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RESOLUÇÃO N'002, DE 15 DE AGOSTO DE 2019

DISPÔf, SOBRE A POLÍTICÀ DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO, UTILIZÀÇÃO DE RECURSOS DE INTORMÁTICÀ
E DE REDE PELOS SERI'IDOR.ES PÚBLICOS E ESTAGIJIRIOS
\.INCULADOS AO IPPA§§O.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MLINICIPAIS DE PASSO FUNDO - IPPASSO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere

a Lei Municipal n' 4.22112005, considerando o Programa de Certificação Institucional e

Modemização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da Uiüão, dos Estados, do

Distrito lrederal e dos Municipios - "Pró-Gestâo RPPS", instituído pela Portaria MPS n" 185, de 14

de maio de 2015,

RESOLVE:

Art. l'Para efeitos desta Resolução, consideram-se como serviços e recursos de hformática do

IPPASSO os equipamentos utilizados pelos servidores púbiicos municipais, estagiários e

prestadores de serviços, tais çomo: computadorcs, imprcssoras, e-mails, liús de Internet e afins.

Art. 2' Para obter o acesso à rede e rccursos de informática do IPPASSO, o servidor público,

estagiiário ou prestador de serviços deverá preencher e assinar a Íicha cadastral com o termo de

compromisso etn que manifesta coúecimenüo, concord.ância e comprometimento de acatar este

rcgulamento e demais noÍnas refercDtes ao uso da informática.

Parágrafo Único - O cadâstramento do usuírio para acesso se dará após conhecimento e autorizaçâo

do órgão gçstor.

CAPÍTULO I

DA UTILIZAÇÃO DA REDE E EQIIIPAMENTOS

Art. 3o O acesso à rede e eqüpamentos somente seá pemitido se autoriudo pelo óryâo gestor,

seÍdo vedado o acesso aos dados não dispooíveis para o usuário, conexão a servidoÍ ou conta cujo
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{rc€sso não seja expressameate autorizado ao usrúrio ou colocar à prova a segnra[ça de outÍas
redes.

Art, 4o Fica expressamente Foibida a int€rvenção nos serviços de qualquer outro usuário, servidor

ou rede, incluÍdo os ataques do tipo "negativa de acesso", provocar congestionamento em redes,

tentativas deliberadas de sobrecanegar um servidor e tentativas de invadir um servidor.

Art. 5o Antes de ausentar-se do seu local de trabalho, o usuiário devení fechar todos os programas

acessados, eútândo, desta haneira, o acesso por pessoas trão autorizadâs e se possível efetuar o
logouúogoff da rede ou bloqueio do desktop através de seúa.

Art. 6' O usu.írio deveÍá efetu{ maÍrutenção no diretório pessoal, eütando acúmulo de arquivos

inúteis.

Art. 7' Fica proibido ao usu.írio:

I - expoÍ, arBazenar, distribuü, editar ou gravar material de natueza pomogáÍic4 raciía, ou

qualquer outro ilegal, jogos, músicas, filnes através do uso dos recu$os computacionais da rede;

II - criar ou iemover arqúvos fora da área alocada ao usruirio ou que venham a comprcmeter o

desempeúo e Ârncionamento dos sistemas.

Ill - acessar sites ou serviços que rcpÍesentem risco aos dados ou a estrutum de redes da

administração municipal;

IV - alterar as configuraçôes de rede e inicialização das máquinas, bem como modiÍicações que

possam tr zer algum problema futuro;

V - revelar a sua senha de açesso;

VI - conectar equipamentos à rede sem â devida autorizaçãol

VIt - abrir computadores pam qualquer tipo dç reparo;

VIII - iNlataÍ ou remover softwares que não forem devidamente acompanhados de a-loriza&o
escrita pelo órgão gestor.
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Art- 8' O usuário é Íesponsável pelos eqúpamentos que utiliza, os quais pertencern ao patrimônio
público.

Panígrafo Único - A Íemoção ou transferêrcia dos equipamentos só deve seÍ rcalizada apôs a

comunicação ao óÍgão gestor e o preenchimento do formuliirio de transferênçia de bers
patrimoniais.

Art. f É vedado o acesso, cópia, alteÉção ou remoção de arquivos de terceiros sem autorização

explícita, ressalvando casos especiais, gotegidos por noÍmas ou regularnentos, devendo ser

respeitada a pÍopdedade intelectual.

AIt. 10' O usuiiÍio é responúvel pela manutenção dos dados e pela realiação de cópias de

segurança dos dados e inforÍnações mantidas em estações de trabalho, notebooks ou equipâmentos

similares.

AÍ. 1l O usuádo deverá verificar e atualizar um anti-vírus no microcomputador de uso.

CAPÍTULO Il

DA UTILIZAçÃO DE E.MAIL

Art. 12 É proibido o assedio ou porturbação de outrem, seja através de linguagem uúlizad4
frequência ou tâmâ1,ho das mensagens;

Art. 13 Fica proibido:

I - o envio de grande quaJrtidade de mensagens de e-mail ("juDk mail" ou "spam") que, de acordo

com a capacidade técnica da Rede, seja prejudicial ou gerc rcclâmações de outros usuiírios,

incluindo qualquer tipo de mala direta, como, por exemplo, publicidade, comercial ou úo, anúncios

e informativos, ou propaganda politica;

II - reenviar ou de qualquer fonna prcpagar melsagens em cadeia ou "pirâmides";

III - o envio de e-mail com conteúdos prejudiciais a uülização da rede;

fV - sobreca[egar um usuiírio, site ou servidor com e-mail muito extenso ou nulnerosas partes de e-

mail;
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v - forjar qualquor das infbmâções do cabeçalho do remelente;

Vt - a utilização de linguagem em respostas aos e-mail coúerciâis, tâis como abrcviâçôcs de

pcla!raj r l\.: "rc ao inres de "rocé t:

Aí. 14 É obrigâtóia a manutenção da caixa de e-mail. evitando acúmulo de e-mails e arquivos

inúteis.

Art. i5 É pemitida a utilizaÇão dos programas Mozilla/Fircfox, IE, (http) ou outro soft$'are

homologado pelo ôrgão gestor, paú acesso aos e-mai1s.

Aft. 16 A cota mâima de e-mails amazenados não deve ultrapassar os 50 MegaBltes.

CAPÍTULO III

DA U]'I[,I7-AÇÀO DE ACESSO A TNTERNET

AÍ. l7 Fica proibido:

I - a utiiização de proxy altemativo;

lI - a dirulgação de informações confidenciais do IPPASSO em grupos dc discussão. listas ou bate-

papo, não impofiando se a divulgação foj deliberada ou inadvefiida. sendo possívcl soiier as

penalidades previstas nas políticas e procedimentos intemos c/ou na tbrma da lci.

Art. 18 Os seÍvidores públicos e estagiários com acesso à Intemet podem lazer do\tnload some e

de progÉmas ligados diretamente às atilidades da Prefeitura e devem providenciar o que for
necessáaio para regularizar a licença e o regjstro desses programas.

Art. i9 Os servidores públicos e estagiários com acesso à I emel não podem efetuar upload de

qualquer softrvare liceíciado ao IPPASSO ou de dados de propriedade do IPPASSO ou de seus

clientes, sem expressa autorização do órgão gestor.

Art. 20 É obrigatóriâ â utilização do programa Mozilla/Firefox. Lrtmet Explorel ou outro sotiware

homologado pelo órgão gestor, para ser o cliente de navegação.
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Art. 2l Não sená permitida:

I - a utilizâção de softwaÍes de peer-to-peer (P2P), tais como Kazaa, Morpheus e afins;

II - a utilização de serviços de sheaming tais como Rádios On-Line, TV Digiral, Usina do Som e

afins-

CAPÍTULO IV

DA VERIFICAÇÂO DA UTILIZAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILZAÇÃO DA REDE

An.22 Püa garu$tir a execução da prcsente resolução, o IPPASSO se reseNa no direito de:

I - implantar softwares e sistÇmas que pod€m monitorar e gravar todos os usos de Intemet através

da rede e das estaçôes de tnbalho da Prefeitum;

II - inspeciooar qualquer arquivo armazenado na rede, estejam no disco local da estação ou nas

;íreas privadas da rcde, visândo assegurar o rígido cuÍrpÍimento desta política;

I1l - instalar uma série de softwares e hardwares para prcteger a rede intema e garantir a integridade

dos dados e programas, incluindo um firewall.

Art. 23 O IPPASSO poderá, sejulgar necessiário, bloquear:

I - acesso à arquivos que comprometa o uso de banda ou perturbe o bom andaÍnerto dos trabalhos;

ll - acesso a domínios que comprometa.ú o uso de banda ou perttrIb€ o bom ândamento dos
trabalhos;

lll - e-mail com arquivos arexos que comp.ometa o uso de baoda ou perturbe o bom andamento dos
trabalho§;

IV - e-mail para destinatários ou domÍnios que comprometa o uso de banda ou p€rturbe o bom
andamento dos tabalhos.

CAPÍTULO VI
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DAS PUNTÇÕES

An.24 O descumpúmento das normas çstabelecidas nesta Resolução, seja isolada ou
cumulativamente, ensejará:

I - encaminhaúrento ao servidor público e ao chefe imediato, por memoraodo, de comunicado
ioformando o descumprimento da noma, com a indicação da violação praticada-

II - A reincidência do servidor acarretani na suspeosão do acesso aos serviços e recuÍsos de

iÍformátic4 po. prazo de 60 (sessenra) dias.

Parágrafo Único - A suspensão prcüga no inciso II não exclui o servidor público estatutrfuio das

penas previstas no ar1. 221 do Estatuto do Furcionário Púb1ico.

An. 25 As regras previstas por esta Resolução visam complementar as já existentes e nâo

constituem uma relação exaustiva, podendo ser atualizadas com o Íempo.

Esra Resolução entraná em vigor na data de sua publicação.

IPPASSO, 15 de agosto de 2019.

t.zP
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Presidente do IPPASSO
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