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DECRETO MUNICIPAL Nº 042 DE 15 DE AGOSTO DE 2019 

 

“DISPÕE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, 

RESPONSABILIDADE, USO APROPRIADO, 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DOS 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

BANCOS DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO-RS” 

 

GILSON DE CARLI, Prefeito Municipal de Liberato Salzano - RS no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o uso adequado dos equipamentos de 

informática da Administração municipal pelos usuários, promovendo a proteção dos 

equipamentos, dos softwares, dos dados dos contribuintes e da própria Administração Pública, 

estabelecendo um comportamento ético e profissional nos órgãos públicos municipais, 

RESOLVE: 

D E C R E T A R 

 

Art. 1º Fica regulamentado e normatizado as condições de utilização, responsabilidade, uso 

apropriado, armazenamento e segurança dos equipamentos de informática da Administração 

Municipal de Liberato Salzano-RS. 

 

Art. 2º Para fins deste Decreto, consideram-se: 

I - Equipamentos de informática: equipamentos e outros recursos de informática utilizados pelos 

usuários, tais como: computadores, impressoras, e-mails, hardwares, softwares de gestão, 

sistemas de informação, sistemas operacionais, redes de computadores, páginas da internet, 

intranet entre outros. 

II - Usuários: qualquer agente público que exerça, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos da administração pública 

municipal direta e indireta, ou fundacional. 

 

Art. 3º Todos os equipamentos de informática da Administração municipal de Liberato Salzano-

RS têm por finalidade única e exclusiva de servir aos usuários na realização de atividades 

profissionais e relacionados estritamente com os serviços de interesse da Administração, sendo 

expressamente vedado o uso para fins particulares. 

§ 1º O conteúdo criado e o arquivado nos equipamentos de informática da Administração, são 

considerados propriedade do órgão sendo vedado apagar qualquer conteúdo, sob pena de 

responsabilização administrativa e penal daquele que o fizer.  

§ 2º O usuário é responsável pelos equipamentos de informática que utiliza para execução de 

suas atividades, os quais pertencem ao patrimônio público, sendo da responsabilidade da 

Secretaria na qual está lotado, adquirir novos em caso de defeito. 

§ 3º Compete exclusivamente a cada usuário realizar backup diário e semanal de todos os dados 

armazenados nos equipamentos de informática que utilizar. 

§ 4º A Administração municipal adotará política interna de inspeção e restrição de acesso à 

internet, com a identificação do usuário por meio de sistema automatizado. 
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Art. 4º São direitos dos usuários: 

a) Fazer uso dos equipamentos de informática da Administração para a realização de atividades 

profissionais relacionadas aos serviços de interesse da Administração municipal; 

b) Ter conta de acesso à rede de computadores e aplicativos necessários ao desempenho de suas 

funções; 

c) Acessar a intranet e a internet; 

d) Ter privacidade das informações na sua área de armazenamento; 

e) Solicitar suporte técnico; 

f) Comunicar o superior hierárquico qualquer defeito, problema ou ameaça aos equipamentos de 

informática. 

Parágrafo único. O usuário poderá ter acesso a uma conta de correio eletrônico associada às 

contas oficiais de e-mail da Administração municipal devendo ser utilizados, exclusivamente, 

para transmitir e receber informações relacionadas às atividades administrativas. 

 

Art. 5º São obrigações dos usuários: 

a) Utilizar os equipamentos de informática exclusivamente para os serviços da Administração; 

b) Zelar pela integridade e segurança dos equipamentos e pelas informações processadas e 

armazenadas nos equipamentos de informática sob sua responsabilidade e uso; 

c) Zelar pela segurança das informações da Administração municipal, que estejam sob sua 

custódia em razão de seu exercício funcional, mantendo sigilo, integridade, segurança e 

disponibilidade de todos os dados a que tiverem acesso; 

d) Controlar o acesso físico aos equipamentos de informática sob sua responsabilidade; 

e) Fazer uso racional de material de consumo e expediente da Administração, combatendo 

desperdícios em todas as suas formas. 

 

Art. 6º Fica expressamente proibido aos usuários: 

a) Apagar intencionalmente arquivos ou documentos de interesse da Administração municipal, 

destruir ou estragar intencionalmente equipamentos, software ou dados pertencentes à 

Administração municipal; 

b) Instalar ou utilizar qualquer tipo de jogo eletrônico nos equipamentos de informática da 

Administração municipal; 

c) Utilizar os equipamentos de informática e materiais de consumo da Administração para 

trabalhos particulares ou organizações que não tenham relação com a Administração municipal; 

d) Fazer uso de equipamentos de informática particulares conectados à rede de informática da 

Administração municipal, sem a prévia autorização da Secretaria Municipal de Administração; 

e) Remover, transferir, emprestar, modificar ou proceder qualquer alteração na característica 

físicas ou técnicas dos equipamentos, sem a prévia autorização da Administração ou Secretaria 

responsável; 

f) Executar ou configurar os equipamentos de informática com a intenção de facilitar o acesso a 

usuários não autorizados; 

g) Criar ou propagar vírus, danificar equipamentos, serviços e arquivos; 

h) Obter acesso não autorizado aos sistemas; 

i) Copiar, transferir ou emprestar software para finalidade ou pessoa estranha aos serviços da 

Administração municipal; 

j) Usar, instalar, executar, copiar ou armazenar aplicativos, programas ou qualquer outro 

material que não estejam devidamente autorizados pela Administração ou Secretaria 

responsável; 
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k) Utilizar os equipamentos de informática em desacordo com os princípios éticos da 

Administração Pública; 

l) Remover, copiar, emprestar, ceder ou divulgar documento confidencial e sigiloso, bem como 

lista de endereços de usuários e informações de banco dados de propriedade da Administração 

municipal; 

m) Utilizar os recursos computacionais para constranger, assediar, ofender, caluniar ou ameaçar 

qualquer pessoa ou instituição; 

n) Utilizar arquivos que impliquem violação de direitos autorais, de propriedade intelectual ou 

de qualquer material protegido; 

o) Fazer cópias não autorizadas dos softwares desenvolvidos ou adquiridos pela Administração 

municipal; 

p) 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; 

q) Acessar sites ou serviços que representem risco aos dados ou à estrutura de redes da 

Administração Municipal; 

r) Utilizar o correio eletrônico vinculado à Administração municipal 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. 

 

Art. 7º São considerados usos inadequados dos recursos de equipamentos de informática: 

a) Instalar hardware em computador da Prefeitura Municipal; 

b) Instalar softwares de qualquer espécie em computador da Prefeitura Municipal; 

c) Reconfigurar a rede de computador ou inicializá-la sem prévia autorização expressa; 

d) Efetuar montagem, alteração, conserto ou manutenção em equipamentos/hardwares da 

Prefeitura Municipal; 

e) Alterar o local de instalação dos equipamentos/hardwares de informática, sem prévia 

autorização; 

f) Instalar dispositivo ou utilizar internet móvel, sem prévia autorização expressa; 

g) Conectar equipamento particular na rede de computadores da Prefeitura Municipal, sem 

prévia autorização expressa; 

h) Utilizar dispositivos de armazenamento externos tais como Pen Drive, HD Externo e outros, 

sem prévia autorização; mesmo com a devida autorização, a Secretária Municipal de 

Administração não se responsabiliza caso estes venham a queimar durante a utilização. 

 

Art. 8º É considerado uso inadequado da internet: 

a) Acessar informações consideradas inadequadas ou não relacionadas às atividades 

administrativas, especialmente sites de conteúdo agressivo (racismo, pedofilia, nazismo etc.), de 

drogas, de pornografia e outros relacionados; 

b) Fazer download de arquivos e outros que possam tornar a rede local vulnerável a invasões 

externas e ataques a programas de código malicioso em suas diferentes formas; 

c) Violar os sistemas de segurança da Administração municipal; 

d) Tentar ou efetivamente burlar as regras definidas de acesso à internet; 

e) Alterar os registros de acesso à internet; 

f) Realizar ataque ou invadir computadores da Administração municipal; 
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g) Divulgar informações confidenciais da Administração municipal em grupos de discussão, 

listas ou bate-papos, não importando se a divulgação foi deliberada ou inadvertida, sendo 

possível sofrer as penalidades previstas na forma da lei; 

h) Utilizar softwares de compartilhamento de arquivos de qualquer natureza. 

 

Art. 9º  O chefe imediato do usuário, assim como todos os usuários, devem comunicar quaisquer 

ações que comprometam a segurança, a integridade, o desempenho e a descaracterização de 

equipamentos e redes da Administração municipal, devendo tomar imediatamente as 

providências necessárias que estiverem ao seu alcance, para garantir a segurança, integridade, 

confidencialidade, disponibilidade e conservação dos recursos 

 

Art. 10 A violação das normas descritas neste Decreto, constitui infração disciplinar. 

§ 1º Caso as infrações às normas deste Decreto impliquem também em falta disciplinar, serão 

aplicados, no que couber, os dispositivos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

§ 2º As sanções impostas no parágrafo anterior, não isentam o responsável de responder por 

eventuais ações penais se o caso envolver ocorrência considerada crime ou contravenção penal, 

nos termos da legislação aplicável. 

§ 3º Da decisão final tomada com base neste artigo, caberá recurso ao Prefeito. 

 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 15 dias do mês 

de agosto de 2019. 

 

Registre-se e Publique-se. Data Supra.  

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

 

Lourdes Valduga Sfredo  

Sec. Municipal da Administração 


