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INSTRUÇÃO NORMATIVA STI Nº 036/2015  

 

DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS A 

SEREM OBSERVADAS PELOS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL 

SOBRE O GERENCIAMENTO, CONTROLE, 

PROCEDIMENTOS PARA SEGURANÇA 

FÍSICA E LÓGICA DOS EQUIPAMENTOS, 

SISTEMAS, DADOS E INFORMAÇÕES 

DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO. 

 

VERSÃO: III 

APROVAÇÃO EM:  14 DE FEVEREIRO DE 2020 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 1.245/2020, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E DIRETORIA DE 

INFORMÁTICA DO PODER LEGISLATIVO 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA 

PALHA-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, 

do art. 70, da Lei Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 

arts. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica 

do Município de São Gabriel da Palha; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, 

que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel 

Da Palha e dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.336, de 19 de setembro de 

2013, que Estrutura a Unidade de Central de Controle Interno do Poder 

Legislativo e dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 

2013, que Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder 

Executivo e dá Outras Providências;      

 

Considerando o Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que 

regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013; 

 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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Considerando o Ato nº. 04, de 24 de setembro de 2013, que 

regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e 

dá Outras Providências;  

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é dispor sobre o 

gerenciamento e controle dos recursos de Tecnologia da Informação da 

Administração Pública Municipal de São Gabriel da Palha, a respeito das 

rotinas de trabalho de utilização dos recursos computacionais, 

responsabilidades e obrigações visando à ética de utilização, 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, dentre 

outros a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura 

administrativa do Município, objetivando a implementação e padronização 

de procedimentos do Sistema de Tecnologia da Informação. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades da 

estrutura organizacional, das administrações direta e indireta dos Poderes 

Executivo e Legislativo, quer como executoras de tarefas, quer como 

fornecedoras ou recebedoras de dados e informações em meio documental 

ou informatizado no tocante aos objetivos de maior agilização e 

transparência no acompanhamento das ações do Sistema de Tecnologia da 

Informação. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I – Ativos de Informação: é o patrimônio composto por todos os 

dados e informações gerados e manipulados nos processos do Órgão;  

II – Ativos de Processamento: é o patrimônio composto por 

todos os elementos de hardware, software e infraestrutura de comunicação, 

necessários para a execução das atividades do Órgão;  

III – Recursos de Tecnologia da Informação: compreende o 

conjunto dos ativos de informação e de processamento;  

IV – Recursos Computacionais: são os equipamentos, as 

instalações ou banco de dados direta ou indiretamente administrados, 

mantidos ou operados pelos diversos Órgãos, tais como: 

a) computadores de qualquer espécie, incluídos seus 

equipamentos acessórios;  

b) impressoras, equipamentos multifuncionais conectados ao 

computador;  

c) redes de computadores e de transmissão de dados;  
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d) banco de dados ou documentos residentes em disco, ou 

qualquer tipo de mídias físicas de armazenamentos;  

e) leitoras de códigos de barra, scanners, equipamentos 

digitalizadores e afins; 

f) manuais técnicos e mídias de instalação/configuração;  

g) patch panel, switches, modens, conversores de mídia, 

roteadores e outros equipamentos de rede. 

h) serviços e informações disponibilizados via arquitetura de 

informática da instituição; e 

i) softwares, sistemas e programas adquiridos ou desenvolvidos 

pelo Município.  

V – Usuário: é todo servidor público municipal ou prestador de 

serviço que necessite de acesso à rede corporativa ou utilize algum recurso 

computacional da rede pública municipal;  

VI – Dado: qualquer elemento identificado em sua forma bruta 

que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou 

situação, constituindo um insumo de um sistema de informação; 

VII – Informação: resultado do processamento do conjunto de 

dados apresentado a quem de direito, na forma, tempo e meio adequados, 

que permite conhecer uma avaliação ou fato, contribuindo para a tomada 

de decisão; 

VIII – Informações Íntegras: aquelas que apenas são alteradas 

através de ações autorizadas e planejadas; 

IX – Informações Integradas: aquelas que fazem parte de um 

todo que se completam ou complementam;  

X – Sistema de Informação: conjunto de partes que formam um 

todo unitário, com o objetivo de disponibilizar informações para formular, 

atingir e avaliar as metas da organização; 

XI – Tecnologia da Informação: conjunto de equipamentos e 

suportes lógicos, que visam coletar, processar, tratar, armazenar e 

distribuir dados e informações;  

XII – Confidencialidade: é o princípio de segurança que trata da 

garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas 

autorizadas;  

XIII – Integridade: é o princípio de segurança que trata da 

salvaguarda da exatidão e confiabilidade da informação e dos métodos de 

processamento;  

XIV – Disponibilidade: é o princípio de segurança que trata da 

garantia de que pessoas autorizadas obtenham acesso à informação e aos 

recursos correspondentes, sempre que necessário; 

XV – Usuário Interno: é qualquer servidor ativo ou unidade do 

Órgão que tenha acesso, de forma autorizada à informação produzida ou 

custeada pelo Órgão;  

XVI – Usuário Externo: é qualquer pessoa física ou jurídica que 

tenha acesso, de forma autorizada à informação produzida ou custeada pelo 

Órgão e que não seja caracterizada como usuário interno ou usuário 

colaborador; 
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XVII – Usuário Colaborador: é o prestador de serviço 

terceirizado, estagiário ou qualquer outro colaborador do órgão que tenha 

acesso, de forma autorizada, a informação produzida ou custeada pelo 

Órgão;  

XVIII – Segurança da Informação: é a preservação da 

confidencialidade, integridade, credibilidade e disponibilidade da 

informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, 

responsabilidade, não repúdio e confiabilidade podem também estar 

envolvidas; e 

XIX – Credencial: é a combinação do login e senha, utilizado ou 

não em conjunto a outro mecanismo de autenticação, que visa legitimar e 

conferir autenticidade ao usuário na utilização da infraestrutura e recursos 

de informática. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º É de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Administração no âmbito do Poder Executivo e/ou Secretaria Geral no 

âmbito do Poder Legislativo:  

I – Promover a divulgação e implementação dessa Instrução 

normativa, mantendo a atualizada, orientando as unidades executoras e 

supervisionar sua aplicação;  

II – Promover discussões técnicas com as unidades executoras, 

para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;  

III – Responsabilizar o Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, o Departamento de Informática da Secretaria Municipal de 

Educação no Poder Executivo e Diretoria de Tecnologia da Informação no 

Poder Legislativo: 

a) pela organização rotineira e pelas atividades daquele órgão; 

b) pela organização de atividades relativas à área de informática, 

zelando pela conservação das máquinas e equipamentos de TI;  

c) prestar atendimento aos usuários, dando-lhes orientações, 

sanando dúvidas quanto aos recursos computacionais disponíveis, uso de 

softwares, internet e de como fazer uso desses recursos com racionalidade 

e o máximo de eficiência possível; e 

d) pela segurança do servidor armazenador de dados, bem como 

guarda dos arquivos e acessos restritos ao órgão.  

 

Art. 5º Competem as Unidades Executoras:  

I – 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 aumento da eficiência operacional;  

II – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os 

servidores da unidade, velando pelo fiel cumprimento desta; e 
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III – 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. 6º Compete ao Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, o Departamento de Informática da Secretaria Municipal de 

Educação no Poder Executivo e Diretoria de Tecnologia da Informação no 

Poder Legislativo: 

I – Promover discussões técnicas com as unidades executoras, 

para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle;  

II – Manter atualizada, orientar as áreas executoras e 

supervisionar a aplicação da Instrução Normativa;  

III – Potencializar o uso da informação e da tecnologia da 

informação no cumprimento da missão do Município;  

IV – Subsidiar com informações necessárias e suficientes o 

processo de tomada de decisão da Administração Pública, no que concerne 

a Tecnologia da Informação;  

V – Promover o uso da informação e tecnologia da informação 

como instrumento estratégico de gestão e modernizador da Administração 

Pública Municipal; 

VI – Promover a evolução, de forma coordenada, dos assuntos 

relacionados à informação e tecnologia da informação no âmbito da 

Administração Pública Municipal, visando à melhoria do desempenho das 

pessoas nos processos da organização;  

VII – Coordenar no âmbito do Município as ações de tecnologia 

da informação;  

VIII – Analisar periodicamente a efetividade da política de 

segurança da informação, propondo mecanismos institucionais para 

melhoria contínua;  

IX – Avaliar as mudanças impactantes na exposição dos recursos 

a riscos, identificando as principais ameaças;  

X – Analisar criticamente os incidentes de segurança da 

informação e ações corretivas correlatas; 

XI – Alertar os Órgãos sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em 

vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional;  

XII – 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;  

XIII – Conscientizar os usuários internos e colaboradores sob 

sua supervisão em relação aos conceitos e as práticas de segurança da 

informação;  
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XIV – Incorporar aos processos de trabalho de sua unidade, ou 

de sua área, práticas inerentes à segurança da informação; e 

XV – Comunicar ao superior imediato e a unidade competente em 

caso de comprometimento da segurança e quaisquer outras falhas, desvios 

ou violação das regras estabelecidas para adoção de medidas cabíveis. 

 

Art. 7º Compete a Controladoria Geral do Município e/ou Núcleo 

de Controle Interno: 

I – Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos 

estabelecidos por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado;  

II – Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa; e  

III – Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em 

decorrência do exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua 

fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou 

para expedição de recomendações.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 8º Das Obrigações e Permissões dos Usuários: 

 I – A política de segurança da informação se aplica a todos 

aqueles que exerçam, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 

ou vínculo, cargo, emprego ou função pública no âmbito municipal, e que 

façam uso de seus recursos materiais e tecnológicos;  

II – A fim de resguardar a continuidade, integridade, 

credibilidade e disponibilidade das informações e serviços, devem ser 

adotados mecanismos de proteção;  

IIII – Toda e qualquer informação gerada, adquirida, utilizada ou 

armazenada pelo Município é considerada de sua propriedade e deve ser 

protegida;  

IV – As informações devem ser classificadas de acordo com um 

sistema próprio, determinado pela necessidade de sigilo, confidencialidade e 

disponibilidade, para garantir o armazenamento, a proteção de acesso e o 

uso adequado;  

V – Os sistemas e equipamentos utilizados para armazenamento 

de informações devem receber a mesma classificação dada à informação 

neles mantida;  

VI – Deverão ser realizadas vistorias periódicas dos ativos, de 

forma a aferir o correto cumprimento da política de segurança da 

informação;  

VII – O descumprimento das normas legais e demais normas 

sobre segurança da informação caracteriza infração funcional, a ser apurada 

em processo administrativo disciplinar, sem prejuízo das responsabilidades 

penal e civil; 

VIII – Fica assegurado ao Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, o Departamento de Informática da Secretaria Municipal de 
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Educação no Poder Executivo e Diretoria de Tecnologia da Informação no 

Poder Legislativo, de ofício ou a requerimento do Diretor da Unidade, 

necessariamente referendado pelo Responsável Imediato, a qualquer 

tempo, o poder de suspender temporariamente o acesso do usuário a 

recurso de tecnologia da informação do Município, quando evidenciados 

riscos à segurança da informação;  

IX – As normas e procedimentos de que trata esta Instrução 

Normativa deverão ser elaboradas tomando-se por base os objetivos e 

controles estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 27001: 2006, quais sejam:  

a) organização da segurança da informação;  

b) gestão de ativos;  

c) segurança em recursos humanos;  

d) segurança física e do ambiente;  

e) gerenciamento das operações e comunicações;  

f) controle de acessos;  

g) aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de 

informação; 

h) gestão de incidentes de segurança da informação;  

i) gestão da continuidade do negócio; e  

j) conformidade.  

X – Todos os patrimônios de tecnologia da informação do 

Município devem ser inventariados, classificados, atualizados 

periodicamente e mantidos em condição de uso;  

XI – Deverá ser implementado processo de gerenciamento de 

riscos, visando à identificação e à mitigação dos mesmos, associados às 

atividades críticas do Município;  

XII – Deverá ser elaborado planos de continuidade de negócio 

para cada atividade crítica, de forma a garantir o fluxo das informações 

necessárias em momento de crise e o retorno seguro à situação de 

normalidade; e 

XIII – Deverá ser realizado procedimentos de salvaguarda de 

informações, através de backup periódico (diário, semanal, semestral e 

anual) conforme a necessidade, para salvaguardar as bases de dados dos 

sistemas do Município. 

 

Art. 9º Dos Locais de Trabalho e Componentes: 

I – O usuário deverá executar somente tarefas e aplicações que 

estejam dentro do escopo de trabalho de seu Departamento/Diretoria, 

utilizando os programas e equipamentos com zelo e responsabilidade;  

II – Caberá ao usuário comunicar imediatamente a seu Superior 

imediato quaisquer problemas que venham ocorrer, bem como relatar 

qualquer suspeita de uso inadequado dos recursos computacionais;  

III – Não será permitido ao usuário alterar, configurar ou 

remanejar estações de trabalho e periféricos de seus locais de instalação 

sem o conhecimento do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

ou Diretoria de Informática do Poder Legislativo; 
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IV – Não deverão ser conectados notebooks, tablets, 

smarthphones ou outros equipamentos particulares aos computadores ou 

na estrutura de redes e de transmissão de dados da administração pública 

municipal sem o conhecimento da autoridade superior;  

V – O usuário, ao menos que tenha uma autorização específica 

para esse fim, não poderá tentar, permitir ou causar qualquer alteração ou 

destruição de ambientes operacionais, dados ou equipamentos de 

processamento ou comunicações instaladas na administração pública 

municipal;  

VI – Com exceção das estações de trabalho e estabilizadores / 

nobreaks, o usuário não poderá ligar ou desligar fisicamente ou 

eletricamente equipamentos DE TI da administração pública municipal sem 

autorização prévia da autoridade superior, do técnico do Núcleo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, o Departamento de Informática 

da Secretaria Municipal de Educação no Poder Executivo e Diretoria de 

Tecnologia da Informação no Poder Legislativo, especialmente os 

equipamentos de rede, patch panel, switches, modems, conversores de 

mídia, roteadores e afins. 

VII – Não será permitida a utilização dos recursos 

computacionais para benefício próprio ou de terceiros, direto ou indireto, 

sujeitando-se o infrator a aplicação das penalidades cabíveis previstas no 

Estatuto dos Servidores Municipais;  

VIII – O usuário deverá manter os equipamentos nas suas 

perfeitas condições de uso na forma como lhes foram entregues, sendo 

vedada a colagem de adesivos, imãs ou outros enfeites particulares; 

IX – Não deverão colocar objetos sobre os equipamentos de 

forma a prejudicar o seu sistema de ventilação, assim como manipular 

líquidos, alimentos ou substâncias que possam ocasionar danos quando os 

estiver operando;  

X – O usuário deverá encerrar sua sessão (desligar ou fazer 

logoff) na estação de trabalho ao término de suas atividades. Ao final do 

expediente, a estação de trabalho deverá ser desligada; e  

XI – Fica expressamente proibido o uso particular de mídia 

removível (pen-drive, HD, smartphone, etc.). 

 

Art. 10. Dos Programas, Softwares, Ambiente de Rede, Correio 

Eletrônico e Internet: 

I – Os usuários não poderão instalar ou fazer “upgrade” de 

qualquer espécie de programas ou aplicativos nas estações de trabalho;  

II – Não será permitido fazer “upgrade”, instalar, carregar e 

executar qualquer tipo de jogos, áudios ou vídeos bem como armazenar tais 

arquivos no servidor ou na estação de trabalho que não sejam compatíveis 

com as atividades desenvolvidas pelo Departamento/Diretoria;  

III – De forma a zelar pela segurança do seu computador, 

sempre que o programa de antivírus enviar mensagem informando que 

algum arquivo está infectado por vírus, o usuário deverá informar 
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imediatamente ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação ou a 

Diretoria de Informática do Poder Legislativo;  

IV – Não será permitido o uso, para fins particulares ou de 

recreação, de serviços que sobrecarreguem a rede computacional tais como 

acessar redes sociais, blogs, sites não autorizados e aplicativos; 

V – Fica proibido tentar burlar a utilização dos recursos 

computacionais do Município com o objetivo de obter proveito pessoal ou 

violar sistemas de segurança estabelecidos; 

VI – É expressamente proibido do uso de meios ilícitos de acesso 

aos computadores, sistemas e arquivos do ambiente de rede computacional 

municipal; 

VII – Não será permitido participar, criar, ou distribuir 

voluntariamente mensagens indesejáveis, como circulares, manifestos 

políticos, correntes de cartas ou similares que possam prejudicar o trabalho 

de terceiros, causar excessivo tráfego na rede ou sobrecarregar os sistemas 

computacionais desnecessariamente;  

VIII – Não será permitido o uso de endereços de e-mail para 

troca de informações ligadas a práticas que infrinjam qualquer lei municipal, 

nacional ou internacional;  

IX – O usuário não deverá abrir e-mails com arquivos anexados 

quando não conhecer o remetente sob o risco de estar infectando com vírus 

seu equipamento; 

X – O uso da internet deverá ser controlado e restrito às 

atividades profissionais, no sentido de manter os mais altos níveis de 

qualificação em prol da atualização da informação;  

XI – Será inaceitável utilizar-se dos serviços internos de internet 

do Município desvirtuando sua finalidade, com o intuito de cometer fraudes; 

XII – É proibido visualizar, criar, postar, carregar ou encaminhar 

quaisquer arquivos ou mensagens de conteúdos abusivos, obscenos, 

insultuosos, sexualmente tendenciosos, pornográficos, ofensivos, 

difamatórios, agressivos, ameaçadores, vulgares, racistas, de apologia ao 

uso de drogas, de incentivo à violência ou outro material que possa violar 

qualquer lei aplicável; 

XIII – É proibido acessar salas de bate-papo (chat rooms), 

exceto se o acesso for necessário para realização das atividades do 

Departamento, e devidamente justificado pela autoridade superior ao 

Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Departamento de 

Informática da Secretaria Municipal de Educação no Poder Executivo e 

Diretoria de Tecnologia da Informação no Poder Legislativo; 

XIV – Fica proibida a utilização de softwares de comunicação 

instantânea, como skype, whatsapp, telegran, Messenger, google talk, e 

redes sociais num todo, exceto se o acesso for necessário para realização 

das atividades do Departamento/Diretoria, e devidamente justificado pela 

autoridade superior ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

o Departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação no 

Poder Executivo e Diretoria de Tecnologia da Informação no Poder 

Legislativo; 
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XV – Não será permitido utilizar de quaisquer ferramentas peer-

to-peer, torrent, aceleradores de downloads e outros para baixar 

aplicativos, músicas, vídeos ou jogos, exceto se o acesso for necessário 

para realização das atividades do Departamento, e devidamente justificado 

pela autoridade superior ao Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, o Departamento de Informática da Secretaria Municipal de 

Educação no Poder Executivo e Diretoria de Tecnologia da Informação no 

Poder Legislativo; 

XVI – Não será permitido fazer download de arquivos cujo 

conteúdo não tenha relação com as atividades do Departamento/ Diretoria 

sem autorização pela autoridade superior ao Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação ou a Diretoria de Informática do Poder 

Legislativo; 

XVII – Fica expressamente proibido utilizar ferramentas que 

burlam a segurança, para usufruir serviços que não lhes são concebidos;  

XVIII – Não será permitida a manutenção não autorizada de 

páginas pessoais ou de serviços particulares envolvendo comercialização 

pela internet utilizando os recursos computacionais do Município; e 

XIX – Os arquivos poderão ser removidos sempre que não 

condizer com assuntos importantes da Administração, independentemente 

do seu conteúdo. 

 

Art. 11. Das Advertências e Penalidades: 

 I – Os usuários deverão estar cientes das regras e normas de 

uso dos recursos computacionais, evitando, desse modo, os procedimentos 

que prejudicam ou impedem outras pessoas de terem acesso a esses 

recursos ou de usá-los de acordo com o que é determinado;  

II – Todo servidor que tiver conhecimento de ato ilícito praticado 

no uso dos recursos computacionais, assim como qualquer comportamento 

considerado inaceitável ou suspeito de violação dessas normas, deverá 

comunicar o fato imediatamente ao seu superior imediato, ao Núcleo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação ou a Diretoria de Informática do 

Poder Legislativo;  

III – O Município se resguarda do direito de monitorar e interferir 

no tráfego de mensagens da administração pública municipal, sempre que 

julgar necessário e sem aviso prévio, com o propósito de verificar o 

cumprimento dos padrões de segurança, além de fiscalizar e auditar todos 

os equipamentos eletrônicos, ambiente de rede, internet, contas de correio 

eletrônico corporativo, softwares, entre outros, que se fizerem necessários 

para verificar o cumprimento das normas e garantir a utilização adequada 

dos recursos computacionais;  

IV – No acesso aos dados e recursos computacionais será 

garantido o maior grau possível de confidencialidade no tratamento das 

informações, de acordo com as tecnologias disponíveis; 

V – os administradores de rede poderão acessar arquivos de 

dados corporativos nos sistemas do Município sempre que isso for 
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necessário para backups ou diagnósticos de problemas nos sistemas, 

inclusive em casos suspeitos de violação das normas;  

VI – Sempre que julgar necessário para a preservação da 

integridade dos recursos computacionais e segurança da informação ou em 

caso de constatação e identificação de não conformidade às normas, o 

Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação ou a Diretoria de 

Informática do Poder Legislativo fará imediatamente o bloqueio temporário 

da conta de acesso e comunicará o superior imediato o teor da infração e o 

nome do responsável para que sejam tomadas as medidas cabíveis para a 

apuração dos fatos;  

VII – A liberação da conta de acesso somente poderá ser 

autorizada pela autoridade superior; e 

VIII – Caso a violação de alguma norma for passível de aplicação 

de penalidade, incluindo as situações consideradas graves ou reincidentes, 

o caso será apurado mediante a instauração de processo de sindicância 

e/ou processo administrativo disciplinar, considerando que, sempre que 

tiver ciência de irregularidade no Serviço Público, acha-se obrigada a 

autoridade competente de promover a sua apuração imediata. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. As disposições desta Instrução Normativa aplicam-se no 

que couber as Unidades Administrativas do Poder Legislativo, em especial, a 

Diretoria de Informática ou ao Núcleo de Controle Interno, com as 

modificações cabíveis. 

 

Art. 13. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução 

Normativa poderão ser obtidos junto ao Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação e na Controladoria Geral do Município do Poder 

Executivo ou na Diretoria de Informática e no Núcleo de Controle Interno do 

Poder Legislativo que, por sua vez, através de procedimentos de controle, 

aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 

Unidades da Estrutura Organizacional. 

 

Art. 14. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 15. Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução 

Normativa deverão ser obedecidas às demais normas vigentes. 

 

Art. 16. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da 

sua publicação.  
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São Gabriel da Palha, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 
Prefeita Municipal  

 

 

 

 

______________________________ 
ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 


