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INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº. 001/2015 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A SEGURANÇA FÍSICA E 
LÓGICA DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, DADOS E INFORMAÇÕES NO 
AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO. 
 
 
VERSÃO: 01 
DATA: 08 de setembro de 2015  
ATO APROVAÇÃO: Decreto Normativo nº 145 /2015  
UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Finanças  
 
 
CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 
 
Art. 1º - Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e 
procedimentosa serem observados para a segurança física e lógica dos 
equipamentos, sistemas, dados e informações no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Marechal Floriano. 
 
CAPÍTULO II - DA ABRANGÊNCIA 
 
Art. 2º- A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades da 
Administração Direta da Prefeitura de Marechal Floriano. 
 
 
CAPÍTULO III - DOS CONCEITOS 
 
Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 
 

I - Ambiente Lógico: é composto por todo o ativo de informações da 
entidade; 

 
II - Segurança Lógica: é a forma como um sistema é protegido no nível de 

sistemaoperacional e de aplicação. Normalmente é considerada como proteção 
contra ataques, mas também significa proteção de sistemas contra erros não 
intencionais, como remoção acidental de importantes arquivos de sistema ou 
aplicação; 

 
III - Controles Lógicos: são barreiras que impedem ou limitam o acesso a 

informação,que está em ambiente controlado, geralmente eletrônico, e que, de 
outro modo, ficaria exposta a alteração não autorizada por elemento mal 
intencionado; 
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IV - Ambiente Físico: é aquele composto por todo o ativo permanente das 
Unidadesintegrantes do Poder Legislativo Municipal; 

 
V - Segurança Física: considera as ameaças físicas como incêndios, 

desabamentos,relâmpagos, alagamento, acesso indevido de pessoas, forma 
inadequada de tratamento e manuseio do material; 
VI - Controles Físicos: são barreiras que limitam o contato ou acesso direto a 
informação ou a infraestrutura (que garante a existência da informação) que a 
suporta; 
 
VII - Comunicação de Dados: é a disciplina da engenharia que trata da 
comunicação entre computadores (sistema computacional) e dispositivos diferentes 
através de um meio de transmissão comum; 
 
VIII - Controle de Acesso: são restrições ao acesso às informações de um 
sistema de informação; 
 
IX - Incidente de Segurança: é qualquer evento ou ocorrência que promova uma 
ou mais ações que comprometa ou que seja uma ameaça à integridade, 
autenticidade ou disponibilidade de qualquer ativo da Prefeitura Municipal; 
 
X - Política de Segurança: é um conjunto de diretrizes destinadas a definir a 
proteção adequada dos ativos produzidos pelos Sistemas de Informação das 
entidades; 
 
XI-Segurança da Informação: preservação da confidencialidade, da integridade e 
da disponibilidade da informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como 
autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também estar 
envolvidas; 
 
XII -Back-up: cópias de segurança de arquivos; 
 
XIII – Firewall: sistema ou combinação de sistemas que protege a fronteira entre 
duas ou mais redes; 
 
XIV– Gateway: máquina que funciona como ponto de conexão entre duas redes; 
 
XV – Hacker: pessoa que tenta acessar sistemas de informação sem autorização, 
usando técnicas próprias ou não, no intuito de ter acesso a determinado ambiente 
para proveito próprio ou de terceiros. Dependendo dos objetivos da ação, podem 
ser chamados de Cracker, Lammer ou BlackHat; 
 
XVI - Ameaça: causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar em 
dano para um sistema ou organização; 
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XVII - Vulnerabilidade: fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode 
serexplorada por uma ou mais ameaças; 
 
XVIII - Mecanismos de Criptografia: permitem a transformação reversível da 
informação de forma a torná-la ininteligível a terceiros. Utiliza-se para tal, 
algoritmos determinados e uma chave secreta para, a partir de um conjunto de 
dados não criptografados, produzir uma sequência de dados criptografados. A 
operação inversa é a decifração. 
 
XIX - Unidade Responsável: refere-se à Secretaria de Finanças; 
XX - Unidades Executoras: todas as demais Secretarias e respectivas Divisões da 
Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano que se 
submeterão a esta Instrução Normativa. 
 
 

CAPÍTULO IV - BASE LEGAL 
 
Art. 4º Os principais instrumentos legais e regulamentares que serviram de base 
para a presente Instrução Normativa foram: a Constituição Federal de 1988; e 
ABNT NBR ISO/IEC 17.799/2005. 
 

CAPÍTULO V -DA ORIGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
 
Art. 5º Esta instrução normativa origina-se da necessidade de orientar e normatizar 
os procedimentos a serem adotados nos procedimentos para segurança física e 
lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações da Prefeitura de Marechal 
Floriano. 
 
 

CAPÍTULO VI - DAS RESPONSABILIDADES 
 
Art. 6º-É de competência da Unidade Responsável: 
 

I – Identificar fatores de risco ou insegurança para os equipamentos, 
sistemas e dados; 
 
II – Criar mecanismos que aumentem a segurança física e lógica dos 
equipamentos, sistemas, dados e informações; 
 
III – Testar a segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e 
informações; 
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IV – Sugerir a implementação dos mecanismos de segurança física e lógica 
dos equipamentos, sistemas, dados e informações; 
 
V - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, 
mantendo-a atualizada; 
 
VI - Orientar as Unidades Executoras e supervisionar sua aplicação; 
 
VII - Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras e com a 
Unidade de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão; 
 
VIII - Elaborar fluxograma dos procedimentos e atividades a serem 
adotados; 
 
IX - Fornecer informações aos órgãos de controle interno e externo. 

 
Art. 7º -São responsabilidades das Unidades Executoras: 
 

I - Atender às solicitações da Unidade Responsável pela Instrução 
Normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no 
processo de atualização; 
 
II - Alertar a Unidade Responsável pela Instrução Normativa sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 
sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos servidores da 
Unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 
especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 

 
Art. 8º- São responsabilidades da Unidade de Controle Interno: 
 

I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução 
Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos 
de controle e respectivos procedimentos de controle; 
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II - Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, através da atividade de 
auditoria interna, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles; 
 
III – Elaborar check-list de controle. 

 
CAPÍTULO VII - DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 9º A Secretaria de Administração deverá avaliar o sistema de segurança dos 
ativos a seguir: 
 

I -Ativos de Informação: base de dados e arquivos, documentação de 
sistema,informações sobre pesquisa, manuais de usuário, procedimentos de 
suporte ou operação, procedimentos de recuperação e informações 
armazenadas; 
 
II - Ativos de Software: aplicativos, sistemas, ferramentas de 
desenvolvimento eutilitários; 
 
III - Ativos Físicos: equipamentos computacionais, equipamentos de 
comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos. 

 
Art. 10. A Secretaria de Administração deverá realizar análise/avaliação da 
segurança do sistema de informação, mensurando os riscos de forma sistemática, 
de maneira que se possa estimar a magnitude do risco e os mecanismos de 
controle necessários para a redução dos riscos. 
 

Seção I 
Da Segurança Física 

Art. 11. A Secretaria de Administração deve realizar a instalação e proteção dos 
equipamentos, garantindo que estes sejam colocados em local protegido, para 
reduzir os riscos, ameaças e perigos, bem como as oportunidades de acesso não 
autorizado. 
 
Art. 12. Os equipamentos, informações ou software não deverão ser retirados do 
local instalado e determinado pela Secretaria de Administração sem autorização 
prévia. As seguintes diretrizes devem ser levadas em consideração: 
 

I - os equipamentos, informações ou software não sejam retirados do local 
semautorização prévia; 
 
II - os funcionários, fornecedores e terceiros que tenham autoridade para 
permitir a remoção de ativos para fora do local sejam claramente 
identificados; 
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III - sejam estabelecidos limites de tempo para a retirada de equipamentos 
do local, e a devolução seja controlada; 
 
IV - sempre que necessário ou apropriado, seja feito um registro da retirada 
e da devolução de equipamentos, quando do seu retorno. 

 
Parágrafo Único. Podem ser feitas inspeções aleatórias para detectar a retirada 
não autorizada de bens e a existência de equipamentos de gravação não 
autorizados, e impedir sua entrada no local. Tais inspeções aleatórias devem ser 
feitas de acordo com a legislação e as normas aplicáveis. 
 
Art. 13. Ao se definir o local de instalação dos equipamentos deve-se avaliar o 
nível de segurança e condições dos seguintes fatores: 
 

I. Riscos de ameaças físicas potenciais, tais como furto, incêndio, explosivos, 
fumaça, água (ou falha do suprimento de água), poeira, vibração, 
efeitosquímicos, interferência com o suprimento de energia elétrica, 
interferência com as comunicações, radiação eletromagnética e vandalismo; 
 

II. Condições ambientais, como temperatura e umidade, sejam monitoradas 
para a detecção de condições que possam afetar negativamente os recursos 
de processamento da informação; 
 

III. Proteção contra raios; 
 

IV. Proteção dos equipamentos que processam informações sensíveis, a fim de 
minimizar o risco de vazamento de informações em decorrência de 
emanações. 

 
Art. 14. Ao se avaliar a segurança física do ambiente deve-se adotar mecanismos 
que restrinjam o acesso físico de pessoas não autorizadas, visando prevenir danos 
e interferências com as instalações e informações da organização. 
 
Art. 15. As instalações de processamento da informação críticas ou sensíveis 
devem ser mantidas em áreas seguras, protegidas por perímetros de segurança 
definidos, com barreiras de segurança e controles de acesso apropriados. 
 
Parágrafo Único. O nível de proteção do ambiente físico deve ser compatível com 
os riscos identificados. 
 
Art. 16. A Secretaria de Administração deve estabelecer os perímetros de 
segurança física para proteger as áreas que contenham informações e instalações 
de processamento da informação. 
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Art. 17. Ao se definir um perímetro de segurança física deve-se levar em 
consideração os seguintes fatores: 
 

I. Os perímetros de segurança sejam claramente definidos e que a localização 
e a capacidade de resistência de cada perímetro sejam compatíveis com os 
ativos existentes no interior do perímetro e dos resultados da 
análise/avaliação de riscos; 
 

II. os perímetros de um edifício ou de um local que contenha instalações 
deprocessamento da informação sejam fisicamente sólidos, ou seja, o 
perímetro não deve ter brechas nem pontos onde poderia ocorrer facilmente 
uma invasão; convém que as paredes externas do local sejam de 
construção robusta e todas as portas externas sejam adequadamente 
protegidas contra acesso não autorizado por meio de mecanismos de 
controle, por exemplo, barras, alarmes, fechaduras etc.; e que as portas e 
janelas sejam trancadas quando estiverem sem monitoração, e que uma 
proteção externa para as janelas seja considerada, principalmente para as 
que estiverem situadas no  térreo; 

 
III. sejam construídas barreiras físicas, onde aplicável, para impedir o acesso 

físico não autorizado e a contaminação do meio ambiente; 
 

IV. d) as instalações de processamento da informação gerenciadas pela 
organização devem ficar fisicamente separadas daquelas que são 
gerenciadas por terceiros. 

 
Art. 18. Além da análise realizada nos prédios públicos a Secretaria de 
Administração deve levar em consideração todas as ameaças à segurança 
representadas por instalações vizinhas, por exemplo, um incêndio em um edifício 
vizinho, vazamento de água do telhado ou em pisos do subsolo ou uma explosão 
na rua e as possíveis consequências aos equipamentos e informações 
asseguradas. 
 
Art. 19. Para evitar danos causados por incêndios, enchentes, terremotos, 
explosões, perturbações da ordem pública e outras formas de desastres naturais 
ou causados pelo homem: 
 

I. os materiais perigosos ou combustíveis devem ser armazenados a uma 
distância segura da área de segurança. Suprimentos em grande volume, 
como materiais de papelaria, não devem ser armazenados dentro de uma 
área segura; 
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II. os equipamentos para contingência e mídia de backup fiquem a uma 
distância segura,para que não sejam danificados por um desastre que afete 
o local principal; 

 
III. os equipamentos apropriados de combate a incêndios sejam providenciados 

eposicionados corretamente; 
 
IV. as áreas seguras não ocupadas devem ser fisicamente trancadas e 

periodicamenteverificadas. 
 

Seção II - Da Segurança Lógica 
 
Art. 20. A Secretaria de Administração deve identificar os requisitos de segurança 
da informação. Existem três fontes principais de requisitos de segurança da 
informação: 
 

I - Uma fonte é obtida a partir da análise/avaliação de riscos para a 
organização, levando-se em conta os objetivos e as estratégias globais da 
organização. Por meio da análise/avaliação de riscos, são identificadas as 
ameaças aos ativos e as vulnerabilidades destes, e realizada uma estimativa da 
probabilidade de ocorrência das ameaças e do impacto potencial ao negócio. 
 

II –Umaoutra fonte é a legislação vigente, os estatutos, a regulamentação e 
as cláusulas contratuais que a organização, seus parceiros comerciais, contratados 
e provedores de serviço têm que atender, além do seu ambiente sociocultural. 
 

III - A terceira fonte é um conjunto particular de princípios, objetivos e os 
requisitos do negócio para o processamento da informação que uma organização 
tem que desenvolver para apoiar suas operações. 
 

§ 1º Os resultados da análise/avaliação de riscos ajudarão a direcionar e a 
determinar asações gerenciais apropriadas e as prioridades para o gerenciamento 
dos riscos da segurança da informação, e para a implementação dos controles 
selecionados para a proteção contra estes riscos. 
 

§ 2º A análise/avaliação de riscos deve ser repetida periodicamente para 
contemplarquaisquer mudanças que possam influenciar os resultados desta 
análise/avaliação. 
 
Art. 21. Uma vez que os requisitos de segurança da informação e os riscos tenham 
sido identificados e as decisões para o tratamento dos riscos tenham sido tomadas, 
convém que controles apropriados sejam selecionados e implementados para 
assegurar que os riscos sejam reduzidos a um nível aceitável. 
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Art. 22.Ao se avaliar a segurança da informação, os seguintes termos devem 
serconsiderados: 
 

I - Procedimentos para proteger os ativos da organização, incluindo 
informação esoftware, e a gestão de vulnerabilidades conhecidas; 
 
II - Procedimentos para definir ações quando ocorrer o comprometimento de 
quaisquer dos ativos, por exemplo, perda ou modificação de dados; 
 
III - Integridade; 

 
IV - Restrições em relação a cópias e divulgação de informações; 
 

a) métodos de acesso permitido e o controle e uso de identificadores 
únicos, tais como identificador de usuário e senhas de acesso; 
 

b) um processo de autorização para acesso dos usuários e 
privilégios; 
 

V - Processo para revogar os direitos de acesso ou interromper a conexão 
entre sistemas; 
 
VI - Procedimentos para relato, notificação e investigação de informações 
imprecisas, incidentes de segurança da informação e violação da segurança 
da informação; 
 
VII - Direitos de propriedade intelectual e direitos autorais e proteção de 
qualquer trabalho colaborativo. 
 
 

SECÃO III – DA CONTA DE ACESSO ( login) 
 

 
Art. 23. A Secretaria de Administração deve criar mecanismos de controle de 
acesso através da utilização de senhas de acesso. 
 

§ 1º - Para utilizar os computadores e obter acesso ao correio eletrônico, 
internet da rede corporativa do Município, software, aplicativos e pastas do sistema 
em geral, o gestor da pasta, a qual o servidor é subordinado, deverá solicitar a 
abertura de conta de acesso (login e senha) para o servidor. 
 

§ 2º - O credenciamento de usuários e efetivação das permissões será 
realizado pelo Suporte Técnico. 
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§ 3º - As contas de acesso obedecerão ao seguinte padrão: 
a) Para os casos de email institucional/pessoal: 1º nome, último 

sobrenome,@marechalfloriano.es.gov.br; 
 

b) Para os casos de email institucional: nome do departamento@ 
marechalfloriano.es.gov.br 

 
 
Art. 24. Em relação à criação de senhas deve-se tomar os seguintes cuidados: 
 

I - manter a confidencialidade das senhas; 
 
II - evitar manter as senhas anotadas, como por exemplo, em papel, 
arquivos oudispositivos móveis, a menos que elas possam ser armazenadas 
de forma segura e o método de armazenamento esteja aprovado; 
 
III - alterar senha sempre que existir qualquer indicação de possível 
comprometimento dosistema ou da própria senha; 
 
IV - selecionar senhas de qualidade com um tamanho mínimo que sejam: 
 

a) fáceis de lembrar; 
 

b) não baseadas em nada que alguém facilmente possa adivinhar ou 
obter usandoinformações relativas à pessoa, por exemplo, nomes, 
números de telefone e datas de aniversário; 

 

c) não vulneráveis a ataque de dicionário, por exemplo, não consistir 
em palavras inclusa no dicionário. 

 
V - modificar senhas regularmente ou com base no número de acessos 

(convém que senhas de acesso a contas privilegiadas sejam modificadas mais 
frequentemente que senhas normais) e evitar a reutilização ou reutilização do ciclo 
de senhas antigas; 

 
VI - modificar senhas temporárias no primeiro acesso ao sistema; 
 
VII - não incluir senhas em nenhum processo automático de acesso ao 

sistema, porexemplo, armazenadas em um macro ou funções-chave; 
 
VIII - não compartilhar senhas de usuários individuais; 
 
IX - não utilizar a mesma senha para uso com finalidades profissionais e 

pessoais. 
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Parágrafo Único. Se os usuários necessitam acessar múltiplos serviços, sistemas 
ou plataformas, e forem requeridos para manter separadamente múltiplas senhas, 
convém que eles sejam alertados para usar uma única senha de qualidade para 
todos os serviços, já que o usuário estará assegurado de que um razoável nível de 
proteção foi estabelecido para o armazenamento da senha em cada serviço, 
sistema ou plataforma. 
 
 
Art. 25. A geração de cópias de segurança serão realizadas para garantir que toda 
informação e software essenciais possam ser recuperados após um desastre ou a 
falha de uma mídia. Os seguintes itens para a geração das cópias de segurança 
devem ser considerados: 

 
a) definição do nível necessário das cópias de segurança das informações; 
 
b) produção de registros completos e exatos das cópias de segurança e 
documentaçãoapropriada sobre os procedimentos de restauração da 
informação; 
 
c) a extensão, por exemplo, completa ou diferencial, e a frequência da 
geração das cópiasde segurança reflita os requisitos de negócio da 
organização, além dos requisitos de segurança da informação envolvidos e a 
criticidade da informação para a continuidade da operação da organização; 

 
d) as cópias de segurança sejam armazenadas em uma localidade remota, a 
uma distância suficiente para escapar dos danos de um desastre ocorrido no 
local principal; 
 
e) deve ser dado um nível apropriado de proteção física e ambiental das 
informações das cópias de segurança, consistente com as normas aplicadas 
na instalação principal; os controles aplicados às mídias na instalação 
principal sejam usados no local das cópias de segurança; 
 
f) as mídias de cópias de segurança sejam testadas regularmente para 
garantir que elas são suficientemente confiáveis para uso de emergência, 
quando necessário; 
 
g) os procedimentos de recuperação sejam verificados e testados 
regularmente, de forma a garantir que estes são efetivos e que podem ser 
concluídos dentro dos prazos definidos nos procedimentos operacionais de 
recuperação; 
 



 

 

 

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua David Canal, nº 56, Centro, Marechal Floriano – ES – CEP 29.255-000 

Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 –Em@il : gabinete@marechalfloriano.es.gov.br 

 

h) em situações na qual a confidencialidade é importante, cópias de 
segurança sejam protegidas através de encriptação. 

 
Art. 26. Nas situações em que ocorra o encerramento de atividades de servidores, 
funcionários ou terceiros a Secretaria de Administração deve assegurar os 
requisitos de segurança e responsabilidades legais existentes e, quando 
apropriado, responsabilidades contidas em quaisquer acordos de confidencialidade 
e os termos e condições de trabalho que continuem por um período definido após o 
fim do trabalho. 
 
Art. 27. Ao realizar o encerramento de atividades realizadas por funcionários, 
fornecedores ou terceiros deve ocorrer a devolução de todos os equipamentos, 
documentos corporativos e software entregues à pessoa. Outros ativos da 
organização, tais como dispositivos de computação móvel, cartões de acesso, 
software, manuais e informações armazenadas em mídia eletrônica também 
precisam ser devolvidos. 
 
Art. 28. No caso do funcionário, fornecedor ou terceiro utilizar o equipamento da 
organização ou use o seu próprio equipamento pessoal, a Secretaria de 
Administração deve adotar medidas para assegurar que todas as informações 
relevantes sejam transferidas para a organização e que seja apagada de forma 
segura do equipamento. 
 
Art. 29. Caso o funcionário, fornecedor ou terceiro que esteja saindo tenha 
conhecimento de senhas de contas que permanecerão ativas, estas devem ser 
alteradas após um encerramento das atividades, mudança do trabalho, contrato ou 
acordo. 
 
Art. 30. A Secretaria de Administração deve garantir que as redes sejam 
adequadamente gerenciadas e controladas, de forma a protegê-las contra 
ameaças e manter a segurança de sistemas e aplicações que utilizam estas redes, 
incluindo a informação em trânsito. 
 
Art. 31. Funcionalidades de segurança de serviços de rede podem ser: 
 

a) tecnologias aplicadas para segurança de serviços de redes como 
autenticação, encriptação e controles de conexões de rede; 
 
b) parâmetro técnico requerido para uma conexão segura com os serviços 
de rede de acordo com a segurança e regras de conexão de redes; 
 
c) procedimentos para o uso de serviços de rede para restringir o acesso a 
serviços de rede ou aplicações, onde for necessário. 
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Art. 32. As análises/avaliações de riscos deverão ser realizadas periodicamente, 
para contemplar as mudanças nos requisitos de segurança da informação e na 
situação de risco, ou seja, nos ativos, ameaças, vulnerabilidades, impactos, 
avaliação do risco e quando uma mudança significativa ocorrer. 
 

§ 1º Caso a prefeitura Municipal realize a contratação de empresa 
especializada para concessão e assistência de software ou gerenciamento de rede, 
a responsabilidade pela criação de mecanismos de segurança das informações 
será da empresa que concede o serviço, cabendo a Secretaria de Administração 
avaliar o sistema de segurança e solicitar modificações, quando necessário. 
 

§ 2º Convém que os acordos com terceiros envolvendo o acesso, 
processamento,comunicação ou gerenciamento dos recursos de processamento da 
informação ou da informação da organização, ou o acréscimo de produtos ou 
serviços aos recursos de processamento da informação cubram todos os requisitos 
de segurança da informação relevantes. 
 

Art. 33. Do armazenamento de documentos e informações. O usuário 
deverá mantersigilo sobre os documentos e informações considerados 
estratégicos, confidenciais da Prefeitura Municipal. 
 

Art. 34. Os documentos e informações considerados estratégicos ou 
confidenciaisdeverão ser armazenados nos diretórios pessoais em pasta 
devidamente identificada. 
 

Art. 35. O usuário deverá informar ao seu superior imediato quando 
informações ou aplicações consideradas estratégicas ou confidenciais forem 
encontradas sem o tratamento desegurança correto. 
 

Art. 36. O diretório C:\ de cada computador não deverá ser utilizado pelo 
usuário para guardar documentos importantes ou confidenciais, sob risco de perdê-
los a qualquer tempo.  

 
Art. 37. Os arquivos do diretório C:\ poderão ser removidos pela Secretaria 

deAdministração sempre que não condizer com assuntos importantes da 
Administração, independentemente do seu conteúdo. 
 

Art. 38. Os documentos e informação gerados pelos usuários referentes às 
rotinas detrabalho, no que diz respeito a alterações, gravações e leituras, são de 
inteira responsabilidade dos usuários do arquivo. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Art. 40. Não é permitido ao usuário utilizar-se dos serviços internos de internet do 
Município desvirtuando de sua finalidade, como: baixar vídeos, músicas, conteúdos 
abusivos ou obscenos; agressivos, racistas, de apologia às drogas ou a violência; 
ou outro material que possa caracterizar crime virtual. 
 
Art. 41. Os termos contidos nesta Instrução Normativa não exime a observância 
das demais leis, normas e resoluções competentes, que deverão ser respeitadas. 
 
Art. 42. Qualquer problema nos recursos de computacionais da Instituição, o 
mesmo deverá ser comunicado ao suporte pelo email: 
cpd@marechalforiano.es.gov.br. 
 
 
Art. 41. Ficará a cargo da Unidade Responsável e da Unidade de Controle Interno 
as atualizações e alterações desta Instrução Normativa. 
 
Art. 42. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 
obtidos junto a Unidade Responsável. 
 
Art.43. O Controle Interno, por sua vez, através de procedimentos de auditoria 
internaaferirá a fiel observância dos dispositivos desta Instrução Normativa a ser 
cumprida pela Unidade Responsável e pelas Unidades Executoras da estrutura 
administrativas da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. 
 
Art. 44. A inobservância das normas estabelecidas nesta Instrução Normativa 
pelos agentes públicos acarretará instauração de processo administrativo para 
apurar responsabilidade conforme rege o Estatuto do Servidor Público Municipal e 
demais sanções previstas na legislação pertinente à matéria. 
 
Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Marechal Floriano, ES, 08 de setembro de 2015. 
 

 
Maria Lúcia de Pádua Koelher 

Secretária Municipal de Finanças 
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