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A Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE) 
e a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) elaboraram em 
conjunto o Guia - Mapa de Pontos de Controle - Nível 2.

O documento visa apoiar os órgãos e entidades autárquicas e fundacionais 
do estado de Pernambuco na adequação organizacional aos ditames da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e às boas práticas aplicáveis à 
área de proteção de dados pessoais.

Como é um tema complexo e recente, para viabilizar a aplicação da Política 
Estadual, a SCGE promove a autoavaliação institucional semestralmente, a 
partir do Mapa de Pontos de Controle, considerando a conformidade com 
as exigências legais e normativas de proteção de dados. 

O Mapa considera 5 (cinco) níveis de maturidade de gestão de processos, 
previstos no inciso III do art. 1° da Portaria SCGE nº 01, de 05 de janeiro de 
2021, vide:

• Nível 1: competências estabelecidas na lei vigente que dispõe sobre a 
estrutura e o funcionamento do Poder Executivo e funções administrativas 
básicas, tais como Gestão de Pessoas, Compras, Patrimônio e Tecnologia 
da Informação;

• Nível 2: atribuições instituídas em regulamento, conforme parágrafo 
único do art. 14 da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003;

• Nível 3: processos modelados, ou seja, uma visão lógica das atividades 
que demonstre, de forma simples e intuitiva, como o trabalho é (ou deve 
ser) realizado;

• Nível 4: processos com indicadores de desempenho;

APRESENTAÇÃO
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• Nível 5: processos otimizados e automatizados.

O Guia apresenta os controles aplicáveis aos órgãos e entidades no Nível 
2, demonstrando os detalhes de cada ponto de controle, sua referência às 
normas de padrão internacional e aos normativos nacionais, assim como, 
as possíveis evidências de adequação. O material é recomendado para 
encarregados, equipe de controle interno e demais servidores interessados 
em proteção de dados pessoais.
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LISTA DE SIGLAS

DESCRIÇÃOSIGLA

ANPD

ATI

CEFOSPE

CI

DP

ECI

ENAP

ID

ISO

Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

Agência Estadual de Tecnologia da Informação;

Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco;

Comunicação Interna;

Dado pessoal;

Escola de Controle Interno;

Escola Nacional de Administração Pública;

Identidade;

International Organization for Standardization;

LGPD

MFA

PAI

PEPDP

PESI

PGE

PPDPL

PSI

PRDP

RIPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

Autenticação multi-fatores;

Pedidos de Acesso à Informação;

Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais;

Política Estadual de Segurança da Informação;

Procuradoria Geral do Estado;

Política de Proteção de Dados Pessoais Local;

Política de Segurança da Informação;

Pedido Relacionado a Dados Pessoais;

Relatório de Impacto de Proteção aos Dados Pessoais;

SCGE

SGSI

SI

UCI

Secretaria da Controladoria-Geral do Estado;

Sistema de Gestão de Segurança da Informação;

Segurança da Informação;

Unidades de Controle Interno.
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23 - Caso haja necessidade de promover o 
monitoramento da Política de Proteção de Dados 
Pessoais Local, o órgão ou entidade estabeleceu 
estruturas de governança, como conselho ou comitê 
de privacidade?

A criação de instância colegiada, como um comitê, para coordenar e 
orientar de forma sistêmica a implementação das ações necessárias à 
adequação da instituição à LGPD, tem sido considerada uma boa prática, 
especialmente, a depender do volume e criticidade dos dados pessoais 
tratados no âmbito da organização ou do nível de maturidade da política 
de segurança e de privacidade instituídas.

Portanto, a depender do impacto da LGPD no órgão ou entidade, é 
importante considerar a existência de uma estrutura de gerenciamento de 
riscos para iniciar e controlar a implementação e operação da segurança da 
informação e privacidade dentro da organização, mesmo sendo atribuição 
do encarregado a promoção da conformidade da instituição à LGPD.

Neste sentido, caberá ao Comitê apoiar o desenvolvimento e 
implementação do sistema de gestão de segurança da informação e 
privacidade, assim como caberá à instituição consultar, previamente, o 
Comitê no desempenho das atividades relacionadas à LGPD ou sempre 
que eventos relevantes que afetem o SGSI aconteçam. A título de exemplo, 
seguem algumas sugestões de atribuições para o Comitê de Segurança 
da Informação e Privacidade:

a. Promover a disseminação e conscientização da segurança da 
informação e da privacidade;

b. Sugerir os recursos necessários para que ações de segurança da 
informação sejam executadas;

c. Aprovar a atualização da Política de Segurança da Informação (PSI) e 
da Política Proteção de Dados Pessoais Local (PPDPL), propondo revisão 
e novas políticas específicas, bem como procedimentos que assegurem 
o controle das ações de política de segurança da informação.

d. Acompanhar as atividades do plano de incidentes de segurança 
da informação tecnológica que comprometam dados e/ou a imagem 
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da organização elaborado pela equipe de reação e tratamento de 
incidentes;

e. Deliberar sobre as estratégias para mitigar as possíveis causas das 
vulnerabilidades exploradas.

f. Deliberar sobre práticas e princípios de conduta e padrões de 
tratamento de dados pessoais;

g. Deliberar sobre o Plano de Implementação de Controles Internos;

h. Aprovar a estrutura, extensão e conteúdo do Inventário de Dados;

i. Acompanhar o diagnóstico preliminar;

j. Tomar conhecimento do andamento e resultados da Avaliação de 
Controles dos processos;

k. Aprovar o Relatório de Impacto de Proteção aos Dados Pessoais 
(RIPD), quando demandando.

l. Acompanhar as ações mitigadoras das deficiências identificadas no 
Relatório de Impacto de Proteção aos Dados Pessoais, após a sua 
aprovação.

m. Promover atividades de engajamento e treinamento de temas como 
segurança da informação e privacidade.

É recomendável que a instituição do Comitê de Privacidade, bem como 
as competências a ele atribuídas, estejam previstas na Política de Proteção 
de Dados Pessoais Local.

Evidência: Atas de reunião, relatórios ou pareceres dos órgãos consultivos. Política de Proteção de 
Dados Pessoais Local que contenha as atribuições do Comitê. Publicação da instituição do Comitê.

Requisito: Item 6.3.1.1 da ISO 27701:2019 e Controle A.6.1.1 da ISO 27001:2013.

24 - A unidade já realizou um inventário de dados 
dos processos que tratam dados pessoais?

O objetivo de um inventário comum é o de apurar e quantificar os itens 
armazenados em determinado estoque, a exemplo de um inventário 
de farmácia em que serão contabilizados os medicamentos que estão 
expostos para o acesso dos clientes, além daqueles estocados no interior 
do estabelecimento.
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O inventário de dados pessoais segue a mesma lógica, é um 
procedimento para verificar as atividades que, para a sua realização, se 
utilizam de dados pessoais e as respectivas ações que são executadas 
pela entidade a fim de garantir a conformidade com a LGPD. Também 
conhecido por data-mapping (mapeamento de dados), é o documento 
que identifica todos os processos que tratam dados pessoais na 
organização e deve abranger os DPs armazenados em meios eletrônicos 
e físicos (dados que são arquivados em ambientes físicos como em pastas, 
arquivos e armários, por exemplo). 

Deverão ser objeto de análise tanto os processos de tratamento de 
dados voltados ao público externo (dados de atendimento aos cidadãos 
utilizados pela entidade), como o tratamento de dados de processos 
internos (registro de informações pessoais dos servidores da entidade). 

É neste instrumento que são descritos os processos que utilizam 
dados pessoais, o propósito para o tratamento, a base legal que justifica 
os procedimentos aplicados, entre outras informações que ajudarão a 
entidade a conhecer sua estrutura e implementar operações relevantes 
que visam garantir a integridade do SGSI e a conformidade com a LGPD, 
como a gestão de riscos e elaboração do RIPD.

A fim de assegurar que cada tipo de dado receba o tratamento 
apropriado, destaca-se que os registros de dados pessoais tratados pela 
instituição devem contemplar tanto os dados pessoais gerais, quanto 
os dados sensíveis, posto que são estes os que têm maior potencial de 
causar danos aos titulares de dados. 

Para a realização do inventário de dados é necessário apoio da gestão 
estratégica, bem como do Comitê de Privacidade, caso instituído, uma vez 
que o encarregado e os demais envolvidos precisam de liberdade para 
executar o trabalho em todas as áreas e níveis que operem tratamento 
de dados pessoais. 

A SCGE disponibiliza modelo de Inventário de Dados que compreende 
os elementos mínimos que são necessários para um inventário em 
conformidade com a LGPD. O documento é dividido em 5 partes, vide 
abaixo:

1. Identificação do serviço/processo que trata dados pessoais

a. Nome do processo ou serviço mapeado que realiza tratamento de 
dados pessoais.

file:Z:\ASC-ARQ\ASC_2022\ARTE\Manuais%2C%20Cartilhas%20e%20Guias\Guia%20-%20Mapa%20de%20Pontos%20de%20Controle%20-%20N2\Links\LGPD___IDP__2_%20%281%29.xlsx
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b. Área responsável pelo serviço/processo mapeado.

c. Nome do gestor do processo.

d. Cargo do gestor de processo

2. Descrição das fases que compõem o ciclo de vida do tratamento de 
dados pessoais: coleta, retenção, processamento, compartilhamento e 
eliminação de dados pessoais.

3. Principais características básicas dos dados pessoais tratados:

a. Categorização: dados cadastrais, de contato pessoal, dados de 
conexão etc.

b. Titulares de dados: funcionários/servidores, cidadãos, fornecedores 
etc.

c. Dados pessoais de crianças e adolescentes.

4. Hipóteses de permissão de tratamento de dados.

5. Características gerais dos dados pessoais tratados:

a. Fontes de retenção: arquivo digital ou físico

b. Estruturas que acessam os dados: departamento interno, operador 
de dados, outra secretaria de governo etc. 

c. Medidas de segurança da informação. 

É recomendado que o inventário reflita a realidade do tratamento de 
dados do órgão ou entidade. Portanto, sua atualização é um requisito 
para adequação à LGPD. Orienta-se, sempre que possível, a realização de 
revisões pontuais ou que, no mínimo, o inventário seja revisto anualmente. 

Por fim, o histórico e as versões dos inventários realizados devem ser 
mantidos pela organização.

Evidência: Inventário de dados.
Requisito: Controle A.7.2.8 da ISO 27701:2019.

25 - A unidade já realizou uma classificação dos 
dados tratados entre dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis?

De acordo com o inciso II do art. 5º da LGPD, dado pessoal sensível é 
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aquele 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;

Nesta esteira e como já explicado no tópico 24, a fim de assegurar que 
os dados sensíveis recebam tratamento apropriado, a distinção entre 
dados pessoais e dados pessoais sensíveis torna-se elemento essencial 
do inventário de dados. O destaque é necessário, uma vez que são os 
dados sensíveis aqueles com potencial de causar maiores danos aos 
titulares de dados e por esse motivo requerem cuidados especiais da 
administração pública. 

A título de boa prática, aconselha-se a classificação, tanto dos dados 
pessoais quanto dos dados pessoais sensíveis, em subgrupos de dados 
com   níveis de proteção e procedimentos de segurança diferenciados. 
A classificação em subníveis é indicada tanto por padrões de normas 
internacionais de segurança e privacidade, quanto pelo modelo de 
Inventário de Dados (vide item 3.1) sugerido pela SCGE.

Evidência: Documento de classificação, inventário de dados.
Requisito: Item 6.5.2.1 da ISO 27701:2019 e Controle A.8.2.1 da ISO 27001:2013.

26 - O encarregado conhece os riscos associados 
aos processos relevantes de tratamento, no 
desempenho das suas tarefas?

O art. 50, parágrafo § 1º, da LGPD, afirma que o controlador e o operador, 
ao estabelecer regras de boas práticas, levarão em consideração, em 
relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade, a 
probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de 
tratamento de dados do titular.

Portanto, torna-se imprescindível a necessidade de o encarregado 
estar ciente dos riscos associados aos processos de tratamento, a fim de 
orientar adequadamente o órgão ou entidade.

Conforme estabelecido na ISO 31010:2019, o risco é o efeito da incerteza 
dos objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado. No caso 
da proteção de dados pessoais, o efeito está diretamente relacionado às 
situações como: acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 

file:Z:\ASC-ARQ\ASC_2022\ARTE\Manuais%2C%20Cartilhas%20e%20Guias\Guia%20-%20Mapa%20de%20Pontos%20de%20Controle%20-%20N2\Links\LGPD___IDP__2_%20%281%29.xlsx
file:Z:\ASC-ARQ\ASC_2022\ARTE\Manuais%2C%20Cartilhas%20e%20Guias\Guia%20-%20Mapa%20de%20Pontos%20de%20Controle%20-%20N2\Links\LGPD___IDP__2_%20%281%29.xlsx
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de tratamento inadequado ou ilícito.

A gestão de riscos compreende diversas fases e é definida como uma 
aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão 
para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do 
contexto, e na identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos 
(ISO Guia 73:2009).

A depender do volume e da complexidade do tratamento de dados 
pessoais realizados pela unidade, contemplar a gestão de riscos em 
todas as suas etapas pode levar tempo e esforço consideráveis. Portanto, 
antes do desenvolvimento integral da gestão de riscos, é recomendável 
que o encarregado de dados detenha ciência dos riscos envolvidos nos 
principais processos de tratamento de dados da sua unidade, para só 
assim realizar os mapeamentos e priorizar os processos relevantes para 
a instituição. Para a gestão de riscos associados à LGPD, devem constar 
no topo da priorização aqueles processos que apresentam as maiores 
possibilidades de não conformidade com a Lei, de maior volume de 
dados e de maior sensibilidade.

Cumpre destacar que conhecer os riscos associados à LGPD não 
exaure a gestão de riscos no órgão ou entidade. A gestão de risco deve 
considerar uma visão sistêmica da organização no não cumprimento dos 
objetivos estratégicos. Portanto, todos os riscos relevantes devem ser 
considerados pelo encarregado. Os riscos relacionados à privacidade 
devem ser considerados um subconjunto do conjunto de eventos de 
riscos que podem impactar o resultado organizacional.

Neste sentido, o Diagnóstico Preliminar é uma valorosa ferramenta de 
autoconhecimento institucional, não só no sentido de aferir o grau de 
maturidade da gestão de processos, mas também no suporte à definição 
e à priorização dos processos que tratam dados pessoais e que possam 
impactar negativamente na equivalência com a legislação.

Em posse do mapeamento dos processos e do inventário de dados que 
serão objetos de avaliação dos riscos de tratamento dos dados pessoais, 
tem-se a etapa de Avaliação de Controle. Conforme art. 1º, inciso III, da 
Portaria SCGE nº 01/2021, a Avaliação de Controles é o diagnóstico e as 
propostas de melhorias dos processos/atividades quanto à probabilidade 
e impactos de evento de risco de inadequação à LGPD. Portanto, a etapa 
de Avaliação de Controles será realizada por processo de negócio que 
trate dados pessoais, em relação aos principais ativos no âmbito do 
sistema de gestão do órgão ou entidade, e seguirá o cronograma de 
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priorização estabelecido pelo órgão ou entidade. 

A título de boa prática, a SCGE disponibiliza o modelo de Avaliação 
de Controles no seu site institucional. Cumpre destacar que o modelo de 
Avaliação de Controles foi simplificado e adaptado do método proposto 
no Guia de Avaliação de Riscos de Segurança e Privacidade do Governo 
Federal.

Por fim, é de suma importância a atuação conjunta das Unidades de 
Controle Interno (UCI) de cada órgão ou entidade na etapa de Avaliação 
de Controles, visto que, consoante art. 7º, inciso I, do Decreto Estadual 
nº 47.087/2019, a Unidade de Controle Interno tem por competência 
analisar os procedimentos de controle com independência e objetividade, 
propondo medidas corretivas quando os controles forem inexistentes ou 
se revelarem vulneráveis.

Evidência: Entrevista com o encarregado com questões estruturadas. Avaliação de Riscos dos 
processos relevantes.

Requisito: art. 50, parágrafo § 1º, da LGPD. Requisitos 6.1.2 da ISO 27001:2013.

27 - Há um processo de gestão de consentimento 
desenvolvido pela organização?

Na prática, o estabelecimento do processo de gestão de consentimento 
deve objetivar a capacidade da unidade em levantar informações 
relevantes, como “o que o usuário consentiu”, “o que ele não consentiu” 
e um controle detalhado de quais consentimentos esse titular passou 
a proibir, suspender ou cancelar. Geralmente é desenvolvida uma 
plataforma em âmbito digital para possibilitar o gerenciamento do 
consentimento. 

No âmbito do serviço público, deve-se, sempre que possível, avaliar 
devidamente a base legal que será apontada como justificativa para o 
tratamento de dados pessoais, a exemplo do cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória pelo controlador (LGPD, art. 7º, II) ou da execução 
de políticas públicas (LGPD, art. 7º, III). É importante ter atenção sempre 
que o órgão ou entidade for justificar o tratamento de dados com base 
na hipótese legal do consentimento do titular (LGPD, art. 7º, I), posto que 
as bases anteriormente citadas podem ser mais adequadas.

A fim de facilitar a compreensão das etapas para elaboração de uma 
estrutura de gerenciamento de consentimento, observe a Figura 1:
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Optando pelo consentimento como base legal para justificar o 
tratamento de dados, a unidade deve avaliar se o ato ocorreu de maneira 
livre, informada e inequívoca. Somados a essas condições fundamentais, a 
LGPD ainda estabelece outros procedimentos que devem ser considerados 
(vide detalhes no item 2.1.1 do Manual LGPD). 

Cumpre destacar que é preciso registrar o consentimento em base de 
dados íntegra, com a prova de autenticação do titular, a identificação da 
finalidade e do momento da manifestação. Vide a seguir alguns exemplos 
de procedimentos a serem realizados após o registro:

Figura 2 - Compartilhamento de dados pessoais com outros controladores
Fonte - Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE)

Figura 1 - Etapas para elaboração de uma estrutura de gerenciamento de consentimento
Fonte - Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE)

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/ManualLGPDv3-2.pdf
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Para além do já destacado, outras determinações legais devem ser 
observadas na elaboração da gestão de consentimento, veja:

• O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado 
com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos 
um dos pais ou pelo responsável legal.

ATENÇÃO: Além do consentimento, o controlador, ao tratar dados de 
crianças, tem o dever de fornecer publicidade em relação aos tipos de 
dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o 
exercício dos direitos do titular (art. 18 - LGPD).

• A transferência internacional só poderá ocorrer quando o titular 
tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a 
transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da 
operação, distinguindo-a claramente de outras finalidades.

A unidade deve avaliar as especificidades do tratamento de dados 
para verificar como possibilitar o desenvolvimento de uma gestão de 
consentimento efetiva para atender com presteza às solicitações do 
titular de dados pessoais e à conformidade com a LGPD.

Evidência: Observação do processo de catalogação, registro dos formulários e armazenamento 
dos dados de consentimento, entrevista com o encarregado e sua equipe de apoio.

Requisito: Controle A.7.2.3 e A.7.2.4 da ISO 27701:2019.

28 - Os prazos necessários para responder às 
solicitações de titulares quanto aos seus dados 
são cumpridos? 

A LGPD estabelece um rol de situações que impõem ao controlador a 
entrega de informações ao titular de dados pessoais.

As solicitações realizadas no exercício dos direitos de titulares de dados 
pessoais podem ser classificadas como Pedidos de Acesso à Informação 
(PAI) ou Pedidos Relacionados a Dados Pessoais (PRDP) e por esta razão 
tem prazos diversos para o seu atendimento. 

A fim de facilitar a compreensão das diferenças acima relatadas, 
observe o quadro a seguir:
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Tabela 1 - Prazos por tipo de demanda do titular de dados pessoais

Item
Demandas dos titulares dos dados no 

canal de atendimento Prazo

Solicitação da confirmação da existência 
de tratamento

Solicitação de correções de dados 
incompletos, inexatos ou desatualizados

Solicitação de acesso aos dados pessoais 
tratados pelo controlador

Solicitação da anonimização, bloqueio 
ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade 
com a LGPD

Solicitação de informações acerca do uso 
compartilhado de dados pelo controlador;
finalidade, responsabilidades dos agentes que 
realizarão o tratamento e direitos do titular

Solicitação da eliminação ou do apagamento 
dos dados, no âmbito e nos limites técnicos 
das atividades, sendo autorizada a 
conservação somente nas exceções legais

Solicitação de informações sobre a 
possibilidade de não fornecer consentimento 
e sobre as consequências da negativa

Até 20 (vinte) dias, cabendo prorrogação de 
prazo e apresentação de recursos.

Até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 
(dez).

Até 20 (vinte) dias, cabendo prorrogação de 
prazo e apresentação de recursos.

Até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 
(dez).

Até 20 (vinte) dias, cabendo prorrogação de 
prazo e apresentação de recursos.

Até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 
(dez).

Até 20 (vinte) dias, cabendo prorrogação de 
prazo e apresentação de recursos.

I, Art. 18

III, Art. 18

II, Art. 18

IV, Art. 18

Art. 16 c/c VI,
Art. 18

VIII, Art. 18

PAI e Recursos

PRDP

PAI e Recursos

PRDP

PRDP

PAI e Recursos

PAI e Recursos

1

3

2

4

6

5

7

Referência legal 
(LGPD)

Tipo de 
Demanda

Evidência: Extrato completo do pedido, incluindo todos os encaminhamentos e respostas, 
realizado pelo do titular do dado pessoal (sistema da ouvidoria), resultado dos indicadores de 
desempenho de atendimento ao titular (total detalhado de respostas fora do prazo legal).

Requisito: Controle A.7.3.6, A.7.3.8 e A.7.3.9 da ISO 27701:2019. Art. 14, 15 e 16 do Decreto Estadual 
nº 49.265/2020 e art. 18 da Lei nº 13.709/2018.

Para maiores detalhes consulte o Guia de Orientação à Rede de 
Ouvidorias - LGPD, disponível no site da SCGE. 

Solicitação da revogação do consentimento 
a qualquer tempo, mediante manifestação 
expressa do titular, por procedimento 
gratuito e facilitado

Solicitação de acesso às informações a 
respeito dos critérios e dos procedimentos
utilizados para a decisão automatizada, 
observados os segredos comercial e 
industrial

Oposição ao tratamento realizado com 
fundamento em uma das hipóteses de 
dispensa de consentimento, em caso de 
descumprimento ao disposto na LGPD

Até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 
(dez).

Até 20 (vinte) dias, cabendo prorrogação de 
prazo e apresentação de recursos.

Até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 
(dez).

PAI e Recursos

8

10

9

PRDP

PRDP

§ 3º, Art. 9º 
c/c VII,
Art. 18

§ 2º, Art. 18

§ 3º, Art. 19

§ 5º, Art. 8º 
c/c IX,
Art. 18

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Guia-LGPDv2.pdf
https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Guia-LGPDv2.pdf
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29 - Há um plano de ação de adequação do Mapa 
de Pontos de Controle?

Atualmente, o monitoramento da Política Estadual é realizado sob 
duas perspectivas: conformidade e desempenho. A perspectiva de 
conformidade visa avaliar a adequação da atividade institucional às 
exigências legais e normativas. 

Apenas a partir do diagnóstico de conformidade institucional com 
a Lei e com as boas práticas em governança de dados pessoais será 
possível propor quais medidas/correções deverão ser realizadas, 
inclusive, estabelecendo a priorização na sua implantação, de acordo 
com a maturidade e capacidade operacional de cada órgão ou entidade.

A SCGE, através da Portaria SCGE nº 1, de 05 de janeiro de 2021, 
disciplinou o monitoramento da Política Estadual de Proteção de 
Dados Pessoais (PEPDP) e estabeleceu a exigência da autoavaliação de 
conformidade por parte de todos os órgãos e entidades inseridos na 
Política Estadual.

Neste contexto, a perspectiva de conformidade na Política Estadual 
tem sido aferida a partir da autoavaliação de cada órgão e entidade, 
considerando os pontos de controle atribuídos ao nível de maturidade 
de gestão de processos.

Com o propósito de otimizar a conformidade com a legislação, é 
prudente que os órgãos e entidades adotem uma rotina de gerenciamento 
das medidas mitigadoras de inadequação à LGPD. Utilizando-se 
das fragilidades refletidas pelo resultado dado pela ferramenta de 
autoavaliação, o Mapa de Pontos de Controle, recomenda-se, como 
boa prática, a elaboração de um plano de ação, considerando o nível 
de maturidade de processos e das características operacionais de cada 
órgão ou entidade pública. 

A fim de apoiar o cumprimento desse item de controle, a SCGE elaborou 
um modelo de Plano de Ação de Adequação do Mapa de Pontos de 
Controle no seu site institucional.

Evidência: Plano de Ação de Adequação do Mapa de Pontos de Controle.
Requisito: Art. 4º da Portaria SCGE nº 01/2021. 
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30 - O encarregado está envolvido nas formas 
e tempos adequados e em todas as questões 
relacionadas com a proteção dos dados 
pessoais? 

É de suma importância que o encarregado conheça a maturidade, do 
órgão ou entidade a qual pertence, para que assim possa entender, definir 
e executar suas atividades adequadamente. Isto porque a complexidade 
das tarefas realizadas pelo encarregado está diretamente ligada ao nível 
de maturidade da gestão.

A fim de facilitar a compreensão das ações básicas que devem ser 
adotadas pelos órgãos e entidades no desempenho das atividades 
relacionadas à conformidade com a LGPD, assim como as principais 
atribuições do encarregado, observe o diagrama abaixo: 

• Fase inicial

- Estudos sobre a temática de proteção de dados.

Curso CEFOSPE/ECI - LGPD, Cursos do ENAP, Manual LGPD.  

- Indicação do encarregado e publicação da portaria de designação.

- Alinhamento estratégico com a alta gestão do órgão ou entidade 
pública (para maiores detalhes, ver o item 9).

Caso haja serviços digitais com tratamento de dados pessoais, 
elaboração e publicação da Política de Privacidade (para maiores 
detalhes, ver a questão 10) e do Termo de Uso. A SCGE disponibiliza  
Modelo de Política de Privacidade e Modelo de Política de Termo 
de Uso no seu site institucional para apoiar a elaboração dos 
documentos.

- Diagnóstico Preliminar.

A SCGE compartilha a ferramenta de apoio para elaboração 
do diagnóstico preliminar. Para maiores informações, deve-se  
consultar a Coordenadoria de Proteção de Dados, da SCGE.

- Implantação da Política de Proteção de Dados Pessoal Local 
(PPDPL).

• Fase intermediária

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/ManualLGPDv3-2.pdf
file:Z:\ASC-ARQ\ASC_2022\ARTE\Manuais%2C%20Cartilhas%20e%20Guias\Guia%20-%20Mapa%20de%20Pontos%20de%20Controle%20-%20N2\Links\link4.odt
file:Z:\ASC-ARQ\ASC_2022\ARTE\Manuais%2C%20Cartilhas%20e%20Guias\Guia%20-%20Mapa%20de%20Pontos%20de%20Controle%20-%20N2\Links\link4.odt
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- Preenchimento do Mapa de Pontos de Controle e envio do 
resultado para a SCGE. 

O formulário é enviado semestralmente para o e-mail do 
encarregado pela SCGE. O encarregado receberá o link para 
o preenchimento das respostas por ponto de controle com a 
participação da unidade de controle interno.

Nota: Na fase intermediária do processo de implantação da LGPD 
é necessário conhecimento técnico aprofundado, por parte do 
órgão ou entidade, sobre os níveis 1 e 2 do Mapa.

- Elaboração do Inventário de dados pessoais dos processos 
indicados como prioridade.

- Mapeamento dos processos que tratam dados pessoais.

• Fase Avançada

- Execução da Avaliação de Controles, conforme cronograma de 
priorização de processos, considerando as medidas de segurança, 
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 qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito.

- Preenchimento do Mapa de Pontos de Controle e envio do 
resultado para a SCGE. 

Nota: Na fase avançada do processo de implantação da LGPD 
é necessário conhecimento técnico aprofundado, por parte do 
órgão ou entidade, sobre os níveis 3, 4 e 5 do Mapa.

- Orientação para implementação das medidas de segurança 
avaliadas.

- Cumprimento dos objetivos e metas previstas na Política de 
Proteção de Dados Pessoais Locais.

Cumpre destacar que o encarregado deve se manter atualizado em 
relação às normatizações e orientações sobre proteção de dados, para 
tanto é recomendado a visita frequente ao site da SCGE e da ANPD.

Evidência: Atas de reunião, relatório de atividades, observação do trabalho do Encarregado, 
entrevista com o Encarregado e seus colaboradores. 

Requisito: § 2º, Art. 41 da LGPD. Art. 13 do Decreto Estadual nº 49.265/20. Portaria SCGE nº 01/2021.
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31 - O órgão desenvolveu um plano de 
comunicação interno da Política de Proteção de 
Dados Pessoal Local - PPDPL?

O plano de comunicação da Política de Proteção de Dados Pessoais 
Local constitui elemento fundamental para a conformidade com a LGPD 
e deve contemplar toda a organização, no contexto interno e externo, 
uma vez que tanto os titulares de DP internos e externos, em maior ou 
menor nível, têm dados pessoais tratados. 

São itens fundamentais na composição de um bom plano de 
comunicação:

• A análise do público-alvo.

Como comentado anteriormente, todos os indivíduos devem ser 
considerados no plano de comunicação. Deve-se implementar 
diferentes abordagens a depender do público selecionado. Setores 
com tratamento de dados sensíveis, de crianças ou demais informações 
que demandem maior proteção devem receber atenção especial. 

• A definição dos objetivos e metas para garantir a transmissão da 
PPDPL e, principalmente, a sua compreensão ao público proposto. 

• A definição das formas de comunicação: sites, intranet, redes sociais 
corporativas, palestras, seminários, panfletagem e cursos específicos.

• A periodicidade da comunicação da PPDPL. 

Devem ser consideradas ações pontuais conforme alterações de 
pessoal ocorridas em locais que operem tratamento de dados ou à 
medida que aconteçam modificações do serviço que impactem o 
tratamento de dados do órgão ou entidade.

• A documentação e armazenamento das ações de comunicação da 
PPDPL.

Evidência: Plano de comunicação, comprovativos da realização da comunicação periódica 
da PPDPL (e-mails, materiais de divulgação e conscientização, atas de reuniões, fóruns ou 
capacitações), entrevistas com os servidores, documentos de comunicação entre partes 
interessadas relevantes para a Política Local.

Requisito: Item 7.4 e 5.1 da ISO 27001:2013.



|   23   |

LGPD PERNAMBUCO
Guia Pontos de Controle - Nível 2

32 - Os contratos com os operadores estão sendo 
adequados às boas práticas de segurança da 
informação e LGPD?

Conforme preceitua a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco 
(PGE/PE) no Boletim Informativo da Procuradoria Consultiva nº 02/2021, 
o ente ou entidade pública contratante figura como o “Controlador” do 
tratamento dos dados pessoais, a quem compete decidir sobre as formas 
e limites dos tratamentos a serem feitos, assim como instruir e fiscalizar as 
atividades de tratamento realizadas pelo Operador (art. 5º, VI, da LGPD). 
De outra ponta, a empresa contratada assume o papel de “Operador”, 
incumbida da tarefa de executar o tratamento de dados pessoais em 
nome do controlador e conforme suas instruções (art. 39, da LGPD).

Embora as obrigações do controlador e do operador sejam 
solidárias em relação ao titular de dados pessoais (art. 42, §1º, I, 
LGPD), independentemente de previsão contratual, é necessário que 
sejam delimitados os papéis e garantias de cada parte do processo de 
tratamento, de modo a proteger o Controlador (Poder Público) quando 
o tratamento for realizado por terceiros; mitigar a ocorrência de falhas 
e danos aos titulares; demonstrar diligência no papel fiscalizatório do 
Controlador e garantir eventuais ações regressivas, principalmente nas 
hipóteses em que haja claro descumprimento, por parte do Operador, 
de instruções constantes do contrato.

Sob esta perspectiva, a ANPD destaca que, ainda que a LGPD não 
determine expressamente que o controlador e o operador devam firmar 
um contrato sobre o tratamento de dados, tal ajuste se mostra como 
uma boa prática de tratamento de dados, uma vez que a existência de 
instrumentos contratuais impõe limites à atuação do operador, fixam 
parâmetros objetivos para a alocação de responsabilidades entre as 
partes e reduzem os riscos e as incertezas decorrentes da operação.

Desta feita, a PGE/PE recomenda que sejam incluídas cláusulas no 
bojo do próprio contrato de prestação de serviços ou que seja celebrado 
documento à parte, que será anexo necessário e indissociável do contrato 
principal.

Considerando a missão instituída pelo art. 11 do Decreto Estadual 
nº 49.265/2020, a PGE/PE propõe a inclusão e previsão das seguintes 
cláusulas obrigacionais a serem contempladas nos instrumentos 

http://www.pge.pe.gov.br/app_themes/doc_consultiva_boletim_02_2021.pdf
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negociais celebrados pelo Estado e que envolvam o tratamento de dados 
pessoais pelo particular contratado, com o registro de que constituem 
previsões genéricas que precisam ser complementadas e ou adaptadas 
ao caso concreto, a depender do formato e das particularidades de cada 
contratação:

1. Realizar o tratamento dos dados pessoais em estrita conformidade 
às instruções repassadas pelo Controlador/Contratante;

2. Adotar medidas técnicas e administrativas de segurança aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, segundo a Lei 
Geral de Proteção de Dados e os padrões técnicos mínimos exigidos 
pelo Controlador/Contratante;

3. Utilizar recursos de segurança da informação e de tecnologia da 
informação de qualidade, eficiência e eficácia reconhecidas e em 
versões comprovadamente seguras e atualizadas, de forma a reduzir 
o nível de risco ao qual o objeto do contrato ou a contratante está 
exposta;

4. Manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, 
assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade 
e de prova eletrônica a qualquer tempo;

5. Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado 
que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso 
formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, ou 
ao próprio Titular dos dados, devendo tal compromisso estar disponível 
em caráter permanente para exibição ao Controlador/Contratante, 
mediante solicitação;

6. Permitir a realização de auditorias do Controlador/Contratante 
e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o 
cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção 
de dados;

7. Informar e obter a anuência prévia do Controlador/Contratante 
sobre a utilização de serviços de terceiros para sustentar ou viabilizar o 
funcionamento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 
– TIC para o desenvolvimento das atividades objeto do Contrato;

8. Apresentar ao Controlador/Contratante, sempre que solicitado, toda e 
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qualquer informação e documentação que comprovem a implementação 
dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a 
assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais 
dispositivos legais aplicáveis; 

9. Auxiliar, em toda providência que estiver ao seu alcance, no 
atendimento pelo Controlador/Contratante e de obrigações perante 
Titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou quaisquer 
outros legítimos interessados;

10. Comunicar formalmente e de imediato ao Controlador/Contratante 
a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança 
que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a 
Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações 
ou inspeções;

11. Promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos 
sistemas, informações e recursos do Controlador/Contratante, em caso 
de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução 
do presente Contrato;

12. Obter, quando necessário, o consentimento dos titulares dos dados 
sob tratamento, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.709/2018; 

13. Abster-se da utilização dos dados pessoais tratados para finalidade 
diversa da execução dos serviços objeto deste Contrato;

14. Adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente 
ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução 
das finalidades deste Contrato, bem como dispor de mecanismos 
que possibilitem a sua remediação, de modo a evitar ou minimizar 
eventuais danos aos titulares dos dados; 

15. Responsabilizar-se por prejuízos causados ao Controlador/
Contratante em razão de coleta e tratamento inadequados dos dados 
pessoais compartilhados para as finalidades pretendidas no presente 
Contrato; 

16. Responsabilizar-se pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou 
coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento 
de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados 
compartilhados pelo Controlador/Contratante;

17. Definir e executar procedimento de descarte seguro dos dados 
pessoais, que estejam em sua posse, ao encerrar a execução do 
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Evidência: Contratos com operadores ajustados, conforme orientação da PGE/PE, verificação 
da existência de atestos ao contrato por parte da equipe técnica de segurança da informação 
do órgão, documentos que comprovem que o contrato foi celebrado com a ajuda da equipe 
técnica de segurança da informação do órgão ou de especialista em LGPD (encarregado).

Requisito: Art. 11 do Decreto Estadual nº 49.265/2020, Boletim Informativo da Procuradoria Consultiva 
nº 02/2021, Controles A.15.1.1, A.15.1.2 e A.15.1.3 da ISO 27001:2013 e itens 6.12.1.1, 6.12.1.2 e 6.12.1.3 da 
ISO 27701:2019.

contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida.

33 - A política de segurança da informação publicada 
encontra-se implementada na organização?

A política de segurança da informação - PSI, consiste em um conjunto 
de diretrizes e regras que tem por objetivo possibilitar o planejamento, 
a implementação e o controle de ações relacionadas à segurança da 
informação em uma organização.

Além de estar citada como princípio da LGPD (art. 6º, VII), o 
desenvolvimento de ações voltadas para segurança da informação está 
expressamente previsto na Seção I - Da Segurança e do Sigilo de Dados 
na Lei. 

Conforme art. 46 da LGPD, os agentes de tratamento devem adotar 
medidas de segurança, 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 qualquer forma 
de tratamento inadequado ou ilícito.

Ademais, a LGPD prevê, em seu art. 47, que os agentes de tratamento 
ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento 
obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em 
relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

Portanto, resta evidente a necessidade de instituir a política de 
segurança da informação do órgão ou entidade. Tal fato é corroborado 
com a orientação da ANPD, a partir da publicação do Guia Orientativo 
- Segurança da Informação para Agentes De Tratamento de Pequeno 
Porte. 

Além de indicado pela ANPD, em Pernambuco, a instituição da política 
de segurança da informação tornou-se item obrigatório na Administração 
Público Estadual com a edição do Decreto Estadual nº 49.914/2020, que 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
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institui a Política Estadual de Segurança da Informação (PESI). Conforme 
art. 6º do Decreto, cada órgão e entidade que compõe a Administração 
Pública Estadual deve adotar políticas de segurança da informação locais 
a serem publicadas por portarias institucionais, respeitando as diretrizes 
da PESI.

Nesta conjuntura, a ISO 27002:2013 recomenda que, no mais alto nível, 
a organização defina uma política de segurança da informação, que seja 
aprovada pela direção e estabeleça a abordagem da organização para 
gerenciar os objetivos de segurança da informação.

Evidência: PSI de fato implementada e com o texto publicado, iniciativas de capacitação da 
Política, mecanismos de avaliação de cumprimento da PSI, pautas no Comitê de Segurança 
da Informação e Privacidade vinculadas à PSI, apuração de indicadores de governança de 
segurança da informação, planos de ação/planejamento de ações mitigadoras, iniciativas já 
implementadas decorrentes da PSI, entrevistas com os servidores e percepção do auditor ao 
final dos trabalhos.

Requisito: art. 6º, VII, art. 46, 47 da LGPD. Art. 6º do Decreto Estadual nº 49.914/2020. Controle A.5.1.1 
(políticas para segurança da informação) e Item 4.4 da ISO 27001:2013 e item 5.2.4 da ISO 27701:2019.

34 - A unidade promove alguma iniciativa de 
controle de acesso que contemple senha e 
controle de credenciais? 

Conforme Guia Orientativo - Segurança da Informação para Agentes 
De Tratamento de Pequeno Porte, o controle de acesso consiste em uma 
medida técnica para garantir que os dados sejam acessados somente 
por pessoas autorizadas. Ele consiste em processos de autenticação, 
autorização e auditoria:

• A autenticação identifica quem acessa o sistema ou os dados;

• A autorização determina o que o usuário identificado pode fazer;

• A auditoria registra o que foi feito pelo usuário.

A fim de apoiar a política de segurança da informação, com maior 
especificidade, a instituição deve, através de iniciativas de gestão do 
controle de acesso, limitar o acesso à informação e aos recursos de 
processamento da informação. 

Dois dos frequentes princípios que orientam a política de controle de 
acesso são: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
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• Necessidade de conhecer: você somente tem permissão para acessar 
informação que você necessita para desempenhar suas tarefas (tarefas 
e atribuições diferentes significam diferentes necessidades de conhecer 
e diferentes perfis de acesso); 

• Necessidade de uso: você somente tem permissão para acessar 
os recursos de processamento da informação (equipamentos de TI, 
aplicações, procedimentos, salas) que você necessita para desempenhar 
a sua tarefa. 

Neste contexto e conforme diretrizes estabelecidas na ISO 27002:2013, 
uma boa gestão de controle de acesso deve determinar regras 
apropriadas do controle de acesso, direitos de acesso e restrições para 
papéis específicos dos usuários acessarem seus ativos, com o nível de 
detalhe e o rigor dos controles que reflitam os riscos de segurança da 
informação associados, bem como contemplar os controles de acesso 
lógico e físico de forma conjunta. Cumpre destacar que se associa ao 
controle de acesso, o ciclo de vida da credencial de acesso, considerando 
as modificações, exclusão, suspensão etc.

Por último, cumpre destacar que a ANPD sugere a aplicação do 
princípio do menos privilégio (need to know), ou seja, os usuários de 
um sistema terão o menor nível de acesso necessário para a realização 
de suas atividades. Funções de alto nível, tais como as de administrador 
de sistema, devem ser restringidas apenas àqueles funcionários 
que necessitem exercer esse papel e sejam capazes de assumir essa 
responsabilidade.

Evidência: Iniciativas como manuais, instruções ou políticas complementares de segurança da 
informação ou exigências na PPDPL quanto à gestão do controle de acesso, com possibilidade 
de confirmação nos logs dos sistemas.

Requisito: A.9.1.1 (controle de acesso) da ISO 27701:2019. 

35 - A alta direção da organização é envolvida 
diretamente nas decisões relativas à segurança 
da informação no ambiente organizacional?

A gestão estratégica da organização é peça fundamental para o 
sucesso da implantação e consequente adequação à LGPD.

Para facilitar a introdução da matéria nos órgãos e entidades a SCGE 
elaborou o documento Exemplo de Alinhamento Estratégico, disponível 

https://www.scge.pe.gov.br/lgpd-material-de-apoio/
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em https://www.scge.pe.gov.br/lgpd-material-de-apoio/.

O documento apresenta alguns conceitos, obrigatoriedades e ainda 
sugere um cronograma das principais atividades a serem desempenhadas, 
importantes para o processo de aderência à LGPD. 

Somado às medidas iniciais ditas no documento acima referido, 
deve o comando do órgão ou entidade demonstrar sua liderança e 
comprometimento em relação ao sistema de gestão da segurança e 
privacidade através da realização de avaliações periódicas e de análise 
crítica, a uma frequência compatível com os riscos identificados ou 
quando ocorrerem alterações ou eventos significativos que impactem o 
tratamento de dados.

Ademais observe outros fatores que ensejam a participação da alta 
direção:

• Alterações do contexto interno e externo da organização que 
produzam efeitos no tratamento de dados pessoais, a exemplo de 
novas atribuições do órgão.

• Resultados das avaliações e dos respectivos tratamentos de riscos. 

• Avaliações sobre ações tomadas anteriormente sobre análises críticas 
da direção.

 Cumpre destacar que a existência de uma instância colegiada de 
privacidade, como um comitê, para coordenar e orientar de forma 
sistêmica a implementação das ações necessárias à adequação da 
instituição à LGPD, deve considerar a participação de alta direção na 
sua composição.

Evidência: Atas de reunião, parecer/documentos de análise crítica da alta direção, entrevistas 
com o Encarregado e sua equipe de apoio.

Requisito: Item 5.3.1 da ISO 27701:2019 e Item 5.1 da ISO 27001:2013.

36 - Há Política de Uso de Senhas na organização?
Com o objetivo de prevenir o acesso não autorizado aos sistemas 

e aplicações, é altamente recomendado que os órgão ou entidades 
desenvolvam uma política de controle de acesso aos sistemas.

Senhas representam uma forma comum de prover identificação e 
autenticação com base no segredo de que somente o usuário é quem 
conhece. Isto também pode ser obtido com protocolos de autenticação 

https://www.scge.pe.gov.br/lgpd-material-de-apoio/
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e meios criptográficos. É importante lembrar que a complexidade de 
autenticação do usuário é definida conforme a classificação da informação 
a ser acessada. 

Conforme orienta a ISO 27002:2013, um bom sistema de gerenciamento 
de senhas deve contemplar aspectos como:

a) uso individual de ID de usuário e senha para manter responsabilidades; 

b) permissão para que os usuários selecionem e modifiquem suas 
próprias senhas, incluindo um procedimento de confirmação para 
evitar erros;  

c) obrigatoriedade de escolha de senhas de qualidade; 

d) obrigatoriedade de mudança de senhas temporárias no primeiro 
acesso ao sistema;

e) obrigatoriedade de mudanças de senha a intervalos regulares, 
conforme necessário; 

f) manutenção de registro das senhas anteriores utilizadas e bloqueio 
de reutilização; 

g) não visualização das senhas na tela quando forem digitadas; 

h) armazenamento dos arquivos de senha separadamente dos dados 
do sistema da aplicação; 

i) armazenamento e transmissão de senhas de forma protegida.  

É importante, ainda, destacar algumas orientações sobre o assunto 
feitas por parte da ANDP através do Guia Orientativo - Segurança da 
Informação para Agentes De Tratamento de Pequeno Porte:

• Evitar o uso de senhas padrão disponibilizadas pelos fornecedores de 
software ou hardware adquiridos, tendo em vista que geralmente os 
atacantes utilizam estas senhas padronizadas (default) para tentativas 
de conexão e realizar os seus ataques. As senhas precisam ser alteradas 
por outras com requisitos mais seguros.

• Não permitir o compartilhamento de contas ou de senhas entre 
funcionários, visto que isso é um vetor crítico de vulnerabilidade de 
segurança da informação. 

• Preferencialmente, utilizar a autenticação multi-fatores (MFA) para 
acessar sistemas ou base de dados que contenham dados pessoais. 
Essa autenticação consiste em estabelecer uma camada adicional de 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
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segurança para o processo de login da conta, exigindo que o usuário 
forneça duas formas de autenticação.

Cumpre destacar que a Política de Uso de Senhas pode estar 
contemplada na Política de Controle de Acesso, com a finalidade de 
melhor organizar os conteúdos e pelo tema ser derivado da gestão de 
controle de acesso. 

Evidência: Política de controle de acesso, observação da rotina de criação de senha, solicitação 
de testes de implantação de novas de credenciais de acesso.

Requisito: Item 6.6.2.3 da ISO 27701:2019 e Controle a A.9.4.3 da ISO 27001:2013.

37 - Há Política de Backup na organização?
Assim como já tratado nos itens 33 e 36, uma boa política de segurança 

da informação deve ser amparada por políticas específicas, com controles 
de segurança direcionados, a exemplo de uma Política de Backup, cujo 
objetivo principal é proteger a instituição contra a perda de dados. 

De acordo com a ISO 27002:2013, ao elaborar um plano de backup a 
instituição deve levar em consideração:

a) que sejam produzidos registros completos e exatos das cópias de 
segurança e documentação apropriada sobre os procedimentos de 
restauração da informação;

b) que a abrangência (por exemplo, completa ou diferencial) e a 
frequência da geração das cópias de segurança reflitam os requisitos 
de negócio da organização, além dos requisitos de segurança da 
informação envolvidos e a criticidade da informação para a continuidade 
da operação da organização; 

c) que as cópias de segurança sejam armazenadas em uma localidade 
remota, a uma distância suficiente para escapar dos danos de um 
desastre ocorrido no local principal; 

d) que seja dado um nível apropriado de proteção física e ambiental 
das informações das cópias de segurança, consistentes com as normas 
aplicadas na instalação principal; 

e) que as mídias de backup sejam regularmente testadas para garantir 
que elas sejam confiáveis no caso do uso emergencial; convém que 
isto seja combinado com um teste de restauração e checado contra o 
tempo de restauração requerido. Convém que os testes da capacidade 
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para restaurar os dados copiados sejam realizados em uma mídia de 
teste dedicada, não sobrepondo a mídia original, no caso em que o 
processo de restauração ou backup falhe e cause irreparável dano ou 
perda dos dados;

f) que cópias de segurança sejam protegidas através de encriptação 
em situações em que a confidencialidade é importante.

Importa lembrar que a política de backup deve definir o formato como 
os dados serão guardados, bem como os requisitos para proteção e 
retenção dos dados armazenados e que a instituição não pode se abster de 
determinar o período de retenção das informações essenciais ao negócio 
e os requisitos para que cópias de arquivo sejam permanentemente 
retidas. 

Evidência: Política de backup, entrevista com o setor responsável pelos backups, a fim de verificar 
a existência de alertas de erro/sucesso do backup, observação dos locais de armazenamento 
das cópias físicas e digitais (distância segura entre o original e a cópia). 

Requisito: Item 6.9.3.1 da ISO 27701:2019 e Controle a A.12.3.1 da ISO 27001:2013.

38 - Existem procedimentos internos em vigor 
para responder às solicitações de acesso aos 
titulares de dados pessoais?

Os atendimentos eletrônicos e presenciais ao titular de dados pessoais 
pela Rede Estadual de Ouvidorias, estão regulamentados pela Portaria 
SCGE nº 33, de 11 de junho de 2021, que estabelece as atribuições da 
Ouvidoria-Geral do Estado, das Ouvidorias dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual e dos encarregados. Conforme sintetizado no 
Guia de Orientação à Rede de Ouvidorias - LGPD, tem-se as seguintes 
atribuições por área:

Ouvidoria-Geral do Estado:

• recepcionar os Pedidos Relacionados a Dados Pessoais (PRDP) na 
forma eletrônica e encaminhar às Ouvidorias dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual onde os dados se encontram, monitorando 
a sua tramitação;

• realizar todas as funções atribuídas às Ouvidorias, nos casos dos 

https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Guia-LGPDv2.pdf
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órgãos que não possuam Ouvidoria instituída;

• realizar o atendimento presencial, nos casos das Ouvidorias que não 
disponham da infraestrutura adequada para fazê-lo;

• apurar, semestralmente, os indicadores de atendimento de que trata 
o art. 5º, inciso I, da Portaria SCGE nº 01, de 05 de janeiro de 2021, dando 
conhecimento do resultado às Ouvidorias dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual e ao Comitê Técnico de Governança Digital 
– CTGD e

• apoiar as Ouvidorias dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual na execução dos procedimentos de Ouvidoria padronizados.

Ouvidorias dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual:

• realizar, através do ouvidor ou servidor que exerce a função de 
assistente de ouvidoria, o atendimento presencial ao titular do dado 
pessoal, mediante conferência do documento de identificação oficial 
do titular do dado pessoal requerente, bem como do representante 
legal e respectivo instrumento de outorga, quando for o caso;

• registrar o PRDP no sistema eletrônico de ouvidoria; e

• encaminhar o PRDP ao encarregado nomeado na forma do inciso 
II, do artigo 12, do Decreto nº 49.265, de 6 de agosto de 2020, no 
prazo de até 2 (dois) dias corridos, conforme previsto no Manual 
de Procedimentos da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo de 
Pernambuco, homologado pela Portaria SCGE nº 51, de 07 de outubro 
de 2013, acompanhar sua resolutividade e dar conhecimento da 
resposta ao titular do dado. 

Encarregados: 

• providenciar a resposta do PRDP e enviar à Ouvidoria do órgão ou 
entidade ao qual está vinculado. 
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Figura 3 - Flux do Pedido Relacionado a Dados Pessoais (PRDP)
Fonte - Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE)

Neste contexto, é importante que o órgão ou entidade esteja preparada 
para responder as demandas dos titulares de dados pessoais. Portanto, 
estruturar os procedimentos de solicitação aos setores responsáveis 
pelos dados pessoais a partir do inventário de dados é primordial para 
garantir o cumprimento dos direitos dos titulares de dados pessoais. 
Afinal, alinhar os procedimentos internos de solicitação interna evitará 
possíveis ruídos e o descumprimento dos prazos.

Ademais, a depender do tipo de retenção dos dados pessoais, 
será possível definir qual a melhor abordagem para disponibilizar as 
informações solicitadas pelo titular de dados pessoais.

Evidência: Mapeamento do processo, extrato completo do pedido, incluindo todos os 
encaminhamentos e respostas, realizado pelo do titular do dado pessoal (sistema da 
ouvidoria), inventário de dados, resultado do indicador de desempenho de atendimento ao 
titular (total de consultas efetuadas nos canais de atendimento da ouvidoria). 

Requisito: Controles A.7.3.3, A.7.3.6, A.7.3.8 e A.7.3.9 da ISO 27701:2019.
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39 - Quando o colaborador é desligado de 
suas funções, suas credenciais de acesso aos 
ambientes e ativos com acessos privilegiados a 
dados são imediatamente suspensas?

O controle de acesso tem as funções de identificação e autenticação de 
usuários; alocação, gerência e monitoramento de privilégios; limitação, 
monitoramento e desabilitação de acessos; e prevenção de acessos não 
autorizados. Associa-se ao controle de acesso, o ciclo de vida da credencial 
de acesso, importando em modificações, exclusão, suspensão etc. Dessa 
forma, o desligamento de um colaborador promoverá diversas ações por 
parte da organização com vistas a prevenir incidentes de segurança da 
informação.

É importante que a organização estabeleça procedimentos integrados 
às atividades de gestão de pessoas para registro e cancelamento de 
usuários que administram ou operam sistemas e serviços que tratam 
dados pessoais em suas respectivas Políticas de Controle de Acesso. É 
importante, para tanto, que considerem a situação de acesso do usuário 
em desligamento e as ações de controle para evitar a corrupção ou o 
comprometimento de senhas ou acessos indevidos aos registros da 
organização.

No mesmo sentido, as mudanças de responsabilidades ou do trabalho 
devem ser gerenciadas quando do encerramento da responsabilidade ou 
do trabalho atual, combinado com o início de novas responsabilidades 
ou trabalho.

É relevante a avaliação e confirmação das responsabilidades e 
obrigações contidas nos termos ou instrumentos congêneres formalizados 
com os colaboradores que permanecerão válidas após o encerramento 
das atividades. Dessa forma, durante o processo de desligamento do 
colaborador, é imprescindível informá-lo sobre as responsabilidades e 
obrigações que permanecem válidas após o encerramento das atividades.

Caso a organização forneça o tratamento de dados pessoais como um 
serviço, o órgão ou entidade usuária desse serviço pode ser responsável 
por alguns ou todos os aspectos do controle de acesso dos seus respectivos 
usuários. No entanto, é recomendável que tais responsabilidades 
sejam previamente incluídas no ato do fornecimento do serviço e seja 



|   36   |

LGPD PERNAMBUCO
Guia Pontos de Controle - Nível 2

periodicamente passível de fiscalização pela organização prestadora do 
serviço.

Na hipótese de ser viável, a organização pode impor requisitos 
específicos em relação à frequência de verificação de credenciais 
de autenticação não usadas, relativas aos sistemas que tratam dados 
pessoais. Os casos em desconformidade devem ser plenamente apurados 
e resolvidos, considerando a conformidade dos requisitos de acesso.

Ressalta-se que este item também contempla o acesso aos ambientes 
não digitais. Por exemplo, a posse da chave de uma sala, um cadastro de 
digital em uma porta com autenticação por digital, um cartão de acesso, 
a permissão de entrar em um determinado ambiente ou zona.

Evidência: CI ou documento similar emitido pela área de gestão de pessoas ou chefia 
do servidor desligado que solicitou a retirada das credenciais de acesso aos sistemas, 
comprovativo de cancelamento das credenciais de servidor desligado (print da tela do 
sistema ou comprovação in loco pelo auditor). 

Requisito: Itens 6.6.2.1 e 6.6.2.6 da ISO 27701:2019, Controles A.9.2.1 e A.9.2.6 da ISO 27001:2013, Item 
7.3.1 da ISO 27002:2013.


