
Plano de Conformidade às Disposições da Lei Federal nº 13.709/2018, conforme 

o Decreto Estadual nº 65.347/2020  

Apresentação 

O compromisso com o sigilo estatístico constitui um dos pilares da atuação de entidades 

como a Fundação Seade. Em 09 de maio de 2018, anteriormente portanto à sanção da 

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, após seis meses de trabalhos de grupo 

especialmente constituído com essa finalidade, foi publicada no Diário Oficial do Estado 

a Portaria Seade nº 007/2018 (anexo1), disciplinando a adoção de procedimentos de 

sigilo e segurança estatística na Fundação Seade.  

Em sintonia com as posturas recomendadas pelo Comitê de Estatísticas da ONU, de 

outras entidades internacionais e nacionais produtoras de estatísticas e em consonância 

com o Princípio da Confidencialidade Estatística do Código de Boas Práticas do IBGE, 

a Fundação Seade formalizou naquela ocasião um conjunto de iniciativas quanto à 

proteção da privacidade e preservação do sigilo estatístico, aspecto fundamental do 

bom exercício de sua missão institucional. São elas: 

I – Criação da Comissão de Sigilo e Segurança Estatística 

II – Adoção de Protocolo de Confidencialidade, contendo os princípios gerais de 

proteção à confidencialidade estatística, a ser conhecido por todos os colaboradores da 

Fundação Seade; 

III – Adoção do Termo de Confidencialidade, a ser assinado por cada colaborador 

IV –Divulgação interna do documento “Instruções Gerais sobre a Proteção da 

Confidencialidade Estatística”, a ser conhecido por todos os colaboradores da Fundação 

Seade; e  

V – Adoção do “Compromisso de Sigilo e Confidencialidade”, a ser assinado por 

usuários externos, parceiros e convenentes com acesso a dados identificados. 

Tais medidas encontram-se, desde a publicação da Portaria, disponíveis no site da 

Fundação na internet (https://www.seade.gov.br/institucional/privacidade-e-sigilo/).  

Assim, além de constituir um princípio fundamental da cultura institucional da Fundação 

Seade ao longo de sua história centenária, parte importante das regras de boas práticas 

e de governança para tratamento de dados pessoais já se encontrava contemplada 

quando da aprovação da LGPD.  

https://www.seade.gov.br/institucional/privacidade-e-sigilo/


Com o início da vigência da LGPD em agosto de 2020 constitui-se novo Grupo de 

Trabalho para analisar os impactos sobre as atividades da Fundação Seade e propor 

eventuais medidas de conformidade complementares.  

Destaca-se a revisão do documento Política de Segurança da Informação, anexo ao 

presente e parte integrante deste Plano, revisto e atualizado para atender aos requisitos 

da lei, em versão preliminar.   

Em atendimento à solicitação contida no decreto nº 65.347/2020, quanto à elaboração 

de Plano de Conformidade à LGPD apresentam-se a seguir os seus aspectos principais. 

 

1. Condições de organização e funcionamento 

 Vinculada à Secretaria de Governo, a Fundação Seade é hoje um centro de referência 

nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e 

demográficas. Para isso, realiza pesquisas diretas e levantamentos de informações 

produzidas por outras fontes, compondo um amplo acervo, disponibilizado 

gratuitamente, que permite a caracterização de diferentes aspectos da realidade 

socioeconômica do estado, de suas regiões e municípios e de sua evolução histórica. 

Ao longo de 40 anos de atuação como fundação, o Seade tem se constituído em uma 

segura e sempre atualizada fonte de dados sobre o Estado de São Paulo. As habilidades 

que a instituição desenvolve continuamente a capacitam para a criação e 

aprimoramento de metodologias e ferramentas para a formulação, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas, o que tem levado instituições das mais diferentes áreas 

de atuação a estabelecer vínculos de cooperação e a contratá-la para a prestação de 

serviços técnicos. 

Sua extensa e diversificada linha de produtos e serviços tem auxiliado cidadãos, 

gestores públicos, empresários e jornalistas a compreender melhor as características 

específicas da realidade paulista, as mudanças sociais, as transformações econômicas 

e os impactos das políticas públicas nos seus 645 municípios. 

Para disseminar sua produção, a Fundação Seade se orienta pelas seguintes diretrizes: 

• Uso da internet como principal instrumento de disseminação; 

• Gratuidade de acesso; 

• Disponibilização de todo o acervo recente de informações; 



• Disponibilização, sempre que possível, dos microdados resultantes das 

pesquisas; 

• Fornecimento de metadados, com definições, classificações utilizadas e notas 

relevantes para a compreensão da informação; 

• Pesquisa e desenvolvimento permanente de sistemas e ferramentas para 

apresentação de informações; 

• Transferência de tecnologia e compartilhamento de soluções com instituições 

congêneres e parceiras. 

É dirigida por um Conselho Curador de 10 membros, sendo um deles o seu Presidente, 

uma diretoria executiva e três diretorias adjuntas: duas técnicas e uma administrativa e 

financeira, às quais se vinculam assessorias, gerências e divisões. A Superintendência 

de Tecnologias de Informação, unidade de provisão, suporte e desenvolvimento na 

área, está diretamente vinculada à Diretoria Executiva. 

2. Nomeação do Encarregado.  

Realizada pela Resolução Normativa nº 015/21, nos termos do inciso III do artigo 23 da 

lei nº 13.709/2018 e do artigo 8º do decreto estadual 65.347/2021, e publicada no site 

da Fundação.  

Nos termos da LGPD, toda e qualquer consulta ou solicitação de titulares de dados, 

assim como as determinações emanadas de outros órgãos, em especial a Ouvidoria 

Geral e a Agência Nacional de Proteção de Dados, deverão ser encaminhadas ao 

Encarregado, que ouvirá a área técnica responsável pelo tratamento dos dados em 

questão e proporá à Diretoria Executiva as providências que julgar pertinentes, ouvida 

a Assessoria Jurídica da Fundação. 

 

3. Tratamento de dados pessoais  

A Fundação Seade trata uma grande diversidade de dados, sendo uma parcela 

integrada por dados pessoais e dados pessoais sensíveis.  

O enquadramento da Fundação Seade como órgão de pesquisa (art. 5º, inc. XVIII da 

LGPD) autoriza o uso dos dados pessoais para aquela finalidade em condições 

específicas (art. 7º, inc. IV; art. 11, inc II, c; art. 13, par. 2º e art. 16, inc. II). 

De maneira análoga, também sua condição de órgão da administração pública (art. 7º, 

inc. III e art. 11, inc. II, b) permite o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais 

sensíveis em condições especiais.  



Entretanto, conforme acordado com as gerências técnicas, sempre que possível dados 

pessoais serão anonimizados ou pseudonimizados, de forma a excluí-los do âmbito de 

regulamentação da LGPD. 

Foram realizadas reuniões com cada uma das gerências técnicas, administrativas e 

financeira, para expor os principais conceitos e fundamentos da Lei Geral de Proteção 

de Dados e identificar quais dados pessoais (e pessoais sensíveis) são tratados no 

âmbito de cada unidade, que tratamento recebem e os procedimentos a adotar, os 

aspectos a eventualmente alterar em função das exigências da lei e o roteiro para sua 

implantação.  

Encontra-se em curso uma rigorosa revisão de contratos, convênios e termos de 

cooperação técnica que envolvam o tratamento de dados pessoais, de modo a se 

formalizarem as responsabilidades pelo seu compartilhamento, nos termos 

preconizados pela LGPD. 

Foi incluído item relativo à eliminação de dados na “Ficha de Avaliação de Documentos 

para Elaboração e Atualização de Tabela de Temporalidade de Documentos das 

Atividades-Fim”, que está sendo discutida pela Comissão de Avaliação de Documentos 

e Acesso – CADA, com as gerências da Fundação Seade e que inclui informações sobre 

o seu tratamento. 

4. Normas de segurança, padrões técnicos  

Além de estabelecer as normas de tratamento e acesso de funcionários e colaboradores 

a dados pessoais e outras informações confidenciais não abrangidas pela LGPD, a 

Fundação Seade oferece um ambiente seguro, implementando nível de proteção 

adequado contra riscos de vazamento de dados pessoais e dados sigilosos das 

empresas no processo de elaboração das informações que estão presentes nesta base 

de dados. 

A área de Tecnologia da informação da Fundação SEADE toma uma série de 

precauções para garantir a inviolabilidade do seu ambiente de acessos indevidos tanto 

externos como internos. 

Na proteção contra o mundo externo utiliza equipamento dedicado para função de 

firewall, com contrato ativo com o fabricante para atualizações de segurança e 

aperfeiçoamentos online. Por meio de portas de comunicação do firewall a rede é 

segregada em zonas (Internet, DMZ, LAN, entre outras).  



Além da segregação pelo firewall a rede é segmentada com a utilização de Redes 

Virtuais - VLAN’s, sub-redes e rotas em switches Core’s camada 3. Deste modo é 

possível a segregação de dispositivos conectados a uma mesma rede, conforme as 

necessidades. Servidores e estações de trabalho ainda contam com firewall local, 

políticas e segurança impostas no ato da autenticação do colaborador, sistemas 

antivírus e controle de acesso aplicados após autenticação.  

Com o equipamento de firewall, além de segregar as redes em zonas, aplicam-se regras 

de acesso, controle de utilização, segurança das zonas e dispositivos conectados, 

controle de tráfego, VPN, Antivírus, Antimalware, Filtro Web, Controle de Aplicações, 

Sistema de prevenção de intrusos, configuração de alta disponibilidade (HA 

ativo/passivo), Relatórios e Monitoramentos. 

A Fundação SEADE utiliza ainda política de segurança fechada, ou seja, proíbe todas 

as conexões de rede que não são explicitamente permitidas. 

Uma vez garantida a capacidade de segregação de dispositivos na rede da Fundação 

SEADE, os direitos de acessos a servidores de arquivos para os usuários autorizados 

são estabelecidos com a utilização de autenticações e permissões de acessos 

centradas no Active Directory, que estabelece políticas, controla e registras os acessos 

de cada usuário autorizado. 

Ainda, acessos remotos em decorrência da adoção do teletrabalho devido à pandemia 

utilizam arquitetura de acesso com várias camadas de segurança, como seguem:  

• conexão através de rede privada e segura - VPN (cada funcionário recebe um 

usuário e senhas únicos e específicos que consegue acesso através de 

configurações próprias para acessarem apenas uma estação de trabalho dentro 

da Instituição);  

• duplo firewall físico, fazendo o isolamento entre as redes virtuais, permitindo ou 

não o acesso à estação de trabalho interna através do software da Microsoft 

Service Terminal Service Client – MSTSC, sendo que cada usuário de rede 

possui acesso somente a um Terminal Remoto (sua estação de trabalho) 

específico; 

• firewall lógico em cada estação de trabalho;  

• antivírus com configurações que habilitam ou não acessos a determinados 

serviços disponíveis na estação e/ou servidores da rede, criando uma 

autenticação de dupla camada e independentes (VPN e estação); e  



• controle de acessos por políticas determinadas pelos servidores redundantes 

que armazenam as credenciais de cada funcionário Active Directory - AD. 

 

5. Obrigações específicas para os agentes envolvidos no tratamento 

A Política de Segurança da Informação - PSI, estabelece que cada conjunto de 

informações gravado na infraestrutura de TI deve possuir um Gestor de Ativos de 

Informação, responsável por orientar a área de Tecnologia da Informação sobre qual 

tratamento aquele conjunto de informações específico deve receber e quem deve ter 

acesso a ele. 

Na prática, o Gestor de Ativo de Informação, conhecedor e responsável daquela 

informação, estabelece, quem deve ter acesso, quais tratamentos e cuidados adicionais 

devem ser implementados, solicitando à área de TI a sua implementação. 

Conforme determina a PSI, as solicitações recebidas do Gestor de Ativo de Informação 

são implementadas pela Superintendência de Tecnologia da Informação. Essa relação 

entre o Gestor de Ativo de Informação e Superintendência de Tecnologia da Informação 

garante a correta implementação de sigilo e da segurança no tratamento dos dados, por 

meio das restrições de acesso e, ao mesmo tempo, assegura a disponibilidade e 

integridade, necessárias e pertinentes a cada ativo de informação.  

Ainda mais, a PSI reza que todo empregado/colaborador que possua direito de acesso 

a qualquer informação e recursos providos pela instituição, somente pode utilizá-los com 

ética e cumprimento integral das demais condições que constam do Termo de 

Confidencialidade, Instruções sobre a Proteção de Confidencialidade Estatística e do 

Protocolo de Confidencialidade formalizados pela Fundação Seade. 

Como mencionado acima, a Portaria Seade 007/2018 estabelece a obrigatoriedade de 

cada empregado ou colaborador assinar Termo de Confidencialidade, em atendimento 

ao Protocolo de Confidencialidade mencionado na mesma Portaria.  

 

6. Mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e plano de 

resposta a incidentes de segurança 

➢ Mecanismos de supervisão: 

• Firewall Dedicado. 



• Gerenciador de antivírus. 

• Gerenciamento de registros, status e alarmes. 

• Monitoramento físico do Datacenter Seade com avisos sonoros e por telefone. 

• Painel informativo externo ao Datacenter. 

• Sistema de monitoramento por Câmera (CFTV); 

• Gerenciamento remoto. 

• Equipamentos e sistemas críticos com monitoramento 24x7x365. 

• Vigilância 24x7x365. 

 

➢ Mitigação de riscos: 

• Datacenter próprio com construção estanque resistente ao fogo. 

• Grupo Gerador Diesel. 

• Nobreaks, fontes e circuitos elétricos redundantes. 

• Controle de acesso ao datacenter. 

• Sistema de refrigeração redundante.  

• Equipamentos com fontes de alimentação redundantes; 

• Rede segmentada (zonas e Vlans) com Switches redundantes; 

• Comunicação com a Internet redundante. 

• Firewall redundante (ativo/passivo).  

• Sistema antivírus com gerenciamento local – on premises e em Nuvem - SaaS. 

• Firewall adicional dedicado exclusivamente para entrada de conexões de 
teletrabalho. 

• Para acesso em teletrabalho: Adoção de duplo firewall físico, VPN, Terminal 
remoto individual, firewall lógico, isolamento de redes com VLAN e zonas, 
antivírus, autenticação dupla independente (VPN e terminal) e controle de 
acessos por políticas determinadas pelos servidores de autenticação 
redundantes Active Directory-AD. 

• Caso seja necessária comunicação com órgãos do governo de São Paulo, 
poderá ser é feita pela Internet ou através de links de comunicação redundantes 
via rede metropolitana – MAN que interliga a rede governamental, isolada da 
rede Internet. 

• Sistema de cópias de segurança por clonagem. 



• Sistema de backups redundantes. Os cartuchos são retirados fisicamente do 
sistema e armazenados em cofres de segurança apropriados para este fim, 
localizados em ambiente distante do Datacenter (outro andar), até que sejam 
adequadamente armazenamento externo. 

• Ambiente redundante de storages e servidores físicos e virtuais.  

• Arquitetura Híbrida com sistemas críticos hospedados em nuvem de alta 

disponibilidade.  

➢ Plano de resposta a incidentes de segurança: 

• Resposta imediata da equipe de TI em casos de: 

o Alarmes dos sistemas disparados automaticamente via e-mail, telefone 
e/ou log’s). Várias ações podem ser tomadas. 

o Por análise periódica de painéis e sistemas de Gerenciamento.   

o Comportamento suspeito detectado. 

o Acionado pela equipe de vigilância. 

o Comunicados e avisos internos e /ou externos recebidos; 

• Análise preliminar do evento. 

• Comunicação dos incidentes conforme orienta a PSI. 

• Se detectado evento de segurança que apresenta risco de comprometimento 
da confidencialidade e/ou integridade da informação, dada a prioridade em 
relação à disponibilidade, é providenciada imediata interrupção de serviços de 
comunicação com a Internet e acessos internos até que o incidente seja 
avaliado, isolado e corrigido. 

• O ocorrido é comunicado preliminarmente, conforme PSI. 

• Suporte do sistema antivírus é acionado para examinar e “higienizar” ambiente. 

• Após avaliação e isolamento, o ocorrido é relatado, conforme indicação da PSI, 
para procedimentos e providências legais. 

• Ações prioritárias para restabelecimento de sistemas críticos. 

• O plano de recuperação é acionado, descartando Sistemas comprometidos ou 
suspeitos, sendo restaurados com novas instalações ou clones e tendo seus 
dados atualizados com rotinas de recuperação dos sistemas de backups, 
recuperados de cartuchos LTO’s, solicitados à empresa de armazenamento 
externo. 

• Após restauração dos Sistemas, aos acessos são restabelecidos e os usuários 
fazem a conferência dos dados e suas respectivas permissões de acesso. 

• Para problemas relacionados aos ambientes, as estruturas do Datacenter 
Seade e na nuvem são utilizadas com redundâncias para os sistemas críticos. 



 

7. Ações educativas  

Desde a sanção da LGPD em 2018 a Fundação Seade tem promovido seminários e 

apresentações com especialistas convidados para o seu corpo técnico, sobre sigilo, 

privacidade e proteção de dados.   

Como mencionado acima, foram realizadas apresentações às equipes técnicas sobre a 

lei e seus desdobramentos sobre as atividades da Fundação. Foram também realizadas 

reuniões com cada gerência para tratar dos aspectos específicos do tratamento de 

dados pessoais.  

Não existe ainda uma programação de atividades de capacitação permanente. Em que 

pese a existência de especialistas na LGPD em termos gerais e de iniciativas no âmbito 

da administração pública, não foram identificados conhecedores dos aspectos 

específicos da aplicação da LGPD a órgãos de pesquisa. Continuaremos a buscar junto 

a esses órgãos, nos planos estadual e federal, orientações pertinentes.    


