ATI – AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
USI – Unidade de Segurança da Informação
Normas Gerais de Utilização da Rede, Uso de E-mail
Corporativo e Acesso Internet

Este documento foi elaborado pela Unidade de Segurança da Informação da
ATI e aborda a segurança da Rede Computacional da ATI, do e-mail
corporativo e da utilização do acesso à Internet, visando, em seus diversos
aspectos, apresentar normas para utilização dos recursos acima referidos, de
forma a preservar o patrimônio e a informação, no que se refere aos setores
computacionais e de comunicação, e a reputação da Agência Estadual de
Tecnologia da Informação - ATI.
1. Objetivo
Esta norma tem como objetivo específico integrar-se à Política de Segurança
da ATI, em seu momento inicial de implantação, podendo vir a ser substituída
ou conviver junto às demais normas de segurança futuramente elaboradas e
visa, de forma geral, a proteção do ambiente tecnológico da ATI no intuito de
prevenir e responder a possíveis incidentes de segurança. Sua abrangência
estende-se a todos os usuários dos recursos computacionais da ATI,
incluindo empregados, servidores, terceirizados, estagiários, técnicos dos
Núcleos Setoriais de Informática instalados no prédio sede da ATI e os que,
de alguma forma, se utilizem dos recursos de rede da ATI.
Ressalta-se que, primordialmente, todos os que necessitem ter acesso aos
recursos de rede da ATI, deverão, como requisito básico, assinar “Termo de
Responsabilidade”, comprometendo-se à estrita observância e obediência
às condições e requisitos básicos para o acesso aos recursos
computacionais da ATI, cujo descumprimento incorrerá nas penalidades
cabíveis de acordo com a infração cometida e penalidades previstas em
legislação competente. O referido “Termo de Responsabilidade” estará
disponível para download no site da ATI e deverá ser disponibilizado ao
requisitante de acesso, no ato de sua requisição, já que é requisito para obtêlo;
As atitudes consideradas violação a esta política encontram-se divididas nos
seguintes tópicos:
I.
II.
III.

Utilização da Rede
Utilização do E-mail corporativo
Utilização do acesso a Internet
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Abaixo estão descritas as normas acima relacionadas que trazem como
premissa básica o conceito de que tudo o que não for permitido e/ou liberado
é considerado violação à Política de Segurança da Informação da ATI.
Salienta-se que, em virtude de ser a segurança da informação um processo
contínuo e de estar a ATI em pleno processo de elaboração e implantação de
sua Política de Segurança da Informação, novas normas e possíveis
alterações de versão estarão sendo implementadas, neste último caso,
revogando-se, automaticamente, a norma anterior, devendo, portanto, todos
os que fazem uso dos recursos computacionais da ATI, manterem-se
atualizados e obedientes às normas em vigor que estarão disponibilizadas no
site da ATI para fins de conhecimento.
I.

Utilização da Rede

Esse tópico visa definir as normas de utilização da rede da ATI.
a. Não são permitidas tentativas de obter acesso não autorizado, tais
como tentativas de fraudar autenticação de usuário ou segurança de
qualquer servidor, rede ou conta. Isso inclui acesso aos dados não
disponíveis para o usuário, conectar-se a servidor ou conta cujo
acesso não seja expressamente autorizado ao usuário ou colocar à
prova a segurança de outras redes;
b. Não é permitida a conexão de dispositivos não autorizados na rede
local, principalmente, equipamentos de rede sem fio como Access
Points, wireless, bluetooth, entre outros, inclusive fax modem ou
qualquer outra solução que estabeleça conexão simultânea com a
rede local e outras redes. Em casos justificados para o uso destes
equipamentos, a ATI deve prover segmento de rede independente,
através de VLAN, para este fim, de forma a permitir o
compartilhamento de sua infra-estrutura de TI sem o comprometimento
do desempenho e da segurança da rede local;
c. Profissionais técnicos no exercício de suas funções, não devem utilizar
a rede da ATI para testes. Para este trabalho a ATI, também, deve
prover segmento de rede independente, através de VLAN, para este
fim;
d. A inclusão de novos equipamentos na rede interna deverá ser
executada pela Unidade destinada a estes fins, para balanceamento
de carga, instalação de S.O. básico com suas respectivas atualizações
e instalação dos demais softwares necessários às funções a que se
destina, e, somente mediante prévia requisição e autorização do
gerente da Unidade. As credencias de administrador do equipamento
deverão ficar sob a guarda e responsabilidade da Unidade que efetua
tais instalações, restando ao usuário, ao qual se destina o
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equipamento, utilizá-lo mediante credenciais de “usuário comum”.
Ressalva-se o caso de usuários da área técnica, devidamente
autorizados, que por força de suas funções e conhecimento técnico, se
reservam ao direito de efetuar suas próprias instalações, bem como, a
guarda e o uso oportuno das credenciais de administrador. No mais,
ressalta-se a necessidade de conformidade com as demais políticas
vigentes. Posteriormente, a USI deverá ser comunicada para futuras
auditorias. No caso de novos servidores, estes equipamentos deverão
ser configurados e administrados pela UDC;
e. A instalação de novas secretarias ou órgãos no prédio da ATI deverá
ser feita em uma rede à parte, não podendo seus equipamentos ser
conectados à rede local (LAN) da ATI. Para tanto, a ATI deverá prover
ambiente de segmentação de redes por VLANs de forma a permitir o
compartilhamento de sua infra-estrutura de TI sem o comprometimento
do desempenho e da segurança;
f. Caso seja necessária a inclusão de máquinas previamente em uso em
outras redes e transferidas para o ambiente da ATI, deverá ser feita
análise prévia de conformidade das instalações com as políticas
vigentes de forma a adequá-las aos padrões exigidos, evitando-se
riscos de comprometimento da performance e segurança da rede da
ATI;
g. Não são permitidas tentativas de interferir nos serviços de qualquer
outro usuário, servidor ou rede. Isso inclui ataques do tipo negação de
serviço (DoS), provocar congestionamento em redes, tentativas
deliberadas de sobrecarregar um servidor e tentativas de "quebrar"
(invadir) um servidor;
h. Não é permitido o uso de qualquer tipo de programa não relacionado
às funções e atividades pertinentes à ATI;
i. Instalações e/ou remoções de softwares deverão ser efetuadas pela
Unidade destinada a estes fins, a qual detém a guarda das credenciais
de administrador dos equipamentos, e, somente mediante prévia
autorização do gerente da Unidade. Ressalva-se o caso de usuários
da área técnica, devidamente autorizados, que por força de suas
funções e conhecimento técnico, se reservam ao direito de efetuar
suas próprias instalações, bem como, permanecer com a guarda e o
uso oportuno das credenciais de administrador. Salienta-se a
necessidade da estrita observância ao que se refere o item anterior;
j. Antes de ausentar-se do seu local de trabalho, o usuário deverá fechar
todos os programas acessados, evitando, desta maneira, o acesso por
pessoas não autorizadas, bem como, efetuar o logout/logoff da rede
ou bloqueio da estação de trabalho através de senha;
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k. Material de natureza pornográfica e racista não pode ser acessado,
exposto, armazenado, distribuído, editado ou gravado através do uso
dos recursos computacionais da rede;
l. É de responsabilidade do empregado o backup dos seus arquivos
importantes para o desempenho das funções sob sua
responsabilidade;
m. É vedada a abertura de computadores para qualquer tipo de reparo,
uma vez que, qualquer reparo necessário deverá ser feito pelo
departamento técnico responsável. Não se aplica esta restrição aos
usuários técnicos que por força de suas atribuições, tenham a devida
competência e autorização para fazê-los.
n. Não será permitida a alteração das configurações de rede
(principalmente endereço IP) e da BIOS das máquinas, bem como,
modificações que possam trazer algum problema futuro. Exceção feita
às equipes técnicas no desempenho de suas atribuições;
o. É obrigatório o logon na rede, sendo proibido o logon como usuário da
máquina local no que se refere às estações de trabalho da ATI;
p. Cabe à Unidade destinada às instalações dos equipamentos da rede
interna, a guarda das respectivas senhas de administrador, devendo
providenciar a instalação de ferramentas e configurações que delas
necessitem, quando previamente solicitadas e autorizadas pelo
gerente da respectiva Unidade requisitante. Ressalva-se o caso de
usuários da área técnica, devidamente autorizados, que por força de
suas funções e conhecimento técnico, se reservam ao direito de
efetuar suas próprias instalações, bem como, a guarda e o uso
oportuno das credenciais de administrador;
q. É de responsabilidade do usuário, manter o sigilo das suas senhas de
acesso à rede e aos sistemas, bem como, seguir as recomendações
de segurança de como se criar uma senha forte, conforme política
vigente (vide seção de documentos técnicos relativos a segurança no
site www.ati.pe.gov.br/ como escolher uma senha forte);
r. Para fins legais de auditoria, a empresa se reserva ao direito de
realizar investigações em qualquer dos equipamentos que integrem a
rede local da ATI;
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II.

Utilização do E-mail Corporativo

Esse tópico visa definir as normas de utilização do e-mail corporativo.
a. O e-mail corporativo deve ser de uso restrito para as atividades
relacionadas ao desempenho das funções do funcionário, sendo
considerado o meio formal e obrigatório de comunicação eletrônica na
autarquia;
b. A troca de mensagens com conteúdo sigiloso deve ser realizada com
uso de criptografia de chave pública. As chaves dos funcionários da
ATI estão disponíveis em http://www2.ati.pe.gov.br/web/siteati/pgp;
c. Para fins legais de auditoria, a empresa se reserva ao direito de
realizar investigações nas caixas postais do e-mail corporativo;
d. É proibido o assédio ou perturbação de outrem, seja através de
linguagem utilizada, freqüência ou tamanho das mensagens;
e. É proibido o envio de e-mail a qualquer pessoa que não o deseje
receber. Se o destinatário solicitar a interrupção de envio de e-mails, o
usuário deve acatar tal solicitação e não lhe enviar qualquer e-mail;
f. É proibido o envio de grande quantidade de mensagens de e-mail
("junk mail" ou "spam") que, de acordo com a capacidade técnica da
Rede, seja prejudicial ou gere reclamações de outros usuários. Isso
inclui qualquer tipo de mala direta, como, por exemplo, publicidade,
comercial ou não, anúncios e informativos, ou propaganda política.
Ressalva-se, neste caso, que fica preservado o direito de envio de email para todos os funcionários por parte da empresa, quando se fizer
necessário;
g. É proibido reenviar ou, de qualquer forma, propagar mensagens em
cadeia ou "pirâmides", independentemente da vontade do destinatário
de receber tais mensagens;
h. É proibido o envio de e-mails mal-intencionados, tais como "mail
bombing" ou sobrecarregar um usuário, site ou servidor com e-mails
muito extensos ou numerosas partes de e-mail;
i. Caso a empresa julgue necessário haverá bloqueios:
1. De e-mail com arquivos anexos que comprometa o uso de banda,
perturbe o bom andamento dos trabalhos, ou ainda, exponha a rede à
riscos de segurança. Arquivos com código executável (.exe, .com, .bat,
.pif, .js, .vbs, .hta, .src, .cpl, .reg, .dll, .inf) e outras extensões
comumente utilizadas por vírus são automaticamente bloqueadas.
5

2. De e-mail para destinatários ou domínios que comprometa o uso de
banda, perturbe o bom andamento dos trabalhos ou ainda, exponha a
rede e o ambiente destinatário à riscos de segurança;
j. É proibido forjar qualquer das informações do cabeçalho do remetente;
k. É de responsabilidade do usuário, manter o sigilo da senha de acesso
a sua caixa postal, bem como, seguir às recomendações de segurança
de como criar uma senha forte (vide seção de documentos técnicos
relativos a segurança no site www.ati.pe.gov.br/ como escolher uma
senha forte);
III. Utilização do acesso à Internet
Esse tópico visa definir as normas de utilização da Internet.
a. É proibido utilizar os recursos da empresa para fazer o download ou
distribuição de software ou dados não legalizados;
b. É proibida a divulgação de informações confidenciais da empresa em
grupos de discussão, listas ou bate-papo, não importando se a
divulgação foi deliberada ou inadvertida, ficando aquele que assim
proceder, sujeito às penalidades previstas nas políticas e
procedimentos internos e/ou na forma da lei;
c. A Internet poderá ser utilizada para atividades não relacionadas com
os negócios da ATI durante o horário de almoço, ou fora do
expediente, desde que dentro das regras de uso definidas nesta
política;
d. Os usuários da área técnica, que por força de suas funções e
conhecimento técnico, devidamente autorizados, se reservam ao
direito de efetuar suas próprias instalações, bem como, permanecer
com a guarda e o uso oportuno das credenciais de administrador,
somente poderão efetuar download de softwares necessários à
execução de suas atribuições, devendo providenciar, quando for o
caso, a regularização da licença e o registro desses de forma a evitar
possíveis penalidades à ATI;
e. Funcionários com acesso à Internet não podem efetuar upload de
qualquer software licenciado à empresa ou de dados de propriedade
da empresa ou de seus clientes, sem a expressa autorização do
gerente responsável pelo software ou pelos dados;
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f. Caso a empresa julgue necessário, haverá bloqueios de acesso a
arquivos e sites não autorizados que comprometam o uso de banda da
rede, o desempenho e produtividade das atividades do empregado,
bem como, que exponham a rede a riscos de segurança;
g. É proibida a utilização de meios para burlar as políticas de bloqueios
automaticamente aplicadas no proxy da ATI. Tais meios envolvem
web-proxy e tunelamentos criptografados. Apenas em casos restritos,
com a devida autorização e quando se fizer necessário para execução
de suas atividades é que o usuário poderá se utilizar de tais recursos;
h. Haverá geração de relatórios dos sites acessados por usuário para
verificação da adequação à política vigente;
i. Não será permitido o uso abusivo de comunicação instantânea (MSN,
Skype e afins) de forma que venha a impactar na produtividade das
atividades da ATI. A USI estará monitorando o tempo de uso desses
recursos e relatórios serão enviados para as respectivas gerências
para as devidas providencias;
j. Não será permitida a utilização de softwares peer-to-peer (P2P), tais
como Emule, Kazaa, Morpheus e afins;
k. A utilização de serviços de redes sociais, além de streaming de áudio
e/ou vídeo será controlada quanto ao seu uso e excessos,
ressalvando-se aqueles serviços pertinentes às atividades da ATI
2. Verificação de Conformidade
Para garantir as regras acima mencionadas, a ATI vem utilizando os
seguintes meios:
a. Sistemas que podem monitorar e gerar relatórios do uso de Internet
através da rede e das estações de trabalho da empresa;
b. Sistemas de proteção da rede interna para garantir a integridade dos
dados e acessos, incluindo firewall com filtro de aplicações, proxy com
filtro de sites não permitidos ou com controle de horário, sistema de
detecção de intrusos, entre outros;
c. Sistemas de inspeção de arquivos armazenados na rede, estejam no
disco local da estação ou nas áreas privadas da rede, visando
assegurar o rígido cumprimento desta política;
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d. Sistemas de inventário de software e hardware para monitorar as
estações de trabalho e identificar o uso ou a modificação não
autorizada das características da estação;
3. Penalidades
O não cumprimento pelo funcionário das normas ora estabelecidas neste
Documento (Normas Gerais de Utilização da Rede, Uso de E-mail
Corporativo e Acesso Internet), seja isolada ou cumulativamente, poderá
ensejar, de acordo com a infração cometida, as seguintes punições:
(A) COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO;
– Será encaminhado ao funcionário, por e-mail, notificação informando o
descumprimento da norma, com a indicação precisa da violação praticada e,
em caso de reincidência, será enviada também, uma cópia para a respectiva
chefia.
(B) ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO;
– A pena de advertência ou suspensão será aplicada nos casos legais e após
regular apreciação através de processo administrativo disciplinar.
(C) DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA;
– A pena de demissão por justa causa será aplicada nos casos legais e após
regular apreciação através de processo administrativo disciplinar;
– Aos funcionários enquadrados no regime de trabalho CLT, ditos
“empregados”, a pena de demissão por justa causa será aplicada nas
hipóteses previstas no artigo 482 e parágrafo único da Consolidação das Leis
do Trabalho - DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943;
– Aos funcionários enquadrados no regime de trabalho ESTATUTÁRIO, ditos
“servidores”, a pena de demissão será aplicada nas hipóteses previstas no
artigo art. 204, LEI 6.123, DE 20.07.68 (Estatuto dos Funcionários Públicos
do Estado de Pernambuco), e nas hipóteses das penas pelo cometimento de
crime contra a administração pública previstas no Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal).
– Aos funcionários terceirizados, será solicitado à empresa prestadora da
respectiva mão-de-obra, o afastamento definitivo do funcionário, podendo a
ATI solicitar a substituição deste ou até mesmo, rescindir o contrato de
prestação de serviço, conforme cláusulas contratuais pré-estabelecidas.
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