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RESOLUÇÃO CIGA N.º 202, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 

 

Designa o Encarregado pelo Tratamento de Dados 
Pessoais no âmbito do Consórcio de Informática 
na Gestão Pública Municipal (CIGA) e dá outras 
providências. 

 

Considerando a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo 
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural;  

Considerando a necessidade de estabelecer um elo de comunicação entre as partes do 
processo de tratamento de dados pessoais;  

Considerando que o agente de tratamento é definido para cada operação de tratamento 
de dados pessoais, portanto, a mesma organização poderá ser controladora e operadora, de 
acordo com sua atuação em diferentes operações de tratamento; 

Considerando que o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais desempenha uma 
das funções mais importantes na estrutura de governança da proteção de dados, trabalhando 
em conjunto com o controlador e com o operador no tratamento de dados pessoais; 

Considerando as qualificações profissionais necessárias, os conhecimentos de proteção 
de dados e segurança da informação em nível que atenda às necessidades da operação do 
CIGA; 

Considerando as sanções previstas na Lei 13.709/2018, bem como a necessidade de 
dotar o CIGA de um Encarregado, nos termos do artigo 23, inciso III, da LGPD; 

Considerando a deliberação dos Conselhos de Administração e Fiscal do CIGA, na 25ª 
Reunião Ordinária, sobre os procedimentos de adequação do CIGA à Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais – LGPD, entre esses a designação dos atores de tratamento de dados pessoais; 
(Edição n. 3355 do DOM/SC, em 18/12/2020, págs. 2811-2814) 

Considerando a publicação, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em 
maio do ano corrente, do “Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de 
Dados Pessoais e do Encarregado”; 

Considerando a Resolução CIGA N.º 201, de 20 de agosto de 2021, que constitui o 
Controlador de dados pessoais do CIGA; 

Considerando que a 28ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de agosto de 2021, aprovou 
a indicação de empregada pública a ser nomeada para exercer a função de Encarregado pelo 
Tratamento de Dados Pessoais no CIGA;  
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Considerando que é condição de validade dos atos normativos expedidos por qualquer 
órgão ou agente do CIGA a respectiva publicação no órgão oficial de publicação do CIGA 
(artigo 37 do Estatuto do CIGA). 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO DE 
INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), no uso de suas atribuições legais 
e regimentais que lhe são conferidas pelos Contrato de Consórcio Público e Estatuto do CIGA, 
consoante artigos 19 e 20 do Contrato de Consórcio Público e artigos 35, inciso I, e 37 do 
Estatuto, ambos do CIGA; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar a empregada pública Virgínia Angelica Reck, matrícula 41, Técnica em 
TI do CIGA, para o exercício da função de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais no 
âmbito do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), considerando as 
disposições do inciso VIII do art. 5º e do art. 41, ambos da Lei n. 13.709/2018.  

§ 1º As atividades desempenhadas pelo Encarregado são aquelas previstas no § 2º do 
art. 41 da LGPD, sem prejuízo da possiblidade de edição de normas complementares pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais sobre a definição e suas atribuições, 
conforme dispõe o § 3º do art. 41 da referida lei. 

§ 2º Para o exercício de suas funções o Encarregado terá acesso a todos os processos e 
fluxos de dados pessoais que tramitem no CIGA e se encontrem no espectro de abrangência 
da LGPD, estando vinculado à obrigação de sigilo e confidencialidade. 

 § 3º O Encarregado manterá repositório atualizado das orientações, pareceres, decisões, 
comunicações e demais expedientes que tenham sido elaborados no exercício de suas funções. 

 § 4º As requisições de informações formuladas pelo Encarregado aos setores do CIGA 
deverão ser respondidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de falta funcional, prazo 
este que poderá ser ampliado pelo Encarregado, caso sejam necessárias diligências justificadas 
para coleta das informações, bem como, excepcionalmente, reduzido, para no mínimo 24h, em 
caso de urgência devidamente fundamentada na requisição. 

 § 5º Os setores do CIGA deverão enviar ao Encarregado, no prazo destacado no 
parágrafo anterior, todos os elementos necessários ao atendimento das solicitações 
formuladas com base na LGPD, incluindo eventuais informações que excepcionem a aplicação 
da Lei ou justifiquem o não fornecimento do dado ou informação. 

 § 6º Os setores do CIGA deverão comunicar ao Encarregado, de imediato, qualquer 
violação de dados pessoais no âmbito de sua atribuição ou competência, voluntária ou 
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involuntária, procedida por agentes internos ou externos, para fins de comunicação ao 
controlador e adoção das providências necessárias à reversão ou mitigação do dano. 

 § 7º Os setores do CIGA que recebam solicitação de acesso ou reclamação sobre dados 
pessoais deverão, obrigatoriamente e de imediato, remeter a solicitação ao Encarregado, para 
análise na forma deste Ato, hipótese em que a resposta deverá ser dada, preferencialmente, 
pelo mesmo canal de entrada da solicitação. 

Art. 2º A identidade e as informações de contato do Encarregado deverão ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva, no sítio eletrônico do Consórcio de Informática na 
Gestão Pública Municipal, conforme disposto no § 1º do art. 41 da LGPD. 

Art. 3º Nos casos de afastamento das funções do empregado designado como 
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, a atribuição será exercida por empregado 
público designado em ato específico. 

Art. 4º Para o exercício de suas funções o Encarregado utilizará o suporte técnico, 
jurídico e operacional do CIGA. 

Art. 5º O Encarregado de Proteção de Dados Pessoais do CIGA não perceberá 
remuneração ou acréscimo financeiro pelo exercício dessa função. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada na imprensa 
oficial do CIGA como condição de validade do ato. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Florianópolis, 20 de agosto de 2021. 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
Presidente do CIGA  

Prefeito de Campos Novos (SC)  
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