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SERVIÇO DE BACKUP 

Dentro das norma da “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).” 

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 

Prezados Colaboradores, 

Alertamos pela a responsabilidade do Poder Público na implantação 

de sistema de BACKUP e sua responsabilidade por infração no 

descrumpimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
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A LGPD trata de forma específica a responsabilidade do Poder Público 

por infração as suas regras. Diferentemente dos entes privados, órgãos e 

entidades públicas não estão sujeitos a sanções pecuniárias. Havendo infração 

em decorrência do tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, a 

Autoridade Nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer 

cessar a violação e também poderá solicitar a agentes do Poder Público a 

publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a 

adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais, 

conforme os arts. 31 e 32, in verbis: 

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 

 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD).        (Redação dada pela Lei nº 
13.853, de 2019)   Vigência 

 (...) 

Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados 

pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas 

cabíveis para fazer cessar a violação. 

Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação 

de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas 

práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art65..
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No que toca à fiscalização e às sanções administrativas, deve-se 

compatibilizar o que dispõe a referida Lei com o regime do serviço público. Nos 

termos do §3º do art. 52, “o disposto nos incisos I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput 

deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem 

prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, 

de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011”. Dessa 

forma, são aplicáveis ao Poder Público as seguintes sanções: a) advertência, com 

indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; b) publicização da 

infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; c) bloqueio 

dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização; d) 

eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; e) suspensão parcial 

do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período 

máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da 

atividade de tratamento pelo controlador; f) suspensão do exercício da 

atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo 

período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; g) proibição 

parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. 
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Portanto, o Município necessita implantar um sistema de controle das 

informações de trabalho dos servidores em rede e dos dados nas estações de trabalho, 

conforme Lei Geral de Proteção a Dados, Lei 13.709/2018, neste sentido, a instalação e 

a implantação de um sistema que realiza o backup em nuvem com segurança é um 

recurso fundamental na política de segurança dos dados e informações de todas as 

secretarias de governo. 

Assim a presente contratação supri a necessidade de armazenamento de 

dados em um ambiente remoto com alta disponibilidade e segurança, a fim de garantir 

a integridade das informações, prevenindo contra eventuais perdas de dados. 

A solução de backup em nuvem, pois além da redundância, também será 

possível o armazenamento de versionamento dos dados, pois assim poderemos 

recuperar arquivos que forem eventualmente sobrescritos em um curto período de 

tempo, visando garantir a continuidade das atividades do Poder Executivo Municipal. 

Justifica-se também a contratação desses serviços pelos motivos acima 

expostos, bem como pela falta dos recursos tecnológicos, físicos e humanos próprios 

para a execução das atividades objeto deste faz parte da adequação da Lei  Nº 13.709, 

de 14 DE Agosto de 2018. 

Assim, a VA Sistemas e a Empresa CONTROLE , alertam da necessidade de 

já se implementar algumas medidas de governância prevista na Lei 13.709 de 14 de 

agosto de 2018, em especial o que determina o risco previsto no  artigo 31 e 32  da Lei  

Nº 13.709, de 14 DE Agosto de 2018.  
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Com isso, comunicamos que a empresa VA Sistemas, já disponibiliza esse 

tipo de serviço com total segurança e dentro das normas Legal. Faça uma visita  no 

endereço eletrônico www.vasistemas.com.br para uma melhor visão sobre o assunto 

e solicite uma visita de nossos colaboradores para demonstração. 

 

 

VALADÃO & ARAUJO CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES 

DE SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA 

Escritório/Apoio: Rua Marechal Deodoro, nº 31 – Centro – Fundos – CEP: 36.800-000 Carangola/MG 

Sede: Rua Francisco Filgueira de Lacerda, nº 186 – Lacerdina – CEP: 36.800-000 Carangola/MG 

Site: www.vasistemas.com.br Email: contato@vasistemas.com.br 

Tel. (32) 3741-3964 / (32) 3741-2886 

 (32) 99997-5861 

    vasistemas 
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