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CAPÍTULO V 
Da Comissão de Ética 

 
Art. 13 A Comissão de Ética será constituído por 03 (três) 

servidores e/ou colaboradores, sendo no mínimo, 02 (dois) servidores 
efetivos e respectivos suplentes, a serem indicados pela diretoria da 
Manausprev. 

 
§ 1º Não poderão fazer parte da Comissão servidores ou 

colaboradores que sejam entre si cônjuges, companheiros (as) e 
parentes até segundo grau, consanguíneo ou por afinidade, bem como 
os que tenham sofridos sansão disciplinar ou censura nos últimos 04 
(quatro) anos. 

 
§ 2º A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja 

qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço 
público. 

 
§ 3º O mandato dos membros da Comissão de Ética terá 

duração de dois anos, sendo admitida uma recondução pelo mesmo 
período. 
 

Art. 14 Compete à Comissão de Ética: 
 
a) Atuar e decidir nos processos referentes à matéria ética; 
b) Sugerir à autoridade maior da entidade a aplicação da 

penalidade; 
c) Promover a manutenção de alto padrão ético; 
d) Divulgar este Código de Ética; 
e) Assegurar continuidade, clareza e consistência no 

propósito da manutenção da ética; 
f) Orientar e aconselhar os servidores e/ou colaboradores 

sobre suas condutas éticas; 
g) Instaurar, de ofício ou quando provocado, processo 

sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a 
princípio ou norma ético-profissional. 

 
Art. 15 Os procedimentos a serem adotados pela 

Comissão de Ética, para a apuração de fato, ato ou conduta que, em 
princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este 
Código, terão o rito sumário, ouvidas apenas as partes interessadas, nos 
termos estabelecidos em regimento próprio. 

 
Art. 16 A pena aplicável ao servidor público pela Comissão 

de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo 
parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 

 
CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

 
Art. 17 O presente código de ética da Manausprev é 

aplicado aos servidores efetivos, cedidos, comissionados, contratados, e 
aos colaboradores quanto ao desempenho de suas funções e atividades. 

 
Parágrafo Único. Para efeitos deste Código de ética, 

consideram-se “Colaboradores” os prestadores de serviço, Conselheiros 
e outros que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, 
tenham relações direta ou indireta com a Manausprev. 

 
Art. 18 Todo cidadão que houver de tomar posse em cargo 

público efetivo e em comissão, ou ser investido em função pública 
contratual, deverá prestar compromisso solene de acatamento e 
observância das regras estabelecidas por este Código de Ética. 

 
Art. 19 Este Código de Ética deve ser incorporado aos 

contratos firmados por esta Manausprev, demonstrando os padrões por 
ela defendidos e praticados. 

 
Art. 20 No surgimento de dúvidas sobre qual deve ser a 

conduta mais correta a adotar, o servidor deverá comunicar 
imediatamente e formalmente à Chefia imediata de seu setor ou à 
Diretoria, sempre que sentir ou estiver em situação que possa 
caracterizar conflito de interesses, ou quando suspeitar ou tiver 

conhecimento de fatos que possam prejudicar a Manausprev, ou que 
contrariem ou pareçam contrariar os princípios deste Código. 
 

Art. 21 Os demais casos, omissos, serão encaminhados à 
Diretoria da Manausprev para deliberação. 
 
 
 
 

PORTARIA N.º 090/2017 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, no uso da competência que lhe 
confere o art. 20 da Lei Orgânica do Município e das atribuições 
conferidas pelo inciso XIII, do artigo 22 da Lei 1.803/2013; 
 

CONSIDERANDO que compete ao Setor de Tecnologia da 
Informação – STIN, gerenciar a manutenção e a segurança das 
informações, de servidores e de equipamentos da rede de 
computadores, conforme Lei nº 1.803, de 29 de novembro de 2013; 

 
CONSIDERANDO o DECRETO nº 3.652, de 15 de março 

de 2017, que institui a Política de Segurança da Informação e 
Comunicação da Prefeitura de Manaus – POSIC-PM. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de produzir e propor 

normas, planos, procedimentos, mecanismos de proteção e instruções 
reguladoras específicas, relativas aos assuntos preconizados na POSIC-
PM, 

 
CONSIDERANDO as finalidades da Manausprev, 

conforme Art. 2º do DECRETO nº 2.714, de 29 novembro de 2013. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Instituir a Política de Segurança da Informação e 

Comunicação da Manaus Previdência – POSIC-Manausprev, que 
envolve: 

 
I – o desdobramento dos objetivos definidos na POSIC-

PM, considerando o contexto da Manausprev; 
II – a definição de responsabilidades e competências 

específicas da Manausprev para a segurança da informação; 
III – a implementação da gestão da segurança da 

informação. 
 
Parágrafo único. A POSIC-Manausprev se aplicará a 

todos aqueles que estejam envolvidos direta ou indiretamente com a 
execução da POSIC-PM no âmbito da Manausprev. 
 

Art. 2º. Para fins desta Portaria, considera-se: 
 
I – recursos de Tecnologia da Informação: 
 
a) microcomputadores de mesa e portáteis (notebook, 

tablet, smartphone) e seus dispositivos periféricos, como teclados, 
mouses, caixas de som, microfones, leitoras, gravadoras e demais 
acessórios conectados ao computador; 

b) scanners, impressoras (laser, jato de tinta, matriciais e 
térmicas), webcams, datashows, telefone com tecnologia Voip e demais 
equipamentos relacionados à TI que venham a integrar o patrimônio da 
Manausprev; 

c) programas de computador adquiridos e os sistemas 
desenvolvidos na Manausprev; 

d) equipamentos e serviços da rede da Manausprev, que 
compreende as redes locais da sede e anexos, bem como a rede de 
comunicação que as interliga; 

e) dados armazenados em equipamentos, dispositivos e 
periféricos. 

 
II – usuário: toda pessoa que tenha acesso ao ambiente 

físico e aos recursos que compõem os sistemas de informação da 
Prefeitura de Manaus – PM que se encontra sob responsabilidade da 
Manausprev e a quem está sujeita a POSIC. 
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II – administrador de sistema computacional: quaisquer 
pessoas do quadro funcional, lotadas no STIN, que tenham 
conhecimento autorizado dos códigos de acesso e senhas de 
administração dos recursos de Tecnologia da Informação, sejam eles de 
uso geral, sejam de uso restrito a uma unidade, grupo de pessoas ou de 
uso individual. 

 
Art. 3º Para cumprimento do objetivo definido no artigo 1º 

desta Portaria, a POSIC-Manausprev terá como objetivos básicos: 
 
I – viabilizar o atendimento das finalidades legais da 

Manausprev, considerando leis, normas, regulamentações e outros 
requisitos legais aplicáveis vigentes, através da proteção da 
confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e 
legalidade da informação; 

 
II – assegurar o acesso à informação, resguardada a sua 

classificação, quando necessário ao exercício profissional, e o acesso 
pelos cidadãos nos termos previstos na legislação vigente; 

 
III – adotar boas práticas para proteção da 

confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e 
legalidade das informações com base em gestão sistemática de riscos; 

 
IV – criar, desenvolver e manter no âmbito da Manausprev, 

a conscientização e a mentalidade de segurança da informação, bem 
como a importância das informações processadas e dos seus riscos e 
vulnerabilidades; 

 
V – estabelecer responsabilidades do usuário sobre a 

informação da qual é detentor, independente da mídia em que ela esteja, 
sobre seus acessos e uso dos sistemas de informação e serviços de 
redes de computadores da Manausprev, extensiva aos prestadores de 
serviços, observados os termos contratuais; 

 
VI – melhorar continuamente os controles de segurança da 

informação de forma a mantê-los adequados aos objetivos de segurança 
e assegurar a contínua confidencialidade, integridade, disponibilidade, 
autenticidade e legalidade da informação. 

 
Art. 4º Os recursos de TI pertencentes à Manausprev e 

Anexo(s) que estão disponíveis para o usuário devem ser utilizados em 
atividades estritamente relacionadas às funções institucionais 
desempenhadas pela Autarquia. 

 
Art. 5º É vedado aos usuários o fornecimento de 

informações a terceiros sobre especificações técnicas que importem em 
riscos para a segurança da rede e dos sistemas da Instituição. 

 
Art. 6º É vedada a utilização de quaisquer dos recursos de 

TI da Manausprev com o objetivo de praticar atos contra outros recursos 
da rede de computadores da Instituição ou redes externas, dentre os 
quais: equipamentos servidores, estações de trabalho, equipamentos de 
rede, serviços de segurança e sistemas de informação. 

 
Art. 7º. O uso dos Recursos Computacionais, o Controle 

de Acesso, a utilização da Internet e do E-mail serão realizados 
conforme Diretrizes Específicas, constantes do ANEXO I. 

 
Art. 8º. Qualquer anormalidade percebida pelo usuário 

quanto ao privilégio de seu acesso aos recursos de Tecnologia da 
Informação deve ser imediatamente comunicada ao STIN. 

 
Art. 9º. O acesso à Internet deve restringir-se às páginas 

com conteúdo relacionado às atividades desempenhadas pelo usuário 
para a Autarquia em consultas ou obtenção de informações e dados 
necessários ao serviço. 

 
Art. 10. Todos os usuários que possuam um login de 

acesso à rede poderão receber, conjuntamente, uma caixa de correio 
eletrônico (e-mail) destinada às comunicações internas e externas, 
através da Internet, desde que solicitada mediante Formulário de 
Solicitação de Acesso assinado pelo Chefe do setor, ao STIN. 

Art. 11. Os administradores dos sistemas computacionais 
da Manausprev são responsáveis pelo uso adequado dos recursos sob 
sua responsabilidade, devendo zelar pela integridade e confidencialidade 
dos sistemas e dos dados sob seus cuidados. 

 
Art. 12. O STIN deverá prover os instrumentos 

tecnológicos necessários ao cumprimento das normas estabelecidas 
nesta Portaria, bem como zelar pela manutenção, devidamente 
atualizada, de sistemas operacionais, navegadores e quaisquer 
programas de detecção e eliminação de códigos e/ou programas 
indevidos nas estações de trabalho dos usuários. 

 
Art. 13. É atribuição do STIN gerir a infraestrutura de 

hardware e software necessária à prestação dos serviços de acesso à 
rede interna e à Internet, sendo vedada a instalação de qualquer 
equipamento neste ambiente, salvo prévia autorização. 
 

Art. 14. O STIN poderá realizar monitoramento da 
utilização dos serviços de rede e acesso à Internet, podendo ainda 
exercer fiscalização nos casos de apuração de uso indevido desses 
recursos. 
 

§ 1º O STIN poderá bloquear temporariamente, sem aviso 
prévio, estação de trabalho que esteja realizando atividade que coloque 
em risco a segurança da rede, até que seja verificada a situação e 
descartada qualquer hipótese de dano à infraestrutura tecnológica da 
Manausprev. 
 

§ 2º O STIN poderá bloquear temporariamente, sem aviso 
prévio, acesso a impressoras e copiadoras que estejam 
imprimindo/copiando documentos particulares ou alheios às rotinas 
inerentes à administração pública. 
 

§ 3º O STIN, obrigatoriamente, encaminhará documento 
relatando as atividades que infrinjam os parágrafos 1º e 2º, do Art. 46, 
aos respectivos Chefes de setores. 

 
Art. 15. Todos os usuários que se utilizarem de 

Informações e Sistemas de Informação, no âmbito da Manausprev, 
devem assinar o Termo de Uso dos Sistemas de Informações e Termo 
de Responsabilidade e Sigilo da Informação, constante do Anexo II. 

 
§1º A assinatura dos Termos previstos no caput deste 

artigo se darão durante o processo de admissão, nomeação ou posse, 
momento em que será apresentada a POSIC-Manausprev. Havendo um 
número expressivo de pessoal, o STIN poderá realizar esta atividade, 
bem como a palestra de divulgação e sensibilização da POSIC-
Manausprev, de forma centralizada, em local e data oportuna; 

 
§2º No caso de Comissionados, Celetistas e Efetivos, 

deverão assinar os Termos previstos no caput deste artigo em prazo a 
ser definido pelo STIN; 

 
§3º No caso de prestadores de serviço, a assinatura dos 

Termos previstos no caput deste artigo se darão durante atividade de 
divulgação e sensibilização da POSIC-Manausprev, antes de ser 
concedido a eles acesso as informações e sistemas de informação; 

 
§4º Após a assinatura dos Termos, o usuário assume 

formalmente a responsabilidade pelo bom uso dos ativos de 
informações, o compromisso de seguir a POSIC-Manausprev e de 
manter o sigilo, no prazo legal, sobre todos os ativos de informações e 
processos, mesmo após o seu desligamento ou término de prestação de 
serviços. 

 
Art. 16. A alta gestão da Manausprev se compromete a 

apoiar a implantação e gestão da segurança da informação, de acordo 
com o que prescreve a norma NBR ISO/IEC 27002:2013, se incluindo 
extensivamente, a viabilização dos recursos necessários às adequações 
e implantações de mecanismos de proteção, visando garantir os 
princípios da Segurança da Informação, respeitadas as condições 
técnicas, orçamentárias, financeiras e o princípio da oportunidade. 

 
Art. 17. A Manaus Previdência poderá designar Comitê 

Gestor de Segurança da Informação para auxiliar na execução da 
POSIC-Manausprev. 
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Art. 18. A POSIC-Manausprev deverá ser revisada e 
atualizada periodicamente, no máximo a cada 2 (dois) anos, caso não 
ocorra atualização da POSIC-PM ou caso não ocorram outros eventos 
ou fatos relevantes que exijam uma revisão imediata. 

 
Art. 19. O usuário que fizer uso de forma indevida ou não 

autorizada dos recursos de Tecnologia da Informação, bem como agir 
em desacordo com os termos desta Portaria, fica sujeito à aplicação das 
penalidades previstas no Capítulo II, Seção I, Art. 216 da Lei nº 1.118, 
de 1º de Setembro de 1971 e à legislação em vigor. 

 
Art. 20. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 

aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Setor de Tecnologia da 
Informação – STIN. 

 
Art. 21. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS 

PREVIDÊNCIA,em Manaus, 22 de junho de 2017. 
 

        
 

ANEXO I 

 
DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

 
1. RECURSOS COMPUTACIONAIS 
1.1. A estação de trabalho deve manter o padrão estabelecido pelo 

Setor de Tecnologia da Informação, no tocante ao sistema 
operacional e aos demais programas de computador instalados. 

1.2. Os programas de computador e os sistemas desenvolvidos na 
Autarquia somente podem ser instalados nas estações de 
trabalho por técnico qualificado do STIN, diretamente nas 
referidas estações de trabalho, através de ferramentas remotas 
ou automaticamente por meio da rede. 

1.3. Nos casos de comprovada necessidade, mediante solicitação do 
Chefe do setor ao STIN, é permitida a instalação de programa 
técnico relacionado à profissão ou atividade exercida pelo 
demandante. 

1.4. O STIN removerá programa de computador instalado em estação 
de trabalho que não se enquadre nos critérios estabelecidos 
neste artigo. 

1.5. É vedada a instalação de quaisquer componentes ou placas de 
hardware que alterem a configuração original do equipamento e 
que não tenham sido adquiridos pela Manausprev ou realizados 
por técnico do STIN. 

1.6. Somente em casos especiais será concedido privilégio de 
administrador da máquina aos usuários das estações de trabalho, 
por meio de prévia solicitação por escrito do Chefe do setor de 
lotação do usuário, ao STIN. 

1.7. É vedado aos usuários com privilégio de administrador da 
máquina o compartilhamento de recursos ou ativação de serviços 
de rede nas estações de trabalho. 

1.8. É vedada a utilização de microcomputadores particulares à rede 
da Manausprev, exceto em casos de comprovada necessidade, 
mediante avaliação técnica e autorização do STIN. 

1.9. É vedada a conexão de dispositivos móveis à rede sem fio da 
Manausprev, exceto quando em cumprimento à decisão do STIN. 

1.10. Compete ao STIN agendar o processamento de software 
antivírus nas estações de trabalho, definindo sua periodicidade, 
podendo, antecipadamente, realizar varredura nos equipamentos 
sempre que julgar necessária. 

1.11. Quaisquer movimentações de equipamentos de TI no âmbito da 
Manausprev devem ser comunicadas por escrito ao Setor de 
Manutenção e Material – SMAT e ao STIN, para atualização de 
controles e transferências. 

1.12. Previamente ao envio de equipamentos para o leilão ou para 
manutenção fora da autarquia, deve ser realizado procedimento 
padrão para preservação de informações relevantes, definidas 
pelo usuário, por técnicos do STIN. 

1.13. É de responsabilidade do usuário a guarda e a adequada 
utilização de dispositivos de armazenamento externo (pen drives, 
HD Externos, CDs, DVDs, etc.). 

1.14. Em viagens, as estações portáteis pertencentes à Manausprev, 
sob a responsabilidade de usuários, devem ser transportadas 
como bagagem pessoal. 

1.15. Os dados ou informações pessoais, estratégicos ou confidenciais 
não devem ser armazenados em computadores portáteis, a fim 
de preservar a privacidade dos dados pessoais, a segurança dos 
estratégicos e o sigilo dos que sejam confidenciais. 

1.16. A retirada de equipamentos de informática da Autarquia deve ser 
previamente autorizada pelo Diretor de Administração e 
Finanças, com acompanhamento do STIN e SMAT (Patrimônio), 
mantendo-se registro da saída e da posterior devolução, quando 
for o caso. 

1.17. No caso das estações portáteis utilizadas por usuário em serviço, 
deverá ser utilizado o termo de responsabilidade como 
documento de autorização. 

1.18. No caso de equipamentos retirados para manutenção, por 
empresa contratada pela Manausprev para tal finalidade, deverá 
ser utilizado documento de autorização fornecido pelo SMAT. 

1.19. Todos os arquivos relativos à Instituição deverão ser 
armazenados no servidor de arquivos da Manausprev. 

1.20. O armazenamento efetuado em outro local, assim como sua 
perda, é de responsabilidade do usuário. 

1.21. É de responsabilidade do STIN a disponibilização de unidades de 
armazenamento de rede para os usuários da Manausprev e a 
execução de cópia de segurança (Backup). 

1.22. O usuário deve manter nas unidades de armazenamento de rede 
apenas arquivos que estejam estritamente relacionados às 
atividades desempenhadas pela Autarquia, sendo vedada a 
gravação de arquivos de músicas, fotos, vídeos e outros, desde 
que não atendam a tal finalidade. 

1.23. O STIN poderá realizar inspeção no servidor de arquivos, sem 
prévio aviso, com o intuito de verificar a existência de arquivos 
não relacionados à Autarquia, procedendo a sua exclusão. 

1.24. O STIN deve prover, adicionalmente às unidades descritas no 
item 1.21., unidades de armazenamento de rede pública, com 
direito de acesso a todos os usuários da rede local, para 
compartilhamento temporário de arquivos entre diferentes 
setores. 

1.25. Os arquivos nas pastas de rede temporária não possuem cópias 
de segurança, ficando a cargo do STIN a responsabilidade de 
limpeza periódica. 

1.26. A capacidade das unidades de armazenamento de rede será 
limitada, segundo definições estabelecidas pelo STIN, com base 
na disponibilidade de espaço no equipamento servidor e nas 
atividades inerentes às unidades ou áreas. 

 
2. CONTROLE DE ACESSO 
2.1. Controle de Acesso Físico 
a) Devem ser adotados controles que restrinjam a entrada e saída 

de visitantes, pessoal interno, equipamentos e mídias, 
estabelecendo perímetros de segurança e habilitando o acesso 
apenas de pessoal autorizado. 

b) O ambiente físico em que se encontram os equipamentos 
servidores e equipamentos de rede é de acesso exclusivo aos 
integrantes do STIN e a outros, excepcionalmente, mediante 
autorização do Chefe do STIN e devidamente acompanhados por 
técnico. 

2.2. Controle de Acesso Lógico 
a) Para utilização das estações de trabalho da Manausprev será 

necessária a autenticação do usuário, mediante identificação e 
senha de acesso. 

b) A identificação do usuário e a senha inicial de acesso são 
fornecidas pelo STIN, mediante solicitação do Chefe do setor, 
através da Ficha de Solicitação de Acesso. 

c) A senha de acesso é de uso pessoal e intransferível e sua 
divulgação é vedada, sob qualquer hipótese, devendo ser 
alterada pelo próprio usuário no primeiro acesso. 

d) Qualquer utilização, por meio da identificação e da senha de 
acesso, é de responsabilidade do usuário ao qual as informações 
estão vinculadas. 

e) A solicitação da identificação e da senha de acesso concedidas a 
estagiário e a funcionário de empresa prestadora de serviços 
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terceirizados deve ser feita pelo Chefe do setor em que o mesmo 
estiver lotado. 

f) No caso de ausência do local de atividade, mesmo que 
temporariamente, o usuário deverá bloquear o acesso à sua 
estação de trabalho, devendo informar novamente sua senha 
para efetuar o desbloqueio ou efetuar o logoff do equipamento. 

g) Ao ser credenciado para uso dos recursos de Tecnologia da 
Informação, é atribuído ao usuário um perfil, que corresponde a 
seus direitos e privilégios para acesso a serviços e informações, 
que não podem, em hipótese alguma, ser transferidos a terceiros. 

h) O perfil de que trata o item anterior deverá ser definido pelo 
Chefe do setor e corresponderá às atividades e 
responsabilidades do usuário. 

i) Poderão ser disponibilizadas permissões de acesso distintas do 
perfil do usuário, desde que devidamente autorizadas pelo Chefe 
do setor e mediante solicitação para alteração por meio de 
chamado, ao STIN. 

j) Os gestores dos sistemas de cada unidade ou área são 
responsáveis pela solicitação de credenciamento de usuários e 
devem comunicar, por meio de chamado ao STIN, o afastamento 
definitivo de usuários credenciados, solicitando o 
descredenciamento do acesso aos recursos de Tecnologia da 
Informação de suas respectivas unidades ou áreas. 

k) As permissões de acesso dos usuários devem ser revisadas 
pelos gestores de sistemas, por amostragem, em intervalos 
regulares e as eventuais alterações comunicadas ao STIN, para 
manter a segurança do ambiente da Manausprev. 

l) O Setor de Gestão de Pessoas – SGEP deverá comunicar por 
GLPI ao STIN as aposentadorias, os desligamentos, os 
afastamentos e as movimentações de usuários que impliquem 
em mudanças de lotação. 

m) A cada 180 dias o sistema solicitará ao usuário a troca de sua 
senha de acesso à rede. 

n) O usuário terá seu acesso temporariamente bloqueado caso não 
execute a modificação da senha estabelecida no item anterior. 

o) O STIN poderá alterar o prazo para modificação da senha 
estabelecido no item “m”. 

p) O STIN poderá determinar um padrão a ser seguido quanto à 
definição da senha, incluindo número mínimo de caracteres, 
utilização de caracteres alfanuméricos e símbolos, à proibição de 
repetição de senhas anteriores e à quantidade permitida de 
tentativas, além de outras medidas que visem ao aumento da 
privacidade da senha. 

q) Os equipamentos servidores, switches, firewalls e roteadores 
deverão ser protegidos por senha, que será de conhecimento 
exclusivo do STIN. 

r) O acesso a redes externas à Manausprev ou à Internet dar-se-á, 
exclusivamente, por meios autorizados e configurados pelo STIN, 
sendo vedado o uso de qualquer forma de conexão alternativa, 
salvo autorização expressa do Chefe do STIN, como: ADSL, 
Proxy externo, conexão discada via fax modem, modems 
portáteis (TIM, OI, VIVO, etc.) dentre outras. 

 
3. UTILIZAÇÃO DA INTERNET 
3.1. Constitui utilização indevida do acesso à Internet ou o envio de 

mensagem eletrônica, quaisquer das seguintes ações: 
a) acesso a páginas com conteúdo que envolva pornografia, 

racismo ou preconceitos de quaisquer natureza, jogos ou outros 
conteúdos notadamente fora do contexto do trabalho 
desenvolvido pelo usuário, bate-papo (chats), exceto aquele que 
vier a ser definido como ferramenta de trabalho pelo STIN 
(Spark); 

b) obter na Internet arquivos (download) que não estejam 
relacionados com suas atividades, incluindo vídeos, jogos e 
programas de qualquer tipo. 

c) utilizar mecanismos com o objetivo de descaracterizar o acesso 
indevido a páginas ou serviços vedados neste artigo. 

3.2. Não constitui utilização indevida o acesso a sítios que possam 
ser úteis ao desenvolvimento das atividades administrativas ou 
funcionais do usuário, ou outros sítios, desde que não se 
enquadre nas categorias listadas no item anterior, notadamente: 

a) sítios bancários; 
b) sítios de jornais e revistas; 
c) sítios de pesquisa e busca. 

3.3. O acesso aos sítios e serviços que estejam enquadrados no item 
3.1, mas que sejam necessários ao desempenho das atribuições 
funcionais do usuário, será liberado mediante solicitação por 
meio de chamado do Chefe do setor ao STIN. 

3.4. Consideradas as exceções previstas no item 3.3, fica o STIN 
autorizado a bloquear o acesso a sítios e serviços que possuam 
as características descritas nos itens discriminados no tópico 3.1. 

 

4. UTILIZAÇÃO DE E-MAIL 
4.1. O correio eletrônico corporativo é ferramenta de trabalho de sua 

propriedade e, portanto, seu uso deverá estar afeto ao interesse 
do serviço, restringindo-se o envio de mensagens particulares ao 
mínimo indispensável, desde que não firam o disposto nesta 
Portaria. 

4.2. Os e-mails encaminhados pelo correio eletrônico institucional 
deverão adotar assinatura padrão, com as seguintes 
informações: 

a) Nome completo do servidor; 
b) Cargo e Setor; 
c) Nome da Autarquia, por extenso; 
d) Telefones da Manausprev; 
e) Endereço do site e correio eletrônico da Manausprev. 
4.3. Os arquivos eventualmente anexados às mensagens recebidas e 

expedidas deverão estar condicionados à disponibilidade de 
espaço na caixa postal. 

a) Quando ultrapassados os limites de MB estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e 
Controle Interno – SEMEF, ocorrerá o bloqueio automático deste 
serviço até que o usuário exclua as mensagens ou as transfira 
para pastas particulares. Essa ocorrência será precedida de 
mensagens automáticas, alertando o usuário sobre o 
esgotamento da capacidade de sua caixa postal; 

4.4. O correio eletrônico poderá ser acessado internamente, através 
da utilização de programas de correio corporativo e externamente 
através do recurso Webmail, que permite o acesso à caixa postal 
a partir de qualquer computador conectado à Internet, utilizando 
um browser comum (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome 
etc.). 

4.5. As mensagens recebidas pelos usuários e mantidas em sua 
caixa postal serão preservadas pelo sistema no servidor de e-
mail, garantindo a recuperação das mensagens no caso de 
falhas, de rastreamento contra vírus anexados às mensagens 
enviadas ou recebidas ou de segurança contra a violação de sua 
privacidade. A garantia de privacidade está diretamente 
relacionada à manutenção do sigilo da senha pelo usuário. 

4.6. É desaconselhável a abertura de mensagens de procedência 
desconhecida contendo anexos executáveis devido ao risco de 
contaminação da rede por vírus e outros arquivos prejudiciais, 
sendo de inteira responsabilidade do usuário as eventuais 
consequências da inobservância desta recomendação. 

4.7. É proibido o uso das caixas postais institucionais para listas de 
distribuição, publicidade e propaganda, veiculação de mensagens 
de grupos de afinidades e mensagens circulares não vinculadas 
ao interesse da Manausprev. 

4.8. A utilização indevida das caixas postais acarretará, na primeira 
ocorrência, a edição de advertência formal ao titular da caixa de 
origem. Em caso de reincidência, haverá a suspensão de uso, 
somente liberado após solicitação do superior imediato do titular 
da caixa de origem. Em caso de nova utilização indevida, ficará 
sujeito a aplicação de penalidades administrativas. 

4.9. É vedado o uso de contas particulares de correio eletrônico para 
fins institucionais. 

 
ANEXO II 

 
Termo de Responsabilidade e Sigilo da Informação 

 

Eu, ______________________,RG nº ______________, 
CPF nº _______________, pertencente a(o), ___________________, 
cargo:____________________________, sob a matrícula funcional nº 
_____________, 
 

Nos termos do Decreto Municipal Nº 3224, de 23 de 
novembro de 2015 e da Política de Segurança da Informação e 
Comunicação da Prefeitura de Manaus (POSIC-PM) e da Manaus 
Previdência – (POSIC-Manausprev), declaro que tenho pleno 



 

Manaus, sexta-feira, 23 de junho de 2017 
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conhecimento de minhas responsabilidades no que concerne ao sigilo 
que deve ser mantido em relação aos ativos e informações sigilosas das 
quais tenha tido acesso ou possa vir a acessar ou ter conhecimento, em 
decorrência das atividades funcionais desempenhadas no exercício do 
cargo, função ou prestação de serviço no âmbito da Manausprev, ou fora 
da mesma. 

 

Comprometo-me a guardar o sigilo necessário a que sou 
obrigado, estando ciente das penalidades nos termos da legislação 
vigente, especialmente dos art. 153 e art. 325 do Código Penal (Decreto-
lei n. º 2.848, de 07 de dezembro de 1940) e demais legislações 
constantes do verso, bem como de quaisquer sanções administrativas 
que poderão advir. 
 

A vigência da obrigação de sigilo, assumida pela minha 
pessoa por meio deste termo, terá validade enquanto a informação não 
for tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa ou 
entidade, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa 
pelas partes interessadas neste termo. 

 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim 
definidas: 

 

Informação Sigilosa significará toda informação, 
apresentada sob forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios, 
que possui restrição de acesso público em razão de sua criticidade para 
a segurança da sociedade e do município. 

 

Informação Sigilosa inclui, mas não se limita à informação 
relativa às operações, processos, planos ou intenções, informações 
sobre produção, instalações, equipamentos, sistemas, dados, 
habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, 
fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos e 
questões relativas ao desempenho das atividades laborais. 
 

Manaus, _____, de _____________ de _______. 
________________________________________ 

(Assinatura do Usuário) 
Servidor (Contratado) 

 
VERSO 

COMPROMISSO LEGAL 
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

 

DIVULGAÇÃO DE SEGREDO – Art. 153 § 1º. A divulgar, 
sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas 
em Lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de 
dados da Administração Pública: Pena – detenção de 1(um) a 4(quatro) 
anos e multa. 

 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO – Art. 154-A. 
Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança 
e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, e multa (Lei 12.737/2012). 

 

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES – Art. 313-A Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, 
a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados 
corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da 
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou 
para outrem ou para causar dano: Pena – reclusão de 2(dois) a 12(doze) 
anos e multa. 

 

MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES – Art. 313-B. Modificar ou alterar, o 
funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente: Pena – detenção 
de 3(três) meses a 2(dois) anos e multa. Parágrafo único: As penas são 
aumentadas de um terço até a metade se a modificação ou alteração 
resulta em dano para a Administração Pública ou para o administrado. 

 

FALSIDADE IDEOLÓGICA – Art. 299 – Omitir, em 
documento público ou particular, declaração que dele deva constituir, ou 
nele inserir, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser 

escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante. Pena – Reclusão de 01 (um) a 05 
(cinco) anos e multa se o documento é público, e reclusão de 01 (um) a 
03 (três) anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único – Se 
o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro 
civil, aumenta-se a pena da sexta parte. 

 

VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – Art. 325 – Revelar 
fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena: detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. 
 

Art. 325 § 1º-Nas mesmas penas deste artigo incorre 
quem: I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e 
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não 
autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da 
Administração Pública, II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. 
§ 2º - Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a 
outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO – Art. 327 – Considera-se 
funcionário público para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública. Art. 327 § 1º – Equipara-se a funcionário público quem exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para 
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução 
de atividade típica da Administração Pública. Art. 327 § 2º – A pena será 
aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste 
capítulo, forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de 
direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade 
de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder 
público. 
 

Termo de Uso dos Sistemas de Informação 
 

Eu, ___________________________, RG nº ___________, CPF nº 
_______________, pertencente a(o), _____________________, 
cargo:__________________________, sob a matrícula funcional nº 
____________, 
 

CONSIDERANDO que a Manaus Previdência – 
Manausprev: 

 

a) disponibiliza a infraestrutura tecnológica, como 
ferramenta de trabalho, para o pleno desenvolvimento das atividades 
profissionais; 

b) detém a exclusiva propriedade da infraestrutura 
tecnológica disponibilizada; 

c) torna explícito que não há expectativa de privacidade 
sobre os ativos, informações e recursos institucionais, tendo em vista 
que os mesmos são destinados para fins profissionais; 

d) pode haver prejuízos pela má utilização dos recursos 
disponibilizados; 

 

DECLARO, estar ciente e ter pleno conhecimento: 
 

a) da Política de Segurança da Informação e Comunicação 
da Manaus Previdência – (POSIC-Manausprev), apresentada na 
entrevista de admissão e disponibilizada de inteiro teor na Intranet; 

b) da realização do monitoramento dos recursos 
tecnológicos disponibilizados, indispensável para a manutenção do nível 
de segurança adequado da organização; 

c) de que a Manaus Previdência – Manausprev pode 
realizar auditoria interna sobre os recursos de hardware e software 
disponibilizados para as atividades profissionais e; 

d) que o descumprimento da POSIC-Manausprev está 
sujeito às sanções previstas na LEI Nº 1.118 – DE 01 DE SETEMBRO 
DE 1971, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, 
cláusulas contratuais e demais legislações vigentes, sem prejuízo das 
ações penal, civil e administrativa, previstas em legislação específica, 
respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa. 

 
Manaus, _____, de _____________ de _______. 
________________________________________ 

(Assinatura) 




