
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº. 0002/2015, DE 26 DE MARÇO DE 2015. 
 
(Publicação no JOE 27/03/2015: p. 01, 02 e 03)  

INSTITUI A POLÍTICA DE SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
CARAÚBAS – PB E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Caraúbas, Estado da Paraíba, no uso da atribuição 
que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDOa necessidade de instituir e assegura a todas as unidades 
administrativas da Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, acesso as contas de e-mail 
institucional, criadas com a finalidade de aproximar as informações entre instituições, 

CONSIDERANDO  que as secretarias municipais ainda não dispunham de contas 
de e-mail institucional o que tem prejudicado a interlocução com outros entes federados, bem 
como, da necessidade de acabar com a utilização de e-mails pessoais no âmbito da 
administração municipal, 

Resolve, 

Art. 1º - Instituir a Política de segurança da informação no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, regulamentando o uso do e-mail institucional, na 
forma desta Decreto. 

Art. 2º - Esta regulamentação tem por objetivo estabelecer padrões, 
responsabilidades e requisitos básicos de utilização do e-mail institucional no âmbito das 
Unidade Administrativas da Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB. 

Art. 3º - As diretrizes estabelecidas no presente Decreto deverão ser aplicadas 
em todos as secretarias e autarquias municipais. 

Art. 4º - Para fins deste Decreto devem ser adotadas as seguintes definições: 

I. WEBMAIL – Interface da WoldWide Web que permite ao utilizador 
ler e escrever e-mail usando um navegador; 

II. BROWSER – Também conhecido como navegador. É um programa 
de computador que habilita seus usuários a interagiram com documentos virtuais na 
Internet, também conhecido como páginas da web; 

III. FLAMEWAR – Denominação para praticante de “flaming” é o ato de 
publicar mensagens deliberadamente ofensivas e/ou com a intenção de provocar reações 
hostis dentro do contexto de uma discussão(normalmente na internet). Tais mensagens 



são chamadas de flames (tradução literal para o português: chama, labareda), e na maioria 
dos casos são publicadas em respostas a mensagens de conteúdo considerado provocante 
e/ou ofensivo para aquele que publicou o flame. 

IV.  CORREIO ELETRÔNICO – Correio eletrônico(português brasileiro) 
ou e-mail é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de 
sistemas eletrônicos de comunicação. O termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas que 
utilizam internet e são baseados no protocolo SMTP, como aqueles sistemas conhecidos 
como intranets, que permitem a troca de mensagens dentro de uma empresa ou 
organização e são, normalmente, baseados em protocolos proprietários. 

V. SERVIDOR DE CORREIO ELETÔNICO – Hardware com configuração 
específica para implantar um sistema de Correio Eletrônico; 

Art. 5º - Entende-se por e-mail institucional o serviço de comunicação via 
mensagens entre usuários de uma corporação através da Internet, utilizando-se de 
tecnologias-específicas para tal. O e-mail institucional é de extrema importância dentro da 
instituição, visto que facilita o tráfego de informação dentro da mesma. 

Art. 6º - O serviço de e-mail institucional será fornecido por um servidor de 
correio eletrônico próprio, localizado nas dependências da instituição. 

Art. 7º - O e-mail institucional será fornecido pela REDEHOST a todas as 
secretarias municipais e sua criação será feita por empresa contratada para esse fim, 
fornecendo aos usuários das secretarias os endereços e respectivas senhas de acesso. 

Art. 8º - As contas de e-mail institucional serão do tipo: conta de secretaria, 
departamento ou serviço, ou seja, vinculadas a uma secretaria e seus departamentos. 

Art. 9º - O acesso as contas de e-mail será realizada somente via webmail, 
através de um browser. 

Art. 10º - Compete ao Secretário Municipal vincular e desvincular usuários a 
esta conta. 

Art. 11º - O espaço inicial da caixa de e-mail institucional será de 1,023MB. 

Art. 12º - As contas de e-mail institucional deverão obedecer a seguinte 
formatação: nomedasecretaria@caraubas.pb.gov.br 

Art. 13º - São deveres do usuário institucional: 

I. Manter em sigilo sua senha de acesso ao correio eletrônico, visto 
que essa senha é de uso pessoal e intransferível, realizando a substituição desta em caso 
de suspeita de violação; 

II. Fechar a página de acesso do e-mail institucional toda vez que se 
ausentar, evitando o acesso indevido; 

III. Comunicar, imediatamente, ao administrador de contas de e-mail, 
do recebimento de mensagens com vírus, spam, ou qualquer outro tipo de conteúdo 
inadequado; 

IV. Efetuar a manutenção de sua caixa postal, evitando ultrapassar o 
limite de armazenamento e garantindo o seu funcionamento contínuo; 

V. Notificar o administrador de contas de e-mail quando ocorrerem 
alterações que venham a afetar o cadastro do usuário de e-mail; 
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VI. Utilizar a ferramenta de distribuição de mensagens exclusivamente 
para troca de mensagens que sejam de interesse institucional; 

VII. Não permitir acesso de terceiros às listas de distribuição de e-mail; 
VIII. Guardar sigilo funcional sobre a troca de informações de caráter 

institucional; 

Art. 14º - São deveres do administrador das contas de e-mail: 

I. Disponibilizar a utilização do e-mail institucional as secretarias 
municipais da Prefeitura de Caraúbas – PB, reservando-se no direito de, a seu livre 
critério, fixar limites quanto ao tamanho das caixas postais, volume total de mensagens 
enviadas, quantidade de mensagens armazenadas nos servidores de e-mail, número de 
destinatários e tamanho de cada mensagem enviada; 

II. Informar aos servidores designados para utilização do e-mail 
institucional sobre interrupções previsíveis desses serviços; 

III. Prestar esclarecimento aos servidores das secretarias com contas 
disponibilizadas de e-mail, quando solicitado, em relação ao uso do mesmo e demais 
aplicativos constantes na página de correio eletrônico; 

IV. Alterar senha para acesso ao e-mail institucional; 
V. Manter sigilo sobre as correspondências, bem como, protegê-las 

contra ataques e invasões. 

Art. 15º - São condições gerais de utilização do e-mail institucional: 

I. Veiculação de mensagens de conteúdo, exclusivamente 
administrativo, não sendo permitido o uso para fins comerciais, políticos, religiosos, enfim, 
que não seja consonante com o uso institucional; 

II. As mensagens emitidas através do e-mail institucional são 
elementos de formação da imagem institucional da Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, 
portanto, devem merecer o mesmo tratamento da correspondência impressa; 

III. É inadmissível o uso do e-mail institucional das Secretarias 
Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas, para transmissão e recebimento de 
mensagens pessoais dos usuários designados, bem como, para acesso as redes sociais, 
cadastros em sites de compras e ainda, qualquer outra utilização estranha às funções 
institucionais/funcionais; 

IV. É vedada a cessão, a qualquer título, da lista de endereços dos 
usuários do e-mail institucional das Secretarias Municipais à pessoa estranha aos quadros 
da Prefeitura de Caraúbas – PB, salvo para finalidade institucional; 

V. A Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico órgão vinculado ao 
Gabinete do Prefeito não se obriga a garantir a inviolabilidade absoluta das mensagens 
eletrônicas que trafegarem no e-mail institucional. 

Art. 16º - É considerado uso indevido do Correio Eletrônico: 

I. Tentar acessar as caixas postais de terceiros sem autorização; 
II. Enviar informações sensíveis, classificadas ou proprietárias, 

inclusive senhas, para pessoas ou organizações não autorizadas; 
III. Enviar material obsceno, ilegal ou não ético, comercial, 

estritamente pessoal, de propaganda, mensagens do tipo corrente, entretenimento, “spam” 
(envio de mensagem não solicitada), propaganda política e “hoax”(mensagens enganosas); 

IV. Enviar mensagens ofensivas que visem atingir a honra e/ou 
dignidade das pessoas; 



V. Enviar música, vídeos ou animações que não sejam de interesse 
específico do trabalho; 

VI. Enviar mensagens contendo vírus ou qualquer forma de rotinas de 
programação prejudiciais ou danosas às estações de trabalho e ao sistema de e-mail de 
forma proposital; 

VII. Forjar a identidade de outra pessoa(por exemplo, usando o 
endereço de e-mail dessa pessoa) ou fazer falsa declaração de sua identidade ou da fonte 
de qualquer e-mail; 

VIII. Transmitir ilegalmente propriedade intelectual de terceiros ou 
outros tipos de informações proprietárias sem a permissão do licenciante; 

IX. Usar o e-mail institucional para violar direitos; 
X. Vender, comprar, negociar, revender, transferir ou de alguma forma 

explorar para fins comerciais não autorizados qualquer conta do e-mail institucional; 
XI. Modificar, adaptar, traduzir ou fazer engenharia reversa de 

qualquer parte do serviço de e-mail institucional; 
XII. Reformatar qualquer página da web que faça parte do serviço de e-

mail institucional; 
XIII. Usar o serviço de e-mail institucional em associação ao 

compartilhamento ilegal de arquivos ponto-a-ponto; 

Art. 17º - Caso ocorra constatação de má utilização do e-mail institucional, a 
Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico reserva-se o direito de investigar o acesso do 
usuário ao Correio Eletrônico. 

Art. 18º - A Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico poderá suspender o 
acesso do usuário à rede e ao e-mail institucional, em caso da comprovação de utilização 
inadequada. 

Art. 19º - O usuário deverá utilizar o campo “CCO” para enviar mensagens 
quando a quantidade de destinatários for superior a 05 (cinco). 

Art. 20º - É recomendado ao usuário do e-mail institucional: 

I.  Ao enviar e-mail com anexos faça uso da ferramenta de compactação de 
arquivos ou arquivos de formato reduzidos(.zip, .rar, .jpg, entre outros) 

II. Não responder e-mail incluindo os anexos recebidos; 
III. Não enviar e-mail com arquivos anexos às listas de e-mail; 
IV. Apagar e-mail desnecessário e, principalmente, os que possuem 

anexos; 
V. Não responder ou abrir e-mail, cujo remetente e/ou conteúdo da 

mensagem sejam desconhecidos ou de caráter duvidoso; 
VI. Apagar mensagens com conteúdo e anexos duvidosos; 
VII. Informar a Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico o 

recebimento constante de e-mail não solicitado por parte do usuário; 
VIII. Informar a Coordenadoria Geral de Governo Eletrônico sobre 

qualquer ação suspeita que venha ocorrer com sua conta de e-mail. 

Art. 21º -  Serão consideradas infrações:  

I.   Fornecer a senha de acesso a terceiros; 
II. Utilizar os recursos oferecidos com fins comerciais ou para 

benefício próprio; 



III. Utilizar software ou procedimentos para conseguir acesso não 
autorizado a recursos ou informações, ou para degradar o desempenho, ou para colocar 
fora de operação sistemas computacionais locais ou remotos; 

IV. Utilizar recursos do e-mail para envio de spam, correntes, boatos e 
afins; 

V. Envolver-se em qualquer atividade que infrinja ou boicote a política 
de segurança; 

VI. Utilizar o e-mail para divulgar, propagar ou guardar vírus ou 
qualquer outro tipo de programa nocivo, bem como, material protegido por leis de 
propriedade intelectual; 

Art. 22º - Os usuários designados pelas secretarias municipais para utilização 
das contas de e-mail institucional, da Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, que o 
utilizarem incorretamente, infringindo as disposições mencionadas neste Decreto, estarão 
sujeitos às consequências estabelecidas na Lei n.º 052/98, que dispõe sobre o Estatuto do 
Servidor Público. 

Art. 23º - Esta regulamentação entra em vigor na data de sua publicação. 

Caraúbas – PB, 26 de Março de 2015. 

 

Pedro da Silva Neves 
Prefeito 

 

 

 


