
 Polí�ca de Uso dos A�vos Físicos e Virtuais 
 Atualização: Abril/ 2023 

 O  obje�vo  dessa  Polí�ca  de  Uso  dos  A�vos  Físicos  e  Virtuais  é  estabelecer  diretrizes  e 
 critérios  técnicos  para  o  acesso,  uso,  padronização  e  estruturação  das  informações, 
 bem  como  descrever  normas  de  u�lização  e  a�vidades  consideradas  que  violem  o  uso 
 dos  serviços  e  recursos,  os  quais  são  considerados  proibidos,  adaptados  à  realidade 
 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 

 Atualmente,  com  a  popularização  dos  disposi�vos  portáteis  (celulares,  tablets  e 
 notebooks),  além  das  mídias  sociais,  aplica�vos  e  disposi�vos  de  compar�lhamento 
 de  sinais  automa�zados  (roteadores,  pontos  de  acesso,  etc.),  e,  por  consequência,  o 
 aumento  significa�vo  da  largura  de  banda  fornecida  aos  usuários  finais,  as  tenta�vas 
 de  invasão,  furto  de  dados,  brechas  de  segurança  entre  outros,  aumentam  de 
 maneira exponencial. 

 Tais  regras  sinalizam  uma  padronização  da  u�lização  dos  equipamentos  da  Prefeitura 
 Municipal  de  Bauru  (PMB),  visando,  além  da  segurança  técnica  e  jurídica  diante  das 
 novas  tecnologias,  um  atendimento  cada  vez  mais  rápido  e  especializado  por  parte  da 
 equipe de Tecnologia da Informação (TI), seja ele preven�vo ou corre�vo. 

 Define-se  como  A�vos  -  Tudo  para  o  qual  a  Prefeitura  Municipal  de  Bauru  determina 
 um  valor  e,  consequentemente,  exige  proteção  (tangível  ou  intangível).  São  alguns 
 exemplos  de  A�vos  Físicos:  Computadores,  Notebooks,  Roteadores,  Telefones, 
 Aparelhos  Celulares,  Projetores,  etc.  São  exemplos  de  A�vos  Virtuais:  Link  de  Dados, 
 Arquivos,  Documentos  Eletrônicos,  E-mail,  Mensagens  Eletrônicas  (SMS),  Assinaturas 
 Digitais  etc.  Estão  incluídas  como  A�vos  Virtuais,  contas  em  aplica�vos  de  mídias 
 sociais  e  comunicação,  como  Facebook,  WhatsApp,  Skype,  Telegram,  Instagram  entre 
 outros. 

 As  normas  descritas  nesse  documento  não  cons�tuem  uma  relação  defini�va  e 
 podem  ser  atualizadas  com  o  tempo,  sendo  que  qualquer  modificação  será  avisada  de 
 maneira  eletrônica,  por  meio  de  comunicados,  principalmente  através  da  Intranet  da 
 PMB  ,  acessada  através  do  endereço  eletrônico  <h�ps://intranet.bauru.sp.gov.br>, 
 em  tempo  hábil  para  remodelação  (se  necessário)  do  ambiente,  mantendo-se  a  linha 
 base de procedimentos deste documento. 

 Para  sanar  dúvidas  a  PMB  disponibiliza  uma  área  dentro  de  seu  sí�o  na  internet, 
 intranet  e  extranet,  denominada  comumente  de  Dúvidas  ou  FAQ  (do  inglês  Frequently 
 Asked  Ques�ons  )  onde  algumas  perguntas  frequentes  já  estão  respondidas.  Esta  área 
 comum pode ser encontrada facilmente na intranet, menu “Ajuda”. 

 Estas  normas  são  fornecidas  a  �tulo  de  orientação  técnica  ao  colaborador.  Em  caso  de 
 dúvida  sobre  o  que  é  considerado,  de  alguma  forma,  violação,  o  usuário  deverá  enviar 
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 previamente  um  e-mail  para  suporte@bauru.sp.gov.br  ou  outro  canal  de 
 atendimento oficial com o Departamento de TI, visando esclarecimentos e segurança. 

 A  Polí�ca  de  Uso  dos  A�vos  Físicos  e  Virtuais  é  aplicável  a  todas  as  repar�ções  do 
 Município  de  Bauru,  incluindo  escolas  municipais,  bibliotecas,  postos  de  saúde  e 
 quaisquer outras repar�ções da administração pública direta. 

 Essa  Polí�ca  abrange,  inclusive,  terceirizadas  prestando  serviços  onde  funcionem 
 computadores,  telefones  e  outros  equipamentos  eletrônicos,  vinculados  ao  âmbito 
 do Município de Bauru. 

 A  Polí�ca  de  Uso  dos  A�vos  Físicos  e  Virtuais  tem  como  princípio  básico  a  proteção  da 
 propriedade intelectual, da privacidade e da segurança dos usuários em geral. 

 Para  a  consecução  dos  princípios  a  que  se  refere  à  Polí�ca  de  Uso,  o  Poder  Público 
 u�lizará  todas  as  medidas  tecnicamente  viáveis  para  sua  segurança  e  privacidade,  seja 
 impedir  o  acesso  a  "sites"  que  façam  apologia  a  drogas,  pornografia,  pedofilia,  sexo, 
 violência e armamentos, entre outros “sites” relacionados a a�vidades ilícitas. 

 A  PMB  disporá  de  recursos  para  o  monitoramento  da  u�lização  dos  A�vos  através  da 
 rede  pública  bem  como  da  Rede  Metropolitana  de  Dados,  podendo  fazer  uso  deles 
 sempre  que  necessário  para  aplicar  restrições  ou  bloqueios,  ou  tomar  quaisquer 
 outras  medidas  no  intuito  de  restabelecer  o  bom  desempenho  dos  serviços 
 informá�cos e de rede disponibilizados ao cidadão e ao Poder Público. 

 As  a�tudes  do  colaborador  na  u�lização  dos  recursos  tecnológicos  elencados  nesta 
 Polí�ca de U�lização da Rede foram divididas nos tópicos: 

 I. Infraestrutura; 

 II. U�lização da Rede; 

 III. U�lização de E-Mail; 

 IV. U�lização de Acesso à Internet; 

 V. U�lização de Impressoras; 

 VI. U�lização de Serviços de Telefonia; 

 VII. Intranet e Sistemas Internos; 

 VIII. Tele Trabalho ou Home Office; 

 IX. Verificação da u�lização da Polí�ca de U�lização da Rede; 

 X. Disposições específicas para funcionários e servidores do Poder Público. 

 Abaixo  se  descreve  as  normas  mencionadas  e  informamos  que  tudo  o  que  não  for 
 permi�do e/ou liberado é considerado violação à Polí�ca da U�lização da Rede. 
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 I. Infraestrutura; 
 Esse  tópico  visa  definir  as  normas  relacionadas  a  infraestrutura  de  Rede  da  PMB,  a 
 qual  engloba  TODOS  os  a�vos  interconectados,  relacionados  anteriormente, 
 acrescentando  aqueles  que  suportam  a  u�lização  dos  demais,  como  Servidores, 
 Switches, Cabeamento, Conectorização entre outros. 

 A  infraestrutura  técnica  da  PMB  é  composta  por  diversos  �pos  de  sistemas 
 interconectados,  os  quais  são  necessários  para  fornecer  ao  Colaborador  e  ao 
 Munícipe  as  melhores  condições  para  atendimento  da  demanda  solicitada,  seja  ela 
 interna ou externa. 

 Quanto a infraestrutura fica estabelecido nesta Polí�ca que: 

 a)  É  EXPRESSAMENTE  PROIBIDA  A  CONEXÃO  de  qualquer  disposi�vo  de  comunicação 
 a  rede  técnica  da  PMB  sem  a  devida  autorização  do  departamento  de  TI,  sob  risco  de 
 PARALIZAÇÃO  TOTAL  da  rede  de  dados  e  consequentemente  indisponibilidade  dos 
 sistemas  de  gestão  e  suporte.  Estamos  falando  de  computadores  pessoais, 
 roteadores,  roteadores  Wi-fi,  pontos  de  acesso  entre  outros.  Tais  sistemas  podem, 
 através  de  suas  caracterís�cas  técnicas,  impedir,  bloquear,  danificar  equipamentos  e 
 até  prover  a  perda  ou  furto  de  dados  (arquivos,  informações  etc.)  de  disposi�vos 
 ligados regularmente dentro desta rede. 

 b)  Não  ligue  deliberadamente  sem  verificação,  equipamentos  nas  tomadas,  seja  de 
 energia ou de rede/telefone sem o devido cuidado e conhecimento de sua função. 

 A  estrutura  de  cabeamento  u�lizada  nas  unidades  interconectadas  da  PMB,  está 
 sendo  atualizada  para  as  regras  definidas  na  ABNT:  NBR-14565:2019,  NBR  16665:2019 
 (Redes  Estruturadas)  e  NBR-5410  e  NBR  5419  (Rede  Elétrica  de  Baixa  Tensão  e 
 Proteção de Descargas Atmosféricas). 

 Tais  normas  técnicas,  permitem  e  regulamentam,  a  u�lização  de  um  mesmo  padrão 
 de  cabeamento  para  diversas  funções,  como,  da  mesma  maneira  que  uma  tomada  de 
 energia  pode  fornecer  110V  ou  220V,  uma  tomada  de  rede  (RJ45  fêmea)  ou  telefone 
 (RJ11)  pode  fornecer  além  de  sinais  de  rede  (3V,  5V,  12V),  sinais  de  vídeo,  áudio  e 
 telefone  (48V  e  96V),  podendo  queimar  equipamentos,  ou  até  mesmo  iniciar 
 incêndios em determinadas situações. 

 Portanto,  da  mesma  maneira  que  é  necessário  verificar  se  uma  tomada  de  energia 
 provê  a  voltagem  correta  para  a  u�lização  do  equipamento  desejado,  é  necessário 
 verificar  TAMBÉM  a  tomada  de  rede/telefonia  para  verificar  qual  função  ela  está 
 configurada para fazer naquela posição. 
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 c)  Todo  e  qualquer  armazenamento  de  dados  sensíveis,  passíveis  de  armazenamento 
 permanente  (não  podem  ser  perdidos  ou  descartados),  dentro  dos  a�vos  da  PMB 
 deve  ser  comunicado  ao  departamento  de  TI,  pois  as  medidas  de  backup  podem  não 
 abranger o equipamento ao qual este dado sensível está armazenado. 

 d)  A  equipe  de  TI  da  PMB  preza  a  todo  momento  pela  padronização  de  tecnologias  e 
 equipamentos,  a  fim  de  o�mizar  custos,  suporte  e  novas  aquisições,  obje�vando  a 
 interconexão  e  u�lização  pelo  maior  tempo  possível  de  um  a�vo.  Portanto,  antes  de 
 sugerir,  aceitar,  receber  doações  ou  até  recomendar  a  terceiros,  faz-se  necessária  a 
 orientação com o departamento de TI em relação a esta demanda. 

 e)  É  estritamente  PROIBIDO  a  instalação  de  qualquer  Programa  de  Computador, 
 Aplica�vo  de  Celular  ou  outro  que  necessite  de  Licença  de  Uso  para  o  seu 
 funcionamento.  Licenças  de  Uso  para  rede  corpora�va,  podem  variar  de  alguns  reais 
 até  milhares  de  reais  por  instalação,  sendo  punidas  judicialmente  com  valores  até 
 3.000  (três  mil  vezes)  o  seu  valor  comercial  em  caso  de  infração.  Portanto,  oriente-se 
 sobre  sua  necessidade  através  de  solicitação  ao  Departamento  de  TI,  mediante  os 
 canais abertos, seja ele chamado ou processo. 

 II. U�lização da Rede e Sistema de Arquivos 
 Esse  tópico  visa  definir  as  normas  de  u�lização  da  rede  que  englobam  desde  o  login 
 (acesso), manutenção de arquivos no servidor e tenta�vas não autorizadas de acesso. 

 Todos  usuários  com  acesso  à  rede  de  computadores  e  telefonia  deverão 
 possuir  sua  senha  pessoal  e  intransferível,  pela  qual  deve  manter  sigilo  e 
 responsabilidade,  pois  a  mesma  passa  a  ter  validade  de  assinatura 
 dentro da estrutura da PMB. 

 É  obrigatória  e  de  responsabilidade  do  Departamento  de  RH  da  PMB  bem  como  de 
 cada  Secretaria  informar  toda  movimentação  de  funcionários,  sendo  elas  novas 
 contratações  ou  transferências,  mesmo  entre  a  própria  Secretaria.  Esta 
 comunicação reflete diretamente nas permissões dos usuários. 

 É  TERMINANTEMENTE  PROIBIDA  A  UTILIZACAO  DA  SENHA  DE  OUTRO 
 COLABORADOR NA EXECUÇÃO DE SUAS PRÓPRIAS TAREFAS. 

 O  USUÁRIO  QUE  FORNECER  SEU  ACESSO  E/OU  SENHA  PESSOAL  PARA  OUTRO,  SE 
 RESPONSABILIZA SOLIDARIAMENTE COM ESTE EM QUALQUER OCORRÊNCIA. 

 a)  Não  é  permi�do  tenta�vas  de  obter  acesso  não  autorizado,  tais  como  tenta�vas  de 
 fraudar  auten�cação  de  usuário  ou  segurança  de  qualquer  servidor,  rede  ou  conta 
 (também  conhecido  como  "cracking").  Isso  inclui  acesso  aos  dados  não  disponíveis 
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 para  o  usuário,  conectar-se  ao  servidor  ou  conta  cujo  acesso  não  seja  expressamente 
 autorizado ao usuário ou colocar à prova a segurança de outras redes; 

 b)  Não  é  permi�do  tenta�vas  de  interferir  nos  serviços  de  qualquer  outro  usuário, 
 servidor  ou  rede.  Isso  inclui  ataques  do  �po  "nega�va  de  acesso",  provocar 
 conges�onamento  em  redes,  tenta�vas  deliberadas  de  sobrecarregar  um  servidor  e 
 tenta�vas de "quebrar" (invadir) um servidor; 

 c)  Não  é  permi�do  o  uso  de  qualquer  �po  de  programa  ou  comando  designado  a 
 interferir com sessão de usuários; 

 d)  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 
 e,  se  possível,  efetuar  o  logout/logoff  da  rede  ou  bloqueio  do  desktop/notebook 
 através de senha; 

 e)  É  obrigatória  a  manutenção  no  diretório  pessoal,  evitando  acúmulo  de  arquivos 
 inúteis;  todo  funcionário  possui  uma  área  de  armazenamento  limitada,  e  é  de 
 responsabilidade  do  próprio  usuário  mantê-la  organizada.  Arquivos  relacionados  a 
 trabalho  devem  obrigatoriamente  ser  movidos  para  a  pasta  do  Departamento  na 
 rede. 

 f)  Material  de  natureza  pornográfica,  racista  ou  relacionada  a  qualquer  outro  crime 
 devidamente  �pificado  não  pode  ser  exposto,  armazenado,  distribuído,  editado  ou 
 gravado  através  do  uso  dos  recursos  computacionais  da  rede.  Incluem-se  a  estes, 
 arquivos não inerentes ao seu trabalho na PMB; 

 g)  Não  é  permi�do  criar  e/ou  remover  arquivos  fora  da  área  alocada  ao  usuário  e/ou 
 que  venham  a  comprometer  o  desempenho  e  funcionamento  dos  sistemas.  As  áreas 
 de  armazenamento  de  arquivos  são  designadas  conforme  cada  secretaria,  e  estão 
 disponibilizadas ao usuário logo após seu login. 

 Em  alguns  casos  pode  haver  mais  de  um  compar�lhamento  referente  aos  arquivos  do 
 departamento em qual o usuário faz parte. 

 É  de  responsabilidade  do  usuário  toda  a  guarda  (cópias  de  segurança)  dos  arquivos 
 gravados  localmente  em  cada  máquina  (no  disco  C:  da  máquina).  O  Departamento  de 
 Informá�ca  não  se  responsabiliza  pelos  arquivos  salvos  localmente,  só  pelos  arquivos 
 salvos no  SERVIDOR  . 

 h)  As  pastas  compar�lhadas  PÚBLICO  (tanto  da  PMB  quando  da  SECRETARIA)  ou 
 similares,  não  deverão  ser  u�lizadas  para  armazenamento  de  arquivos  que 
 contenham  assuntos  sigilosos  ou  de  natureza  sensível;  devem  ser  u�lizadas  apenas 
 para  a  transferência  de  arquivos  entre  usuários,  devendo  o  mesmo  removê-lo 
 quando da cópia. 
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 i)  É  obrigatório  armazenar  os  arquivos  inerentes  a  PMB  no  servidor  de  arquivos  para 
 garan�r o backup dos mesmos; 

 j)  Haverá  limpeza  constante  dos  arquivos  armazenados  na  pasta  PÚBLICA  ou  similar, 
 para  que  não  haja  acúmulo  desnecessário  de  arquivos;  portanto,  não  salve  arquivos 
 importantes nesta pasta. 

 k)  É  proibida  a  instalação  ou  remoção  de  so�wares  que  não  forem  devidamente 
 acompanhadas  pelo  departamento  técnico,  através  de  solicitação  escrita  ou  abertura 
 de chamado técnico. 

 l)  É  vedada  a  abertura  de  computadores  para  qualquer  �po  de  reparo,  caso  seja 
 necessário  o  reparo  deverá  ocorrer  pelo  setor  de  helpdesk.  Os  chamados  técnicos 
 deverão  ser  abertos  através  do  link  <  h�p://suporte.bauru.sp.gov.br  >.  Há  situações 
 em que a abertura provoca perda de garan�a do equipamento. 

 m)  Não  será  permi�da  a  alteração  das  configurações  de  rede  e  inicialização  das 
 máquinas bem como modificações que possam trazer algum problema futuro. 

 n)  Não  será  permi�do  arquivo  de  áudio  e  vídeo  alheios  ao  trabalho  nos  servidores  da 
 PMB.  Em  caso  de  ocorrência,  os  arquivos  serão  sumariamente  apagados  e  o 
 funcionário no�ficado e sujeito às sanções administra�vas. 

 o)  Não  é  permi�da  a  u�lização  de  computadores  e/ou  equipamentos  não 
 pertencentes  à  PMB  em  sua  estrutura  �sica  sem  prévia  autorização  do  Departamento 
 de  Informá�ca.  Esta  autorização  leva  em  conta,  entre  outros  fatores,  a  segurança  e 
 estabilidade  da  Rede,  podendo  ser  sumariamente  negada  sem  maiores 
 esclarecimentos. 

 p)  Não  é  permi�do  o  fornecimento  de  arquivos  de  dados,  em  quaisquer  formatos, 
 sem  a  devida  autorização  legal  para  tal,  isto  é,  inerente  à  a�vidade  exercida,  de 
 acordo  com  as  novas  determinações  de  segurança  e  sigilo  da  informação  elencadas 
 na LGPD. 

 Ainda quanto ao uso da rede na PMB: 

 É  expressamente  proibida  a  exposição,  o  armazenamento,  a  distribuição,  a  edição 
 e/ou  a  manipulação  de  material  sexualmente  explícito  através  da  infraestrutura 
 tecnológica do Poder Público, inclusive recursos informá�cos e de rede. 

 É  expressamente  proibido  o  acesso  a  websites  contendo  material  sexualmente 
 explícito,  nudez  parcial  ou  total,  que  não  possuam  caráter  educacional  ou  relacionado 
 à  saúde  ou  ar�gos  de  caráter  sexual,  publicações  eró�cas  e  outras  que  apresentam  ou 
 discutem assuntos relacionados a sexo, próximas à pornografia. 
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 É  expressamente  proibido  o  acesso  a  sites  de  empresas  cujos  negócios  são  de  caráter 
 sexual.  Como  boates,  serviços  de  acompanhante,  sites  com  senha/verificação, 
 incluindo sites nos quais se pode adquirir tais produtos e serviços online. 

 A  divulgação  não  autorizada  de  dados  ou  informações  confidenciais  através  da 
 internet,  deliberada  ou  inadver�damente,  pode  ensejar  a  aplicação  das  penalidades 
 previstas nos regulamentos e procedimentos internos bem como na forma da lei. 

 É  expressamente  proibida  a  desa�vação  ou  a  modificação  não  autorizada  de 
 configurações  ou  do  so�ware  em  si  como  programas  de  an�vírus,  "firewall",  “proxy” 
 e  quaisquer  outros  instalados  e  configurados  pela  TI  da  PMB,  bem  como  alterações 
 em equipamentos para a proteção da rede interna. 

 É  proibida  a  u�lização  dos  recursos  informá�cos  e  de  rede  da  PMB  para  a  propagação 
 deliberada  de  qualquer  �po  de  vírus,  "worms",  cavalos  de  troia,  ou  programas  de 
 controle de outros computadores. 

 É  proibida  a  u�lização  dos  recursos  informá�cos  e  de  rede  da  PMB  para  a  promoção 
 de  assédio  ou  para  a  realização  de  condutas  de  perturbação  de  outrem,  através  da 
 linguagem  u�lizada,  da  frequência  ou  tamanho  das  mensagens  de  e-mail, 
 mensageiros eletrônicos, agendas ou por qualquer outra forma. 

 Em  casos  excepcionais  (Ex:  vírus  na  rede),  o  Departamento  de  Informá�ca  pode 
 interromper  toda  rede,  trechos  de  rede,  computadores  ou  qualquer  a�vo  que  por 
 algum  mo�vo  seja  considerado  um  risco  para  a  infraestrutura  �sica  e  lógica  sem 
 prévio aviso. 

 III. U�lização de E-Mail 
 Esse  tópico  visa  definir  as  normas  de  u�lização  de  e-mail  que  englobam  desde  o 
 envio, recebimento e gerenciamento das contas de e-mail. 

 a)  É  proibido  o  assédio  ou  perturbação  de  outrem,  seja  através  de  linguagem 
 u�lizada, frequência ou tamanho das mensagens; 

 b)  É  proibido  o  envio  de  e-mail  não  relacionado  ao  trabalho  a  qualquer  pessoa  que 
 não o deseje receber (SPAM). 

 Se  o  des�natário  solicitar  a  interrupção  de  envio  e-mails,  o  usuário  deve  acatar  tal 
 solicitação e não lhe enviar qualquer e-mail; 

 c)  É  proibido  o  envio  de  grande  quan�dade  de  mensagens  de  e-mail  (SPAM)  que,  de 
 acordo  com  a  capacidade  técnica  da  Rede,  seja  prejudicial  ou  gere  reclamações  de 
 outros  usuários.  Isso  inclui  qualquer  �po  de  mala  direta,  como,  por  exemplo, 
 publicidade, comercial ou não, anúncios, ou propaganda polí�ca; 
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 d)  É  proibido  reenviar,  ou,  de  qualquer  forma,  propagar  mensagens  em  cadeia  ou 
 "pirâmides",  independentemente  da  vontade  do  des�natário  de  receber  tais 
 mensagens; 

 e)  É  proibido  o  envio  de  e-mail  mal  intencionado  ou  sobrecarregar  um  usuário,  site  ou 
 servidor com e-mails muito extensos ou quan�dade numerosas de e-mails; 

 f) Caso a PMB julgue necessário haverá bloqueios: 

 1.  De  e-mail  com  arquivos  anexos  que  comprometa  o  uso  de  banda  ou  perturbe  o 
 bom andamento dos trabalhos; 

 2.  De  e-mail  para  des�natários  ou  domínios  que  comprometa  o  uso  de  banda  ou 
 perturbe o bom andamento dos trabalhos; 

 g) É proibido forjar qualquer das informações do cabeçalho do remetente; 

 h)  Não  é  permi�da  má  u�lização  da  linguagem  em  respostas  aos  e-mails  comerciais, 
 tais abreviações de palavras ( Ex.: ¨vc¨ ao invés de ¨você¨ ); 

 i)  É  obrigatória  a  manutenção  da  caixa  de  e-mail,  evitando  acúmulo  de  e-mails  e 
 arquivos  inúteis;  se  o  assunto  já  foi  resolvido  posi�vamente,  não  há  por  que  guardar 
 estes  e-mails.  Caso  contrário,  opte  pela  documentação  através  do  sistema  de 
 documentos e/ou processos. 

 j)  A  cota  máxima  de  e-mails  armazenados  não  deve  ultrapassar  o  valor  definido  nas 
 cotas dos usuários. Tal cota deve ser consultada junto ao FAQ da equipe de TI. 

 k)  O  acesso  ao  email  de  dará  pelo  webmail,  através  de  qualquer  navegador  acessando 
 o  endereço  eletrônico:  h�ps://webmail.bauru.sp.gov.br  ou  através  do  link  fornecido 
 em  sua  área  na  intranet.  Os  clientes  de  email  preferenciais  são  os  fornecidos 
 gratuitamente  pela  Microso�,  como  o  Outlook  Express,  Microso�  Outlook  ou 
 Microso� Mail, ou outro so�ware homologado pelo departamento técnico; 

 Em caso de dúvidas, u�lize a intranet para saná-las ou o helpdesk. 

 l)  É  obrigatória  a  u�lização  de  assinatura  nos  e-mails  com  o  seguinte  formato, 
 conforme normas publicadas na intranet. 

 Nome: Fonte Arial, Verdana ou Calibri – Tamanho 12 pt 

 Demais Itens: Fonte Arial, Verdana ou Calibri – Tamanho 8 pt 

 Conteúdo 
 Nome Completo 
 Cargo Atual 
 Departamento 
 Secretaria 

 Exemplo 
 Paulo da Silva 
 Agente de Campo 
 Diretor de Departamento – Almoxarifado 
 Secretaria de Saúde 
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https://webmail.bauru.sp.gov.br/


 Telefone | email@bauru.sp.gov.br 
 www.bauru.sp.gov.br 

 Prefeitura Municipal de Bauru 
 (14) 3235-1000 | paulosilva@bauru.sp.gov.br 
 h�p://www.bauru.sp.gov.br 

 m)  Não  será  permi�do  o  acesso  a  e-mails  diferentes  dos  da  Prefeitura  Municipal  de 
 Bauru,  ou  seja,  e-mails  externos  (como  Gmail,  Hotmail  etc.)  durante  o  período  de 
 trabalho  para  comunicação  com  usuários  externos  e  internos.  Obrigatoriamente,  a 
 comunicação  tem  que  ser  feita  através  dos  servidores  da  PMB  e  através  do  seu  email 
 corpora�vo,  isto  é,  o  @bauru.sp.gov.br.  Os  acessos  a  serviços  de  Webmail  externos 
 são  monitorados.  Os  usuários  deverão  redirecionar  toda  comunicação  corpora�va 
 localizada  em  e-mails  externos,  para  seu  e-mail  da  Prefeitura  ou  a  uma  conta 
 vinculada ao domínio @bauru.sp.gov.br. 

 n)  Alguns  aplica�vos  e  sistemas  adquiridos  pela  PMB  que  u�lizam  e-mails  externos 
 serão  autorizados  mediante  autorização  expressa  e  liberação  condicionada 
 tecnicamente  ao  nosso  Firewall.  Alguns  cursos  de  formação  con�nuada  (relacionados 
 ou  não  a  convênios  tecnológicos)  serão  liberados  mediante  solicitação  de  superior, 
 com jus�fica�vas cabíveis, com prazos definidos. 

 o)  O  uso  do  e-mail  é  estritamente  corpora�vo,  não  podendo  ser  cadastrado  em  redes 
 sociais, eventos entre outros, salvo com devida autorização jus�ficada. 

 Lembrando  ainda  que  as  contas  de  e-mail  que  denominam  um  �po  de  serviço  ou  uma 
 secretaria  (por  exemplo,  diariooficial@bauru.sp.gov.br)  são  formadas  por  um  “alias” 
 ou apelido que encaminha o e-mail para determinados usuários reais. 

 p)  É  VEDADO  o  envio  de  arquivos  e/ou  informações  sensíveis  através  de  e-mail  para 
 munícipes,  fornecedores  ou  terceiros,  sem  o  devido  tratamento,  devendo,  tal  ato, 
 estar de acordo com as normas definidas na LGPD. 

 q)  É  PROIBIDA  a  veiculação  de  material  polí�co  par�dário  através  de  sua  conta  de 
 email. 

 IV. U�lização de acesso à Internet 
 Esse  tópico  visa  definir  as  normas  de  u�lização  da  Internet  que  englobam  desde  a 
 navegação a sites, downloads e uploads de arquivos. 

 É EXPRESSAMENTE PROIBIDO: 

 a)  U�lizar  os  recursos  da  PMB  para  fazer  o  download  ou  distribuição  de  so�ware  ou 
 dados não legalizados; 
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 b)  U�lizar  os  recursos  da  PMB  para  visualização  de  vídeos  e  escuta  de  músicas  não 
 relacionadas ao trabalho; 

 c)  Acessar  sites  restritos  a  maiores  de  18  anos,  que  contenham  material  obsceno, 
 pornográfico ou quaisquer outros relacionados a a�vidades criminosas. 

 d)  Usar  o  computador  para  executar  quaisquer  �pos  ou  formas  de  fraudes. 
 Incluindo-se so�ware/música pirata; 

 e) Usar a Internet para enviar material ofensivo ou de assédio para outros usuários; 

 f)  Baixar  (download)  de  so�ware  comercial  ou  qualquer  outro  material  cujo  direito 
 pertença  a  terceiros  (copyright),  sem  ter  um  contrato  de  licenciamento  ou  outros 
 �pos de licença; 

 g) Atacar e/ou pesquisar em áreas não autorizadas (Hacking); 

 h) Criar ou transmi�r material difamatório; 

 i)  Executar  a�vidades  que  desperdice  os  esforços  do  pessoal  técnico  ou  dos  recursos 
 da rede; 

 j) Introduzir de qualquer forma um vírus de computador dentro da rede corpora�va; 

 k)  Não  é  permi�do  o  acesso  a  programas  de  TV  na  Internet  ou  qualquer  conteúdo  sob 
 demanda (streaming); 

 l) Fazer uso de jogos, inclusive os da Internet (onlines); 

 m)  Divulgar  informações  da  PMB  em  grupos  de  discussão,  listas  ou  bate-papo,  não 
 importando  se  a  divulgação  foi  deliberada  ou  inadver�da.  Sendo  possível  sofrer  as 
 penalidades  previstas  nas  polí�cas  e  procedimentos  internos  sem  prejuízo  aos  demais 
 processos previstos em lei; 

 n) Acessar programas e arquivos não ligados diretamente às suas a�vidades na PMB. 

 o)  Fazer  uso  de  qualquer  so�ware  licenciado  à  PMB  ou  de  dados  de  propriedade  da 
 PMB  ou  de  seus  clientes,  sem  expressa  autorização  do  diretor  e  seu  superior, 
 responsável  pelo  so�ware  ou  pelos  dados;  Devendo  providenciar  o  que  for  necessário 
 para  regularizar  a  licença  e  o  registro  desses  programas,  devidamente  autorizados 
 pelo Help Desk. Ex: Office Banking, Correios etc. Tais dados são balizadas pela LGPD. 

 O  uso  da  Internet  para  a�vidades  não  relacionadas  com  o  serviço  poderá  ser  liberado 
 durante  o  horário  de  almoço,  ou  outros  horários,  fora  do  expediente,  desde  que 
 dentro  das  regras  de  uso  definidas  nesta  polí�ca.  O  acesso  será  100%  monitorado  e 
 fornecido aos superiores quando solicitado; 

 Caso a PMB julgue necessário haverá bloqueios de acesso à: 
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 a)  Arquivos  que  comprometam  o  uso  de  banda  ou  perturbem  o  bom  andamento  dos 
 trabalhos; 

 b)  Domínios  que  comprometam  o  uso  de  banda  ou  perturbem  o  bom  andamento  dos 
 trabalhos; 

 Haverá  geração  de  relatórios  dos  sites  acessados  por  usuário  e  se  necessário  a 
 publicação  desse  relatório;  Os  superiores  poderão  solicitar  estes  relatórios  com 
 antecedência,  mediante  solicitação  escrita  com  anuência  do  chefe  imediato  ou  outro 
 superior. 

 É  obrigatório  o  uso  de  so�wares  homologados  pelo  departamento  técnico  para  ser  o 
 navegador.  Sendo  definido  os  navedagores  Microso�  Edge,  Internet  Explorer  ,  Mozilla 
 Firefox, Google Chrome ou outro devidamente homologado pela TI da PMB; 

 Somente  os  funcionários  com  expressa  autorização  para  representar  a  Prefeitura 
 Municipal  de  Bauru  publicamente  podem  fazê-lo  em  sí�os  de  bate-papo  ("chat 
 rooms"),  grupos  de  discussão  (fóruns,  "newsgroups"),  micro  blogs  (“Twi�er”),  mídias 
 sociais  (“Facebook”,  Instagram”  etc.)  ou  qualquer  outro  serviço  na  Internet.  Qualquer 
 outro  acesso  será  considerado  indevido  e  sujeito  a  procedimentos  administra�vos. 
 Atualmente  esta  autorização  tem  que  obrigatoriamente  tramitar  pela  Diretoria  de 
 Imprensa da PMB. 

 V. U�lização de impressoras 
 Esse  tópico  visa  definir  as  normas  de  u�lização  de  impressoras  disponíveis  na  rede 
 interna. 

 a)  Ao  enviar  um  arquivo  para  impressão,  verifique  se  o  mesmo  já  está  impresso  para 
 que não haja acúmulo de impressões. 

 b)  Se  a  impressão  não  foi  bem  sucedida  e  o  papel  pode  ser  reaproveitado  na  sua 
 próxima  tenta�va,  recoloque-o  na  bandeja  de  impressão.  Se  o  papel  servir  para 
 rascunho, leve para sua mesa. Se o papel não servir para mais nada, jogue no lixo. 

 c)  Não  é  permi�do  deixar  impressões  erradas  na  mesa  das  impressoras,  na  mesa  das 
 pessoas próximas a ela e tampouco sobre o gaveteiro; 

 d) Se a impressora emi�r alguma folha em branco recoloque-a na bandeja; 

 e)  Se  você  notar  que  o  papel  de  alguma  das  impressoras  está  no  final,  faça  a  gen�leza 
 de  reabastecê-la.  Isso  evita  que  você  e  outras  pessoas  tenham  seus  pedidos  de 
 impressão prejudicados e evita acúmulo de trabalhos na fila de impressão; 

 f)  U�lize  a  impressora  colorida  somente  para  versão  final  de  trabalhos  e  não  para 
 testes ou rascunhos. 

 11 



 g)  É  expressamente  proibida  a  u�lização  de  impressora  e  mul�funcionais  para  uso 
 par�cular. 

 VI. U�lização dos Serviços de Telefonia. 
 Esse  tópico  visa  definir  as  normas  de  u�lização  do  sistema  de  Telefonia  que  engloba 
 ramais, linhas diretas e sistemas de Voz sobre IP (VOIP). 

 Os  sistemas  de  telefonia  passam  a  ser  100%  passíveis  de  monitoramento,  de  maneira 
 aleatória ou defini�va, dependendo da necessidade. 

 Fica estabelecido que: 

 a)  A  senha  para  acesso  ao  sistema  de  telefonia  é  única  e  intransferível.  A  u�lização  de 
 senha de terceiros é passível de procedimento administra�vo. 

 b)  Usar  o  telefone  o  mínimo  necessário.  Procure  usar  o  mensageiro  eletrônico  da 
 PMB bem como o correio eletrônico. 

 c)  O  uso  indevido  do  telefone  para  ligações  par�culares  ou  abusivas  é  passível  de 
 procedimento administra�vo bem como res�tuição financeira. 

 d)  Caso  o  usuário  seja  u�lizador  de  tecnologia  VOIP  (fora  das  dependências  da  PMB), 
 toda manutenção do telefone ou programa deve ser feita sob orientação da TI. 

 e)  Zelar  pelo  bom  funcionamento  do  sistema  procurando  não  danificar  equipamentos 
 e  cabeamento.  Caso  o  usuário  note  algum  problema,  deve  comunicar  imediatamente 
 ao Helpdesk. 

 f)  Aprender  ou  solicitar  aprendizado  sobre  as  funções  da  central  telefônica  que  sejam 
 úteis.  Como,  por  exemplo,  desvio  de  chamada,  siga-me,  chamada  em  espera  entre 
 outros. 

 g) O usuário não está autorizado a efetuar reparos por conta própria. 

 O  sistema  de  telefonia  tem  seu  funcionamento  baseado  em  energia  elétrica,  sendo 
 que  mesmo  sem  uso  possui  alta  voltagem  mesmo  quando  não  está  sendo  u�lizado. 
 Portanto, evite acidentes desnecessários. Abra um chamado técnico. 

 VII. Intranet e Sistemas Internos; 
 A  PMB,  ao  longo  do  tempo,  provê  uma  vertente  con�nua  de  informa�zação  e 
 digitalização  de  seus  procedimentos  �sicos.  O�mizando  assim,  todas  as  tarefas 
 associadas a um determinado procedimento. 
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 Este  processo  demanda  tempo  em  função  do  volume  e  diversidade  de  informações 
 tratadas dentro da PMB. 

 Atualmente  já  existem  disponíveis  uma  grande  quan�dade  de  sistemas 
 informa�zados  que  devem  ser  u�lizados  pelo  colaborador  em  detrimento  do 
 procedimento  �sico.  Tais  sistemas  encontram-se  disponíveis  para  uso  na  intranet  do 
 colaborador,  mediante  as  permissões  inerentes  de  sua  função,  podendo  ser  alteradas 
 por solicitação formal de sua chefia e/ou diretoria imediata. 

 OBS:  Para  que  eventualmente  um  procedimento  executado  de  maneira  �sica  seja 
 informa�zado  pelo  Departamento  de  TI,  antes  de  qualquer  coisa,  ele  precisa  estar 
 PADRONIZADO.  Isto  é,  todos  os  procedimentos,  do  início  ao  fim  da  realização  da 
 tarefa,  devem  ser  executados  da  mesma  maneira  por  qualquer  colaborador  em 
 qualquer situação. 

 Em  alguns  casos  emergenciais,  onde  não  há  tempo  para  análises  de  procedimento 
 junto  ao  colaborador  e/ou  secretaria,  o  Departamento  de  TI  realizará  o  procedimento 
 de  Padronização,  devendo  o  colaborador  e  sua  secretaria  u�lizá-lo  da  maneira  como 
 foi concebido. 

 Fica estabelecido por esta polí�ca de uso que: 

 a)  A  intranet  da  PMB  deve  ser  a  página  principal  do  colaborador  em  seu  trabalho 
 diário.  É  por  esta  ferramenta  que  o  colaborador  terá  acesso  às  informações  e  sistemas 
 que necessita para suas a�vidades diárias. 

 b)  O  acesso  a  intranet  se  dá,  internamente,  de  maneira  automá�ca,  vinculado  ao 
 usuário  pelo  qual  o  colaborador  se  iden�ficou  na  rede  da  PMB.  Externamente,  este 
 acesso se dá mediante o fornecimento de suas credenciais de rede. 

 c)  Todas  as  informações  e  acessos  são  passíveis  de  monitoramento.  O  Colaborador  é 
 responsável  pelas  informações  as  quais  alimenta  os  sistemas.  Faça-o  corretamente  e 
 com qualidade. 

 d)  O  obje�vo  da  Intranet  é  centralizar  todas  as  informações  as  quais  o  colaborador 
 necessita  para  a  realização  dos  seus  trabalhos  diários,  sejam  ela  demandas  de  sua 
 secretaria  ou  de  outra,  cursos  técnicos,  informa�vos,  atalhos,  sistemas,  entre  outros 
 muitos, que são direcionados a ele. 

 e)  É  expressamente  proibida  a  divulgação,  fornecimento  ou  envio  de  dados  internos 
 re�rados  dos  sistemas  da  PMB  sem  a  devida  autorização  legal  para  tal,  isto  é,  as  quais 
 sua  função  esteja  delegada,  seja  para  munícipes,  fornecedores,  ou  até  colaboradores, 
 sob pena de transgressão da LGPD. 

 f)  Todos  os  sistemas  já  informa�zados  e  digitalizados  devem  ser  u�lizados  com 
 excelência.  Devendo  fornecer  a  maior  quan�dade  de  informações  fidedignas  possíveis 
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 em  sua  alimentação,  pois  são  essas  informações  que  serão  fornecidas  a  outros 
 colaboradores, outros sistemas e os próprios munícipes em sua sequência. 

 g)  A  PMB  possui  sistemas  que  já  trabalham  de  forma  integrada  com  outros  sistemas, 
 sistemas  esses  de  sua  secretaria  ou  de  outra.  Portanto,  há  procedimentos  únicos  em 
 cada  um  deles  que  deve  ser  respeitado  e  devidamente  preenchido  quando 
 necessários, visando evitar o retrabalho e atendendo as necessidades de cada setor. 

 h)  Os  sistemas  estão  em  constante  evolução.  Caso  o  colaborador  encontre  alguma 
 inconsistência  ou  erro,  deve,  obrigatoriamente,  ser  comunicado  à  chefia  imediata  e 
 proceder  a  abertura  de  um  chamado  técnico  à  equipe  de  TI  através  do  sistema  de 
 Chamados  para  dar  início  ao  procedimento  de  correção  do  erro  ou  adaptações  do 
 sistema. 

 i)  Durante  o  desenvolvimento  e/ou  atualização  de  um  sistema,  o  colaborador  pode 
 ser  chamado  a  informar  os  procedimentos  e  fluxos  devendo  informar  todos  os  dados 
 de  sua  atuação  necessários  para  que  sejam  corretamente  informa�zados/corrigidos,  a 
 depender do caso em questão. 

 É  obrigatório  que  o  colaborador  forneça  todas  as  informações  de  maneira  correta 
 para  que  o  analista  ou  programador  responsável  pela  padronização  e  informa�zação 
 da tarefa a faça de maneira correta. 

 j)  Qualquer  demanda  de  sistemas  novos  deve,  obrigatoriamente,  ser  informada  ao 
 Departamento  de  TI,  para  evitar  a  duplicação  de  sistemas.  Inclusive  os  advindos  de 
 licitação, antes que a mesma seja solicitada. 

 Muitas  vezes,  o  que  a  Secretaria  necessita  para  o  colaborador,  o  Departamento  de  TI 
 já  possui  sistemas  ou  parte  deles  desenvolvidos,  bastando  apenas  a  sua  integração  ou 
 aumento  da  abrangência  do  mesmo,  não  necessitando  sua  busca  ao  mercado  por 
 sistemas de terceiros. 

 k)  Sempre  que  notar  alguma  melhoria  no  sistema  ou  procedimento  que  u�liza,  pode 
 fazer  uma  solicitação  através  do  sistema  de  Chamados,  encaminhando-o  ao 
 Departamento de TI para análise. 

 l)  O  colaborador  é  o  fiscal.  Caso  o  colaborador  presencie  ou  seja  obrigado  por 
 superior  a  proceder  a�vidades  que  não  condizem  com  a  é�ca  do  cargo  público,  este 
 ato  pode  ser  denunciado  pelo  colaborador  através  de  qualquer  um  dos  canais  de 
 atendimento disponíveis na PMB. 

 VIII. Tele Trabalho ou Home Office; 
 Entende-se  por  Tele-Trabalho  ou  Home  Office  a  situação  de  serviço  em  que  o 
 colaborador  ou  seu  departamento  foram  elegíveis  para  trabalho  remoto  na  PMB.  Isto 
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 é,  a�vidades  em  que  não  precise,  necessariamente,  estar  no  escritório  para  a 
 realização  dos  trabalhos,  como  audiências,  vistorias,  programação,  etc.  (no  caso  de 
 procuradores,  fiscais,  analistas  de  sistemas  e  programadores,  por  exemplo)  e  que  não 
 necessitem  de  atendimento  presencial  a  munícipes  sobre  assuntos  considerados 
 estritamente  confidenciais  para  o  caso  ou  em  que  o  munícipe  não  possa  ou  não 
 aceite que elas ocorram remotamente; 

 Quanto  a  tecnologias  e  meios  de  comunicação  empregadas  nessa  modalidade  de 
 atendimento, são considerados meios de comunicação adotados pela PMB: 

 a)  Microso�  Teams  /  Skype  /  Google  Hangouts  /  Google  Meet  /  Zoom  –  para 
 comunicações internas gerais, reuniões virtuais e chat; 

 b)  E-MAIL  –  para  comunicações  internas  e  externas  e  com  colaboradores,  munícipes 
 ou fornecedores; 

 c) Spark – Para comunicações internas; 

 d) WhatsApp– para comunicações internas e externas com munícipes e fornecedores; 

 e)  TELEFONE  –  para  comunicações  em  áudio  interna  e  externas,  liberando-se  o  uso  de 
 aparelhos celulares; 

 f)  Intranet  e  sistemas  internos  de  Gestão  (Governança,  Sistema  de  Processos, 
 documentos  etc.)  –  para  distribuição  de  prazos  e  tarefas,  acompanhamento  dos  casos, 
 controle  de  produ�vidade  (lançamento  de  horas  e  agenda),  processamentos 
 financeiros, tributários, lançamentos etc. 

 O  colaborador  deverá  indicar  disponibilidade  no  sistema,  enviar  mensagem  para  a 
 equipe  avisando  que  está  em  sua  mesa  trabalhando  remotamente  ou  outra  solução 
 definida  em  comum  acordo  com  sua  diretoria.  Nesse  período,  ele  deve  estar 
 disponível  para  ligações,  comunicações  via  chat  e  reuniões  virtuais  em  situação  de 
 disponibilidade  equivalente  à  quando  está  presente  no  local  de  trabalho  (escritório). 
 Quando  sair  para  uma  pausa  ou  almoço,  tente  deixar  isso  definido  em  sua  ferramenta 
 de comunicação como “volto já” no status, por exemplo. 

 Novos  colaboradores,  por  mais  experientes  que  sejam  ou  por  mais  que  tenham 
 demonstrado  o  domínio  das  a�vidades  ro�neiras  de  seus  cargos,  precisam  conhecer  o 
 funcionamento  da  estrutura  corpora�va,  além  de  ter  contato  com  seus  pares  e 
 superiores. 

 O  colaborador  precisa  ter  meios  de  comunicação  e  tecnológicos  (link  de  internet,  um 
 telefone  fixo  ou  celular  com  sinal)  para  se  manter  conectado  de  forma  segura  e 
 estável.  Você  deve  ser  capaz  de  fazer  uma  ligação  em  vídeo  com  ambiente  atrás  de 
 você  apresentável  para  clientes  e  estar  em  um  local  em  que  consiga  falar  sem  muito 
 barulho ou bagunça externa. 
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 Tenha zelo e cuidado com o computador e/ou material fornecido pela PMB; 

 Caso  sua  estação  de  trabalho  não  seja  fornecida  pela  PMB,  mantenha  seu  sistema 
 operacional atualizado, livre de vírus e outros programas indesejados. 

 Lembre-se  de  que,  através  da  conexão  virtual  (VPN),  seu  computador  passa  a  fazer 
 parte  da  rede  de  dados  da  PMB,  e  que,  uma  invasão  ou  vírus  em  sua  estação  de 
 trabalho pode comprometer toda a estrutura de rede da PMB. 

 O home office é uma flexibilidade e um voto de confiança que a PMB dá para você. 

 IX. Verificação da u�lização da Polí�ca de U�lização da Rede 
 Para  garan�r  as  regras  mencionadas  acima  e  se  resguardar,  a  PMB,  através  do 
 Departamento  de  TI  se  reserva  no  direito  de  (em  acordo  com  a  Lei  Geral  de  Proteção 
 de Dados (LGPD) LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018) : 

 a)  Implantar  so�wares  e  sistemas  que  podem  monitorar  e  gravar  toda  a  u�lização  na 
 Internet, impressoras etc., através da rede e das estações de trabalho da PMB; 

 b)  Inspecionar  qualquer  arquivo  armazenado  na  rede.  Quer  estejam  no  disco  local  da 
 estação  ou  nas  áreas  priva�vas  da  rede,  visando  assegurar  o  cumprimento  desta 
 polí�ca; 

 c)  Instalar  uma  série  de  so�wares  e  hardwares  para  proteger  a  rede  interna  e  garan�r 
 a  integridade  dos  dados  e  programas.  Incluindo  firewall,  proxy  e  similares  visando 
 criar e gerenciar barreiras entre a rede interna e a Internet; 

 X.  Disposições  específicas  para  funcionários  e  servidores  do 
 Poder Público: 
 O  uso  de  qualquer  recurso  da  ins�tuição  para  a�vidades  não  profissionais  pode 
 ensejar  a  apuração  de  responsabilidades  através  do  competente  processo 
 administra�vo,  sendo  que  o  Poder  Público  cooperará  a�vamente  com  quaisquer 
 outras autoridades, sempre que necessário. 

 É  facultado  aos  funcionários  o  uso  de  sí�os  ou  serviços  de  no�cias,  desde  que  não 
 comprometa  o  desempenho  dos  recursos,  nem  perturbe  o  bom  andamento  dos 
 trabalhos. 

 A  u�lização  de  programas  de  comunicação  instantânea,  tais  como  Facebook, 
 WhatsApp,  Instagram  ICQ,  IRC,  Messenger,  e  afins,  para  a  comunicação  direta  entre 
 usuários,  não  esta  liberada,  sendo  para  tal,  ser  necessário  o  uso  do  programa  Spark, 
 ou  outro  homologado  pelo  Help-Desk  que  permite  a  integração  dos  usuários  pelo 

 16 



 servidor  de  mensagens  da  Prefeitura.  Em  caso  de  colaborador  no  regime  de  Home 
 Office, há regras específicas para esse caso. Verifique com sua chefia. 

 A  liberação  a  que  se  refere  o  item  anterior  não  inclui  a  função  de  transferência  de 
 arquivos  através  dos  sistemas  de  comunicação  instantânea,  sempre  que  possível  os 
 arquivos  devem  ser  colocados  no  servidor  de  arquivos  permi�ndo  assim  que  a  área 
 de informá�ca possa realizar uma cópia de segurança destes. 

 Outras  dúvidas  devem  ser  sanadas  na  área  FAQ  da  intranet,  com  sua  chefia  ou  com  o 
 Departamento de TI, através de nossos canais de comunicação. 

 Esta  polí�ca  poderá  ser  alterada  a  qualquer  momento,  mediante  comunicação  aos 
 eletrônica aos colaboradores por meio da intranet ou Decreto Municipal. 

 17 



 ANEXO  A  -  TERMO  DE  CIÊNCIA  DAS  NORMAS  DE  UTILIZAÇÃO  NORMAS 
 DE UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES, E-MAIL E SOFTWARE EM GERAL. 

 Pela  presente,  comunicamos  as  regras  básicas  de  uso  dos  a�vos  da  PMB  e 
 apresentamos  diretrizes  presentes  nas  Polí�cas  de  Uso  de  A�vos  Físicos  e  Virtuais 
 (Informá�ca  e  Telefonia)  da  Prefeitura  Municipal  de  Bauru  localizados  na  intranet 
 Polí�ca de Uso, fixados nos quadros de aviso e dado ciência através do presente. 

 Será  fornecido  ao  colaborador,  pelo  Departamento  de  TI,  um  usuário  no  formato 
 “nomesobrenome”  com  senha  forte,  de  no  mínimo  8  caracteres,  que  deverá  ser 
 composta por, no mínimo: uma letra Maiúscula, uma letra Minúscula e um Número. 

 Também  será  fornecido  uma  conta  de  e-mail  no  formato 
 “  nomesobrenome@bauru.sp.gov.br  ”;  a  senha  para  uso  desta  conta  será  a  mesma 
 u�lizada para acesso à rede corpora�va. Para maiores detalhes consulte a na intranet. 

 Sobre  a  conta  de  e-mail,  devem  ser  observadas  as  seguintes 
 regras: 
 A  -  Esta  conta  de  e-mail  é  de  uso  exclusivo  da  PMB;  tem  a  finalidade  de  servir  como 
 meio  de  correspondência  com  nossos  munícipes,  fornecedores,  os  próprios 
 colaboradores  e  demais  interessados  em  manter  contato  com  a  PMB.  Não  poderá  ser 
 usada para fins pessoais ou par�culares sob nenhum pretexto. 

 B  -  Todas  as  mensagens  recebidas  ou  enviadas  por  esta  conta  serão  tratadas  como 
 correspondência  da  PMB.  O  Departamento  de  Informá�ca  poderá  monitorar  todas  as 
 mensagens que transitarem por esta conta e a mesma será auditada, periodicamente. 

 C  -  Esta  conta  de  e-mail  expira  com  a  rescisão  do  contrato  de  trabalho  ou  a  critério  da 
 PMB,  sem  aviso  prévio  e,  sob  nenhum  pretexto,  você  poderá  usar  esta  conta  de 
 e-mail  após  a  rescisão  do  contrato  de  trabalho.  A  critério  da  PMB,  a  conta  de  e-mail 
 poderá  ser  man�da  para  recebimento  de  mensagens  com  bloqueio  para  envio  de 
 mensagens por esta conta. 

 D  –  Não  será  permi�do  o  uso  de  contas  de  e-mail  pessoais  nas  dependências  da  PMB, 
 salvo  com  autorização  conforme  o  serviço  demandar  e  com  a  devida  autorização  dos 
 superiores hierárquicos e Departamento de Informá�ca. 
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 Sobre o uso dos computadores e so�wares: 
 Somente  o  administrador  da  rede  poderá  fazer  download  e  disponibilizar  programas 
 para  instalação  nas  estações,  como  também  autorizar  alterações  nas  configurações 
 das estações e instalação de programas especiais, plug-ins etc. 

 Os  usuários  não  podem  instalar  programas  nas  estações  de  trabalho.  Caso  desejem,  a 
 solicitação  deverá  ser  feita  via  chamado  técnico  para  o  Help  Desk  e  Departamento  de 
 Informá�ca, que avaliará a real necessidade de instalação. 

 Fica  expressamente  proibido  instalar  qualquer  �po  de  so�ware,  manipular  qualquer 
 �po  de  documento  ou  material  ilegal.  Enviar  e  receber  mensagens  ou  qualquer  outro 
 procedimento  que  não  atenda  às  necessidades  de  trabalho  e  interesses  da  PMB,  que 
 seja considerado ilegal, ofensivo, polí�co-par�dário, an�ssocial, an�é�co ou imoral. 

 ACEITE 

 Eu  fico  ciente  das  disposições  con�das  nas  Polí�cas  de  Uso  dos  A�vos  Físicos  e 
 Virtuais,  referentes  a  Informá�ca  e  Telefonia,  e  declaro  ter  conhecimento  que  existem 
 na  Internet  materiais  que  podem  ser  ofensivos,  difamatórios,  inexatos,  ilegais  e/ou 
 censuráveis  e  que  a  PMB  não  será  responsável  por  qualquer  material  censurável  que 
 um usuário possa encontrar na Internet. 

 Assinando  o  presente  documento,  concordo  que  celebro  responsabilidade  por  minhas 
 ações  na  u�lização  dos  sistemas  de  rede,  Internet  e  telefonia  fornecidos  pela  PMB  e 
 por qualquer custo que incorra como resultado de uso de rede impróprio. 

 Comprometo-me,  ainda,  a  acompanhar  as  alterações  e  regulamentações  futuras, 
 assim  como  estar  ciente  e  de  acordo  sobre  o  monitoramento  das  a�vidades 
 desenvolvidas por meio destes recursos. 

 Este  documento  tem  como  anexo  a  lista  de  funcionários  de  cada  Secretaria,  fornecida 
 pela Administração Municipal com as respec�vas assinaturas dos funcionários. 

 Departamento de Informá�ca. 

 Prefeitura Municipal de Bauru 
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