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RESOLUÇÃO Nº 018/2016-CSDPE/AM

 Regulamenta o uso dos recursos de tecnologia

da informação no âmbito da Defensoria Pública

do Estado do Amazonas

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 9º, incisos I e XII, da Lei Complementar nº 01 de 30

de março de 1990, e do art. 9º, incisos I e XII, do Regimento Interno da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o uso dos recursos de tecnologia da

informação de propriedade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  maximizar  a  segurança  da  informação,

contribuindo, dessa forma, para a manutenção da integridade dos seus recursos de

Tecnologia da Informação (TI);

CONSIDERANDO a  necessidade  de  inibir  o  uso  dos  recursos  de  tecnologia  da

informação  para  a  prática  de  atos  que  violem  as  normas  estabelecidas  nesta

Política;

RESOLVE estabelecer as regras de uso dos recursos de Tecnologia da Informação na

Defensoria Pública do Estado do Amazonas:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º As  disposições  destas  Políticas  são  válidas  para  todos  os  usuários  dos

recursos  de  tecnologia  da  informação  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas (DPE-AM), a saber: membros, servidores ocupantes de cargo efetivo, em

comissão, estagiários e demais colaboradores, em exercício na DPE-AM.

§ 1º As mesmas disposições são válidas para outras pessoas que se encontrem a

serviço da DPE-AM, autorizadas a utilizar, em caráter temporário, os recursos de

tecnologia  da  informação  da  DPE-AM,  mediante  solicitação  feita  ao  Chefe  do

Centro de Tecnologia da Informação (CTI).

§ 2º Quando for o caso, os contratos de prestação de serviço celebrados com a

DPE-AM  deverão  ter  cláusula  específica  exigindo  da  empresa  contratada  o
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cumprimento da presente Resolução pelos prepostos por ela alocados, bem como

prevendo as penalidades decorrentes da sua inobservância.

§ 3º Os contratos de prestação de serviço já celebrados pela DPE-AM, e em vigor na

data  de  publicação  desta  Resolução,  deverão,  se  for  o  caso,  ser  aditados  com

inclusão da cláusula especificada no parágrafo anterior.

CAPÍTULO II - DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

Art. 2º São recursos de tecnologia da informação:

I - os microcomputadores de mesa e portáteis (laptop,  tablet) e seus dispositivos

periféricos,  como  teclados,  webcam,  mouses,  leitor  de  código  de  barra,  mesa

digitalizadora, token, gravadoras e demais acessórios conectados ao computador;

II  -  os  scanners,  impressoras,  projetor  de  imagem,  e  demais  equipamentos

relacionados à TI que venham a integrar o patrimônio da Defensoria;

III - os sistemas computacionais adquiridos e os sistemas desenvolvidos no Órgão;

IV  -  os  equipamentos  e  serviços  da  Rede  DPE-AM,  que  compreendem  a

infraestrutura e seus ativos de rede, em todas as redes locais da sede, das Unidades

Descentralizadas  da  capital  e  do  interior  do  Estado,  bem  como  a  rede  de

comunicação que as interliga;

V  -  os  dados  armazenados  em  equipamentos,  dispositivos  e  periféricos  que

trafegam nas redes operacionalizadas pela DPE-AM;

Parágrafo  único. Os  recursos  se  destinam,  exclusivamente,  ao atendimento das

atividades  laborais,  e  são  disponibilizados  aos  usuários  com  configuração

padronizada, vedada a alteração.

Art.  3º 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. 4º É vedada a utilização de quaisquer dos recursos de TI da DPE-AM com o

objetivo de praticar atos prejudiciais a outros recursos da rede de computadores da

Defensoria ou redes externas, dentre os quais: equipamentos servidores, estações

de mesa, equipamentos de rede, serviços de segurança e sistemas de informação.
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CAPÍTULO III - DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO

Art. 5º A estação de trabalho deve manter o padrão estabelecido pelo Centro de

Tecnologia  da  Informação  no  tocante  ao  sistema  operacional  e  aos  demais

programas computacionais instalados, salvo o disposto no art. 6º.

Art.  6º Algumas  estações  de  trabalho  poderão  possuir  outros  programas  de

computador, além do padrão, desde que seja comprovada a necessidade para as

atividades laborais da DPE/AM, assim como detenham licenças de uso comercial ou

de plataforma livre.

Art.  7º Os  programas  de  computador  e  os  sistemas  desenvolvidos  no  Órgão

somente podem ser instalados nas estações de trabalho por técnico qualificado do

CTI, diretamente nas referidas estações de trabalho ou automaticamente por meio

da rede e/ou acesso remoto;

§ 1º Nos casos de comprovada necessidade, mediante solicitação realizada ao CTI, é

permitida  a  instalação  de  programa  por  técnico  relacionado  à  profissão  ou

atividade exercida pelo demandante.

§ 2º O CTI removerá programa de computador instalado em estação de trabalho

que não se enquadre nos critérios estabelecidos neste artigo.

Art. 8º É vedada a instalação ou desinstalação de quaisquer componentes ou placas

de hardware que alterem a configuração original do equipamento e que não tenha

sido adquirido pela DPE-AM ou instalado por técnico da Defensoria Pública.

Art. 9º Somente em casos especiais será concedido privilégio de administrador da

máquina aos  usuários  das  estações de trabalho,  por  meio  de  prévia  solicitação

escrita devidamente justificada, subscrita pelo Chefe imediato da área de lotação

do usuário, ao CTI.  

Parágrafo  único.  É  vedado  aos  usuários  com  privilégio  de  administrador  da

máquina  o  compartilhamento  de  recursos  ou  ativação  de  serviços  de  rede  nas

estações de trabalho.
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Art. 10. É vedada a utilização de microcomputadores particulares dentro da rede da

DPE-AM, exceto em casos de comprovada necessidade, e mediante autorização do

Chefe do CTI da DPE-AM.

Art. 11. É vedada a conexão de equipamentos de rede sem fio (Wireless Access

Point) na rede da DPE-AM, salvo dispositivos móveis desta instituição. 

Parágrafo  Único.  Em caso  da  necessidade  do  serviço,  o  CTI  poderá  autorizar  a

conexão de equipamento de rede sem fio externo, mediante solicitação prévia do

usuário.  

Art.  12. Compete  ao  CTI  agendar  o  processamento  de  software  antivírus  nas

estações  de  trabalho,  definindo  sua  periodicidade,  podendo,  antecipadamente,

realizar varredura nos equipamentos sempre que julgar necessária.

Art. 13. É de responsabilidade do usuário a realização de cópias de segurança dos

dados armazenados no disco rígido de sua estação de trabalho.

Art. 14. Todos os arquivos deverão ser salvos no servidor de arquivos das unidades

que possuem tal equipamento.

CAPÍTULO IV - DO ACESSO FÍSICO

Art.  15. O usuário dos equipamentos de informática da DPE/AM deverá assinar

termo  de  responsabilidade,  comprometendo-se  pela  integridade  e  bom

funcionamento dos equipamentos.

Art.  16. É  de  responsabilidade  do  usuário  a  guarda  e  adequada  utilização  de

dispositivos de armazenamento externos (pen drives, discos rígidos externos, CDs,

DVDs, etc.).

Art.  17. Em  viagens,  as  estações  portáteis  pertencentes  à  DPE-AM  sob  a

responsabilidade de usuários devem ser transportadas como bagagem pessoal.

Art.  18. Recomenda-se  que  dados  ou  informações  pessoais,  estratégicos  ou

confidenciais  não  sejam  armazenados  em  computadores  portáteis,  a  fim  de

preservar a privacidade dos dados pessoais, a segurança dos estratégicos e o sigilo

dos que sejam confidenciais.

Art. 19. O ambiente físico em que se encontram os equipamentos servidores, os

equipamentos de rede e os de armazenagem e manutenção é de acesso exclusivo
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dos técnicos do CTI, a quem compete autorizar a entrada de pessoas estranhas ao

setor.

CAPÍTULO V - DAS MOVIMENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Art.  20.  As  solicitações  de  acréscimos  de  equipamentos  de  Tecnologia  da

Informação devem ser realizadas pelo responsável do órgão ou setor da Defensoria

Pública, por memorando endereçado à Diretoria Administrativa.

§ 1º A Diretoria Administrativa encaminhará a solicitação ao Centro de Tecnologia

da  Informação  para  análise  da  infraestrutura  e  configuração  necessária  para

utilização do equipamento de TI.

§ 2º O Centro de Tecnologia da Informação encaminhará Parecer Técnico para a

Diretoria Administrativa.

§ 3º A Gerência de Patrimônio e Almoxarifado realizará a entrega do equipamento

de TI e recolherá a assinatura do responsável no Termo de Responsabilidade.

§ 4º Após a entrega do equipamento de TI, o Centro de Tecnologia da Informação

realizará a instalação, caso seja necessária.

Art.  21.  Os  equipamentos  de  TI  que  necessitem  de  manutenção,  deverão  ser

encaminhados ao Centro de Tecnologia da Informação com termo de cautela.

§  1º  Sendo verificada  a  impossibilidade  de  reparo  do  equipamento  de  TI,  será

encaminhado  um  Parecer  Técnico  do  CTI  para  a  Gerência  de  Patrimônio  e

Almoxarifado, informando os problemas encontrados e solicitando a emissão de

Memorando de Retirada de Equipamento e demais providências para entrega de

outro em substituição.

§ 2º No caso de conserto do equipamento, o CTI o devolverá e recolherá assinatura

do responsável do órgão ou setor em uma Ordem de Serviço.

§ 3º Caso faltem as peças necessárias para o conserto, o CTI solicitará da Gerência

de Patrimônio e Almoxarifado as peças necessárias. Após a manutenção realizada, o

CTI devolverá o equipamento e recolherá assinatura do responsável do órgão ou

setor em uma Ordem de Serviço.
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§  4º  Caso  haja  necessidade  de  serviços  especializados  de  terceiros  para

manutenção do equipamento de TI,  o  CTI  encaminhará  memorando à  Diretoria

Administrativa, juntamente com parecer técnico e orçamento.

Art.  22.  As  devoluções  de  equipamento  de  TI  devem  ser  informadas  pelo

responsável  do  órgão  ou  setor,  via  memorando,  à  Gerência  de  Patrimônio  e

Almoxarifado.

§  1º  A  Gerência  de  Patrimônio  e  Almoxarifado  providenciará  a  remoção  do

equipamento,  recolherá assinatura do solicitante  no Memorando de Retirada,  e

entregará ao CTI para análise do equipamento.

§ 2º O CTI realizará a análise e devolverá à Gerência de Patrimônio e Almoxarifado

para armazenamento.

Art.  23  As  solicitações  de  transferência  de  equipamento  de  TI  ou  mudança  de

endereço físico das Unidades de Atendimento ou setores devem ser informadas

pelo responsável da Unidade de Atendimento ou Setor, via memorando, à Diretoria

Administrativa.

§  1º  A  Diretoria  Administrativa  solicitará  um  parecer  técnico  do  CTI  sobre  a

infraestrutura para instalação dos equipamentos de TI em seu local de destino. 

§ 2º Sendo o parecer técnico desfavorável,  o equipamento será encaminhado à

Diretoria Administrativa.

§  3º  Caso  o  parecer  técnico  seja  favorável,  o  CTI  encaminhará  a  solicitação  à

Gerência  de  Patrimônio  e  Almoxarifado  para  a  efetivação  da  transferência  dos

equipamentos de TI, oportunidade em que recolherá assinatura do responsável e

informará ao CTI para a instalação do equipamento.

CAPÍTULO VI – DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE REDE

LÓGICA

Art. 24. As solicitações para serviço de estruturação ou manutenção de rede lógica

nas  unidades  de  atendimentos  e  setores  da  Defensoria  Pública  devem  ser

encaminhadas ao Centro de Tecnologia da Informação.
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 §  1º  O  Gerente  de  Redes  enviará  à  Diretoria  Administrativa  um  relatório  da

viabilidade técnica, lista de materiais, orçamento previsto para execução do serviço

e aceite do requerente.

§ 2º Após aprovação da Diretoria Administrativa, o Centro de Tecnologia da 

Informação executará o serviço.

CAPÍTULO VII - DAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE REDE

Art.  25. É  de  responsabilidade  do  CTI  a  disponibilização  de  unidades  de

armazenamento de rede para os usuários da DPE-AM e a execução de cópia de

segurança das respectivas (backup).

Art. 26. O usuário deve manter nas unidades de armazenamento de rede apenas

arquivos que estejam estritamente relacionados às atividades desempenhadas pela

DPE/AM, sendo vedada a gravação de arquivos de música, fotos, vídeos e outros,

desde que não atendam tal finalidade.

Art.  27. O  CTI  deve  prover,  adicionalmente  às  unidades  descritas  no  art.  23,

unidades  de  armazenamento  de  rede  públicas  (pasta  pública),  com  direito  de

acesso a todos os usuários de uma rede local, para compartilhamento temporário

de arquivos entre diferentes unidades ou áreas.

Parágrafo único. Os armazenamentos de arquivos nas pastas de rede públicas não

têm cópias de segurança, ficando a cargo do CTI a responsabilidade de limpeza

periódica.

Art.  28 A  capacidade  das  unidades  de  armazenamento  de  rede  será  limitada,

segundo definições estabelecidas pelo CTI, com base na disponibilidade de espaço

no equipamento servidor e nas atividades inerentes às unidades ou áreas.

CAPÍTULO VI - DAS IDENTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS E SENHAS DE ACESSO

Art.  29. Para  utilização  das  estações  de  trabalho  da  DPE-AM será  necessária  a

autenticação do usuário, mediante identificação (login) e senha de acesso.

Art. 30. A identificação do usuário e a senha inicial de acesso serão fornecidas pelo

CTI,  mediante  solicitação  feita  pelo  preenchimento  do  formulário  de  acesso  ao

usuário e enviado pelo sistema de servicedesk ou sistema Próton.
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§ 1º A solicitação da identificação e da senha de acesso dos membros, funcionários

efetivos e comissionados deverão ser feitas pela Gerência de Gestão de Pessoas e

Folha de Pagamento.

§ 2º A solicitação da identificação e da senha de acesso concedidas a estagiário e a

funcionário de empresa prestadora de serviços terceirizados deverá ser feita pelo

setor de Estágio e pelo Fiscal do Contrato, respectivamente.

§ 3º 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, obedecendo aos seguintes requisitos:

I - Tamanho mínimo de 8 (oito) caracteres;

II - Utilização de caracteres alfanuméricos;

§ 4º Qualquer utilização do equipamento na rede interna, quando devidamente

autenticado  o  acesso  por  meio  do  usuário  e  senha,  é  de  responsabilidade  do

usuário ao qual as informações estão vinculadas.

§ 5º Ao ser credenciado para uso dos recursos de tecnologia da informação, será

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.

§ 6º O perfil de que trata o parágrafo anterior deverá ser definido pelo Chefe do

CTI, de acordo com as atividades e responsabilidades do usuário.

§ 7º Poderão ser disponibilizadas permissões de acesso distintas das existentes no

perfil do usuário, desde que devidamente autorizada pelo responsável do Setor e

comunicadas por escrito ao CTI.

§  8º  O  acesso  aos  sistemas  de  informação  obedecerá  a  critérios  específicos  e

objetivos, estabelecidos pelos gestores dos sistemas.

§ 9º As permissões de acesso dos usuários devem ser revisadas pelos gestores de

sistemas,  por  amostragem,  em  intervalos  regulares,  comunicadas  eventuais

alterações ao CTI, para manter a segurança do ambiente da DPE-AM.
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§ 10º A Gerência de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento deverá comunicar ao

CTI as aposentadorias, desligamentos, afastamentos e movimentações de usuários

que impliquem em mudanças de lotação.

§ 11º Os usuários em trânsito pela sede ou pelas unidades da DPE-AM poderão

utilizar os recursos de tecnologia da informação das unidades em que estiverem

trabalhando.

§ 12º O CTI 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.

Art. 31. Qualquer anormalidade percebida pelo usuário quanto ao privilégio de seu

acesso  aos  recursos  de  tecnologia  da  informação  deve  ser  imediatamente

comunicada ao CTI.

Art. 32. No caso de ausentar-se do local de atividade, ainda que temporariamente,

o usuário deverá bloquear o acesso à sua estação de trabalho, devendo informar

novamente sua senha para efetuar o desbloqueio.

Art. 33. Os equipamentos servidores, switches, firewalls e roteadores deverão ser

protegidos por senha, que será de conhecimento exclusivo do CTI.

CAPÍTULO VII - DO ACESSO A REDES EXTERNAS E A INTERNET

Art. 34. O acesso a redes externas à DPE-AM ou à Internet, no ambiente local, dá-

se, exclusivamente, por meios autorizados e configurados pelo CTI, sendo vedado o

uso de qualquer forma de conexão alternativa não permitida, como ADSL, Proxy

externo e outras.

Art.  35. O acesso à Internet provido pela rede da DPE-AM deve restringir-se às

páginas com conteúdo relacionado às atividades desempenhadas pelo usuário para

a DPE em consultas ou obtenção de informações e dados necessários ao serviço.

Art. 36. Constitui utilização indevida do acesso à Internet ou o envio de mensagem

eletrônica, quaisquer das seguintes ações:

I - acesso às páginas com conteúdo que envolva:
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a) pornografia;

b) racismo ou preconceitos de qualquer natureza;

c) bate-papo (chats), exceto aquele que vier a ser definido como ferramenta de

trabalho pelo CTI;

d) jogos;

e)  outros  conteúdos  evidentemente  estranhos  ao  contexto  do  trabalho

desenvolvido pelo usuário.

II - obter, na Internet, arquivos (download) que não estejam relacionados com suas

atividades, a saber:

a) imagens;

b)      áudio;

c)      vídeo;

d)      jogos;

e)      programas de qualquer tipo.

III  -  utilizar  mecanismos com o objetivo de descaracterizar  o  acesso indevido a

páginas  ou serviços  vedados neste  artigo ou,  ainda,  com o intuito  de burlar  as

restrições de navegação ou download estabelecidas pelo CTI.

§ 1º 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 inciso I do caput deste

artigo, notadamente:

I - Sítios bancários;

II - Sítios de jornais e revistas;

III - Sítios de pesquisa e busca.

§ 2º O acesso aos sítios e serviços que estejam enquadrados nos incisos do caput

deste artigo, mas que sejam necessários ao desempenho das atribuições funcionais

do usuário, será liberado mediante solicitação escrita do Chefe imediato.
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§ 3º Consideradas as exceções previstas no §2º, fica o CTI autorizado a bloquear o

acesso a sítios e serviços que possuam as características descritas nos incisos do

caput deste artigo.

CAPÍTULO VIII – E-MAIL INSTITUICIONAL

Art. 37. O serviço de correio eletrônico permite a transferência de dados, por meio

de uma infraestrutura  padronizada de tratamento de mensagens e documentos

eletrônicos, conforme critérios abaixo:

I  -  o acesso ao correio eletrônico será realizado com prévia inclusão no sistema

solicitado pelo superior imediato do servidor através de comunicado oficial ao CTI,

desde que o servidor já possua o cadastro citado no Art. 28 desta resolução;

II  -  a  caixa  postal,  incluindo-se  mensagens  recebidas,  enviadas,  excluídas  e

armazenadas, terá seu tamanho pré-definido conforme diretrizes do sistema.

Art. 38. O correio eletrônico mantido pela DPE-AM 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 Resolução.

Art.  39. Fica definido como padrão de contas  dos usuários  e  dos endereços de

correio eletrônico o formato  prenome+sobrenome@defensoria.local para acesso

ao  domínio  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  e

prenome+sobrenome@  defensoria.am.def.br como endereço do e-mail institucional

I- Em caso de coincidência de nomes, será adotado outro prenome ou sobrenome.

II- Podem ser criados e-mails setoriais a pedido dos titulares dos órgãos/setores.

Parágrafo  único. Ao  requisitar  a  criação  do  e-mail  setorial,  o  solicitante  deve

informar o nome do responsável pela manutenção.

Art. 40. O correio eletrônico será acessado pelo recurso Webmail, que permite o

acesso  à  caixa  postal  a  partir  de  qualquer  computador  conectado  à  Internet,

utilizando um browser comum (Internet Explorer, Fire Fox, Opera, etc.).

Art. 41. As mensagens recebidas pelos usuários e mantidas em sua caixa postal

serão preservadas pelo sistema de backup diário. A garantia de privacidade está

diretamente relacionada à manutenção do sigilo da senha pelo usuário.
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Parágrafo único. É vedada 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.

Art. 42. É proibido o uso das caixas postais para listas de distribuição, publicidade e

propaganda,  veiculação  de  mensagens  de  grupos  de  afinidades  e  mensagens

circulares não vinculadas ao interesse da DPE-AM.

Parágrafo único. 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, a suspensão será pelo prazo de 90 (noventa) dias, independentemente de

comunicação ao superior imediato.

Art.43. O CTI poderá solicitar ao provedor dos serviços de Internet, limitações de

acesso à rede mundial de computadores, com o objetivo de eliminar, antes de sua

chegada aos destinatários, os e-mails que contenham arquivos incompatíveis com

os  serviços  realizados  no  âmbito  da  DPE-AM,  respeitando-se  o  sigilo  das

comunicações.

CAPÍTULO IX - DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

Art.  44. Os  administradores  dos  sistemas  computacionais  da  DPE-AM  são

responsáveis pelo uso adequado dos recursos sob sua responsabilidade, devendo

zelar  pela  integridade  e  confidencialidade  dos  sistemas  e  dos  dados  sob  seus

cuidados.

Parágrafo  único. Entende-se  por  administradores  de  sistemas  computacionais

quaisquer pessoas do quadro funcional ou prestadores de serviço, lotadas no CTI,

que  tenham  conhecimento  autorizado  do  código  de  acesso  e  senha  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.

CAPÍTULO X - DAS RESPONSABILIDADES

Art. 45. Cabe ao usuário:
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I - fazer bom uso e zelar pela integridade e durabilidade dos recursos de TI;

II - armazenar e transportar adequadamente os dispositivos móveis de TI;

III - informar o dano ou a violação da integridade física dos equipamentos de TI e

outros recursos, quando identificados;

IV – solicitar manutenção corretiva dos equipamentos e recursos de TI ao Centro

de Tecnologia da Informação; 

V -  bloquear o microcomputador ou notebook nas ausências temporárias  do

local de trabalho;

VI - desligar corretamente os equipamentos;

VII  -  evitar  conectar  equipamentos  de  informática  da  Defensoria  Pública  ou

outros  que  possam  prejudicar  a  rede  elétrica,  ou  movimentá-los  sem  a

orientação do Centro de Tecnologia da Informação ou Gerência de Serviços;

VIII - manter a confidencialidade da senha de acesso e alterá-la periodicamente,

inclusive quando houver indício de comprometimento do sigilo;

IX  -  informar  imediatamente  ao  remetente  o  recebimento  de  mensagens

encaminhadas por equívoco, devido a endereçamento incorreto;

X – solicitar suprimentos de impressão (toner e papel), no mínimo, 02 (dois) dias

antes da previsão do término;

XI  –  ressarcir  a  DPE/AM  por  dispêndio  na  manutenção  corretiva  de

equipamento, desde que comprovado o mau uso por parte do usuário.

Art.  46 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  Resolução,  fica  sujeito  à  aplicação  das  sanções  disciplinares

previstas na legislação em vigor.

CAPÍTULO XI – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES (GESTÃO E

CONTROLE DE PROCESSOS E DOCUMENTOS JURÍDICOS E ADMINSTRATIVOS)

Art. 47. O Sistema de gerenciamento de informações é um instrumento facilitador

para os usuários, se tornando uma base para a gestão nos protocolos e arquivos
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oferecendo  um  acompanhamento  efetivo  dos  documentos  e  processos  que

tramitam na DPE/AM.

Art. 48. O sistema somente será acessado por usuários devidamente cadastrados e

os  acessos  aos  módulos  e  funcionalidades  do  sistema  serão  disponibilizados

conforme o perfil do usuário, conforme solicitado pela chefia imediata ao CTI.

Parágrafo único. Serão cadastrados apenas os usuários que já possuam cadastro

que atenda o Art. 28º desta Resolução.

Art. 49 Cada usuário deve estar associado a um perfil  de acesso específico, que

determinará quais funções do sistema poderá operacionalizar.

Art. 50. O controle de perfil permitirá à Instituição aplicar segurança e integridade

aos  dados  no  que  diz  respeito  a  visualizar,  incluir,  alterar,  excluir,  receber  e

movimentar os processos e documentos.

Art.  51. O  Sistema  de  Gerenciamento  de  Informações  mantido  pela  DPE-AM 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 Resolução.

Art. 52. Fica definido como padrão de contas o número do CPF dos usuários para

acesso ao sistema.

CAPÍTULO XII – SISTEMAS DE TERCEIROS

Art. 53. Os sistemas informatizados desenvolvidos, mantidos e disponibilizados por

terceiros, que são ou devem ser utilizados por Defensores Públicos e/ou demais

servidores  da  instituição,  serão  gerenciados  pelo  Centro  de  Tecnologia  da

Informação em conformidade com os seguintes critérios:

I - o CTI deverá ser informado com antecedência, de forma oficial,  pela Direção

sobre qualquer iniciativa e/ou intuito de aquisição de novas soluções tecnológicas,

especificamente, sistemas computacionais e de gestão.

II - Toda e qualquer demanda de implantação de novas aplicações para benefício da

instituição, deverá ter a participação direta do Centro de Tecnologia da Informação,

a  fim  de  evitar  problemas  quanto  ao  cumprimento  de  prazos  de  aquisição,

customização e implantação.
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III - Todos os novos usuários deverão ser cadastrados pelo Centro de Tecnologia da

Informação mediante solicitação formal do Chefe Imediato, desde que o usuário já

possua o cadastro citado no Art. 28º.

IV - O suporte realizado pelo CTI, quanto aos sistemas de terceiros utilizados pela

instituição, se limita à intermediação de suporte ao usuário e cadastros junto ao

mantenedor do sistema. Além da disponibilidade do serviço no que se refere  a

infraestrutura pertencente a Defensoria Pública. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  54. O  CTI  deverá  prover  os  instrumentos  tecnológicos  necessários  ao

cumprimento  das  normas  estabelecidas  nesta  Resolução,  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. 55. É atribuição do CTI gerir a infraestrutura de hardware e software necessária

à prestação dos serviços de acesso à rede interna, às redes externas e à Internet,

sendo vedada a instalação de qualquer equipamento neste ambiente, salvo prévia

autorização daquela Chefia.

Art. 56. O CTI poderá realizar monitoramento da utilização dos serviços de rede e

acesso  à  Internet,  devendo,  quando  verificar  o  uso  indevido  desses  recursos,

comunicar à Corregedoria, quando se tratar de Membro ou servidor, e à ESUDPAM,

quando se tratar de estagiários, para fiscalização e apuração. 

Parágrafo único. O CTI poderá bloquear temporariamente a 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 à DPE-AM.

Art.  57. O  Centro  de  Tecnologia  da  Informação  comunicará  os  usuários,  com

antecedência,  sobre  paralisações  programadas  de  quaisquer  serviços  de  TI  e  o

período de indisponibilidade.

Art. 58. Os atendimentos realizados pelo Centro de Tecnologia da Informação estão

descritos no Catálogo de Serviço de TI.
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Art. 59. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta Resolução serão

dirimidos  pelo  Chefe  do  CTI,  ouvida  ao  Comitê  Estratégico  de  Tecnologia  da

Informação e resolvidos pelo Defensor Público Geral.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manaus, 5 de dezembro de 2016.

Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação.

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA

Defensor Público-Geral

Presidente do Conselho Superior
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