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DECRETO N. 1.024, DE 07 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Regulamenta os procedimentos e 
critérios para uso e segurança dos 
equipamentos de informática e banco de 
dados do Município. 

 
A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais em especial; 
Considerando a necessidade de disciplinar, padronizar e implementar procedimentos 

básicos quanto ao uso apropriado dos recursos de computação e redes, bem como a proteção, 
privacidade e segurança dos ativos, as condições de acesso, utilização, responsabilidades, uso 
apropriado, armazenamento e segurança dos recursos computacionais e banco de dados do 
Município; 

Considerando a necessidade de implementar as políticas de planejamento, execução e 
orientação normativa dos recursos tecnológicos da Informação no âmbito da Administração Pública 
Municipal; 

Considerando a necessidade de delimitar os direitos, deveres e proibições dos usuários 
dos computadores e demais equipamentos similares, bem como, seus similares, que compõem o 
patrimônio do Município; 

 
DECRETA  

 
Art. 1º -  O acesso, utilização, responsabilidade, uso apropriado, armazenamento e 

segurança dos computadores, similares, periféricos, aparelho de comunicação, software, 
programas e do banco de dados da Administração é regulamentado pelo presente Decreto, o qual 
visa à proteção dos ativos de informação, baseada nos três pilares da integridade, 
confidencialidade e disponibilidade, de acordo com as Normas Brasileiras Sobre Segurança da 
Informação. 

 
Art. 2º - Todos os computadores e demais equipamentos similares, bem como, seus 

periféricos, tem por finalidade exclusiva de servir aos usuários autorizados na realização das 
atividades profissionais, relacionados estritamente com os serviços de interesse da Administração, 
sendo expressamente vedado o uso para fins particulares. 

 
Art. 3º - Considera-se usuário autorizado, o servidor do quadro permanente ou 

temporário, comissionado ou à disposição, estagiário ou prestador de serviço, mediante a abertura 
de conta junto a Secretaria de Administração e finanças.  

Parágrafo único – A Pessoa Jurídica que receber qualquer equipamento ou acesso ao 
banco de dados é equiparada como usuário autorizado. 

 
Art. 4º - Dos direitos dos usuários autorizados: 
I. Fazer uso dos computadores e demais equipamentos similares, bem como, seus 

periféricos para a realização de atividades profissionais relacionadas aos serviços públicos. 
II. Ter conta de acesso à rede de computadores e aplicativos mediante liberação da 

Secretaria de Administração e Finança, por intermédio de respectivo técnico em informática. 
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III. Ter conta de acesso ao correio eletrônico mediante liberação da Secretaria de 
Administração e Finança, por intermédio de respectivo técnico em informática. 

IV. Acesso a intranet e a internet. 
V. Ter privacidade das informações na sua área de armazenamento. 
VI. Solicitar suporte técnico. 
 
Art. 5º - Das obrigações dos usuários autorizados: 
I. Zelar pela integridade e segurança dos equipamentos e pelas informações processadas 

e armazenadas nos computadores ou equipamentos similares sob sua responsabilidade e uso. 
II. Utilizar os recursos computacionais exclusivamente para os serviços da Administração. 

III. Zelar pelo sigilo e segurança de sua senha de acesso à rede e aplicativos, que é de uso 
individual e intransferível, não podendo ser compartilhada com terceiros. 

IV. Manter sigilo, integridade, segurança e disponibilidade de todos os dados a que 
tiverem acesso. 

V. Controlar o acesso físico aos equipamentos sob sua responsabilidade. 
VI. Fazer uso racional de material de consumo e de expediente, combatendo desperdícios 

em todas as suas formas. 
VII. Respeitar e seguir as normas e procedimentos definidos pela Secretaria de 

Administração e Finanças. 
VIII. Denunciar ao titular da Secretaria de Administração e Finanças qualquer tentativa de 

acesso não autorizado, uso indevido ou qualquer ocorrência que evidencie desrespeito aos termos 
deste Decreto. 

 
Art. 6º - Fica proibido aos usuários autorizados: 
I. Utilizar os computadores e demais equipamentos similares, bem como, seus periféricos 

e materiais de consumo para atividades particulares ou que não tenham relação com o serviço 
público. 

II. Remover, transferir, emprestar, modificar ou proceder qualquer alteração na 
característica física ou técnica do equipamento, sem a prévia autorização da Secretaria de 
Administração e Finanças. 

III. Compartilhar com terceiros sua conta de acesso à rede, senha e outros tipos de 
acesso remoto de uso individual e intransferível. 

IV. Executar ou configurar os recursos computacionais com a intenção de facilitar o 
acesso a usuários não autorizados. 

V. Criar ou propagar vírus, danificar equipamentos, serviços e arquivos. 
VI. Obter acesso não autorizado ao sistema de dados do Município. 
VII. Copiar, transferir ou emprestar software para finalidade ou pessoa estranha aos 

serviços do Município. 
VIII. Destruir ou danificar intencionalmente equipamentos, software ou dados 

pertencente ao Município. 
IX. Violar os sistemas de segurança dos equipamentos de informática, como a 

identificação de usuários, senhas de acesso, fechaduras automáticas ou sistemas antivírus. 
X. Usar, instalar, executar, copiar ou armazenar aplicativos, programas ou qualquer outro 

material que não estejam devidamente licenciados pela Administração. 
XI. Usar a internet para a exibição, veiculação ou armazenamento voluntário de páginas 

com conteúdo pornográfico, eróticos, jogos de qualquer espécie, comercial, político partidário, 
ofensivo ao decoro pessoal e ao princípio de urbanidade e que provoquem sobrecarga no sistema. 
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XII. Utilizar o correio eletrônico para uso particular ou para distribuição voluntária de 
mensagens não desejadas como correntes de cartas, circulares, manifestos políticos e de conteúdo 
pornográfico ou erótico, bem como, as que sejam ofensivas à honra e a dignidade da 
Administração, autoridades e pessoas. 

XIII. Remover, copiar, emprestar, ceder ou divulgar documento confidencial e sigiloso, 
bem como, lista de endereços de usuários e informações do banco dados de propriedade da 
Administração. 

XIV. Utilizar dos equipamentos e dos dados públicos para constranger, assediar, ofender, 
caluniar ou ameaçar qualquer pessoa ou instituição. 

 
Art. 7º - O descumprimento dos termos desse Decreto constituirá infração disciplinar, 

passível das penalidades prevista na Lei Municipal n. 419/98, além da responsabilidade civil e 
penal pelo ato praticado.  

Parágrafo único – A Pessoa Jurídica usuária autorizada além da responsabilidade civil e 
penal, quando possuir equipamento público, terá o respectivo termo rescindido e o equipamento 
reintegrado à posse do Município, bem como, se tiver acesso ao banco de dados público, o mesmo 
será bloqueado. 

 
Art. 8º - Quando o usuário autorizado tomar conhecimento do uso indevido dos 

computadores, equipamentos similares e seus periféricos, além do uso indevido das informações, 
tem a autorização de tomar imediatamente as providências necessárias, que estiverem ao seu 
alcance, para garantir a segurança, integridade, confidencialidade, disponibilidade e conservação 
dos equipamentos e dados do Município. 

 
Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Revogadas as 

disposições em contrário. 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
Estado do Paraná, em 07 de agosto de 2017. 
Gabinete da Prefeita 
 
 

Maria Júlia Socek Wojcik 
Prefeita do Município de Quitandinha 

 


