
lPPnssos
RXSOLUÇÃO N. 003, DE 16 DE NOVEMBRO DE m19

Instinri a Política de SegurêDça da tnforÍÍâção (PS4 do Insrituio
de Previdência §ocial dos ServidoEs Muddpais de Passo
FuDdo - IPPASSO.

A PRESIDENTE DO INSTITT,'TO DE PREVIDÊNCI.A SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PASSO zuNDO - IPPASSO, no uso de suas atribrúçôes le8ai§, que
lhe confere a Lei Municipal n" 4.221n0o5, considerândo o Progrâma de C€Ítiftcaçâo
Institucional e Modernlzação da cesrÂo do6 Re8imes Púpdqs .le prevtdêria Social da
União, dos Estâdos, do DisEito FedeÉl e dos Municípios - "Pntcestão RPPS",
hstituído pela Port ia MPS n" 185, de 14 de maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1' Para efeitos destô R€.olução, considerâm-se como seryiços e recrrsos de
informática do ÍPPASSO os eqúpaEentos utillzâdos pelos sêrüdotts pribticos
m,tricipais, estagifuios e prEstadores de seúiço§, tais como: computadorE§, irDplrêsoras,
e-Erail§, links de Intemet e afi$.

AÍ. 2' para obter o acesso à Itde e recursos de infoÍmática do IPPASSO, o seruidor
público, estâgiário ou presEdor de süviços devsá preencher e assirar a ficlla cadêsfral
com o termo de compÍomisso eltr quê úânife§ta coúecimento, coDcordâ[cia e

comprometimento de acatar este regulamento e demais norEras tsirlmrcs ao uso da

informátlca.

Parágrafo Único - o cadasüameDto do usu,írio para acesso se dará agis conhecimento e

autorização do órgão gestor.

CAPÍTULO I

DA UTILIZAÇÃO DA REDE E EQUIPAMEI{TOS

Aí 33 O acesso à rede e equipamentos somente será permitido se autorizado pelo órgão
gestor, sendo vedâdo o acesso aos dados não disponíveis palâ o usuário, conêxão a

seúidor ou conta cujo acesso Dão sêjã exptessamente ôulorizado ao usuário ou colocar a
prova a Seguaança de outÉs rede§.
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rPPnsso)
An.4o Fica €xpressamente proibida a irteÍvenção nos seNiços de qualquer ouno
usuário, servidor ou rede, inclúdo os ataques do tipo "n€gadva de ac(§so", provocar
congestionamenro em íedes, tenaaüvas deliberadas de sobrecarre8ar uú servidor e
lcntativas de invadir um seryidor.

Aít. 5" Anles de aus€ntâr-sê do s€u local de trâbãlho, o usuário deverá fedrar rodos os
progrâmas acessados, eúiando, desta maneira, o acess{r por pêssoas Dão aurorizdas e 5e

pmsível efetuar o logouy'logoff da rede ou bloquelo do desktop aEauÉs de senha.

Art. 6' O usuário deverá efetuar manutenção no diretório pessoal, evltando aaÍmulo de

arquivos inúteis.

Ar1. 7" Fica pÍoibido âo usuáÍio:

I - expor, armazenar, distÍibuir, editar ou gravar material de naorgza pomoBráfica,
racista, ou qualquêr outÍo ilegal, jogos, músicas, filmes arravê do uso dos r€c1rlsos

computacionais da rede;

ll - criar ou remover arquivos fora da áaea alocada ao usuário ou que venhâm a

comprometer o dêsempênho e funcioDameíto dos sisteÍnas.

lll - acessa! sites ou serviços que rcpresentem ísco aos dados ou a êstltrura de r€des da

administração municipal;

lV - alterar âs configuraçôes de rede e iniciâlizaçào dâs máquinas, bem como
modificaçôes que possam trazer algum pÍoblemô futuro;

V - revei& a sua s€nha de acesso;

Vl - conectar equipamentos à rcde sem a devida autorização;

Vll - abrir compuradorcs para qualquer tipo de reparo;

VIll - instalar ou remover softwares que não forem devidâmente acompanhados de

autorização escrita pelo órgáo gesaor.

An. e O usuário é responsável pelos equipamentos que uüliza, os quais pênencem ao

patrimônio público.

Parágrafo Único - A remoção ou tra$ferência dos equipamentos só dêve ser realizadâ
após â comunicaçâo ao órgâo gestor e o pÍeenahimento e assinatuÍa do Tenno de

Recebimento GuaÍda de Bens - TransfeÍência, emitido no sislema Thema, pelo
responsável pelo Patrimô[io do IPPASSO.
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lPPnssoil
Art. I É vedado o acesso, cópia, afteração ou reoo@ (h âquivos de terceirrc sem
autorização explícit4 ressalvando casos especiais, pm(egidog por trormas ou
regüamentos, devenô sêr respeitada a propd€dade lrüeleúual.

Art. 10 O usuiírio é responsável pela manute!ção dos dados e pela realizaÉo dê cópiâs
de segurar4a dos dados e informações ma[tidas em estôçôes de trabàlho, trot€books ou
equipârnentos similales.

Ar. 11 O usuáío deverá yerificar e atualizar um anti-vírus Bo trúcrocoDpütador de uso.

CAPÍIULO II

DA UTILIZAÇÃO DE E.MAIL

Art. 12 É proibido o ass€?io ou peÍfirbação de
utilizad4 frcquência ou tamanho das mensa8ens;

seja au'avâ de llnguagem

AÍt. 13 trica proibido:

I - o enüo de $ande qualddade de mensagens de e-mail ('Junk mall" ou ''spam") que,

de acordo com a capacidade t!ícnica da Rede, seja prejudicial ou gere redaoaçôes de
ouÍos üsuádos, incluindo quãlquêr tipo de Eala direta, como, por exemplo
publicidade, comercial ou não, anincios ê infoEEtivos, ou Fopâganda politica;

II - reenviâr ou de qualquer forma pmpagar mensagers em câd€ia oü "pirâmides";

lÍl - o envio de e-mail com conteúdos prejudiciais a utilizaçâo da rede;

[V - sobrecaEegar um usuáio, site ou sewidor com e-mail muito extmso ou numerosas
pârtes de e-mail;

V - forjar qualquer das infolmações do cabeçalho do remetelte;

VI - a utilização de linguagem ertr respostas aos e-llail comerclâis, tais como
abreüações de palalTas ( Ex.: '!c" ao invés de "você" );

fut 14 É obrigató.ia a marufEnção da caixa dê e-mail, evitado aqimulo de e.Eails e

arquivos inúteis.
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tPPnsso)
Art. 15 É pêrtritida a utilização dos prograrnas Mozilla/Fircfox, Gogle Chrome, lE,

Edge, Safari, opera ou outro softwarc homologado pelo órgão gestor, para acesso à

inteme! e aos e-mails.

Art. 16 A cotâ máxima de e-mails armazmados nâo deve ultrapassff os 50 MegaBytês.

CAPÍTULO Xt

DA UTILÍZAÇÀO DE ACESSO A INTERNET

An. 17 Fica proibido:

I - a utilização de proxy altemativo;

ll - a divulgação de informat'o€s corrÍidenciâis do IPPASSO em grupoE de disclrssão,
listas ou bate-papo, não imponando se a divulgação foÍ deliberada ou inadwrtida, sêndo
possivel sofrer as penâlidades prcústas nas politicas e procedimêntos illternos e/ou ffi
forma da lei.

AÍr. l8 Os servidorrs públicos e esBgÉÍio6 com acesso à lntemrt po&m fazer
download somente de pmgrarlas ligâdos diEtaheEte às atividades da Prefeitura e

devem providenciar o que for necessário para rêgularizar a licença e o Íêgislm desses
proEramas.

An. 19 os servidoÍes públicos e estagiários com ac€sso à InÍemet não podem eÍetuar
upload de qualquer software licenciado ao IPPASSO ou de dados de propriedade do
IPPASSO ou de seus clientes, s€ú expÍessô aurorização do órgão gestor.

An. 20 É obrigatória a utilização do programa Mozilla/Firefox, Google Chrome, lE,
Edge, Safad, Opera ou outro softwaft homologado pelo órgão gestor, para ser o cliente
de navêgaçâo.

An. 21 Não se!á permirida:

I - a utilização de softwares de pêêr-to-p€e. (P2P), lais cúmo Kazaa, Morpheus e afins;

Il - a utilização de serviços de st eaming, tais como Rádios On-l-ine, TV Digiral, Usina
do Som e a6ns-

^n. 
20-A Os colaborador€s do IPPASSO teÉo acesso a sisremas utilizados via acesso

rcmoto à Prefeitura Mutricipâ], para gerenciame[o de prorocolo, contabilidade e
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tPPnsso)
patrimônio (Thema), folha de pagamento e cadastro geral (ADM) e simulações de

benefícios (SICAPWER), ou ouúos que vieÍem a sub6tituir com a mrsma finalidade,
desde que autodzados formalmente pclo órgão gestoÍ, ern ÍorÚluláIio que deverá conrer
a justificativa de acesso a cada módulo, confonne formulário constante no ÂNEXO I

CAPÍI'ULO ry
DA VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÀO DA POLÍTICÂ DE UTILIZAÇÁO DA REDE

Aí. 22 Para garantir â e,(êcução da prescDtê resoluçào, o IPPASSO se Éseúa no direito
de:

t - implanrar softrararcs e sistemas que podem monitorar e gíâvar todos
lntemet aravés da rêde e das estaçõe5 de tlabalho do IPPÂSSO;

tt - Ínspecionar qualquer arquivo armazênado na rêde, êstejam no disco local da êstação

ou nas fueas privadas da rede, úsando asseguÍar o rígido cumprime o dêsta políticâ;

III - instãlar uma serie de softwares e hardwares para proteger a rede iDreEô e güândr a

imegridade dos dados e pIograma§, incluindo um fiEr{all.

Art. 23 O IPPÂSSO podeÍá, se julgar necessário, bloquear:

I - acesso à arqúvos que compmmeta o uso de banda ou p€rtube o bom andamento dos
üabâlhos;

Il - acesso a dominios que aomproúetam o uso de banda ou penurbe o bom andamento
dos trabalhos;

III - e-mail com arquivos anexos que comprometa o uso de banda
andamento dos Eabalhos;

perturbe o bom

w - e-ínail para destinatários ou dominios quê comproEeta o uso de bânda ou perturbe
o bom ândameoto dos rabalhos.

CAPTruLO VI

DAS PTJNIÇõES
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An. 24 0 descumprimento das nonnas estabelecidas nêsta Resolução, seja isolada ou
cumulativamente, ensejará:

| - encaEinhamento ao servidor público e ao chefê imediato, por memorando, de
comunicado informando o descumpímento da rorma, com a indi€açâo da violaçãg
praticada.

ll - Enquâdramento do servidor nas infrações preüstas do Código de Ética do
IPPASSO, quando cabível;

Itl - Abertura de Sindicânciô ou Processo AdrdlistErivo Disciplinar para inv6tigaçào
e punição, conforme normas esta rárias, do colaboradq que d€scumpdu esta
Resoluçâo.

CÀPí] U_LO V

SEGURÁNÇA FÍSICA E DO AMBIENTE

An, 25 Este capiru.lo se aplica no âmbito do IPPASSO, objetivan& pÍ€lre[t o acesso
físico não autorizado, danos e hterferências com os rcctnsos de pÍoc€ssamento das
informações e nas informaçôes do lDstituto.

Art, 26. Ficam definidas as s€guinres direrrizes gerais:

I - Perimetro de Segularlça Física - Os peÍímetros de segurança fisicà do insituto devem
estar bem deÍinidos, em locais que eüt€m a enüada de pessoas não autorizadas.

Il- Os acessos às dependências do prÉdio dêvem ser controlâdo6 por uÍna árêa de
recepçâo, além de sisremas de s€guratça e de combate a incêndio§.

III - Conholes de Enhada Física - As úeas que conteúam matedal de acesso restrito só
podem ser acessadas por pessoas autod?ádas.

ô) CÍachás de idemiticaçào de funcionários deverB ser urilizados.

c) O Íegisho de âceaso e saíde de servidores é realizado p€lo ponro biométdco.

lV - SeBulançê em escritórios, salas e instalaçõ€s

a) Os escritórios, salas e instalações devem seÍ ôcessados apênas poa pessoas

autorizadas.
t,) O acesso para a enúega e o carlegamento de materiâis, assim como â preslaçâo

de serviços por teaceircs, de\,e ser conrolado e superuisionado pela Direioriâ
AdminisrÍaüva.
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tPPasso)
c) As áreas em que é realizado o púces§âEento ejou alEâzenamento de

in[ormações sempre que nào estiverem ocupadas, devem saÍ devidamente

tralcadas. Em cada sala de arquivos citadas nessa alínea deveÉ ser instalada
câmela de monitoramento.

V - Localização e pmteção de equiFmemos

a) Os equipamentos do instituto devem esiar serDpre proregidos de ameaças e

perigos do meio ambiente e de acesso não autorlzdo-
b) Os equipa$entos devem ser pmtegidos conEa falhas oo fom€cimeito de creÍgia

elétrica-
c) Devem ser instaladas iluminação de e rergência nas dep€ndêrcias do Instituto.
d) Devem ser adotados conEole6 para minitrlizar o dsro de ameaças ffslcas

potenciais e ambientais

VI SeguaÍça do cabeamento - o câbeamenro de energia e de telecomuica§6eÉ deve
estar protegido contra interceptaçào, inrerfêrência e dano6, - DÊve-s€ &amer ulu acesso
controlado aos painéis de conexôes e às salas de cabos.

vll- Marutenção dos equipamentos

a) A manutençâo dos equipamentos devê sêI realizada ros in(ervâlos
recomerdados pelo fomecedor e de acordo com as suirs espccificrçôes, poÍ
pessoâl de manüteíçâo autorizado.

b) Sempre que possivel, e que não compmmerir a segurança das i orEaçôes, essas

dêvem ser eliminadas do equipamento que sofrerá a manutenção.
ç) Todos os equipamentos devem ser testôdos apris manuteBção ou trroc!,

VI[- Remoção de ativos

a) Equipamentos, informâções ou solhraÍe nâo devêm ser redrados do local sem

autorizâção pÉviâ.
Em caso de rêmoção lecEssária, elâ deve s€r ôltodzada pelos sêrvidorcs
públicos responsáveis p€los ativos em questão e sua retirada e devolução deve
sêr conrolada, por meio de registro.
Forâ das dependênciãs do tnstituto devese sempre aváIiar o risco das
informaçôes imponántes conddas €m eqúpan€Ítos (computadores e

dispositiyos de armazenamento de informações em geral) e caso necessário,
recomenda-se supeÍvisão nâ sua utili?ação.

I X - Reutilização ou descaÍe seSuro de equipamentos

Todos os equipamento6 que contenham mídias de &Daz€namento de dados
deveE ser examinados antes de sua rêutilizaçâo ou descare pâra assegurar a

remoção de infonDações sensíveis.
As mídias de aÍoeeoame o que (onteúarn informações confidelciais ou dê
diÍeitos autorais devem s€r desEuidas fi§camente, ou as suas hformaçóe§
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rPPnsso$
apagadas ou sobregravadas por meio de técnicas que tornem as informações

originais Lrecuperáveis.
c) Em caso de dispositivo defeituoso, recomenda-se a destnrição física da unidade

de armazenamento, visando a eliminasão das io-foÍmações aü€s do des(ane. -
RÊcomenda-se tambÉm encriptação de unjdades de armazenamento com dados

sensíveis, â fim de evitar problemas de segurança em câsos de descarte das

mêsmas.

x - EquipÂmento de usuário sem moniloramento

a) Os usufuios devem âssegurar que os equipamentos não monitoEdos ]Êoham
pmteção adequada, encerrando as sessôes arivâs ou utilizando tela de pÍoteçào
com senha sempre que não estiveEm presentes no ambimte.

)Í- Politica dê mesâ limpa e tela limpa

â) Informaçôes sensíveis ou críticas eln papel ou mídia d€ amazenamênto
elêtrônica devem sempre estar em local seguro quando nâo utilizadas,
priÍrcipalmente quando ô escritório estiver desocupado.

b) Os computadores devem sempre estar desligados ou pÍotrgldog por seúa
quatrdo não estiverem ern uso.

c) lmpressoras e outros equipâmentos com tecnologia de repmdução são ltilizsdas
mediânte autorização, e qualquer documento com informação sensível devê ser
ÍeriÍado rmediatamenle àBís sua impressâo.

An. 27 O IPPASSO fará a.ontÉtação de um disco virtuôI, para fins de armazenamento
na internet dos dados de backup do lnstituio.

§r" Tal procedimento deverá ocorrei por meio dê acesso com senhâ, a ser Íealizado pelo

seÍvidor rcspônsávêl p€lo Patrimônio do IPPASSO

§2" Deverá ronstü no bêckup os pDcessos fisicos já encerrados, de forEâ digitaüzada.

An. 28 As rcgrâs preüstâs por esta Resolxção visam complementar as já existentes e

nào constituêm umâ Íelaçâo exausüva, podendo ser atualizadas com o tempo.

Afi. 29 Revoga-se a Resolução 002y2019 do IPPASSO

Aí. 30 - EÍa resolução enüa cm úBor lra data de sua publicação.

i- í:-- ,-- 1.=. j,-,..- .-. ..
Marinâ Zancanaro Borowski

Presidente do ÍPPASSO
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ANEXO 1

r
Login

r ln*.no
r-

E-mall pessoal

f 
E-mailinstit,rcioaal

Nome completo, I

Telefone: ffif;

Vencirnento do contrato: I

Justilicativâs para uso d€ senha:

Têamo dê Rêsponsabilidade do DiÍêtor Adrdnistrêtivo

PedaÍo seÍ co-Íesponsável pela coúa ou senha por Ínim àutorizada neste darumento, obedêcendo

as pormas contida§ no íegldamento.

I Autori?ásão do Diretü Adrninistrativo
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rirt t!d. c: *nr.rt i.b §êctt
ô. §-\,ÊoÉ,lA,tdí:-
d§ Anstp ÂrúL

Data:
POI

TenÍo de Cornpromisso do UsuiÍio

Dêalaro quê li, entendi e aceito as deternináçôes €ontidâs Do Reglrlamento pâra l§o de tEcursos decom-pu{rçâo ê redês da pMpF, comprornerendo-me ao eumpÍim;; i;;;j d"* ; ;;; ,""*.,crduvôs êo d$onto. por isso, dssumo quaisquer conseq{iêfiaias sdvindas do de§cuanDÍiÍn(nto o

:::::Tl,: * IlorÍDds, sendo resF,onsiivet pet,r(s) conu(s) soltctbda(s) Des.e documê , fazendouso culoidolo dâ5 seúôs de dcesso e manlendo.âs êm sigilo.

Assina&rá do usuá oi

passo r.ndo, I <je f o" I

I
o
E
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