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InstruçAo Normativa n.O 0001/2011 - SSPJ
Dispöe sobre o uso dos recursos de rede e internet no âmbito da
Secretaria da Segurança e Justica do Estado de Goiás.

o SECRETARLO DE ESTADO DA SEGURANA PUBLICA E
J1JSTIA DE GOIAS, no uso de suas atribuiçôes legais, conforme Art. 7°
da Lei n° 17.257, de 25 dejaneiro de 2011:
Considerando o atual parque computacional da Secretaria da Seguranca
PUblica e Justica, sua capacidade de armazenamento e as peculiaridades do
seu sisterna;
Considerando que a Secretaria da Seguranca Pib1ica e Justica prove servico
de acesso a Internet e rede as instituiçOes: PM, BM, PC, PROCON e SPTC;
Considerando que a Secretaria da Seguranca PUblica e Justica deve primar
pelo acesso aos sisternas corporativos das instituiçôes;
Considerando a necessidade de normatizar o
internet por parte de seus usuários;

USO

dos recursos de rede e

Considerando o risco de virus e programas maliciosos em virtude do acesso
irrestrito a arquivos e sitios eletrônicos, bern como a utilizaçäo de meios
alternativos de acesso a internet;
Considerando a Poiltica de Segurança da Informacao da Secretaria da
Seguranca Püblica e Justica;

Art. 1° Os recursos de tecnologia da informacio colocados

a disposicao dos

usuários da Secretaria da Segurança Pib1ica e Justica devem ser utilizados exciusivarnente
no atendimento dos servicos que ihes so afetos.
§1°. Consideram-se usuários dos recursos de tecnologia da informacAo da
Secretaria de Segurança PUblica e Justiça, os servidores ocupantes de cargo efetivo, cargo
em comissâo ou emprego pitblico, deste quadro ou a disposicao, os estagiários e os jovens
aprendizes que exercem atividade em qualquer uma das unidades básicas e complementares
da Secretaria da Segurança Pi.tbIica e Justiça, bern corno das instituiçôes: Policia Militar,
Policia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.
§2°. A unidade responsável por realizar o controle de monitoramento dos
usuarios no âmbito da Secretaria da Seguranca Publica e Justica e a Gerência de Informatica
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e Telecomunicação, que podera, em casos especIficos, delegar responsabilidades para a
equipe de informática de cada instituição.
§3°. 0 acesso aos recursos de tecnologia da informacão so será feito por
usuário devidamente cadastrado.
§4°. A identificacâo do usuário (login) e a senha inicial de acesso são
indispensáveis ao uso da estação de trabaiho e são fornecidos pela Gerêneia de Jnformática
e TelecornunicacAo.
§5°. A senha de acesso ë de uso pessoal e intransferIvel e sua divulgação ë
vedada sob qualquer hipOtese, devendo ser alterada pelo próprio usuário no primeiro acesso.
§6°. A utilização da identificação do usuário e da senha de acesso é de
responsabilidade exciusiva do usuário a eles vinculado,
§7°. Ao ser credenciado para uso dos recursos de tecnologia da informação, o
usuário e enquadrado em urn perifi, que indica quais os seus direitos e privilégios para
acesso a serviços e informac5es, que não podern, em hipótese alguina, ser transferidos a
terceiros.
§8°. 0 chefe de cada unidade administrativa deverá encaminhar relacâo,
sempre que necessário, dos novos usuários pam cadastro a Gerência de Informática e
Telecomunicação, assirn como relaçâo de superveniente cancelamento de eadastro de
usuário, quer seja por desligamento, quer seja por rnudança de lotação.
§9°. 0 Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Segurança
PiThliea e Justiça, ou equivalente nas instituices, deverá comunicar a Geréncia de
Informática e Telecomunicacao, através de meio oficial (e-mail ou oficio) e ate o décimo dia
de cada mês, as movimentacSes e os desligamentos de usuários ocorridos no mês anterior.
Art. 2°. São deveres dos usuários:
I - zelar pelo sigilo, guarda e rnanutenção de suas credenciais de autentieação e
seguir as recornendaçöes de segurança expedidas pela Gerência de Informática e
Telecomunicação;
II - zelar pelos equipamentos de inforrnática;
III - zelar pela integridade e confidencialidade das informaç&s sob sua
responsabilidade, bern corno realizar, periodicarnente, cOpias de seguranca dos arquivos
correspondentes;
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IV encerrar as sessôes dos sistemas que estiverem abertos ou bloquear o
acesso ao sen computador, quando se ausentar de sen local de atividade, ainda que
temporariamente;
V - comunicar imediatamente a Geréncia de Informãtica e Telecomunicaçäo a
ocorrência de fates que possam atentar contra a segurança do ambiente informatizado do
órgo, dentre outros, perda on extravio de credenciais de autenticaço, dano, furto, roubo,
suspeita de infecçâo por virus, tentativas de invasão ou acessos nAo autorizados e faihas nos
recursos informatizados que possam torná-los vulneráveis.
Art. 3°.

E vedado aos usurios:

I - instalar software nAo hornologado pela Gerência de Inforrnática e
Telecomunicacao;
H - instalar componente de hardware sem a devida autorizaçao;
Ill - alterar configuracOes de hardware e software sem a devida autorizaçao;
IV - promover a movimentaçao de equipamentos sem prévia autorizaçao;
V - fazer uso dos servicos de impressão on da Internet para fins alheios
atividades de trabaiho;

as

VI - fazer ou permitir que terceiros façarn uso de serviços de rede para os quais
no estej am autorizados;
VII - utilizar a rede do órgao para acessar on armazenar dados, ainda que
temporariamente, em dispositivos, unidades on pastas para os quais nâo possuaxn
autorizaçao;
VIII - utilizar o service de correio eletrônico para envio de mensagens corn
teor politico, partidário, cornercial, religioso, pornográfieo, pejorativo, publicitario, corn
propaganda ou corn outros fins nâo pertinentes as atividades funcionais;
IX - fomecer a terceiros, sem a devida autorização do Secretário da Segurança
Piblica e Justiça, manuais, sofiwares, cOdigos, bibliotecas e demais componentes, on outros
dados relacionados corn os recursos informatizados do Orgo;
X - utilizar de técnicas, ferramentas on prograrnas para obtençäo de acessos,
dados on informacôes, nao autorizados, on que, direta on indiretamente, atentem contra a
seguranca, a autenticidade, a confiabilidade, a confidencialidade, a disponibilidade, a
privacidade, a integridade dos dados e a responsabilidade das inforrnacOes ou dos recursos
de teenologia da inforrnacâo da Secretaria da Segurança PUblica e Justiça ou de terceiros.
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Parágrafo imnico. Exeetuarn-se das vedacOes previstas neste artigo a
transrnissâo on retransrnissAo de mensagens exclusivarnente informativas on de earáter
institucional, rernetida por entidades de classe representativas dos quadros funcionais da
Secretaria da Seguranca PCtbliea e Justica e suas instituiçOes, sob inteira responsabilidade de
seus divulgadores.
Art. 4°. E ainda vedado ao usuário ter acesso a páginas corn conteüdo que se
enquadre nurna das categorias abaixo:
I - pornografia, racismo on preconceitos de qualquer natureza, bate-papo
(chats), diários pessoais, sites de redes de relacionamentos (orkut, fiwebook, youtube e
outros), cornunidades virtuais, jogos e discos virtuais;
II - radio em tempo real (audio e video);
III - servicos de bate-papo, exceto aquele definido corno ferrarnenta de
trabaiho pela Geréncia de Inforrnática e Te1ecornunicaço;

Parágrafo ünico - No constitui infraço o acesso aos seguintes tipos de sitio,
desde que no se enquadre nas categorias listadas nos incisos do caput deste artigo:
I- sitios bancários;
II- sitios de jornais e revistas;
III- sitios de pesquisa e busca;
IV- sItios de informacôes juridicas;

-

Art. 5°. E vedado ao usuário baixar da internet arquivos (download) que no
estej am relacionados corn suas atividades, notadamente, irnagens, audio, video e programas
de qualquer tipo.

Art. 6°. 0 acesso aos sItios e serviços vedados, rnas que seja necessário ao
desempenho de ftrncOes institucionais do usuário, serd liberado mediante solicitaçao
justificada do interessado a Superintendência de Gestào, Planejamento e Financas, corn a
anuência de seu superior irnediato, no caso de servidores, estagiários e jovens aprendizes.
Art. 70 0 acesso a redes externas a Secretaria da Seguranca Pimblica e Justica
on a internet dá-se, exelusivamente, por intermdio dos rneios autorizados e configurados
pela Geréncia de Informática, sendo vedado o uso de qualquer forma de conexào alternativa
(ex.: fax modem, ADSL, 3G).

Art. 8°. Os dados, informaçôes, histórico de uso e de acessos, inclusive
aqueles inseridos em pastas particulares poderAo ser monitorados no interesse do serviço
visando a seguranca dos dados e do parque computacional da Secretaria da Seguranca
Pñblica e Justica.
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Art. 90 A confeeco de cOpias de segurança dos dados armazenados no disco
rigido da estaçâo de trabaiho é de responsabilidade exelusiva do usuário da estaço.
Art. 100 0 acesso a rede da Secretaria da Seguranca Piliblica e Justiça através
de VPNs (Virtual Private Network) dar-se-á mediante pedido formal pelo interessado, desde
que seja servidor efetivo e tenha anuência do superior imediato, enviado a Superintendéncia
de Gestäo, Planejamento e Finanças.

§1°. A permissâo de acesso através da VPN terá validade maxima de seis
meses, sendo necessária nova solicitaco de autorizaço.
§21 . 0 uso da VPN é restrito aos sistemas corporativos da Secretaria de
Segurança PThlica e Justiça;

§3°. Somente serâo liberadas VPNs para as situacOes comprovadarnente
necessárias;
Art. 11°. Fica instituido o email corporativo como meio de comunieaçto
oficial, e que deverá ser utilizado por todos Os usuários da Secretaria da Segurança Püblica e
Justiça para envio e recebimento de mensagens e documentos relativos as atividades da
Pasta.

§1°. E vetado o uso de outros ernails para envio e recebimento de mensagens e
documentos relativos as atividades da Secretaria da Seguranca Pitblica e Justiça.

E de responsabilidade de cada usuário, acessar e conferir seu email
corporativo diariarnente, tanto para elirninar mensagens indevidas, quanto pam receber os
comunicados.
§20.

§3°. No é permitido o direcionarnento do email corporativo para outro
provedor de email;
§4°. 0 acesso ao email corporativo, por padräo, dar-se-á através do cliente
WEB, podendo, pam casos especificos, utilizar-se de urn cliente de email devidarnente
autorizado pela Geréncia de Informática e Telecomunicação;
Art. 12. Constatado o uso indevido dos serviços de rede, seräo adotadas as
seguintes providências:

I - na primeira ocorrência, o transgressor será advertido por e-mail pela
Gerência de Jnformática e Telecomunicaço;
II - na segunda ocorréncia, o superior irnediato do transgressor será notificado
por e-mail pela Ger&kcia de Informática e Telecomunicacâo, que procederá corn o bloqueio
do serviço inadequado;
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III - a partir da terceira ocorrência, tanto o transgressor quanto o seu superior
imediato sero notificados por e-mail pela Gerência de lnformática e Te1ecomunicaço, que
procederá corn o bloqueio do servico inadequado e a comunicação, por escrito, a
Superintendência de Gestâo, Planejamento e Finanças, que encaminhará o fato a
Corregedoria-Geral.
Art. 13. Os casos omissos e as diividas na ap1icaço do disposto nesta
lnstruçâo Normativa devem sen dinimidos pela Superintendência de Gestào, Planejamento e
Finanças, corn a interveniência da Corregedoria-Geral nas situaçOes que requeiram a
atuaço desta.
Art. 14. Ficam revogadas as disposiçOes em contránio.
Art. 15. Esta lnstruçäo Normativa entra em vigor na data de sua publicaçao.
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GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANA PUBLICA E
JusTIçA, em Goiânia, aos 13 dias do més de setembro de 2011.

JOAO FURTADO DE MENDONA NETO
Secretário da Segurança Pithlica e Justiça
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