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DECRETO N°. 1.225, DE 15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Proíbe a utilização de dispositivos USB nos 

computadores integrantes da rede interna 

do Município. 

 

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais em especial; 

Considerando a necessidade de disciplinar o uso de dispositivos eletrônicos de 

conexão USB nos computadores integrantes da rede interna do Município; 

Considerando que o servidor de dados da rede interna de computadores do Município 

sofreu, no último ano, cinco ataques de “ransomware”, o que criptografou e sequestrou 

alguns dados do Município, ocasionando sérios problemas nos serviços púbicos; 

Considerando que o Município manter sistema de fireware ativo, que impede o ataque 

externo aos dados do Município, contudo é ineficaz quando o vírus advém de dispositivo de 

transferência de dados, como os dispositivos de conexão USB, criando, com isso, grande 

vulnerabilidade de segurança dos dados públicos; 

Considerando que a infecção de vírus de computados ou outros malware’s representa 

prejuízos não somente de informações, como também prejuízo financeiro ao Erário, dada que 

as informações perdidos devem ser confeccionadas novamente, o que causa paralisação dos 

serviços públicos e morosidade em sua execução; 

Considerando, assim que, para diminuir a possibilidade de prejuízos ao Município, 

deve-se evitar a utilização destes dispositivos; 

 

DECRETA  

 

Art. 1º -  Fica proibida a utilização de dispositivo de conexão USB nos computadores 

da rede interna do Município. 

 

Art. 2º - Poderá ser autorizado a utilizar dispositivo de conexão UBS o usuário que 

apresentar justificativa, contudo o usuário autorizado é responsável pela higidez do 

dispositivo, tomando as medidas cabíveis para mantê-lo seguro de vírus e outros malware, 

sob pena de responsabilização. 

Parágrafo Único – O dispositivo de conexão USB deverá manter estrita relação com 

as atividades laborais do usuário, sob pena de responsabilização e da desautorização do uso.  

 

Art. 3º - Considera-se usuário autorizado, o servidor do quadro permanente ou 

temporário, comissionado ou à disposição, estagiário ou prestador de serviço, mediante a 
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concessão de autorizações concedida pela Secretaria de Administração, a qual se vinculará a 

sua conta junto ao servidor de dados. 

  

Art. 4º - O descumprimento dos termos desse Decreto constituirá infração disciplinar, 

passível das penalidades prevista na Lei Municipal n. 419/97, além da responsabilidade civil e 

penal pelo ato praticado.  

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 

 

Estado do Paraná, em 15 de agosto de 2019. 

 

Gabinete da Prefeita 

 

 

 

Maria Júlia Socek Wojcik 

Prefeita do Município de Quitandinha 


