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APRESENTAÇÃO

O  Setor  de  Tecnologia  da  Informação  (STIN)  é  parte  integrante  da

estrutura  organizacional  da  Manaus  Previdência,  instituído  pelo  Decreto  nº

2.714, de 29/01/2014, n° 4364 de 01/04/2019 que ao dispor sobre a estrutura

organizacional desta Autarquia estabeleceu, em seu  artigo 15,  artigo 21 ao

Setor de Tecnologia da Informação compete:

I – Realizar estudos e pesquisas, emitir pareceres e laudos técnicos e consoli -

dar informações na área de Tecnologia da Informação;

II – garantir o funcionamento dos sistemas de informática;

III – desenvolver e atualizar programas e sistemas em  conjunto com o órgão
competente do Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades da
Autarquia;

IV – analisar a viabilidade técnica e funcional para a elaboração de projetos re-
ferentes à contratação de serviços de informática e aquisição de equipamentos
tecnológicos;

V – gerenciar a manutenção e a segurança das  informações, de servidores e
de equipamentos da rede de computadores;

VI – assessorar e treinar usuários de programas;

VII – elaborar as diretrizes e ações relacionadas com a  informatização dos pro-
cessos, análise dos negócios, organização das  informações, gestão de contra
tos e recursos de informática, assim como  pela normatização das políticas de
informática;

VIII – gerir o acesso aos usuários dos sistemas;

IX – viabilizar a manutenção  do  ambiente operacional, prestando atendimento
e orientação técnica aos usuários e corpo técnico, assim como a implementa-
ção da infraestrutura, especificação e manutenção do parque tecnológico e da
padronização de softwares

X –prover ampla divulgação da Política e das Normas de Segurança da Infor-
mação para todos os servidores e prestadores de serviços;

XI –promover ações de conscientização sobre Segurança da Informação para
os servidores e prestadores de serviços;
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XII –propor projetos e iniciativas relacionados ao aperfeiçoamento da seguran-
ça da informação;

XIII –elaborar e manter política de classificação da informação, com temporali-
dade para guarda;

XIV – adotar os procedimentos que garantam a segurança  das informações 
por meio de rotinas de backups; e

XV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas.

DEFINIÇÕES

Backup:  Em informática,  backup é a cópia de dados de um dispositivo de
armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso da perda
dos  dados  originais,  o  que  pode  envolver  apagamentos  acidentais  ou
corrupção de dados. 

Fita LTO: é uma tecnologia de armazenamento de dados em fita magnética.

Driver: Dentro da informática, Drive é aquele dispositivo utilizado para fazer a
leitura de algum meio externo, como, por exemplo um CD, um DVD e até mes-
mo um disco rígido. É um dispositivo físico, ou seja, é um  hardware, e você
pode visualizá-lo e instalado no computador mesmo com ele desligado. 

Servidor: é um software ou computador, com sistema de computação centrali-
zada que fornece serviços a uma rede de computadores, chamada de cliente.
Esses serviços podem ser de naturezas distintas, como por exemplo, arquivos
e correio eletrônico. 

Servidor de Arquivos: Em computação um servidor de arquivos é um compu-
tador conectado a uma rede que tem o objetivo principal de proporcionar um lo-
cal para o armazenamento compartilhado de arquivos de computadores (como
documentos, arquivos de som, fotografias, filmes, imagens, bases de dados,
etc) que podem ser acessados pelos computadores que estão ligados à rede
de computadores. 

Banco de Dados:  É um software que possui recursos capazes de manipular
as informações do banco de dados e interagir com o usuário.  Exemplos de
SGBDs são: Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL. 
GLPI: É um sistema gratuito de Gerenciamento de Ativos de TI, sistema de ras-
treamento de problemas e central de atendimento, usado pelo STIN para ge-
renciar às demandas dos setores da autarquia relativas a TI;
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Ferramenta de Replicação: software que faz a cópia de dados de um local
para outro da rede, realizando assim o backup de dados;

Datacenter:  Data  Center,  ou  Centro  de  Processamento  de  Dados,  é  um
ambiente  projetado  para  concentrar  servidores,  equipamentos  de
processamento  e armazenamento  de dados,  e  sistemas de ativos  de rede,
como  roteadores,  switches,  hubs,  entre  outros.

SUBTI:  Subsecretaria  de  Tecnologia  da  Informação,  órgão
pertencente a estrutura organizacional da SEMEF;

REFERÊNCIAS

 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA

MANAUS PREVIDÊNCIA;

 ABNT/NBR ISO 9001:2015 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE;

 ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013;

 IT.STIN.01 – ABERTURA DE CHAMADO VIA SISTEMA GLPI;

 DECRETO N° 4364 DE 01/04/2019, ART. 21.
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Fluxograma
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

• RAIA 1 – STIN

1. VERIFICAR SE HÁ BACKUP DO DIA ANTERIOR:
a. Os Backups na Fita LTO, serão processados de segunda-feira a
sexta-feira, com retenção dos cinco últimos backups.

b. Terão abrangência das pastas e os tipos de backup, conforme
abaixo descritas, utilizando a ferramenta de backup do servidor: 

b1. Fita LTO – Driver – 01: 
Servidor Pasta Tipo

Aplicações /www/var/ Completo

Portal-Intranet /www/var/ Completo

Programação /www/var/ Completo

Banco de Dados – Mysql e Postgres das Aplicações Completo

b2. Fita LTO – Driver – 02:
Servidor Pasta Tipo

Alfresco Dir de Arquivos Completo

b3. Replicação do Servidor de Arquivos 
Servidor Pasta Tipo

Guaruari – nuvens Pasta Public (P:) Completo e Incremental

Contingencia Pasta Public (P:) Completo e Incremental

Contingencia Pasta comunicacao (R:) Completo e Incremental

Contingencia Pasta ag-assessoria (Z:) Completo e Incremental

2. VERIFICAR JOB DE BACKUP ANTERIOR:

a. As cópias de segurança iniciarão, preferencialmente, às 18:00 horas,

podendo ser ajustado conforme as circunstâncias; Checar se o Job1 exe-

cutou na hora programada e verificar os respectivos logs do backup;

1 Job em computação refere-se a um processo ou serviço que inicia automaticamente, em horário 
programado, sem intervenção humana.
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 3. ANALISAR E CORRIGIR:

a. Caso seja identificado algum problema no JOB em ambas ou em uma

das Fitas LTO, analisar a gravidade, corrigir e registrar os eventos ocor-

ridos Formulário de Teste de mídias.

ANEXO-01-Formulário de Teste de mídias.

4. RETIRAR AS FITAS LTO:
a. Retirar as mídias do backup do dia anterior que estão localizadas nos
drives.

5. LEVAR AS FITAS LTO PARA LOCAL SEGURO:
a. Levar as fitas LTO para um local remoto (Prédio Anexo da Manaus-
Prev) e guardá-la em um local seguro.

6. INSERIR AS FITAS LTO DO DIA RESPECTIVO:
a. As fitas LTO serão identificadas seguindo a sequência conforme os
dias  da  semana,  respeitando a  identificação  do  drive  no servidor  de
backup. Este está identificado como Drive-01 e Drive-02, conforme mo-
delo abaixo: 
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7. BACKUP VIA FERRAMENTA DE REPLICAÇÃO:
a.  Selecionar  as  pastas  e  direcionar  para  os  servidores  de  backup

utilizando a ferramenta de replicação do servidor de arquivos para que

sejam direcionados para o servidor externo (nuvens) e para servidor de

redundância de arquivo (interno):

I- DATACENTER/SUBTI

• Pasta (P:\) - (nuvem)

II-SERVIDOR DE ARQUIVO BACKUP – (INTERNO).

• Pasta Public (P:) - Incremental;

• Pasta comunicacao (R:) - Incremental;

• Pasta ag-assessoria (Z:) - Incremental. 

8. EXECUÇÃO DO JOB DE BACKUP:

a. As cópias de segurança serão programadas para executarem, pre-

ferencialmente, às 18:00 horas, podendo ser ajustado conforme as cir-

cunstâncias.
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TERMO DE VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Manual de Controle de Cópias de Segurança - STIN
Emissão em: 02/04/2019

Versão: 02 – Data: 30/09/2019

_______________________________________________________ 
Chefe de Setor de Tecnologia da Informação 

______________________________________________________ 
Auditor-Chefe 

_______________________________________________________ 
Gerente de Administração e Finanças 

______________________________________________________ 
Diretora de Administração e Finanças 

_______________________________________________________
Diretora-Presidente
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CONTROLE DAS REVISÕES

DATA VERSÃO NATUREZA DA ALTERAÇÃO PÁGINA

02/04/2019 01 Emissão do Manual. Todas

30/09/2019 02 1. b. abrangência das pastas e os tipos de backup 08

30/09/2019 02
7. BACKUP VIA FERRAMENTA DE REPLICAÇÃO: 
alteração no local das pastas e tipos
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30/09/2019 02 Formulário de Teste de mídias. 09

30/09/2019 02
Atualização da Informação de referenciação do  
Decreto nº 2.714, de 29/01/2014, n° 4364 de 
01/04/2019
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