


⁻  Projeto de Lei do ITI/ICP-Brasil; 

 

- Acompanhamento da operação da rede PSBIO; 

 

- Credenciamento de Prestadores de Serviço de Confiança (PSC); 

 

- Aumento do orçamento da autarquia para 2018; 

 

- Execução do Projeto “Confiança e Segurança Digital”; 

 

- Participação no Programa Brasil Eficiente; 

 

⁻ Participação no Comitê Gestor da Identidade Civil Nacional ICN e 

Comitê Gestor da Internet – Cgi.br. V Seminário Nacional de Certificação Digital – 24 de maio de 2017 



- Modelo de gestão - Gestão de resultados (meta x prazo); 

 

- Otimizar os gastos públicos; 

 

- Prioridade às áreas finalísticas do ITI; 

 

- Mais diálogo entre governo e sociedade - objetivo na massificação; 

 

- Reorganizar a cadeia de confiança da ICP-Brasil (P.A.); 

 

- Reativar o Comitê Gestor. 

 



- Reativação do Comitê Gestor da ICP-Brasil (Desativado desde 9 de 

dezembro de 2015); 

 

- Primeira reunião em 6 de julho de 2017; 

 

- Criação da deliberação virtual; 

 

- Desde então, foram realizadas outras 3 reuniões presenciais e 4 

reuniões virtuais. 

 

PAUTAS APROVADAS: 

 

- Emissão de certificados digitais para os servidores públicos do 

Governo Federal e militares da União; 

 

- Obrigatoriedade de auditoria WebTrust para as Acs; 

 



- Novos prazos para adequação das entidades da ICP-Brasil ao 

sistema biométrico; 

 

- Alteração da configuração do propósito de uso para certificados do 

tipo A CF-e- SAT; 

 

- Instalações Técnicas Secundárias – ITS; 

 

- Obrigatoriedade de Georreferenciamento; 

 

- Certificação Digital nos Bancos; 

 

- Criação Prestador de Serviço de Confiança – PSC (certificação em 

nuvem); 

 

- Acordo de Cooperação Técnica com o Uruguai; 

 

- Diversas melhorias redacionais nos DOC ICP. 

 

 



- Nova Identidade visual do ITI; 

 

- Novo Site; 

 

- Redução do aluguel; 

 

- Melhora do Orçamento; 

 

- Crescimento do Corpo Técnico; 

 

- Celebração de TEDs com UFSC e UNB; 

 

- Apoio técnico à e-CNH, ao registro digital de Software do INPI, a 

projetos do Inmetro e do BNDES; SICAF do Ministério do 

Planejamento; Portarias do MEC; 

 

- Manutenção do ambiente seguro da AC Raíz. 

 

 



- Criação do Comitê de Riscos e Governança Digital; 

 

- Publicação do Plano de Dados Abertos da autarquia; 

 

- Publicação do novo regimento interno do ITI. 

 



No gabinete da Presidência do ITI, cada processo de 

credenciamento passa pelas seguintes etapas: 

 

1. Recebimento; 

2. Análise; 

3. Despacho; 

4. Envio ao DOU ou Site do ITI; 

5. Restituição à DAFN. 

 

Entre 1° de janeiro de 2018 e 14 de maio, o gabinete do diretor-

presidente produziu 4.254 despachos. 

 

Tempo médio de análise dos processos de credenciamento de 

entidades da ICP-Brasil: 08h15m23s 



Assinatura de Acordo com o TSE 



ICP-Brasil é apontada como referência durante audiência no Senado 

Americano 



Gastão Ramos  

Diretor-Presidente 

(61) 3424-3900 

gastao.ramos@iti.gov.br 


