
 
Governo do Estado do Acre 

Área de Fazenda e Gestão Pública 

Portaria Normativa Intersecretarial nº 1/2003 

Dispõe sobre a utilização do Correio Eletrônico, via rede 
de comunicação de dados do Governo do Estado do 

Acre. 

 A Secretária de Modernização e Tecnologia da Informação, o Secretário do Servidor e 

Patrimônio Público e o Secretário de Fazenda e Gestão Pública, no uso das atribuições que lhe 

conferem a Lei Complementar Nº 115 de 31 de dezembro de 2002, resolvem dispor sobre a 

utilização de Correio Eletrônico, por meio da rede de dados do Governo.  

Art. I º - A utilização do Serviço de Correio Eletrônico deve ocorrer sempre no estrito interesse 

da administração pública, para tornar mais ágil o processo de comunicação entre as suas 

unidades e auxiliar o desenvolvimento das atividades a elas atribuídas. 

Art. 2º - São abrangidos pelas regras que se seguem os órgãos da Administração Pública 

Estadual direta, autárquica e fundacional, bem como as demais organizações públicas que 

utilizarem o serviço da Rede de Comunicação de Dados e Internet do Governo do Estado do 

Acre. 

Art. 3º - Compete à Secretaria de Estado de Modernização e Tecnologia da Informação - 

SEMTI, a definição e a administração dos serviços de Correio Eletrônico. 

Art. 4º - Considera-se usuário tanto a pessoa física, seja servidor, empregado ou prestador de 

serviços, quanto a unidade administrativa ou grupo de trabalho com reconhecimento e 

habilitação, exclusivamente pela SEMTI, ao uso do correio eletrônico.  

Parágrafo Único - os usuários poderão ter contas de correio eletrônico de dois tipos: 

I - caixas-postais funcionais, personalizadas por servidor ou funcionário que 

desempenhe quaisquer funções nas organizações abrangidas por esta norma; 

II - caixas-postais institucionais, despersonalizadas, mas vinculadas a projetos, 

programas, campanhas ou serviços públicos específicos, relevantes para o Governo 

Estadual, desde que identificada junto ao administrador do serviço a pessoa 

responsável pelo uso do correio destes usuários. 

Art. 5º - O nome que formará o endereço eletrônico deverá ter, sempre que possível, a forma 

mais simples, isto é, PRENOME seguido de um PONTO (.) seguido do SOBRENOME.  

Parágrafo 1º - Quando constarem do sobrenome e agnome (Júnior, Filho, Neto e outros), é 

recomendável usar o sobrenome composto. 

Parágrafo 2º – No caso de caixa postal institucional, o endereço eletrônico deverá ser 

composto de NOME DA GERÊNCIA/PROJETO seguido de PONTO (.) seguido de NOME DA 

SECRETARIA. 

 Parágrafo 3º - Na lista de nomes do catálogo de endereços, o servidor será cadastrado, no 

campo Exibição, pelo seu nome completo e por extenso; 



Parágrafo 4º - Os usuários estão obrigados a configurar suas contas nos gerenciadores de 

correio eletrônico das estações de trabalho com nome completo e endereço de e-mail, no caso 

de contas funcionais, e com a designação completa do órgão, gerência ou projeto, no caso de 

contas institucionais. 

 Parágrafo 5º- Abertura ou alteração de contas só poderá ser feita mediante solicitação dos 

Gabinetes para a SEMTI. No caso de alteração, é obrigatória a informação da conta de e-mail 

anterior do usuário. 

Art. 6º – As entidades e órgãos integrantes da rede do governo, bem como os usuários das 

suas contas de correio eletrônico, estão ainda subordinados aos critérios básicos de segurança 

a seguir: 

I - as entidades e órgãos integrantes da rede do Governo são obrigados a informar, no 

prazo máximo de 30 dias, a exclusão dos servidores e funcionários de seus quadros 

para fins de cancelamento de sua conta de correio eletrônico; 

II - contas funcionais sem movimento ou vazias por período superior a 90 (noventa) 

dias serão desabilitadas ou excluídas; 

III – caixa-postal eletrônica que ultrapassar o limite máximo de 8 MBytes, terá o 

conteúdo eliminado 2 (dois) dias após a devida notificação ao usuário;  

IV - é de exclusiva responsabilidade do usuário e do servidor ou funcionário 

responsável pela unidade administrativa o sigilo sobre sua senha de acesso ao correio 

eletrônico; 

V - a senha deverá conter no mínimo 6 (seis) e o máximo de 16 (dezesseis) caracteres 

alfanuméricos, não permitido o uso de símbolos especiais tais como:&*()☺/¨&*%$#@; 

VI - é procedimento recomendável e exigível a troca de senha inicial pelo usuário no 

recebimento de sua conta de correio eletrônico; 

VII - a solicitação para alteração de senha será considerada somente se expedida pela 

gerência de gabinete, no caso de contas institucionais, e titular da conta de correio, no 

caso de contas funcionais; 

VIII - a solicitação de acesso remoto por linha discada será analisada somente para 

órgãos ou pessoas do Poder Executivo que não possuam, em seu local de trabalho, 

conexão dedicada à Rede de Comunicação de Dados do Estado; 

IX - A conexão por linha discada só será possível por RAS (Remote Access System) 

digital; 

X - Os dados dos usuários serão disponibilizados em catálogo de endereço, apenas na 

rede interna do Governo, para os servidores e funcionários com acesso a contas de e-

mail. 

Art. 7º - É vedado o envio e o armazenamento de mensagens contendo: 

I - material obsceno, ilegal ou antiético; 

II - anúncios publicitários; 

III - listas de endereços eletrônicos dos usuários do Correio Eletrônico do Órgão; 

IV - vírus ou qualquer outro tipo de programa danoso; 

V - material protegido por leis de propriedade intelectual; 

VI - entretenimentos e "correntes"; 



VII -material preconceituoso ou discriminatório; 

VIII - assuntos ofensivos; 

IX – o envio de mensagens, de conteúdo não relativo a atividade finalística do órgão a 

que pertence, para um número maior que 9 (nove) destinatários. 

Art. 8º - Não é permitida a transmissão, recebimento e/ou armazenamento de mensagens 

contendo: 

I - músicas, vídeos ou animações que não sejam de interesse específico do trabalho; 

II - programas de computador que não sejam destinados ao desempenho de suas 

funções ou que possam ser considerados nocivos ao ambiente de rede do órgão. 

Art. 9º - É permitido, ao usuário, a participação em Listas de Discussão com assuntos 

relacionados exclusivamente ao interesse do trabalho, tanto profissionais quanto educativos. 

Art. 10º - O descumprimento dos critérios de segurança e das normas de conduta estipuladas 

neste instrumento acarretará a suspensão do serviço. 

Parágrafo 1º – A suspensão será comunicada ao superior imediato do usuário e o seu 

restabelecimento somente ocorrerá mediante solicitação formal da Gerência de Gabinete. 

Parágrafo 2º - A chefia imediata do servidor que tiver feito o uso indevido do Correio Eletrônico 

deverá determinar a apuração de responsabilidade, tendo-se por base a gravidade do fato 

gerador, consoante com a Lei Complementar nº 39/93, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações Públicas, 

instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

  

Rio Branco,  30  de dezembro de 2003. 
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Secretária de Modernização 
e Tecnologia da Informação  

José de Anchieta Batista 
Secretário do Servidor e Patrimônio Público 

Geraldo Pereira Maia Filho 
Secretário de Fazenda e Gestão Pública 

 


