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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL 
SCN, Quadra 02 Bloco E - CEP 70712-905 - Brasília/DF 

Telefone: (61) 3424-3875 - h�ps://www.i�.gov.br 
  

PORTARIA Nº 058, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI,
Autarquia Federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO as disposições do inciso III do art. 23 e no art. 41 da Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018, CONSIDERANDO as disposições do art. 1º da Instrução Normativa SGD/ME nº 117, de 19 de
novembro de 2020, resolve:

           

Art. 1º Designar o servidor ALCIMAR SANCHES RANGEL, Matrícula SIAPE nº 2613819, como Encarregado
pelo Tratamento de Dados Pessoais do ITI para o exercício das seguintes atribuições:

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências;

III- orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à
proteção de dados pessoais;

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

Parágrafo único. O Encarregado poderá solicitar o apoio de qualquer área do ITI para o desempenho de suas
atribuições.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CARLOS ROBERTO FORTNER
Diretor-Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto Fortner, Presidente, em 18/12/2020, às 11:14,
conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de cer�ficado digital emi�do no âmbito da ICP-Brasil,
com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 
Nº de Série do Cer�ficado: 61556916548556382367342364234

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.i�.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 0462693 e o código CRC E0E368F5.

Referência: Processo nº 00100.000003/2020-77 SEI nº 0462693


