
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DOSUL 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
DECRETO Nº 42, DE 21 DE AGOSTO DE 2015. 

 
 

        Normatiza o acesso à internet, às redes 
        sociais, mídias de comunicação e sites 
        de  relacionamento   no  horário de 
        expediente   do Município. 
 
 
Marco Antônio Monteiro Cardoso, Prefeito Municipal de Capivari do Sul, no uso de suas 
atribuições legais  
 
Considerando a necessidade de normatizar o uso apropriado do acesso à internet, bem como às 
redes sociais, mídias de comunicação e sites de relacionamento durante o horário de expediente no 
âmbito da Administração Municipal de Capivari do Sul, promovendo a proteção dos usuários, dos 
equipamentos e da própria administração do sistema; 

Considerando os recursos disponíveis, a estrutura adquirida, os serviços contratados recentemente 

através da Netpal Telecom, bem como, o atendimento das necessidades e as diretrizes dessa 

Administração Municipal; 

Considerando a necessidade de filtragem do conteúdo acessado na internet, bem como o conteúdo 

introduzido na rede local, mantendo a ordem, a ética e a moral como premissas dessa 

Administração Municipal; 

Considerando a economia proporcionada com a implantação de uma nova política de acesso à 

internet que possibilite diminuir acessos impróprios, e que o uso da internet deverá ser apenas 

para o desempenho de atividades  fim da Administração Municipal;  

DECRETA: 
 
Art. 1º - Este Decreto estabelece normas administrativas visando o controle do acesso à internet, às 
redes sociais, mídias de comunicação e sites de relacionamento durante o horário de expediente. 
 
Art. 2º - A fim de garantir o sigilo de dados eletrônicos, melhorar a velocidade da Internet e cumprir 
o princípio da eficiência, estabelecido no art. 37 da Constituição da República, fica proibido aos 
agentes públicos o acesso a sites de relacionamentos, mídias virtuais de comunicação da jornada de 
trabalho estabelecida em lei, inclusive durante a realização de plantões e horas extraordinárias. 
 
§1º. Considera-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na 
Administração Pública Municipal. 



 
§2º. A proibição de acesso de que trata o art. 1º deste Decreto é extensiva a todos os 
equipamentos eletrônicos, públicos ou particulares. 

 Art. 3º Os recursos da rede mundial de comunicação (internet) devem ser utilizados apenas para o 

desempenho de atividades  administrativas. 

Art. 4º - A realização de inspeções mais detalhadas, no sentido de avaliar uma situação de uso 

indevido dos recursos, depende de autorização expressa do Secretário Municipal de Administração, 

aos quais será dada a ciência do procedimento. 

Parágrafo Único - Constatada a utilização inadequada do recurso que trata o art. 2º será de pronto 

notificado ao Secretario da pasta que deverá adotar os procedimentos administrativos  cabíveis. 

DO USO DA INTERNET E DA INTRANET 

 Art. 5º A Administração Municipal poderá solicitar à empresa contratada, eventualmente, relatório 

que aponte os acessos dos computadores para filtragem e controle de conteúdo. 

 Parágrafo Único - O uso da internet deverá ser aderente às atividades fim da Administração 

Municipal e enquadrado nos seguintes objetivos: 

 I - assegurar a garantia do direito individual e coletivo das pessoas, quanto à inviolabilidade da sua 

intimidade e ao sigilo da correspondência e das comunicações, nos termos previstos na 

Constituição Federal; 

 II - assegurar o cumprimento e a aplicabilidade da legislação corrente quanto ao uso inadequado 

da internet, como por exemplo, pirataria, pedofilia, ações discriminatórias, dentre outras; 

 III - minimizar a ocorrência de danos ou riscos desnecessários ao desenvolvimento das atividades 

realizadas pela Administração Municipal, bem como o download de programas não permitidos; 

 IV - assegurar a formalização das solicitações, por meio de requerimento obrigatório endereçado à 

Secretaria de Administração, quando necessária a instalação ou a regularização da licença de uso 

dos programas por todos os setores;  

 V - assegurar a proteção de assuntos que mereçam tratamento especial;  

 VI - conscientizar os usuários da internet quanto à importância das informações processadas e 

quanto aos riscos provenientes da vulnerabilidade na Internet; 

Art. 6º É considerado uso inadequado da Internet: 

 I - tentar ou efetivamente acessar informações consideradas inadequadas ou não relacionadas às 

atividades administrativas, especialmente, sites de conteúdo agressivo (racismo, pedofilia, nazismo, 

etc.), de drogas, de pornografia, etc.; 



 II – fazer o download (é a transferência de dados de um computador remoto para um computador 

local) de arquivos e outros que possam tornar a rede local vulnerável a invasões externas e ataques 

de programas com código malicioso, em suas mais diferentes formas; 

 III - tentar ou efetivamente violar os sistemas de segurança da Administração Municipal; 

 IV - tentar ou efetivamente burlar as regras definidas para o acesso à Internet; 

 V - tentar ou efetivamente alterar os registros de acesso à Internet; 

 VI - tentar ou efetivamente realizar ataque ou invasão a computadores, ou ainda, qualquer outra 

forma de fraude na Internet; 

 VII - utilizar acesso à Internet provido pela Administração Municipal para upload (Processo inverso 

a Download,ou seja, o envio de arquivos de um computador local para um computador remoto) de 

arquivos que não estejam relacionados às atividades administrativas; 

 VIII - utilizar o computador para executar qualquer tipo ou forma de pirataria; 

 IX - utilizar a Internet para enviar material ofensivo, difamatório, de assédio, de propaganda, etc.;  

 X - divulgar informações confidenciais da Administração Municipal em grupos de discussão, listas, 

bate-papo, dentre outros, não importando se a divulgação foi deliberada ou inadvertida, sendo 

possível sofrer as penalidades previstas nas políticas e procedimentos internos e/ou na forma da 

Lei. 

DO USO DA REDE LOCAL 

Art. 7º É considerado uso inadequado da Rede Local: 

 I - manter armazenados na área de trabalho arquivos que não estejam relacionados às atividades 

administrativas; 

 II - utilizar os recursos da rede local para transferência de arquivos que não estejam relacionados 

às atividades administrativas; 

 III - tentar ou efetivamente violar os sistemas de segurança da rede local; 

 IV - tentar ou efetivamente burlar as regras definidas para o acesso à rede local; 

 V - tentar ou efetivamente alterar os registros de acesso à rede local; 

 VI - tentar ou efetivamente realizar ataque ou invasão a computadores da rede local. 

DAS PENALIDADES 

 Art. 8º O descumprimento das disposições contidas neste Decreto caracteriza infração funcional, a 

ser apurada em Processo Administrativo Disciplinar, conforme legislação vigente. 



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º Os casos excepcionais a este Decreto devem ser submetidos para análise e parecer da 

Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 10 – Fica sob a responsabilidade da chefia imediata a divulgação e ciência aos servidores do 
conteúdo deste Decreto. 
 
Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, EM 21 DE AGOSTO DE 2015. 

 

 

 

 

      MARCO ANTÔNIO MONTEIRO CARDOSO 
            Prefeito Municipal 
 
  

 

 

 

        Adm. JOSÉ MAURO FRAGA SALERNO 
      Secretário Municipal de Administração  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    “Doe sangue, doe órgãos. Salve vidas.” 

 


