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Estado para Resultados - EPR 

  

Portaria nº 43 de 18 de março de 2021

 

Nomeia Encarregado pelo Tratamento de
Dados Pessoais no âmbito da
Superintendência Estadual de Tecnologia da
Informação (SETIC).

 

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
SETIC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 01/01/2019, publicado no DOE n.
001, de 03/01/2019, bem como o art. 114-A da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017;

Considerando o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais - LGPD);

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor TIAGO LOPES DE AGUIAR, matrícula 300159993, para exercer o
encargo de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais no âmbito da Superintendência Estadual de
Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Art. 2º São atribuições do Encarregado, atendendo o disposto no § 2º, art. 41 da LGPD,
bem como as necessidades de negócio da SETIC:

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

II - receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências;

III- orientar os servidores e os contratados da SETIC a respeito das prá�cas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais;

IV - assessorar os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais na emissão de
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais;

V - monitorar a conformidade das a�vidades de tratamento de dados pessoais com a
regulamentação e as normas vigentes;

VI - recomendar as salvaguardas para mi�gar quaisquer riscos aos direitos dos �tulares de
dados pessoais tratados pela SETIC, inclusive salvaguardas técnicas e medidas organizacionais;

VII - conduzir a implementação de regras de boas prá�cas e de governança especificadas
no art. 50 da LGPD, enfa�zando-se o Programa de Governança em Privacidade (PGP);

VIII - executar as demais atribuições determinadas pela SETIC ou estabelecidas em normas
complementares.

Parágrafo único. Para cumprimento das atribuições referidas no caput, o Encarregado
contará com o suporte de todas as unidades organizacionais que compõem a estrutura da SETIC.

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 63 
Disponibilização: 24/03/2021 
Publicação: 24/03/2021 



22/07/2021 SEI/ABC - 0016848404 - Portaria

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18816166&in… 2/2

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Porto Velho/RO, 19 de março de 2021.
 

CEL PM RR DELNER FREIRE 
Superintendente - SETIC

Documento assinado eletronicamente por DELNER FREIRE, Superintendente, em 22/03/2021, às
10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0016848404 e o código CRC D199053A.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0024.106741/2021-68 SEI nº 0016848404
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