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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

PORTARIAS 
 

PORTARIA INTERNA Nº 001/2014 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Instituir a Comissão Interna de Elaboração de 
Política de Segurança da Informação para a Câmara 
Municipal de Vitória. 
 
Art. 2º. Designar, para compor a Comissão, os servidores 

abaixo relacionados: 
Presidente: Vander Borges dos Santos 
Membro: Carlos Eduardo Louredo Freitas 
Membro: Renato Zanoli Fanchiotti 
Membro: Maria da Glória Loss 
Membro: Wallace Almeida Lima 
 
Art. 3º. A Comissão deverá elaborar a política de segurança 
da Câmara Municipal de Vitória, de forma a eliminar ou 
reduzir os possíveis riscos e vulnerabilidades, aos quais, os 
dados e informações possam estar expostos. 
 
Art. 4º. Promover ações voltadas à proteção dos dados, 
informações e recursos computacionais utilizados pela 
Câmara Municipal de Vitória. 
 
Art. 5º. Elaborar um projeto de política de segurança da 
informação, que contemple a intenção da instituição em 
estabelecer uma normatização do uso dos meios eletrônicos 
da Câmara Municipal de Vitória. 
 
Art. 6º. Elaborar e submeter à Presidência da Câmara 
Municipal de Vitória propostas de normas e políticas de uso 
dos recursos de informação, tais como: 

 
a) Classificação das informações;  
b) Gerenciamento de Identidade e controle de 
acesso lógico;  
c) Controle de acesso físico;  
d) Controle de acesso à Internet;  
e) Utilização do correio eletrônico;  
f) Utilização de equipamentos de tecnologia da 
informação;  
g) Utilização de programas e aplicativos;  
h) Utilização de armazenamento lógico;  
i) Monitoração e auditoria de recursos 
tecnológicos;  
j) Contingência e Continuidade do Negócio. 

 
Art. 7º. Rever periodicamente a Política de Segurança da 
Informação (PSI) e normas relacionadas sugerindo possíveis 
alterações. 
 
Art. 8º. Dirimir dúvidas e deliberar sobre questões não 
contempladas na PSI e normas relacionadas. 

 
Art. 9º. Propor e acompanhar planos de ação para 
aplicação da PSI, assim como campanhas de 
conscientização dos usuários. 

Art. 10º. Os servidores que compõem a Comissão não 
farão jus à percepção de qualquer gratificação mensal. 
 
Art. 11º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Vitória, 06 de janeiro de 2014. 

 
 

Fabrício Gandini 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO 
 


