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TNSTRUÇÃO TOnUATIVA No 06/2018.

Considerando a necessidade de estabelecer regras
acerca da Política de Segurança da lnformação do

lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Cariacica.

A Presidente do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica,

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal no 2812009.

RESOLVE:
CAPíTULO I

OBJETIVO

Art. 1o. Este documento tem por'objetivo divulgar, no ambiente interno do lnstituto de

Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica - lPC, as Políticas de

Segurança da Informação - PSl, buscando orientar os usuários para uma utilização segura
dos recursos de tecnologia da informação disponibilizados pela instituição do IPC em
parceria com a Sub-Tl da Prefeitura Municipal de Cariacica.

Art. 20. O termo tecnologia da informação (Tl) pode ser definido como o conjunto de recursos

tecnologicos e computacionais para geração e uso da informação, abrangendo todas as

atividades desenvolvidas na sociedade pelos recursos da informática.

Art. 30, Recursos relacionados à Tl, como lnternet, correio eletrônico, redes sem fio, entre

,outros, são atualmente ferramentas de trabalho indispensáveis no desempenho das mais

diversas atividades. Porém, tais recursos podem ser explorados para fins ilícitos, como roubo

de informações, disseminação de vírus, envio de spam, etc..

CAPíTULO II

APLTCAçÃO

Art. 40. As políticas de segurança da informação de que trata esse manual aplicam-se a
todos os servidores, prestadores de serviços, parceiros e usuários que utilizem o ambiente
informacional do lPC, ou acesso às informaçÕes pertencentes ao lnstituto.

Art. 59. As políticas de segurança da informação aqui tratadas observam o cumprimento das

normas constantes no manual. O descumprimento dessas normas, a exemplo de fraudes e
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invasão ou violação da integridade dos dados e informaçÕes do lnstituto, ficarâ submetido à

legislação nacional em vigor.

Art. 6". Aplica-se ainda ao gerenciamento de quaisquer equipamentos, programas, meios

físicos de tráfegos e sistemas de armazenamento digital de dados e informaçÕes incluindo

notebooks, tablets, unidades moveis de armazenamento (discos rígidos-HDs), smartphones,

impressoras, além das estaçÕes de trabalho, inseridos no ambiente do lPC.

CAPíTULO III

oBJET|VO DA POLíTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Art. 70. A polÍtica de segurança da informação visa a garantir a integridade,

confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informaçÕes processadas pela

instituição. Segue abaixo o conceito de cada um dos termos citados:

l. lntegridade - Consiste na conformidade de dados armazenados com relação às

inserçôes, alteraçÕes e processamentos autorizados e efetuados.

ll. Confidencialidade - Consiste na garantia de que somente pessoas autorizadas

tenham acesso às informaçÕes armazenadas ou transmitidas por meio de redes de

comunicação.
lll. Autenticidade - Consiste na garantia da veracidade da fonte das informaçÕes.

lV. Disponibilidade - Consiste na garantia de que as informaçÕes estejam acessíveis às

pessoas e aos processos autorizados, a qual- quer momento requerido, durante o

período acordado entre os gestores da informação e a área de informática

CAPíTULO IV

USUÁRIOS

Art. 8'. O usuário que utiliza os recursos informacionais deve:

l. Cuidar adequadamente do equipamento.

ll. Garantir a sua integridade física e o seu perfeito funcionamento, seguindo as regras e

orientações fornecidas pelo profissional de Tl da instituição.

lll. .O usuário tem a responsabilidade de transferir para o servidor designado as

. informaçÕes que estáo no computador e que precisam possuir copias de

segurança(backup).

GAPíTULO V
RESPONSABILIDADE E FORMA DE USO

Art. 9'. O usuário que utiliza acesso a internet:
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E responsável por todo acesso realizado com a sua identificação/autenticação.
Não é permitido acessar locais virtuais (sites) que:

a. Possam violar direitos de autor, marcas, licenças de programas (softwares) ou
patentes existentes.

b. Possuam conteúdo pornográfico, relacionado a sexo, exploração infantil ou ao

crime de pedofilia.

c. Contenham informações que não colaborem para o alcance dos objetivos do

I PC.

d. Defendam atividades ilegais.

e. Menosprezem, depreciem ou incitem o preconceito a determinadas classes
como sexo, raça, orientação sexual, religião, nacionalidade, local de

nascimento ou deficiência física.
f . Que não tenham relação direta com a tividade profissional desempenhada pelo

usuário.
Não deve retirar (copiar) dos endereços acessados, material que não seja para o uso
profissional no lPC. Nesses casos, o usuário deve garantir que está cumprindo a

legislação em relação ao direito autoral, licença de uso e patentes existentes e que o
uso do material foi autorizado pelo gestor da sua área.

Não é permitido o uso de serviços de mensagem instantânea através dos

computadores do lPC, exceto em eventuais situaçÕes de uso profissional autorizado
pela Presidência.
Não é permitido o uso de serviços de rádio, download de vídeos, filmes e músicas,

através dos computadores do lPC, exceto em eventuais situaçÕes de uso profissional

autorizado.

il

V

IV

CAPíTULO VI
SENHAS

Art 10. Via de regra, o acesso aos diversos serviços de informática, como sistemas, e-mail,

redé local, entre outros, ocorre mediante autenticação do usuário através de seu nome de

usuário (login) e senha (password). Tal processo visa garantir que o acesso à informação

seja obtido apenas por pessoas autorizadas (garantia de confidencialidade).

Art. 11. Cada usuário é responsável pela escolha de suas senhas pessoais. Algumas
recomendaçÕes importantes:

l. Selecione senhas de boa qualidade. Uma senha bem elaborada reduz as chances de

ser comprometida. Algumas recomendações para elaboração de senhas:

ll. Utilize senhas com pelo menos 8 caracteres (alguns sistemas limitam o uso de

caracteres mínimos);
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Não elabore senhas baseadas em informaçÕes pessoais, como nomes,

sobrenomes, número de documentos, placas de carros, telefones e datas;

Não elabore senhas baseadas em palavras que constem no dicionário de

qualquer idioma;
Não elabore senhas com caracteres repetidos ou sequenciais. Êx.'. aa22, abcde,

ab123;
Não elabore senhas com caracteres seguidos no teclado do computador. Ex.: qwer,

zxcv;
Procure elaborar senhas baseadas em frases, deste modo, basta lembrar a frase para

lembrar a senha: Exemplo: A partir da frase "Cariacica é um município do Espírito

Santo" podemos criar a senha CeumdES utilizando as iniciais da mesma.

Nunca divulgue ou compartilhe senhas pessoais. As senhas são utilizadas no

processo de identificação do usuário perante os serviços de informática. Sua

confidencialidade é importante, de forma a evitar que terceiros acessem informaçÕes

sensíveis, como e-mails e arquivos pessoais, documentos sigilosos, etc.

Cada servidor possui login e senha individual, não sendo necessário divulgar ou

compartilhar tais dados;
Altere periodicamente as senhas, com o objetivo de assegurar a confidencialidade das

mesmas. É recomendável que as senhas sejam alteradas a cada dois ou três meses

no máximo(exceto as senhas definidas pela Sub-Tl da Prefeitura de Cariacica);

Quando possível, não utilize senhas iguais para serviços diferentes. Ex.: Utilize

senhas distintas para o skype e o e-mail;
Evite registrar senhas em locais inseguros, como anotações em papel, embaixo do

teclado, adesivos colados no monitor, etc. O recomendável é apenas memorizar a
senha;
Sempre altere as senhas temporárias no primeiro acesso. Ex.: Alterar a senha inicial

do email no primeiro acesso;
Não digite senhas quando observado por outros, evitando assim que outras pessoas

descubram suas senhas;
Sempre altere uma senha quando suspeitar que a mesma foi descoberta.

CAPíTULO VII
CERTIFICADO DIGITAL

Art: 12. Certificado digital é um documento eletrônico que identifica pessoas e instituições,
provando sua identidade e permitindo acessar serviços informatizados com a garantia de

âutenticidade, integridade e não-repúdio, assim como assinar digitalmente documentos.

Avenida Edgar Gonçalves, S/N, Campo Grande, Cariacica - ES
Telefax: 3396-7544 - e-mail: adm inistrativo@ipccariacica.es.gov. br

Ê+

+, tN



IPC .IHSTITUTO DE PREUDÊNCIA DOS SERVIDORES
púeucos Do nauntcÍpto DE cARlActcA

ÇNFJ : 00.,144.43fl00o1 -25

Art. 13. O certificado digital destina-se a qualquer pessoa, física ou jurídica, sendo emitido
por uma Autoridade Certificadora (AC). Os certificados utilizados no IPC são emitidos pela

Caixa Econômica Federal.

Art. 14. Cada usuário é responsável pela guarda e utilização de seu certificado digital.

Algumas recomendações importantes:
l. Nunca forneça o certificado digital a terceiros. O certificado digital é um documento

pessoal e intransferível. Assim como outros documentos pessoais, como CPF, RG e
passaporte, não deve ser fornecido a terceiros por questÕes de segurança;

ll. Aplique as recomendaçÕes descritas no item 2. Senhas para as senhas do certificado
digital. Um certificado digital possui duas senhas: PIN e PUK.

lll. O PIN (Personal ldentification Number) é fornecido pelo usuário na utilização do

certificado, como por exemplo para assinar um documento eletrônico.

lV. O PUK (Personal Unblocking Key) é utilizado pelo usuário para alterar o seu PIN em

caso de necessidade.

CAPíTULO VIII
INTERNET

Art. 15. O acesso à lnternet no IPC está disponível para servidores a partirdas estaçÕes de

trabalho conectadas à rede local da instituição. Algumas recomendaçÕes quanto à utilização

da lnternet.
l. Não acesse sites e serviços de lnternet suspeitos, como os relacionados à

pornografia, software ilegal, spam, etc. Tais sites costumam ser utilizados para

disseminação de vírus e roubo de informações pessoais;

ll. Não acesse sites e serviços de lnternet sem relação com as atividades
desempenhadas pela instituição, como sites de jogos, foruns não profissionais,

comunidades de relacionamento pessoal, bate-papo, áudio e vídeo, dentre outros,

evitando assim que o desempenho do acesso a lnternet e serviços relacionados sejam

afetados;
lll. Não utilize softwares e serviços de lnternet não homologados pelo profissional de Tl,

como aqueles relacionados a compartilhamento de arquivos (Ex.: utorrent), troca de

mensagens em tempo real (Ex.: FACEBOOK, TWITTER), transmissão de áudio e
vídeo (Ex.: RealPlayer, YouTube), evitando assim que a segurança e o desempenho
da rede institucional sejam afetados;

lV. Somente envie informações pessoais através de sites seguros. lnformaçÕes pessoais,

como senhas e números de cartÕes de crédito, devem ser fornecidas somente em

sites considerados seguros. Para identificar se um site é seguro, verifique se o

À
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endereço do mesmo (URL) é iniciado por https:// e se o navegador (Ex.: Chrome,

Firefox) exibe a figura de um cadeado fechado;

V. Somente acesse sites de instituições financeiras e públicas digitando o endereço
diretamente no navegador, nunca clicando em outro site ou em um e-mail recebido,

evitando assim que dados pessoais sejam furtados através de sites fraudulentos;

Vl. Não utilize computadores públicos ou compartilhados, como terminais em aeroportos,

cafés e shopping centers, para acessar serviços disponibilizados no site do lPC,

webmail, etc. Computadores compartilhados são ambientes inseguros, onde

informações sigilosas podem ser obtidas por terceiros.

CAPíTULO IX

CORREIO ELETRÔNICO

Art. 16. O serviço de correio eletrônico institucional está disponível para servidores a partirde
qualquer estação com acesso à lnternet. Algumas recomendaçÕes quanto à utilização do

serviço de correio eletrônico:
L Não abra e-mails e anexos considerados suspeitos, como os relacionados à

pornografia, propagandas, correntes, arquivos executáveis, remetentes

desconhecidos, dentre outros. Tais e- mails e anexos costumam ser utilizados para

disseminação de vírus e roubo de informaçÕes pessoais. Caso considere um e-mail ou

anexo suspeito, apague o mesmo de sua caixa postal;

ll. Limpe periodicamente sua caixa postal, apagando e-mails antigos, spams, etc. Tal
procedimento previne o não recebimento de e-mails devido ao "estouro" do limite da

caixa postal;

lll. Evite enviar e-mails para um grande número de destinatários, pois tal atitude
compromete o desempenho da rede local e do serviço de correio eletrônico;

lV. Utilize o serviço de correio eletrônico somente para fins profissionais, pois o envio de

e- mails sem relação com as atividades desempenhadas pela instituição compromete
o desempenho da rede local e do serviço de correio eletrônico;

V. Divulgue seu e-mail do IPC somente para fins profissionais, evitando informar o

mesmo em sites e serviços de lnternet não seguros. Tal procedimento reduz o

recebimento de spams e de outras mensagens indesejadas;

Vl. O usuário que possua um endereço de correio eletrônico institucional:

a) : Será responsável por todo acesso, conteúdo de mensagens e uso relativos ao

seu e-mail institucional;
b) Deverá utilizá-lo somente para encaminhar mensagens relacionadas às suas

funçÕes profisionais no lnstituto;

c) Não é permitido criar, copiar ou encaminhar mensagens ou imagens que:

contenham declaraçÕes difamatórias ou linguagem ofensiva; façam parte de

É.+
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correntes de mensagens, independentemente de Serem legais ou não e

repassem propagandas ou mensagens de alerta sobre quaisquer assuntos

CAPíTULO X
ESTAÇÕES DE TRABALHO

Art. 17. Constituem estaçÕes de trabalho os computadores e notebooks registrados como

patrimônio do IPC e utilizados pelos servidores no desempenho de suas atividades

funcionais. Algumas recomendaçÕes quanto à utilização das estaçÕes de trabalho:

l. Não instale softwares sem a autorização do profissional de Tl. Somente softwares

devidamente licenciados para utilização no IPC e homologados pelo profissional de Tl

podem ser utilizados nas estaçÕes de trabalho. A utilização de software não licenciado

ou considerado "pirata" constitui infração prevista na Lei no 9.609/1998

( http ://www. pla n a lto. gov. br/ccivi l-03/Leis/19609. htm ) ;

ll. Não instale, remova ou modifique qualquer software ou hardware sem a autorização

do profissional de Tl, pois tal atitude pode comprometer a segurança e o desempenho

da estação de trabalho;
lll. Acesse a estação de trabalho somente com sua conta de usuário, ou seja, nunca

utilize uma estação de trabalho através do nome de usuário (login) e senha

(password) de outra pessoa. Tal procedimento visa garantir a confidencialidade das

informações processadas;

lV. Ao se afastar da estação de trabalho, efetue o bloqueio ou "logoff" da mesma,

evitando assim que outra pessoa acesse a estação de trabalho através do seu nome

de usuário (login) e senha (password);

V. Utilize a estação de trabalho somente para fins profissionais.

Vl. Mantenha a ârea de trabalho da estação com a menor quantidade possível de

ícones(ex: arquivos de imagens, pdf, atalhos, etc) melhorando assim o desempenho

do computador;

CAPíTULO XI

REDE LOCAL

Art. 18. O acesso à rede local do IPC está disponível para os servidores a partir das estaçÕes

de trabalho. Algumas recomendações importantes:

l. Não utilize computadores pessoais na rede local do lPC, ou seja, somente acesse a

rede local através de computadores e notebooks registrados como patrimônio da

instituição. Computadores pessoais conectados à rede do IPC representam uma das

principais portas de entrada de vírus e outras ameaças à segurança da informação;
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Armazene na rede somente arquivos relacionados com suas atividades funcionais, ou
seja, não utilize a rede para armazenar arquivos pessoais, como fotos, músicas,
vídeos ou qualquer tipo de arquivo sem relação com as atividades do lPC. A má
utilizaçáo do espaço disponível para armazenamento de arquivos afeta o desempenho
de serviços essenciais;
No lPC, nunca utilize redes sem fio de terceiros. Caso seja necessário acesso sem fio,
utilize somente a rede local sem fio disponibilizada pela instituição quando assim
permitido, evitando assim que informações sensíveis sejam interceptadas por
terceiros.

Art. 19. Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

Cariacica/Es 19 de Junho de 2018
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