação; 

d) comunicar todos os seus colaboradores (empregados ou não) que 

tiverem seus dados pessoais compartilhados com o SESCOOP/RS em virtude 

da prestação dos serviços sobre o compartilhamento realizado; 

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 compromitente; 

f) 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, exceto nos casos em que, para 

cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos, seja 

necessária a manutenção do armazenamento; 

g) nomear Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO) ou 

responsável pelas questões relacionadas com a proteção de dados pessoais 

com qualificação apta para servir de canal de comunicação com o 

SESCOOP/RS, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os 
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titulares de dados pessoais, bem como para orientar e estabelecer as 

melhores práticas relacionadas ao tema em seu ambiente institucional, 

exceto nos casos de inexigibilidade em razão de regulamentação da ANPD; 

h) implementar e manter medidas técnicas e organizacionais necessárias 

para a proteção dos dados pessoais tratados em virtude da presente 

contratação, contra destruição acidental ou ilegal, acesso não autorizado, 

alterações, perdas, divulgação ou qualquer outra medida de violação, nos 

termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD; 

i) adotar medidas razoáveis para garantir a confidencialidade de qualquer 

funcionário, colaborador, agente ou terceiro que venha a ter acesso aos dados 

pessoais coletados/tratados em função da presente contratação, garantindo 

que o acesso esteja estritamente limitado àqueles que de fato precisam 

acessá-los; 

j) 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; 

k) comunicar imediatamente ao SESCOOP/RS qualquer episódio de ameaça, 

suspeita ou existência de violação de dados pessoais, incidente de segurança 

ou identificação de irregularidades nas operações de tratamento de dados 

pessoais realizadas pela compromitente; 

l) responsabilizar-se por qualquer episódio de ameaça, suspeita ou 

existência de violação de dados pessoais, incidente de segurança, 

identificação de irregularidades nas operações de tratamento de dados 

pessoais realizadas ou ainda descumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Termo que vier a dar causa durante a execução da presente 

contratação, 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. 

 

Art. 9º. Essa Resolução entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023. 

 

 

Porto Alegre (RS), 20 de dezembro de 2022. 

 

Darci Pedro Hartmann      José Antônio Severo Menezes José Zordan 
Presidente Conselheiro Conselheiro 

José Milton Cunha Mirenda Sérgio Luís Feltraco 
Conselheiro Conselheiro 
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