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DATA DA PUBLICAÇÃO 28/11/2016 DATA DA VIGÊNCIA Indeterminado 
VERSÃO 1.0 VERSÕES ANTERIORES Não há 
ÓRGÃO COORDENADOR SGG/DTIC 
NOME DO COORDENADOR Alexandre Almoarqueg/3222-6031/dtic@sgg.rs.gov.br 
PÚBLICO-ALVO Órgãos da Administração Pública Estadual direta, autarquias e fundações, 

integrantes do Poder Executivo Estadual. 
 

PAD R ÃO  
S E G U R A N Ç A  D A  I N F O R M A Ç Ã O PGOV 03/2016

 

1. 1. Motivação  

As organizações públicas têm buscado alternativas para a melhoria da prestação de serviços à 

sociedade e, nesse sentido, a informação representa cada vez mais um ativo organizacional 

importante e estratégico para a tomada de decisões. Assim, a proteção estruturada dos dados e 

informações dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado 

do Rio Grande do Sul tornou-se imprescindível.  

2. 2. Princípios e Objetivos da Governança atendidos 

 IV – Consistência, confiabilidade e segurança dos dados e informações 

V – transparência e acesso a informações públicas. 

3. Objetivo 

  - Gerenciar o ciclo de vida das informações produzidas e armazenadas pelos órgãos pertencentes à 
Política TIC-RS  

- Proteger as informações utilizadas pelos órgãos pertencentes à Política TIC-RS; 

- Garantir a integridade, a disponibilidade, a autenticidade, a legalidade e a confidencialidade dos dados e 
informações sob guarda dos órgãos integrantes da Política TIC-RS 

3. 4. Cronograma ou Forma de Implantação 

4. A partir de sua publicação. 

5. Papéis e Responsabilidades 
 

Órgão 
CGTIC Revisar e promover a at ualização do PGOV  
CETIC Supervisionar a  conformidade dos órgãos ao PGOV  
GGTIC Promover a conformidade  do órgão ao PGOV 
GESTOR TIC Realizar as adequações no órgão para a aplicação 

do PGOV e dos PTEC 
 
6. Casos de Exceção ao Padrão 

Os casos omissos ou os casos em que o órgão entender justificável o não atendimento ao padrão, deve ser 
submetido à apreciação do CETIC para análise e deliberação. 
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7. Anexos 
Art. 1º Instituir a Política de Segurança da Informação, na Administração Pública Estadual, nos termos do Decreto 52.616/2015, estabelecendo diretrizes, responsabilidades e 

competências para a implementação da gestão de segurança da informação.  

Art. 2º Para fins deste Padrão, a Política de Segurança da Informação é o conjunto de regras e padrões para a proteção da informação, em conformidade com as recomendações da 

norma NBR ISO/IEC 27002, visando preservar a:  

I - Integridade: propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza dos ativos.  

II - Disponibilidade: propriedade de estar acessível e utilizável, sob demanda, por uma entidade autorizada.  

III - Autenticidade: propriedade de que a informação é proveniente da fonte anunciada.  

IV - Legalidade: propriedade de que a informação foi produzida e disponibilizada em conformidade com a legislação vigente.  

V - Confidencialidade: propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados.  

Art. 3º A gestão da segurança da informação na Administração Pública Estadual será baseada nas diretrizes a seguir:  

I – Implementar Política de Segurança da Informação – constituída pelos controles necessários à implementação da segurança da informação, alinhados à Política TIC/RS e em sintonia 

com os objetivos estratégicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, publicados através de Padrões do CGTIC – Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Comunicação;  

II – Organizar segurança da informação – estrutura de gerenciamento estabelecida para iniciar e controlar a implementação da segurança da informação;  

III – Promover gestão de ativos TIC – inventário, classificação e atribuição de responsabilidades pela manutenção apropriada, visando alcançar e manter a proteção adequada dos 

ativos;  

IV – Garantir segurança em recursos humanos – atribuição e correto entendimento das responsabilidades, através de acordos e treinamentos, estendidos a todos os usuários dos 

recursos de processamento das informações no âmbito da Administração Pública Estadual, visando reduzir riscos à segurança da informação;  

V – Garantir segurança física e do ambiente – prevenção do acesso físico não autorizado e proteção de ativos contra ameaças físicas e do meio ambiente;  

VI – Gerenciar operações e comunicações – garantia da operação segura e correta dos recursos de processamento da informação no que se refere a procedimentos de operação, 

serviços terceirizados, planejamento e aceitação de sistemas, proteção da integridade do software e da informação, cópias de segurança, segurança em redes, manuseio de mídias, 

troca de informações, serviços de comércio eletrônico e monitoramento;  

VII – Controlar acessos – controle do acesso à informação, no que se refere a gerenciamento de acesso do usuário, responsabilidades dos usuários, controle de acesso à rede, controle 

de acesso ao sistema operacional, controle de acesso à aplicação e à informação, computação móvel e trabalho remoto;  

VIII – Prover segurança à aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação – garantia de segurança no que se refere ao processamento correto nas aplicações, 

controles criptográficos, arquivos do sistema, processos de desenvolvimento e suporte, e gestão de vulnerabilidades técnicas;  

IX – Implementar gestão de incidentes de segurança da informação – assegurar que fragilidades e eventos de segurança da informação associados com sistemas de informação ou 

rede de dados sejam comunicados formalmente, permitindo a tomada de ação corretiva em tempo hábil;  

X – Implementar gestão de continuidade do negócio – assegurar a continuidade das atividades da Administração Pública Estadual e proteção dos processos críticos contra efeitos de 

falhas ou desastres significativos e assegurar sua retomada em tempo hábil; 

XI – Garantir gestão da conformidade – evitar violações de quaisquer obrigações legais, estatutárias, regulamentares ou contratuais, e de quaisquer requisitos de segurança da 

informação; 

XII – Criptografia – assegurar o uso efetivo e adequado da criptografia para proteger a informação e seus atributos de confidencialidade, autenticidade e/ ou integridade;  

XIII – Implementar segurança na gestão da Cadeia de Suprimento – manter um nível acordado com os fornecedores em relação à segurança das informações e de entrega dos serviços, 

visando garantir a proteção dos ativos da organização que são acessados pelos fornecedores. 

Art. 4° O Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC, regulamentará a aplicação das diretrizes elencadas no art. 3°, através de Padrões Técnicos 

complementares, com vistas à consolidação da Política de Segurança da Informação.  

Parágrafo único. Os órgãos da Administração Pública Estadual poderão, através da Rede de Gestores de TIC, apresentar contribuições para a Política da Segurança da Informação.  

Art. 5° Aos órgãos da Administração Pública Estadual, no âmbito da sua competência, em consonância com a Política TIC/RS, cabe implementar a gestão da segurança da informação, 

através de seus Planos de Segurança da Informação, com base nos Padrões do CGTIC.  

Parágrafo 1º. Os planos previstos no caput deste artigo deverão contemplar as diretrizes, responsabilidades e competências definidas na Política de Segurança da Informação, e 

deverão ser entregues ao CETIC, em meio digital.  

Parágrafo 2º. Os órgãos deverão enviar periodicamente seus indicadores de desempenho da gestão da segurança da informação para avaliação do CETIC. 

Art. 7º Este Padrão de Governança entra em vigor na data de sua publicação. 

 


