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CIRCULAR CONJUNTA CGM/SEPLAN Nº 00

REF: E-mail Institucional e Cópia de Segurança das Informações

Senhores Gestores, 

Considerando 

13/02/2012, e a necessidade de cumprimento da norma mencionada 

do Correio Eletrônico Institucional

obrigatória para os servidores da 

tramitação de informações

 
Decreto n°
 

Administração Direta e Indireta
Eletrônico 
de meio
forma a dar celeridade nas informações de
 

por um servidor público, detentor de matrícula
exclusiva, que deverá ser formado pelo nome e sobrenome do servidor público,
separados por um ponto e acessado por meio de uma senha personaliz

nome de usuário, represente um órgão, setor,
ou membros de uma atividade inerente aos serviços públicos do município de
Contagem e não possui acesso e senha própria, funcionando como um 
redirecionador para um ou mais e
setor. 

grupo distinto de servidores ou me
responder pelo e

seu e-mail institucional, bem como a
responsabilidade pelos dados e infor
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CIRCULAR CONJUNTA CGM/SEPLAN Nº 00 2/2013 

Contagem, 05 de março de 2013

mail Institucional e Cópia de Segurança das Informações

Considerando as disposições constantes do Decreto nº 1

e a necessidade de cumprimento da norma mencionada 

Institucional (e-mail), informamos que o uso 

os servidores da Administração Direta e Indireta, e deve ser utilizado n

informações e documentos eletrônicos interna e externamente. 

Decreto n° 1.784, de 13/02/2012 

Art. 1º Deverá ser disponibilizado aos servidores públicos da 
Administração Direta e Indireta do Município de Contagem o
Eletrônico Institucional, visando facilitar a comunicação interna e externa através 
de meio eletrônico, permitindo o tráfego de mensagens e arquivos anexados, de 
forma a dar celeridade nas informações de interesse dos servidores.

Art. 3º O e-mail do tipo “pessoal” é aquele criado para ser utilizado 
por um servidor público, detentor de matrícula funcional, de maneira pessoal e 
exclusiva, que deverá ser formado pelo nome e sobrenome do servidor público,
separados por um ponto e acessado por meio de uma senha personaliz

 
Art. 4º O e-mail do tipo “setorial” constitui aquele que, através de seu 

nome de usuário, represente um órgão, setor, projeto, grupo distinto de servidores 
ou membros de uma atividade inerente aos serviços públicos do município de
Contagem e não possui acesso e senha própria, funcionando como um 
redirecionador para um ou mais e-mails pessoais de servidores que respondam pelo 

 
Parágrafo único. Caberá ao responsável pelo órgão, setor, projeto, 

grupo distinto de servidores ou membros de uma atividade, estabelecer quem vai 
responder pelo e-mail setorial. 

 
Art. 6º É vedado aos servidores o empréstimo ou permissão de uso de 

mail institucional, bem como a divulgação de sua senha, sob pena de 
responsabilidade pelos dados e informações transportados em seu nome.
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05 de março de 2013. 

mail Institucional e Cópia de Segurança das Informações 

Decreto nº 1.784, de 

e a necessidade de cumprimento da norma mencionada quanto à utilização 

que o uso dessa ferramenta é 

, e deve ser utilizado na 

externamente.  

Deverá ser disponibilizado aos servidores públicos da 
do Município de Contagem o serviço de Correio 

Institucional, visando facilitar a comunicação interna e externa através 
eletrônico, permitindo o tráfego de mensagens e arquivos anexados, de 

interesse dos servidores. 

aquele criado para ser utilizado 
funcional, de maneira pessoal e 

exclusiva, que deverá ser formado pelo nome e sobrenome do servidor público, 
separados por um ponto e acessado por meio de uma senha personalizada. 

mail do tipo “setorial” constitui aquele que, através de seu 
projeto, grupo distinto de servidores 

ou membros de uma atividade inerente aos serviços públicos do município de 
Contagem e não possui acesso e senha própria, funcionando como um 

pessoais de servidores que respondam pelo 

Caberá ao responsável pelo órgão, setor, projeto, 
uma atividade, estabelecer quem vai 

É vedado aos servidores o empréstimo ou permissão de uso de 
divulgação de sua senha, sob pena de 

mações transportados em seu nome. 
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e evidente, em todas as suas comunicações
alterações ou manipulações da origem das postagens.

contendo o grau de formalidade compatível com

computadores da rede institucional ou sob
destina-
Município de
fins, na forma do inciso XIV, do art. 113 da
1990.  

responsabilizado, salvo se para tanto
termos estabelecidos nos artigos 117 a 120 da Lei nº 2.160/ 90

 
Lei nº 2.160/90 

exercício irregular de suas atribuições.

doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao Erário ou a terceiros.

será liquidada na forma prevista no artigo
assegurem a execução do débito pela via judicial.

perante a Fazenda pública, em ação regressiva.

eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

imputados ao servidor nessa qualidade.

comissivo praticado no desempenho do

 
Quanto ao armazenamento das informações criadas ou processadas em 

meio digital e visando 

quanto Indireta, ressaltamos 

segurança das informações 

boas práticas da segurança da informação.

 

10.5.1 Cópias de segurança das info

Objetivo:
processamento de informação.

Controle: 
sejam efetuadas e testadas regularmente
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§1º O usuário do e-mail institucional deve identificar
e evidente, em todas as suas comunicações eletrônicas, não sendo permitidas 
alterações ou manipulações da origem das postagens. 

§2º As mensagens deverão ser redigidas de forma clara e sucinta, 
contendo o grau de formalidade compatível com o destinatário e o assunto tratado.

 
Art. 8º A utilização do Correio Eletrônico Institucional, por meio dos 

computadores da rede institucional ou sob qualquer forma 
-se às necessidades do serviço da Administração Direta e Indireta

Município de Contagem, sendo passível de punição o uso direcionado para outros 
fins, na forma do inciso XIV, do art. 113 da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 

Parágrafo único. Nos casos de violação do Sistema, o usuário não será 
responsabilizado, salvo se para tanto houver concorrido com dolo ou culpa, nos 
termos estabelecidos nos artigos 117 a 120 da Lei nº 2.160/ 90

 

2.160/90 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município d
... 
Art. 117 O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 

exercício irregular de suas atribuições. 
Art. 118 A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, 

doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao Erário ou a terceiros.
§1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao Erário somente 

será liquidada na forma prevista no artigo 47, na falta de outros bens que 
assegurem a execução do débito pela via judicial. 

§2º Tratando-se dano causado a terceiros, responderá o servidor 
perante a Fazenda pública, em ação regressiva. 

§3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra 
erá executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 119 A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções 
imputados ao servidor nessa qualidade. 

Art. 120 A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou 
comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 

 

Quanto ao armazenamento das informações criadas ou processadas em 

isando resguardar tais informações, tanto na Administraç

, ressaltamos a necessidade de se criar BACKUPS, ou seja, 

das informações com a finalidade de preservá-las, conforme determinam as 

boas práticas da segurança da informação. 

10.5.1 Cópias de segurança das informações (Backup) 

Objetivo: Manter a integridade e disponibilidade da informação e dos recursos de 
processamento de informação. 

Controle: Convém que as cópias de segurança das informações e dos 
sejam efetuadas e testadas regularmente. 
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mail institucional deve identificar-se, de forma clara 
eletrônicas, não sendo permitidas 

erão ser redigidas de forma clara e sucinta, 
o destinatário e o assunto tratado. 

A utilização do Correio Eletrônico Institucional, por meio dos 
qualquer forma de acesso remoto, 

Administração Direta e Indireta do 
Contagem, sendo passível de punição o uso direcionado para outros 

Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 

Nos casos de violação do Sistema, o usuário não será 
houver concorrido com dolo ou culpa, nos 

termos estabelecidos nos artigos 117 a 120 da Lei nº 2.160/ 90.  

Públicos do Município de Contagem  

O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 

A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, 
doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao Erário ou a terceiros. 

§1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao Erário somente 
de outros bens que 

se dano causado a terceiros, responderá o servidor 

se aos sucessores e contra 
erá executada, até o limite do valor da herança recebida. 

A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções 

A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou 

Quanto ao armazenamento das informações criadas ou processadas em 

Administração Direta e 

, ou seja, cópias de 

las, conforme determinam as 

Manter a integridade e disponibilidade da informação e dos recursos de 

Convém que as cópias de segurança das informações e dos softwares 
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Convém que 
considerados:

.... 

b) produção de registros completos e exatos das cópias de segurança e 
documentação apropriada sobre

e) deve ser dado um nível 
informações das cópias de
instalação principal; os controles
usados no local das cópias de segurança;

f) as mídias de cópias de segurança sejam testadas regularmente para garantir que 
elas são

g) os procedimentos de recuperação sejam verificados e testados regularmente, de 
forma a garantir que
prazos definidos nos procedimentos

h) em situações onde a confidencialidade é importante, cópias de segurança sejam 
protegidas através de encriptação.

 

10.7 Manuseio

... 

c) toda mídia seja guardada de forma segura em um ambiente protegido, de acordo 
com as especificações do fabricante;

d) informações armazenadas em mídias que precisam estar disponíveis por muito 
tempo (em conformidade com as especificações 
armazenadas em outro local para evitar perda de informações devido à 
deterioração das mídias;

e) as mídias removíveis sejam registradas para limitar a oportunidade de perda de 
dados; 

f) as unidades de mídias removíveis estejam
necessidade do negócio.

 

Demais informações po

→ ABNT NBR ISO/IEC

informação)

→ ABNT NBR ISO/IEC 27.001 (Gestão de Segurança da 

Informação) 

→ ABNT 

Segurança da Informação)
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Convém que os seguintes itens para a geração das cópias de segurança sejam 
considerados: 

b) produção de registros completos e exatos das cópias de segurança e 
documentação apropriada sobre os procedimentos de restauração da informação;

e) deve ser dado um nível apropriado de proteção física e ambiental das 
informações das cópias de segurança, consistente com as normas aplicadas na 
instalação principal; os controles aplicados às mídias na instalação principal sejam 
usados no local das cópias de segurança; 

f) as mídias de cópias de segurança sejam testadas regularmente para garantir que 
elas são suficientemente confiáveis para uso de emergência, quando necessário;

g) os procedimentos de recuperação sejam verificados e testados regularmente, de 
forma a garantir que estes são efetivos e que podem ser concluídos dentro dos 
prazos definidos nos procedimentos operacionais de recuperação;

h) em situações onde a confidencialidade é importante, cópias de segurança sejam 
protegidas através de encriptação. 

10.7 Manuseio de mídias 

c) toda mídia seja guardada de forma segura em um ambiente protegido, de acordo 
com as especificações do fabricante; 

d) informações armazenadas em mídias que precisam estar disponíveis por muito 
tempo (em conformidade com as especificações dos fabricantes) sejam também 
armazenadas em outro local para evitar perda de informações devido à 
deterioração das mídias; 

e) as mídias removíveis sejam registradas para limitar a oportunidade de perda de 
 

f) as unidades de mídias removíveis estejam habilitadas somente se houver uma 
necessidade do negócio. 

Demais informações podem ser consultadas na íntegra nas normas:

ABNT NBR ISO/IEC 17.799 (Tecnologia em Segurança da 

informação)  

ABNT NBR ISO/IEC 27.001 (Gestão de Segurança da 

Informação)  

ABNT NBR ISO/IEC 27.002 (Boas Praticas para Gestão de 

Segurança da Informação). 
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os seguintes itens para a geração das cópias de segurança sejam 

b) produção de registros completos e exatos das cópias de segurança e 
os procedimentos de restauração da informação; 

apropriado de proteção física e ambiental das 
, consistente com as normas aplicadas na 

aplicados às mídias na instalação principal sejam 

dias de cópias de segurança sejam testadas regularmente para garantir que 
suficientemente confiáveis para uso de emergência, quando necessário; 

g) os procedimentos de recuperação sejam verificados e testados regularmente, de 
stes são efetivos e que podem ser concluídos dentro dos 

operacionais de recuperação; 

h) em situações onde a confidencialidade é importante, cópias de segurança sejam 

c) toda mídia seja guardada de forma segura em um ambiente protegido, de acordo 

d) informações armazenadas em mídias que precisam estar disponíveis por muito 
dos fabricantes) sejam também 

armazenadas em outro local para evitar perda de informações devido à 

e) as mídias removíveis sejam registradas para limitar a oportunidade de perda de 

habilitadas somente se houver uma 

ntegra nas normas: 

Tecnologia em Segurança da 

ABNT NBR ISO/IEC 27.001 (Gestão de Segurança da 

ISO/IEC 27.002 (Boas Praticas para Gestão de 
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Por fim, cabe aos gestores 

fiscalização da utilização do e

responsabilidades sobre as resposta

O descumprimento desta normatização acarreta ao 

servidores as sanções previstas 

20/12/1990 – Estatuto do

Atenciosa
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Por fim, cabe aos gestores da Administração Direta e Indireta

a utilização do e-mail institucional, assim como a delegação de 

responsabilidades sobre as respostas aos e-mails setoriais. 

O descumprimento desta normatização acarreta ao g

as sanções previstas nos artigos 117 e seguintes da L

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem.

Atenciosamente, 

Antônio Fernando Máximo 
Secretário Municipal de Planejamento 

 
 
 

Vanderlei Daniel da Silva 
Controlador-Geral do Município 
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Administração Direta e Indireta a 

assim como a delegação de 

gestor e aos demais 

nos artigos 117 e seguintes da Lei nº 2.160/90, de 

es Públicos do Município de Contagem. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CONTROLADORIA

 
 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200 
900 - Telefone: (31) 3352

 

Ilustríssimos Senhores 
 
Rodrigo Vieira de Assis 

Albert Rocha Diniz Torres 

Amarildo de Oliveira - Procurador Geral do Município

Irineu Inácio da Silva - Secretário Municipal de Administração

Dalmy Freitas de Carvalho 

Thiago Guedes de Lima Vieira 

Carlos Roberto Ferreira Dias 

Sant Clair Schimiett Terres 

Ivayr Nunes Soalheiro - 

Luiz Otávio Caetano da Fonseca 

Ana Maria Prestes - Secretária Municipal de Educação

Paulo Antônio de Castro Prado 

Ricardo Rocha de Faria 

Alexis José Ferreira de Freitas 

Silvio Braz da Silva - Secretário Municipal de Direitos de Cidadania

José Rodrigues da Silva 

José Carlos Gomes Carneiro 

Verdes de Contagem – ConParq

Renata de Sousa Lima –

FUNDAC 

Agostinho Fernandes da Silveira 

Transportes de Contagem 

José Ramonielle Raimundo dos Santos

Contagem - FUNEC 
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Rodrigo Vieira de Assis - Chefe de Gabinete do Prefeito  

Albert Rocha Diniz Torres – Secretário Municipal de Governo 

Procurador Geral do Município 

Secretário Municipal de Administração 

Dalmy Freitas de Carvalho - Secretário Municipal de Fazenda 

Lima Vieira - Secretário Municipal de Emprego e Geração de Renda

Carlos Roberto Ferreira Dias - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Sant Clair Schimiett Terres - Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

 Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Luiz Otávio Caetano da Fonseca - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretária Municipal de Educação 

Paulo Antônio de Castro Prado - Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Ricardo Rocha de Faria - Secretário Municipal de Saúde 

Alexis José Ferreira de Freitas - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Secretário Municipal de Direitos de Cidadania 

José Rodrigues da Silva - Secretário Municipal de Defesa Social 

rlos Gomes Carneiro - Presidente da Fundação Municipal de Parques e Áreas 

ConParq 

– Presidenta da Fundação Cultural do Município de Contagem 

Agostinho Fernandes da Silveira - Presidente da Autarquia Munici

Transportes de Contagem – TransCon 

osé Ramonielle Raimundo dos Santos – Presidente da Fundação de Ensino de 
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Secretário Municipal de Emprego e Geração de Renda 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 

Presidente da Fundação Municipal de Parques e Áreas 

Presidenta da Fundação Cultural do Município de Contagem – 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Presidente da Fundação de Ensino de 


