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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

  DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ 

RESUMO 

A Política de Segurança da Informação da Secretaria das Cidades do 

Ceará tem como base a NBR ISO/IEC 27002 – Código de Prática para a gestão 

da Segurança da Informação e o Decreto 29.227 que foi publicado no Diário 

Oficial do Estado do Ceará no dia 14 de março de 2008.  

O Decreto nº 29.227 define a Política de Segurança dos Ambientes de 

TIC do Governo do Estado do Ceará e tem por objetivo estabelecer diretrizes e 

normas gerais para a gestão da segurança da informação de maneira a 

preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações. 

Esse decreto descreve procedimentos para o manuseio, controle e proteção das 

informações contra perdas, alterações, divulgações indevidas e acessos não 

autorizados.  

A política descrita no Decreto mencionado acima é bem abrangente e 

não trata de aspectos individuais de cada órgão, e devido a isto, o mesmo 

decreto aconselha que os órgãos criem posteriormente suas próprias políticas 

tomando como base a Política traçada no decreto 29.227. 

Posteriormente, a partir da Política traçada neste documento, os 

órgãos e entidades estaduais deverão desenvolver suas Políticas 

de Segurança da Informação alinhadas com o Planejamento 

Estratégico de suas áreas e com foco nas estratégias de Governo 

definidas com foco na modernização, inclusão digital e 

governança" Decreto nº 29.227 (pagina 21) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A informação hoje é um dos bens mais valiosos de uma organização e 

por isso ela deve ser bem protegida. 

A informação pode existir em diversas formas.  Ela pode ser impressa ou 

escrita em papel, armazenada eletronicamente, transmitida pelo correio ou por 

meios eletrônicos, apresentada em filmes ou falada em conversas. Seja qual for a 

forma apresentada ou o meio através do qual a informação é compartilhada ou 

armazenada, é recomendado que ela seja sempre protegida adequadamente. (NBR 

ISO/IEC 27002, pagina 16). 

A Política de Segurança da informação visa proteger o órgão de um 

grande número de ameaças, assegurando assim a continuidade do negócio. Esta 

segurança é obtida a partir da implementação de uma série de controles, que podem 

ser: políticas, práticas e procedimentos os quais precisam ser estabelecidos para 

garantir que os objetivos de segurança do órgão sejam atendidos. 

O ser humano tem um papel extremamente importante na segurança da 

informação, na verdade, o processo de segurança começa e termina nas pessoas. 

Os mecanismos de segurança somente serão eficientes se as pessoas se 

comprometerem com o uso e o façam conscientes dos benefícios para a empresa, 

uma ferramenta de segurança ou uma política que não é usada, não poderá trazer 

resultados algum. (SPANCESKI, 2004. p.16). 
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2. O QUE É UMA POLITICA DE SEGURANÇA 

A Política de Segurança é um documento ou um conjunto que define os 

direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança da informação e 

dos recursos computacionais que utilizam e as penalidades às quais está sujeito, 

caso não a cumpra.  

3. OBJETIVOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA 

O principal objetivo de uma Política de Segurança é garantir os aspectos 

básicos da segurança da informação que são: 

• Integridade: garantia de que a informação seja mantida em seu 

estado original, visando protegê-la, na guarda ou transmissão, 

contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais.  

• Confidencialidade: garantia de que o acesso à informação seja 

obtido somente por pessoas autorizadas.  

• Disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados 

obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes 

sempre que necessário.  

• Autenticidade e não repúdio: Garantir que transações 

comerciais, bem como o intercâmbio de informações entre 

empresas e parceiros, são confiáveis. 
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A  SECRETARIA DAS CIDADES para atender a população cearense 

utiliza-se de várias ferramentas de apoio que possibilitam uma maior agilidade e 

resposta aos atendimentos prestados, essas ferramentas são: internet, sistemas 

computacionais, emails, acesso a rede e outros, todos esses itens listados são 

expostos a diversos tipos de ameaças incluindo fraudes eletrônicas, espionagem, 

sabotagem, vandalismo, vírus, códigos maliciosos e outros. 

A informação e os processos de apoio são ativos importantes para o 

negócio. Definir, alcançar, manter e melhorar a segurança da informação podem ser 

atividades essenciais para assegurar a competitividade, o fluxo de caixa, a 

lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da organização junto 

ao mercado. (NBR ISO/IEC 27002, p.x). 

 A preocupação com a segurança da informação deve ser levada a sério, 

pois os criminosos da internet são criativos e lançam novas formas de ataque 

constantemente, devemos considerar que é impossível alcançar objetivos e metas 

sem estarmos conectados na internet, e sabendo disto, o investimento em 

segurança torna-se algo importantíssimo.  

A implantação de uma política de segurança é um mecanismo altamente 

importante que vai complementar a segurança da informação. Não podemos deixar 

de falar que existem outros mecanismos, que devem ser usados juntamente com a 

política de segurança, tais como: firewall, proxy, antivírus atualizado, sistema 

operacional atualizado, backups e outros.  
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A Secretaria das Cidades tem como missão, promover o desenvolvimento 

equilibrado das cidades e regiões do Ceará por meio de ações de estruturação 

urbana, habitação, saneamento básico, mobilidade, trânsito e fortalecimento 

institucional dos municípios. 

A presente Política de Segurança, é mais um instrumento para colaborar 

com o esforço da Secretaria das Cidades em alcançar suas metas institucionais, 

protegendo informações, minimizando vulnerabilidades dos Sistemas de 

Informações, fornecendo o apoio necessário na busca da excelência, entregando 

serviços de melhor qualidade à sociedade. 

A vulnerabilidade é o ponto onde qualquer sistema é suscetível a 

um ataque, ou seja, é uma condição encontrada em determinados 

recursos, processos, configurações, etc. Condição causada muitas 

vezes pela ausência e/ou ineficiência das medidas de proteção 

utilizadas de salvaguardar os bens da empresa. 

Livro Segurança da informação (Moreira, 2001, p.22) 

4. DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA  

A Política de Segurança da Informação está disponibilizada na intranet da 

SECRETARIA DAS CIDADES, para acessar, basta clicar no menu superior 

BIBLIOTECA, POLÍTICA DE SEGURANÇA. Uma cópia será entregue aos 

funcionários, estagiários e colaboradores no ato da contratação e o mesmo assinará 

o TERMO DE COMPROMISSO o qual se compromete a Conhecer e seguir a 

Política de Segurança da Informação da Secretaria das Cidades. 
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Será realizado também sempre que necessário, treinamentos e 

seminários para assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estejam 

conscientes das ameaças e preocupações relativas à segurança da informação 

como também de suas responsabilidades e obrigações.  

Convém que um documento da política de segurança da informação deve 

ser aprovado pela direção, publicado e comunicado para todos os funcionários e 

partes externas relevantes. (NBR ISO/IEC 27002, p.8) 

5. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

 

Membros do Comitê Gestor da Segurança da Informação - CGSI: 

Convém que as atividades de segurança da informação sejam 

coordenadas por representantes de diferentes partes do órgão, com funções e 

papéis relevantes. (NBR ISO/IEC 27002, p.11) 

Os colaboradores abaixo qualificados estão diretamente responsáveis 

pela implantação e implementação da presente política, devendo reportar-se a eles 

todo e qualquer usuário e/ou setor para tratar de assuntos pertinentes à segurança 

da informação de que trata este instrumento. Segue abaixo para contato o telefone 

dos membros do comitê: 

• Gestor de TI - telefone: 3207- 5265 

• Equipe da Segurança da Informação - telefone: 3101- 4465; 

• Coordenador Administrativo e Financeiro -  telefone: 3101- 3737; 
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• Assessor de Desenvolvimento Institucional - telefone: 3207-5262 

• Assessor Jurídico - telefone: 3207.5256 

A coordenação dos trabalhos do CGSI será de responsabilidade do 

Gestor de TI e Equipe da Segurança da Informação, cujas atribuições abrangerão a 

convocação das reuniões e a realização de outros atos de suporte às atividades 

desenvolvidas.  

Cabe ao Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI): 

• Prover mecanismos de capacitação nos procedimentos de segurança e uso 

correto dos recursos de TI para todos os usuários; 

• Selecionar mecanismos de segurança da informação considerando fatores de 

riscos, tecnologias e custos; 

• Propor ajustes, aprimoramentos e modificações desta Política; 

• Propor melhorias e aprovar as Normas de Segurança da Informação; 

• analisar e deliberar sobre as questões não previstas na Política de 

Segurança; 

• Analisar os casos de violação desta Política e das Normas; 

• Elaborar ou modificar o Termo de Compromisso. Esse documento formaliza o 

aceite da Política e das Normas de Segurança da Informação do órgão. 

 

 



 

 

13 

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora  •  Ed. SEPLAG, 1º andar - Cambeba 
Cep: 60.822-325  •  Fortaleza, Ceará  •  Fone: +55 (85) 3101.4448  •  Fax: +55 (85) 3101.4450 

www.cidades.ce.gov.br  •  cidades@cidades.ce.gov.br 

 

 

Cabe a Coordenadoria Administrativa e Financeira 

• Fornecer recursos necessários para a segurança da informação;  

• Analisar criticamente a eficácia da implementação da política de segurança da 

informação; 

• Formular, analisar criticamente e aprovar a Política de Segurança da 

Informação e suas revisões; 

• Tomar as decisões administrativas referentes aos casos de descumprimento 

da Política e/ou de suas Normas encaminhados pelo Comitê Gestor de 

Segurança da Informação. 

Cabe aos Colaboradores, funcionários, estagiários e prestadores de 

serviços da SECRETARIA DAS CIDADES: 

• conhecer e seguir a Política de Segurança da Informação; 

• cumprir fielmente a Política, as Normas e os Procedimentos de Segurança da 

Informação; 

• responder por toda atividade executada por meio de sua identificação; 

• Buscar orientação do superior hierárquico imediato em caso de dúvidas 

relacionadas à segurança da informação; 

• Assinar Termo de Compromisso, formalizando a ciência e o aceite da 

Política e das Normas de Segurança da Informação, bem como assumindo 

responsabilidade por seu cumprimento; 
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• Proteger as informações contra acesso, modificação, destruição ou 

divulgação não autorizados; 

• Assegurar que os recursos tecnológicos à sua disposição sejam utilizados 

apenas para as finalidades aprovadas pela Secretaria das Cidades. 

• Notificar a sua chefia imediata ou a qualquer membro do Comitê Gestor de 

Segurança da Informação indício ou falha na Segurança da Informação. 

6 . POLÍTICAS E NORMAS ESPECIFICAS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Normas e responsabilidades pela gestão dos ativos de TI: aqui são 
listadas normas básicas para garantir a continuidade do negócio: 

• Implantar rotina de backup (cópias), armazenamento, testes de integridade e 
restore (recuperação) de dados; 

• Definir equipamentos de backup para substituição de ativos com problemas e 
que são críticos para continuidade do negócio; 

• Manter os ativos de processamento críticos em áreas seguras e adequadas, 
protegidos contra perigos ambientais e com implantação de controles de 
acesso; 

• Proteger os ativos de roubo e modificação, definindo controles de forma a 
minimizar a perda ou dano; 

• Adotar controles de acesso físico e lógico para uso de ativos no âmbito da 
Secretaria das Cidades; 

• Estabelecer processos de aquisição de bens e serviços baseados em 
preceitos legais; 
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Normas relativas ao desenvolvimento, aquisição e implantação de 

sistemas e software: Assegurar que os sistemas de processamento em operação e 

em implantação possuam documentação suficiente para garantir sua manutenção, 

instalação e utilização. Estabelecer condições e termos de licenciamento de 

softwares respeitando os direitos de propriedade intelectual dos softwares. 

• Definir e implantar metodologias de desenvolvimento de sistemas 

implementando requisitos de segurança; 

• Manter controle de acesso a todos os sistemas utilizando identificação de uso 

pessoal e intransferível e com validade estabelecida, que permita de maneira 

clara o seu reconhecimento; 

• Garantir o controle das licenças de softwares utilizados na Secretaria das 

Cidades; 

•  Garantir que a instalação e uso de softwares e sistemas computacionais, só 

sejam homologados e autorizados pela CETIC; 

Normas relativas a abertura de chamados: Todos os chamados de 

Informática serão registrados apenas através do email suporte@cidades.ce.gov.br 

ou em sistema próprio para abertura de chamados no endereço: 

http://bkpsis.cidades.ce.gov.br/sistemas/PrincipalAction 

• Os chamados devem ser registrados apenas através do email ou sistema de 

abertura de chamados e se o problema estiver impossibilitando a solicitação 
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do mesmo, solicitar a secretária do setor ou colega de trabalho para realizar o 

registro/abertura do chamado; 

• O chamado deve conter informações detalhadas do problema detectado e 

nome do setor solicitante;  

• O atendimento seguirá a ordem de abertura dos chamados, levando em 

consideração a hora do registro no sistema; 

• O técnico ao qual o atendimento for atribuído, este ficará responsável pelo 

andamento e resolução do problema, devendo comunicar o fechamento do 

chamado ao usuário sempre que concluído; 

Normas relativas a solicitação notebook e projetores para reuniões e 

empréstimos: Toda solicitação de notebooks e projetores para reuniões, como 

também empréstimos de notebooks para viagens, devem seguir os 

procedimentos relacionados abaixo: 

• todas as solicitações devem ser registradas em sistema, para isto basta 

enviar um email para suporte@cidades.ce.gov.br; 

• os equipamentos devem ser solicitados com no mínimo um dia de 

antecedência, para que se possa separar, configurar  e reservar; 

• todas as solicitações devem conter: justificativa, data inicial, data final, 

horário, local e sala da reunião; 

• o solicitante ou quem ele indicar, desde que seja colaborador da Secretaria 

das Cidades, ficará responsável pelos equipamentos instalados na sala de 
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reunião. No momento da instalação o técnico da CETIC levará um recibo 

emitido pelo sistema de empréstimos do GLPI contendo todos os 

equipamentos que estão sendo entregues, neste recibo terá a assinatura do 

técnico que instalou ou entregou os equipamentos, como também a 

assinatura do colaborador que ficará responsável por esses equipamentos. 

Esses controle é necessário para evitar dano ou perda dos equipamentos e 

acessórios; 

• após a conclusão da reunião, o responsável pelos equipamentos deve ligar 

para CETIC, para que o técnico da CETIC faça a conferencia e recolhimento 

de todos os equipamentos e finalize a solicitação no GLPI com a emissão e 

recibo de devolução. No recibo de devolução deve conter a assinatura do 

técnico da CETIC que foi recolher os equipamentos como também a 

assinatura do responsável pelo equipamentos na sala de reunião ;   

Normas relativas a solicitação de novos computadores: Toda 

solicitação de novos computadores para os setores devem seguir os 

procedimentos relacionados abaixo: 

• as solicitações devem ser autorizadas pelo coordenador do setor e acordadas 

juntamente com o gerente de TI ;  

• devem ser registradas em sistema, enviar email para 

suporte@cidades.ce.gov.br; os computadores devem ser solicitados com no 
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mínimo um dia de antecedência previstos para o inicio do uso do computador 

no setor; 

• os computadores só serão liberados para uso, após a realização das  

configurações e instalação padrão de programas e softwares necessários 

para o adequado funcionamento. A listagem dos programas para instalação 

padrão estão listados no ANEXO I deste documento. 

• todas as solicitações devem conter : justificativa, data em computador precisa 

estar instalado para uso e local/setor para instalação; 

Normas relativas a mudança de computadores e impressoras no 

mesmo setor ou transferência para um setor diferente: Todas as solicitações 

devem seguir os procedimentos relacionados abaixo: 

• todas as solicitações devem ser registradas em sistema, para isto basta 

enviar um email para suporte@cidades.ce.gov.br; 

• todas as mudanças e transferências devem ser solicitados com no mínimo 

um dia de antecedência, para que se possa fazer o planejamento e 

análise do ambiente, verificando as instalações elétricas, tomadas, 

estabilizadores, cabeamento de rede e outros essenciais para a instalação 

do equipamento; 

• todas as solicitações devem conter: justificativa, local de origem e destino; 

• Não será permitido a transferência de computadores de um setor para 

outro simplesmente por conta de transferência de um colaborador para 
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outro setor, visto que, cada departamento tem seus equipamentos, e caso 

não haja outra alternativa, a transferência só será realizada mediante 

autorização por email do Coordenador do Setor de origem ao Gestor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC , dizendo que autoriza 

a transferência; 

Política de senhas: aqui definimos as regras sobre o uso de senhas nos 

recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regra de formação e 

periodicidade de troca.  

• A Célula de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC, efetuará 

o cadastro de contas de usuários e informará ao interessado: o seu 

usuário, senha padrão/provisória, no qual deverá ser trocada no primeiro 

acesso; 

• As senhas de rede, email e sistemas devem ser trocadas a cada 03 

meses; 

• a senha deve ter no mínimo 06 caracteres sendo formada no mínimo por 

uma letra maiúsculas, uma letra minúscula,  um número e um caractere 

especial exemplo: clV#20; 

• A senha é pessoal e de uso exclusivo não podendo de maneira alguma 

ser compartilhada com qualquer pessoa mesmo que seja do próprio 

departamento; 
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• Não registrar a senha em papel, em local visível, no computador ou na 

Internet; 

• Nunca utilizar o recurso de “Relembrar a senha” ou semelhantes de 

aplicações como navegadores, correio eletrônico, entre outras; 

• Não utilizar para criação de senhas:  o mesmo nome do usuário para 

senha. Ex: usuário: maria, senha: maria; nomes de familiares, datas de 

aniversário, número de telefone,  informações pessoais fáceis de serem 

obtidas, senha com os mesmos números e letras. Ex: 111111, aaabbb. 

Política de Controle de Acesso: Conceder aos usuários autorizados o 

direito de usar um serviço, mas negar o acesso a usuários não autorizados. 

O acesso a rede, email e sistemas só serão concedidos com autorização 

do diretor administrativo financeiro ou responsável do departamento de pessoal. Se 

faz necessário que o responsável pelo departamento pessoal faça o cadastro do  

colaborador no Sistema de Cadastro de Usuários e envie um email para 

suporte@cidades.ce.gov.br e para os administradores da rede informando: nome 

completo do usuário, setor no qual ele está desempenhando suas atividades, 

informar se é para cadastrar contas de rede e email, VIPROC e informar se terá 

acesso as pastas de arquivos do departamento, nome da empresa caso seja 

terceirizado e  telefone. Após a CETIC receber todas essas informações:  

• A CETIC efetuará o cadastro e informará ao interessado: o seu usuário e 

senha padrão/provisória; 
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• a senha deve ser confidencial não compartilhada e trocada pelo usuário 

no primeiro acesso; 

• o cadastro da conta de rede e sistemas seguirá um padrão de criação 

contendo o primeiro nome e sobrenome do colaborador, o usuário de 

email seguirá a mesma regra sendo dividido por um ponto. Exemplo: 

usuário de rede e sistemas: luizafernandes 

email:luiza.fernandes@cidades.ce.gov.br; 

• as contas de rede serão bloqueadas depois de 5(cinco) tentativas 

inválidas de entrada. Para destravar o usuário deverá entrar em contato 

com a CETIC; 

• em caso de desligamento, férias ou licença do colaborador, a Célula de 

Gestão de Pessoas  deverá  solicitar aos administradores da rede o 

bloqueio de todos os acessos, tais como email, acesso a rede e acesso a 

sistemas, intranet e outros; 

• quanto a mudança de setor, o gestor imediato deverá comunicar a CETIC 

para que o remanejamento seja realizado; 
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Política de uso e abuso de ativos de TI:  

Ativo - qualquer coisa que tenha valor para a organização 

[ISO/ IEC 13335-1:2004] 

• Todos os computadores, notebooks, tabletes, estabilizadores, 

impressoras, nobreaks, projetores e outros são para uso interno da 

Secretaria das Cidades, ficando proibido levar para qualquer local sem 

autorização da CETIC e logístico; 

• É expressamente proibido o consumo de alimentos, bebidas ou fumo na 

mesa de trabalho e próximo aos equipamentos; 

• Todos os trabalhos e documentos em geral da Secretaria das Cidades 

devem ser salvos no servidor de arquivos e nunca no disco local do 

computador, pendrive, hd externo ou notebook; 

• A manutenção de qualquer ativo é de responsabilidades da CETIC, ou 

prestadora de serviço sob a responsabilidade da CETIC; 

• Realizar varredura (busca) de portas abertas na rede (estrutura lógica que 

permite a comunicação entre computadores clientes e serviços oferecidos 

por computadores servidores) é estritamente proibido. 

• É proibido executar qualquer forma de monitoramento da rede que 

intercepte dados de usuários, salvo quando esta atividade seja parte das 

obrigações ou função do usuário. 
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• Os computadores, impressoras, notebooks e outros ativos do órgão, só 

podem ser usados para trabalhos necessários à Secretaria das Cidades, 

não será permitido o uso dos ativos para fins pessoais; 

• Fica proibida a cópia de vídeos, filmes, músicas, trabalhos de faculdade e 

fotos e qualquer tipo de arquivos pessoais para os servidores de arquivos 

da Secretaria das Cidades "G:\" e "H:\" 

• Fica proibida a cópia de vídeos, fotos e filmes pornográficos para as 

estações de trabalho do órgão "C:\"; 

• Para a realização de manutenção preventiva dos computadores e 

notebooks o backup realizado será apenas dos arquivos de trabalhos, os 

arquivos pessoais não são de responsabilidade da CETIC; 

• Fica proibido a instalação de programas de qualquer natureza nas 

estações de trabalho e notebooks sem expressa autorização da CETIC, 

mesmo que a conta de administrador esteja ativa no computador ou 

notebook; 

• Fica proibido transportar ou trocar de lugar impressoras, computadores ou 

outros ativos sem a autorização da CETIC ou do Logístico; 

• Fica proibido ligar equipamentos pessoais na rede corporativa cabeada ou  

wireless "GCIDADES" deste órgão sem a autorização prévia da CETIC. 

• O usuário que precisar se ausentar da mesa de trabalho, deve efetuar 

logoff para evitar uso de suas credenciais da rede por outro usuário. 
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Política de uso de email - O uso dos serviços de Correio Eletrônico, no 
âmbito da Secretaria das Cidades, é uma concessão e não um direito. Os Usuários 
ao utilizarem esse serviço, deverão fazê-lo no estrito interesse do órgão, mantendo 
uma conduta profissional, especialmente em se tratando da utilização do bem 
público.  
 

• Para cadastro de email a Célula de Gestão de Pessoas - CEGEP deverá 

solicitar a CETIC, por meio do sistema de cadastro de usuário ou e-mail, 

informando: nome completo do usuário, setor no qual está 

desempenhando suas atividades, nome da empresa caso seja terceirizado 

e telefone; 

• A CETIC efetuará o cadastro e informará ao interessado: o seu usuário, 

senha padrão/provisória e normas de uso do e-mail; 

• Todas as contas de correio eletrônico terão uma titularidade determinando 

a responsabilidade sobre a sua utilização; 

• Os usuários poderão ser titulares de uma única caixa postal individual no 

Servidor de Correio Eletrônico, com direitos de envio/recebimento de 

mensagens, via Intranet e Internet; 

• Contas com inatividade por um período igual ou superior a 60 (sessenta) 

dias serão bloqueadas, a fim de evitar o recebimento de novas 

mensagens; 

• O tamanho das caixas postais será de 500 Mbytes para os usuários 

classificados como VIP´S (Gerencia, Presidentes, Diretores e Assessores) 

e de 250 Mbytes para os demais usuários; 
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• Não utilizar o e-mail do Órgão para assuntos pessoais; 

• Adotar o hábito de leitura diária dos e-mails; 

• Enviar e-mails apenas para destinatários que realmente precisam da 

informação. 

• Não enviar, armazenar e manusear material que caracterize: promoção, 

divulgação ou incentivo a ameaças, difamação  ou assédio a outras 

pessoas; assuntos de caráter obsceno; 

• Não utilizar o email institucional para atividades com fins comerciais e o 

uso extensivo para assuntos pessoais ou privados; 

• Não deve utilizar o sistema de correio para envio de mensagens do tipo 

“corrente”, criança desaparecida, criança doente e outros; 

• O usuário da conta de email é o responsável pelas mensagens enviadas 

por intermédio do seu endereço de correio eletrônico, cabendo a ele todas 

as responsabilidades; 

• O mau uso de uma conta de correio por terceiros será responsabilidade de 

seu titular, sujeitando-o às penalidades cabíveis; 

• Não abrir anexos com as extensões .bat, .exe, .src, .lnk e .com, ou de 

quaisquer outros formatos alertados pela CETIC, se não tiver certeza 

absoluta de que solicitou esse e-mail; 
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• Quando houver mudança de setor ou desligamento, o gestor imediato e o 

Departamento Pessoal deverá comunicar a CETIC para que haja o 

remanejamento da lista de endereço ou bloqueio do usuário. 

• Os usuários que estiverem utilizando conta de e-mail de forma inadequada 

(conforme política de e-mail) terá sua conta inicialmente bloqueada e será 

comunicado ao seu gestor imediato para adoção das medidas cabíveis. 

Penalidades para o uso indevido do email: 

Uma vez que o usuário é responsável por qualquer atividade a partir de 

sua conta, o mesmo responderá por qualquer ação legal apresentada a Secretaria 

das Cidades e que envolva a sua conta. No caso de evidências de uso irregular dos 

recursos de Correio Eletrônico, o usuário terá seu acesso bloqueado para 

averiguação. Constatada a irregularidade será realizado o cancelamento da caixa do 

correio eletrônico e serão aplicadas as penalidades, de acordo com a legislação 

vigente. O usuário infrator deverá ser notificado e a ocorrência de transgressão 

comunicada ao seu chefe imediato e a diretoria correspondente. (DECRETO Nº 

29.227, NPS01 pagina.25) 

Política de uso de Internet: O acesso à Internet, no âmbito do Governo 

do Estado do Ceará, é uma concessão e não um direito. Portanto a sua utilização 

deve ser para atividades inerentes aos trabalhos desenvolvidos. O acesso à Internet 

é feito unicamente pela conexão provida pelo órgão, ficando proibida a utilização 

diferente desta. (DECRETO Nº 29.227, NPS02 pagina.26) 
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• Todas as contas de acesso à Internet terão uma titularidade, 

determinando a responsabilidade sobre a sua utilização; 

• O acesso à Internet será monitorado por meio de ferramentas próprias, e 

podem ser auditados quando necessário.  

• Todos os registros de acessos à Internet são passíveis de auditoria; 

• é proibido o uso de aplicativos e ferramentas usadas para burlar os 

mecanismos de segurança da internet, tais como firewall e proxy; 

• É expressamente proibido o acesso à Internet para violar leis e regras 

brasileiras ou de qualquer outro país.  

• é proibido acessar sites de qualquer tipo de jogos, inclusive jogar pela 

Internet; 

• é proibido usar  programas que implementem P2P, onde o computador do 

usuário atua como servidor. 

• é proibido acesso a Web rádio e Web TV (sessões de transmissão 

contínua de vídeo e áudio); 

• não é aceitável fazer download de programas não relacionados as 

atividades fins e acessórias do Governo do Estado do Ceará; 

• O usuário deve desconectar-se imediatamente de um site que contenha 

acesso restrito, mesmo que tenha sido aceito pelos sistemas de bloqueio 

da Secretaria das Cidades; 
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Política de Acesso Remoto 

O usuário não deverá: 

• Acessar outras redes usando modem ou outros mecanismos de acesso 

remoto sem a aprovação da CETIC. 

• Instalar nos computadores da empresa, programas de acesso remoto tais 

como: logmein, TeamViewer e outros; 

• Acessar os computadores da empresa remotamente; 

Política de backup: define as regras sobre a realização de cópias de 

segurança, como tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de 

execução.  

• Todos os trabalhos e documentos em geral do órgão devem ser salvos no 

servidor de arquivos e nunca no disco local do equipamento, para que as 

cópias de backup possam ser realizadas; 

• Evitar nomes de arquivos e pastas muito longos, evitar também 

acentuação,  caracteres especiais e se possível substituir os espaços em 

branco por "_" underline. Usando essas regras, o backup e a restauração 

dos arquivos são mais rápidos. ex: rotina_de_backups_de_arquivos.odt; 

• O tempo mínimo para restauração de um arquivo do backup é de 24 

horas, contados a partir da atribuição do chamado. O chamado deve 

conter o caminho completo do arquivo, o nome do arquivo com  extensão 

e a data da ultima vez que ele foi acessado; 
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• todos os backups devem ser automatizados por sistemas de agendamento 

automatizado para que sejam preferencialmente executados fora do 

horário comercial, nas chamadas “janelas de backup” – períodos em que 

não há nenhum ou pouco acesso de usuários ou processos automatizados 

aos sistemas de informática. 

• procedimentos de Backup diários, semanal, mensal e anual, íntegros de 

forma que a recuperação dos dados possa ser realizada de forma segura 

e em qualquer momento; 

• Deve existir uma documentação de backup, informando os arquivos que 

estão contidos no backup, a periodicidade e onde estão sendo 

armazenados; 

• Realizar semanalmente um restore do backup para verificar a sua 

integridade; 
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7 - VIOLAÇÕES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SANÇÕES 

O desrespeito à política de segurança da informação pode ser 

considerado como um incidente de segurança e, dependendo das circunstâncias, 

ser motivo para encerramento de contrato de trabalho, de prestação de serviços, etc. 

O usuário infrator deverá ser notificado e a ocorrência de transgressão 

comunicada ao seu chefe imediato e à diretoria correspondente. 

As penalidades poderão incluir processos criminais e cíveis, além da 

aplicação das penalidades previstas em lei. Uma vez que o usuário é responsável 

por qualquer atividade a partir de sua conta, o mesmo responderá por qualquer ação 

legal apresentada a empresa. No caso de evidências de uso irregular dos recursos 

de acesso a serviços, o usuário terá seu acesso bloqueado para averiguação. 

Constatada a irregularidade será realizado o cancelamento do acesso ao serviço e 

serão aplicadas as penalidades, de acordo com a legislação vigente. 

8 - VERSÃO E VALIDADE DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

A presente política está na versão 1.0, sua última revisão foi no dia 

12/12/2016, ela passa a vigorar a partir da data de sua homologação. A 

comunicação se fará através de Comunicado Interno para todos os setores da 

Secretaria das Cidades e a sua publicação inicial será na intranet, sendo válida por 

tempo indeterminado. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMAS PARA INSTALAÇÃO PADRÃO EM MICROS E NOTEBOOKS  
 

1. LIBREOFFICE 
2. KASPERSKY ANTIVIRUS 
3. ADOBE READ 
4. DESCOMPACTADOR (7-ZIP) 
5. MOZILA FIRE FOX 
6. JAVA 
7. ADOBE FLASH PLAY 
8. MIRANDA 
9. PDF24 
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ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO 

Nome:  

Departamento:                                                               Data:            /             / 

Telefone/Email:  
 

Comprometo-me a: 
1. Conhecer e seguir a Política de Segurança da Informação; 

2. Cumprir fielmente a Política, as Normas e os Procedimentos de Segurança da 

Informação; 

3. Responder por toda atividade executada por meio de minha identificação; 

4. Utilizar adequadamente os equipamentos do órgão, evitando acessos indevidos aos 

ambientes computacionais aos quais estarei habilitado, que possam comprometer a 

segurança das informações; 

5. Buscar orientação do superior hierárquico imediato em caso de dúvidas relacionadas 

à segurança da informação; 

6. Não me ausentar do local de trabalho sem encerrar a sessão de uso do computador 

ou sistema, evitando assim o acesso por pessoas não autorizadas; 

7. Proteger as informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não 

autorizados; 

8. Notificar a chefia imediata ou a qualquer membro do Comitê Gestor de Segurança da 

Informação indício ou falha na Segurança da Informação; 

9. Observar rigorosamente os procedimentos de segurança estabelecidos quanto à 

confidencialidade de minha senha de acordo com os itens abaixo: 

• Substituir a senha inicial gerada pelo sistema, por outra secreta, pessoal e 
intransferível; 

• Não divulgar a minha senha a outras pessoas e nunca escrever a minha 
senha, sempre memorizá-la; 

• de maneira alguma ou sobre qualquer pretexto, procurar descobrir as senhas 
de outras pessoas. 

 

 

__________________________________________ 
Assinatura 


