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Manual De Boas Práticas De Utilização De Tecnologia de T.I. 

E Segurança De Informação 

Objetivo 

Este documento tem por objetivo de divulgar, boas práticas para Tecnologia de Informação, 

para a utilização correta dos equipamentos do TI, como por exemplo, impressoras, computadores, 

modem de rede, rede sem fio e todas as tecnologias que envolvem o setor de TI como um todo, e 

implementar como política se uso aceitável quanto ao uso do T.I e segurança de informação em 

conformidade com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). É destinado para todos 

os servidores públicos municipais que utilizam as tecnologias de informação.  

 

Introdução 

 

O termo TI, que significa Tecnologia de Informação, representa o conjunto de tecnologias 

para a geração e uso da informação. Ferramentas como internet, computadores, redes sem fio, são 

tecnologias indispensáveis hoje em dia para milhares de atividades. Porém, podem ser utilizadas 

de formas incorretas, como roubo de informações, algum vírus que pode ser instalado dentro do 

sistema e além disso também podem ser usadas para fins maliciosos como o envio de spans dentre 

outros. Em fim de várias maneiras que essas tecnologias podem ser utilizadas. 

Diante disto, foi elaborada este manual de boas práticas para o uso correto dessas 

tecnologias, visando que o usuário delas faça o uso correto das mesmas. 

A seguir serão informadas as orientações corretas para o TI no ambiente de trabalho: 

 Estações de trabalho; 

 Internet; 

 Impressoras; 

 Rede Local; 

 Certificado Digital; 

 Projetores (Data Show); 

 Home Office. 
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Estações de trabalho  

 

São basicamente computadores e notebooks registrados como patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Quilombo.  

Recomendações para a utilização correta destes equipamentos: 

 Não instale nenhum aplicativo sem a autorização do TI. Apenas softwares permitidos e 

licenciados para seu uso. O uso de softwares não permitidos pode ser considerado pirataria 

e esta é uma infração que está na Lei no 9.609/1998; 

 Não instale, remova ou interfira nas configurações de software ou hardware de sua estação 

de trabalho, pois isso pode comprometer a segurança da mesma; 

 Caso necessário a alteração do usuário ou senha da sua estação de trabalho, entre em 

contato com a equipe de TI. No caso de pastas compartilhadas por nuvem interna, não 

alterar o local e o nome da pasta, pois a mesma não será mais sincronizada; 

 Ao sair de sua estação de trabalho, mesmo que seja rapidamente, você deve fazer o logoff 

ou o bloqueio de sua estação, para assim evitar que outra pessoa faça o uso da mesma, isso 

tudo através de seu login e senha; 

 Nunca faça o uso de uma estação de trabalho sem ser para o uso profissional dela, ou seja, 

utilize ela apenas para trabalhar, nada além disto; 

 No caso de mudanças do local de uma máquina, comunicar com antecedência a equipe do 

TI, para avaliação da estrutura no local da nova instalação. 

 Ao conectar os equipamentos importante verificar a voltagem da fonte de sua estação de 

trabalho, para não acabar danificando a mesma; 

 Não deixe bebidas perto de sua estação, pois se acabar caindo, pode acabar perdendo todas 

as informações que estão em seu computador; 

 Evitar utilizar o uso de pendrive ou cartão de memória, mas caso seja necessário utilize o 

escaneamento do antivírus para que tenha a certeza de que não há vírus. Utilizar apenas 

para fins profissionais, nunca utilize um pendrive ou cartão de memória como de uso 

pessoal; 

 Evitar carregar o seu Smartfone pelas portas USB de seu computador, para que não haja a 

transmissão de vírus ou também acabar corrompendo os dados do Smartfone. 
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Internet 

 

O acesso à rede está disponível para o uso dos servidores a partir de suas estações de trabalho. 

Recomendações para o uso da Internet: 

 Utilize apenas a rede local ou a rede sem fio do seu local de trabalho. Evitar usar redes 

abertas ou sem os protocolos de segurança; 

 Não acesse sites de serviço de internet suspeito ou maliciosos, como software ilegal, spam 

entre outras várias. Estes sites podem acabar espalhando informações pessoais, além de 

vírus que podem ser instalados em sua estação de trabalho; 

 Evitar ativar cookies e extensões de sites que não estão relacionados ao seu trabalho; 

 Não utilize sites que não estão relacionados ao seu trabalho, como sites de jogos, fóruns 

não profissionais, relacionamento pessoal e sites de apostas, assim afetando o desempenho 

do acesso à internet; 

 Informações como número de CPF, senhas, cartão de debito ou credito pessoais devem ser 

enviadas apenas em sites seguros e oficiais; 

 Nunca acesse um site através de um e-mail recebido duvidoso, pois pode ser possível o 

roubo de informações (phishing) através de sites fraudulentos; 

 Em casos de dúvida ao abrir algum e-mail duvidoso, entrar em contato ou encaminhar o 

mesmo e-mail para o setor de TI verificar o anexo do e-mail suspeito; 

 Não repassar a senhas de rede interna para pessoas não autorizadas; 

 Evitar utilizar gerenciadores de download como: uTorrent, Bittorrent, Mega, Media fire 

causando lentidão em toda a rede interna. 

 

Impressoras 

 

 Antes de imprimir, verifique se há tinta dentro da impressora; 

 Utilize apenas papel que a impressora suporta realizar a impressão; 

 Maneira certa de utilizar a impressora: Em dias úmidos trocar o papel presente na bandeja 

da impressora, em dias secos cuidar a quantidade de papel na impressora. 
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 Não mexa nas configurações da impressora, pois isso pode acabar mudando o IP da mesma, 

assim sendo necessário configurar novamente para o seu uso; 

 Ao conectar a impressora, verificar se a voltagem do equipamento está certa antes de liga-

lo na tomada, em sua grande maioria utilizam alimentação 110V ligada a Trafo ou 

estabilizador; 

 Quando ocorrer algum problema na impressora, comunicar imediatamente o setor de TI, o 

problema poderá ser possivelmente resolvido através de acesso remoto prontamente. 

 

Rede Local 

 

Está disponível para os usuários dentro das estações de trabalho. Algumas recomendações: 

 Não utilize computadores pessoais na rede, como notebook, utilize apenas computadores 

com o patrimônio de sua instituição, pois isso pode acabar levando um vírus, assim 

comprometendo a segurança das informações; 

 Não faça o uso de sua estação de trabalho para guardar informações pessoais, utilize ela 

apenas para trabalhar; 

 Evitar utilizar contas pessoais logadas em navegadores, office e sistema operacional; 

 Caso necessário a utilização de computador pessoal, entrar em contato com a equipe do TI, 

para as devidas configurações de acesso da máquina na rede; 

 Para utilização, troca de senha e criação de e-mails corporativos e acessos aos sistemas de 

banco de dados, entrar em contato com pedido formal via e-mail ao departamento de T.I. 

 Não alterar configurações de IP quando os mesmos forem configurados pelo TI. 

 

Certificado digital 

 

Certificado digital é uma ferramenta que serve para a autenticação de uma pessoa, provando 

sua identidade, assim permitindo acessar os serviços, garantindo a autenticidade. 
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O uso dos certificados digitais do município ou fundo municipal de saúde como o do prefeito, 

são de uso exclusivo a pessoas autorizadas, a fins de acesso a plataformas governamentais e sites 

de serviços públicos e é de responsabilidade de cada usuário o seu uso da forma correta. Caso seja 

necessário instalar os drivers de leitoras de cartão e certificados entrar em contato com a equipe de 

TI. Quanto aos tokens particulares verificar com o TI a viabilidade de instalação do mesmo na 

máquina. 

 

Projetores (Data Show) 

 

Dentro da utilização de data show é aconselhável seguir algumas recomendações: 

 Verificar se a tampa da lente não está no projetor ainda antes de liga-lo, verificar se 

são cabos corretos para a conexão ao computador ou notebook, evitar colocar a mão 

na lente da lâmpada; 

 Após o desligamento: aguardar sinal da lâmpada do projetor esfriar antes de tirar o 

projetor da tomada; 

 Não obstruir a ventilação do Data Show durante o seu uso; 

 Não deixar o projetor ligado desnecessariamente, pois isso diminui a vida útil da 

lâmpada do projetor; 

 Evitar utilizar o Data Show em nobreaks ou estabilizadores, os mesmos não suprem a 

necessidade de potência do projetor; 

 Cuidado ao transportar o projetor, sempre com a sua mochila adequada, quanto no 

empréstimo do equipamento, conferir se todos os acessórios estão presentes. 

 

Home Office 

  

Quando há necessidade de se realizar home office por qualquer motivo, verificar com 

antecedência o setor de TI as ferramentas adequadas para a conexão remota, bem como instalação, 

liberação de portas e programas adequados de acordo com a necessidade do usuário; 
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Considerações finais 

 

A partir desta cartilha é possível ter uma visão geral de quanto é importante fazer a 

utilização correta de cada recurso de TI. Tanto para a confidencialidade e segurança das 

informações quanto para o uso correto de equipamentos. Referindo-se às Tecnologias da 

Informação utilizados no dia a dia pelos servidores públicos municipais, também quando faz- se 

necessário o auxílio do departamento do TI. 
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