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1.  FINALIDADE E ABRANGÊNCIA 

 
Esta Política de Segurança da Informação e das Comunicações (POSIC) tem por finalidade 
estabelecer as diretrizes para a segurança das informações e comunicações – incluindo seu 
manuseio, tratamento e controle, e para a proteção dos dados, informações e 
conhecimentos produzidos, armazenados ou transmitidos por qualquer meio pelos sistemas 
de informação, a serem obrigatoriamente observadas na definição de regras operacionais 
e procedimentos no âmbito da Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A. 

 
O objetivo é estabelecer mecanismos e controles para garantir a efetiva proteção dos dados, 
informações e conhecimentos gerados, e a redução dos riscos de ocorrência de perdas, 
alterações e acessos indevidos, preservando a disponibilidade, integridade, confiabilidade e 
autenticidade das informações SBMG.  
 

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores SBMG, os fornecedores, prestadores de serviço 
que executem atividade vinculada à atuação institucional da Companhia e em suas instalações.
  

 
2.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVAS 
 

I – Constituição Federal de 1988;  

II - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de 
maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências;  

III – Decreto Municipal de Maringá-PR nº 1.065 de 1º de julho de 2019, que regulamente o 
acesso à informação pública pelo cidadão (Lei Federal nº 12.527 de 2011), no âmbito do 
Poder Executivo Municipal de Maringá; 

III – Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que altera o Decreto Lei nº 2848/40 (Código Penal 
Brasileiro), de modo a prever a tipificação de crimes por computador contra a Previdência 
Social e a Administração Pública;  
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IV - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados pessoais (LGPD); 

V - Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet);  

VI – Lei nº13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o Decreto Regulamentador a nível nacional 
nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; 
 
VII – Decreto Municipal de Maringá-PR nº 1.435 de 30 de novembro de 2018, que 
regulamenta a Lei nº13.303 de  no âmbito municipal; 

VIII – Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000, que altera o Decreto Lei nº 2848/40 (Código 
Penal Brasileiro), de modo a prever a tipificação de crimes por computador contra a 
Previdência Social e a Administração Pública;  

IX - Decreto nº 9.637,de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de 
Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera 
o Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no art. 24, caput, 
inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a dispensa de licitação 
nos casos que possam comprometer a segurança nacional;  

X - Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição;  

XI - Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamenta procedimentos para 
credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau 
de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento;  

XII - ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, que dispõe sobre os sistemas de gestão da segurança 
da informação - requisitos;   

XIII - ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, que dispõe sobre o código de prática para controles 
de segurança da informação;  

XIV – Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal Brasileiro;  
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XV – Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);  

XVI – Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Informática e outras providências;  

XVII – Lei nº 8.027, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre as normas de conduta a serem 
observadas pelos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações 
Públicas;  

XVIII – Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, analogicamente;  

XIX – Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e outras 
providências, analogicamente;  

XX – Decreto nº 6.029, de 1o de fevereiro de 2007, que trata do Sistema de Gestão da Ética 
do Poder Executivo Federal, analogicamente;  

XXI – Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados;  

XXII – Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012, que dispões sobre a tipificação criminal 
de delitos informáticos e outras providências;  

XXIII – Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, dispõe sobre o Sistema de 
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo 
Federal, analogicamente;  
 
XXIV – Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política de Segurança 
da Informação, dispõe sobre a governance da segurança da informação, e altera o Decreto 
nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos 
que possam comprometer a segurança nacional, analogicamente; 
  
XXV – Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamenta procedimentos para 
credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau 
de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento, analogicamente; 
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XXVI - Norma ABNT NBR ISO Guia nº 73:2009: Gestão de Riscos / Vocabulário;  

XXVII - Norma ISO/IEC TR nº 13335-3:1998, que fornece técnicas para a gestão de 
segurança na área de tecnologia da informação; 

XXVIII - Norma ISO/IEC GUIDE nº 51:2014, relacionado a aspectos de segurança nos 
documentos, estabelece princípios diretivos para inclusão nas normas; 

XXIX - Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política de Segurança da 
Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, analogicamente; 

XXX - Instrução Normativa GSI Nº 1, de 13 de junho de 2008, que disciplina a Gestão 
de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, 
analogicamente; 

XXXI - Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, Diretrizes para a Elaboração de 
Política de Segurança da Informação e Comunicações nos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Federal, analogicamente; e 

XXXII - NBR/ISO 22301:2019, que estabelece os requisitos para sistemas de gestão de 
continuidade de negócios. 

 
3.  CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 
Para os fins desta Política da SBMG, considera-se: 

 
3.1  Acesso: ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a informação, bem como de 
possibilitar o uso dos ativos de informação da SBMG;  

3.2 Ameaça: conjunto de fatores externos ou causa potencial de um incidente indesejado, 
que pode resultar em dano para a SBMG;  

3.3 Ativos de informação: meios de armazenamento, transmissão e processamento, 
sistemas de informação, locais onde se encontram esses meios e pessoas que a eles têm 
acesso;  

3.4 Autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida 
ou modificada por pessoa física específica e identificada, equipamento ou sistema;  
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3.5 Classificação da informação: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo 
dado à informação, documento, material, área ou instalação;  

3.6 Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações - CGSIC: grupo de 
pessoas com a responsabilidade de assessorar a implementação das ações de segurança 
da informação e comunicações no âmbito da SBMG;  

3.7 Computação em nuvem: modelo computacional que permite acesso por demanda, 
independentemente da localização, a um conjunto compartilhado de recursos 
configuráveis de computação, tais como rede de computadores, servidores, 
armazenamento, aplicativos e serviços, provisionados com esforços mínimos de gestão ou 
interação com o provedor de serviços;  

3.8 Confidencialidade: qualidade atribuída à informação que não deve estar disponível ou 
ser revelada a pessoa física, sistema, órgão ou entidade autorizada;  

3.9 Continuidade de negócios: um processo abrangente de gestão que identifica potenciais 
ameaças para uma organização e os possíveis impactos nas operações de negócio caso estas 
ameaças se concretizem. Este processo fornece uma estrutura para que se desenvolva uma 
resiliência organizacional que seja capaz de responder efetivamente e salvaguardar os 
interesses das partes interessadas, a reputação e a marca da organização e suas atividades 
de valor agregado; 

3.10 Controle de acesso: conjunto de procedimentos, recursos e meios utilizados com a 
finalidade de conceder ou bloquear o acesso de um usuário às redes de computadores, 
sistemas e estações de trabalho; 

3.11 Disponibilidade: qualidade atribuída à informação que pode ser conhecida e utilizada 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  

3.12 Integridade: qualidade atribuída à informação não modificada, inclusive quanto à 
origem, trânsito e destino;  

3.13 Gestão de continuidade de negócios: processo de gestão que identifica ameaças 
potenciais para uma organização e os possíveis impactos nas operações de negócio, caso 
estas ameaças se concretizem, e que fornece estrutura para que se desenvolva resiliência 
organizacional, capaz de responder eficazmente e salvaguardar os interesses das partes 
interessadas, a reputação e a marca da organização e suas atividades de valor agregado;  
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3.14 Gestão de Risco: gerenciar os riscos de maneira eficaz, contribuindo para reduzir a 
materialização de eventos que impactem negativamente seus objetivos estratégicos. A 
gestão de riscos, através de um enfoque estruturado e da melhor compreensão das inter-
relações entre os diversos riscos, alinhar estratégia, processos, pessoas e tecnologia, de 
modo que seja possível medir, agregar e estimar o relacionamento dessas informações em 
uma base corporativa; 
 

3.15 Gestão de segurança da informação e comunicações: – GSIC: com ações e métodos 
que visam a integração das atividades de análise de riscos, gestão de continuidade do 
negócio, tratamento de incidentes, classificação e tratamento da informação, 
conformidade, credenciamento, segurança cibernética, segurança física, segurança lógica, 
segurança de recursos humanos e segurança documental aos processos institucionais 
estratégicos, operacionais e táticos, não se limitando, portanto, à tecnologia da informação 
e comunicações;  

3.16 Plano de Continuidade de Negócio - PCN: documentação dos procedimentos e 
informações necessárias para que a SBMG mantenha seus ativos de informação críticos e a 
continuidade de suas atividades críticas em local alternativo, em um nível previamente 
definido, em casos de incidentes; 

 
3.17 Plano de Resposta a Incidentes: documento contendo um conjunto de procedimentos 
ou instruções predeterminadas, com a finalidade de detectar, responder e limitar 
consequências de ciberataques maliciosos;  

3.18 Quebra de segurança: ação ou omissão, intencional ou acidental, que resulta no 
comprometimento da segurança da informação e das comunicações; 

3.19 Segurança da Informação e Comunicações: conjunto de processos que permite 
identificar e implementar as medidas de proteção necessárias para minimizar ou eliminar os 
riscos a que estão sujeitos os seus ativos de informação, e equilibrá-los com os custos 
operacionais e financeiros envolvidos; 

3.20 Tratamento da informação: recepção, produção, reprodução, utilização, acesso, 
transporte, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação e controle da informação, 
inclusive, a sigilosa; 

3.21 Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes Computacionais: serviço que consiste 
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em receber, filtrar, classificar e responder às solicitações e alertas e realizar as análises dos 
incidentes de segurança, procurando extrair informações que permitam impedir a 
continuidade da ação maliciosa e, também a identificação de tendências. 

 
3.22 Vulnerabilidades: conjunto de fatores internos ou causa potencial de um incidente 
indesejado, que podem resultar em risco para a SBMG, os quais podem ser evitados por 
ação interna de segurança da informação.  

 

4.  PRINCÍPIOS 
 
São princípios da Política de Segurança da Informação e Comunicações SBMG: 

 

4.1 A confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade dos dados, informações 
e conhecimentos produzidos na SBMG; 

 

4.2 Continuidade das atividades; 

 

4.3 Economicidade da proteção dos ativos de informação; 

 

4.4 Pessoalidade e utilidade de acesso aos ativos de informação; 

 

4.5 Integração entre processos internos e externos da SBMG; 

 

4.6 Obediência às regras de conformidade legal e normativa (interna e externas) de atos 
relacionados à segurança da informação;  

 

4.7 Proteção do ativo de informação; 

 

4.8 Utilização dos ativos de tecnologia da informação e comunicação somente para propósito 
da SBMG; 

 
4.9 Responsabilidade pela proteção de cada ativo e pelo cumprimento de processos de 
segurança da SBMG.  
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5. OBJETIVOS 
 

Os objetivos da presente Política constituem orientar e subsidiar as decisões, buscando a 
implantação e efetividade dos atos de segurança da informação e comunicações.  

Priorizar os aspectos estratégicos estruturais-organizacionais, preparando a base, aos 
requisitos de segurança humana, física e lógica, a sustentação dos procedimentos, 
processos de trabalho e ativos que influenciarão nos serviços advindos da informação e 
comunicação da SBMG.  

 
6.  DIRETRIZES 
 
6.1 São diretrizes gerais da Política de Segurança da Informação e das Comunicações da 
SBMG os meios que garantam a preservação da disponibilidade, integridade, confiabilidade 
e autenticidade dos dados, informações e conhecimentos que compõem o ativo da 
informação da SBMG; 
 
6.2 As diretrizes da Política de Segurança da Informação e Comunicações da SBMG constituem 
os principais pilares da gestão de segurança da informação, norteando a elaboração das 
normas internas; 
 
6.3 Deverão ser mantidos o Gerenciamento de Segurança da Informação e Comunicações e 
Plano de Continuidade de Negócios e periodicamente testados, para garantir a 
continuidade das atividades críticas e o retorno à situação de normalidade; 

6.4 Os sistemas, as informações e os serviços da SBMG utilizados pelos usuários, no 
exercício de suas atividades, são de exclusiva propriedade da SBMG não podendo ser 
interpretados como de uso pessoal e devem ser protegidos, segundo as diretrizes descritas 
nesta Política e demais regulamentações e Políticas; 

6.5 Todos os ativos de informação estão sujeitos a monitoração e auditoria, e que os 
registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações da Política de 
Segurança de Informação e Comunicações e demais regulamentações e Políticas;  

6.6 Os recursos de tecnologia da informação de propriedade da SBMG são fornecidos para 
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uso corporativo, para os fins a que se destinam e no interesse da administração. É proibido 
a utilização desses recursos para propósitos não profissionais ou não autorizados. Os 
usuários e visitantes que tomarem conhecimento dessa prática devem denunciar no Canal 
de Denúncias SBMG, para que sejam aplicadas as ações disciplinares cabíveis;  

6.7 Informações confidenciais da SBMG não podem ser transportadas em qualquer meio 
sem as devidas autorizações e proteções;  

6.8 Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser discutidos em ambientes públicos 
ou em áreas expostas; 

6.9 A identificação do usuário deve ser pessoal e intransferível, qualquer que seja a forma, 
permitindo de maneira clara o reconhecimento do envolvido;  

 6.10 Qualquer tipo de dúvida sobre a Política de Segurança de Informação e Comunicações 
e demais Políticas relacionadas devem ser imediatamente esclarecidas com o Comitê de 
Gestão de Segurança da Informação.  

 

7. ESPECIFICIDADES 
 

7.1 Gestão da Segurança da Informação e Comunicações 
 

7.1.1. Os mecanismos de proteção utilizados para Política de Segurança de Informação e 
Comunicações devem ser mantidos com o objetivo de garantir a continuidade do negócio; 

7.1.2. As medidas de proteção devem ser planejadas e os recursos utilizados nas aplicações 
de controles serão compatíveis com valor dos ativos tutelados. 

 

7.2. Gestão de Ativos 
 

7.2.1.  A gestão dos ativos de informação deverá observar normas operacionais e 
procedimentos específicos, a fim de garantir sua operação segura e continua; 

7.2.2.  Os ativos de informação da SBMG deverão ser inventariados, atribuídos aos 
respectivos responsáveis e seu uso deve estar em conformidade com os princípios e 
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normas operacionais de Política de Segurança de Informação e Comunicações e são 
destinados ao uso corporativo, sendo vedada a utilização contrárias desse fim;  

7.2.4. O colaborador terá acesso apenas aos ativos necessários e indispensáveis ao seu 
trabalho, respeitando as recomendações de sigilo de normas e legislação específica de 
classificação de informação. 

 

7.3 Tratamento e classificação da Informação 
 

7.3.1 A classificação da informação tem por objetivo reduzir as ameaças, riscos e 
vulnerabilidades que poderão comprometer a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade da informação, assegurando-se níveis adequados de proteção conforme 
seu valor, requisitos legais e criticidade;  

7.3.2. As informações serão classificadas quando consideradas imprescindíveis à segurança 
da sociedade ou do Estado e se enquadrarem no rol de hipóteses de classificação previsto 
no art. 23 da Lei no 12.527, de 2011. Para a classificação da informação, deverá ser utilizado 
o critério menos restritivo possível; 8.3.1.  A informação deve ser protegida de forma 
preventiva, com o objetivo de minimizar riscos às atividades e serviços;  

7.3.3. É dever de todos os colaboradores assegurar a publicidade da informação ostensiva, 
bem como salvaguardar a informação sigilosa e a pessoal, utilizando-as exclusivamente 
para o exercício de suas atribuições, sob pena de responsabilização administrativa, civil e 
penal, observando também a Política de Divulgação de Informações da SBMG;  

7.3.4 O tratamento das informações pessoais deverá ser feito de forma transparente e com 
respeito à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, liberdades e garantias 
individuais;  

7.3.5.  As informações criadas, armazenadas, manuseadas, transportadas ou descartadas 
na SBMG deverão ser classificadas segundo o grau de sigilo, criticidade e outros, conforme 
normas internas e externas e legislação específica;  

 

7.4 Material Impróprio  
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7.4.1. É expressamente proibido o acesso, uso, guarda e encaminhamento de material não 
ético, discriminatório, malicioso, obsceno ou ilegal, por intermédio de quaisquer dos meios 
recursos de comunicações disponibilizados pela SBMG;  

 

7.5 Controle de Acesso  
 

7.5.1.  As regras de controle de acesso a todos os sistemas institucionais, Internet, 
informações, dados e às instalações físicas da SBMG deverão ser definidas e 
regulamentadas, através de regras internas com o objetivo de garantir a segurança dos 
usuários e a proteção dos ativos da SBMG;  

7.5.2.  Todas as contas de acesso aos ativos de informação e as instalações físicas da SBMG 
deverão ser revogadas ou suspensas quando não mais necessárias, conforme normas e 
legislação específica;  

7.5.3.  Todo acesso às informações da SBMG deve ser controlado, de forma a garantir 
acesso apenas às pessoas autorizadas pelo respectivo proprietário da informação, 
permitindo que os sistemas de TI verifiquem a identidade dos usuários que tentam utilizar 
seus serviços. Deve ainda utilizar a legislação específica para a concessão de acesso às 
informações sigilosas e para o acesso remoto, no âmbito da rede corporativa, por meio de 
canal seguro. 

 

7.6 Uso de e-mail 
 

7.6.1. O e-mail corporativo é um recurso de comunicação corporativa da SBMG. As regras 
de acesso e utilização de e-mail devem atender a todas as orientações desta Política de 
Segurança de Informação e Comunicações e demais normas internas, além das demais 
diretrizes do Governo e de Mercado; 

7.6.2 Todos devem ter muito cuidado e atenção com o conteúdo e linguagem utilizados 
nos e-mails, não deixando qualquer dúvida com termos que possam ser interpretados de 
forma ambígua, sempre utilizando uma linguagem profissional e respeituosa; 
 
7.6.3 Os e-mails da SBMG serão utilizados somente para o tratamento de assuntos de 
negócios e atividades da Companhia, e seus conteúdos são de posse da Companhia, 
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podendo ser vistoriado pela mesma; 

7.6.4 A utilização pelos funcionários da SBMG e por terceiros de softwares, e-mail, rede wi-
fi, rede interna, sites e outros recursos eletrônicos deverá obedecer ao Regimento Interno 
da Companhia e à esta Política; 

 

7.7 Acesso a Internet 
 

7.7.1. O acesso à rede mundial de computadores (Internet), no ambiente de trabalho, deve 
ser regido pelas determinações desta Política de Segurança de Informação e 
Comunicações, e demais orientações governamentais e legislação e Políticas internas;  

7.7.2 Nenhum colaborador pode utilizar os recursos da empresa para fazer o download ou 
distribuição de softwares ou dados piratas; 

7.7.3 A divulgação e comunicação de informações relevantes, que possam causar 
impactos nas relações com o mercado ou com as partes relacionadas à SBMG pelos 
canais institucionais da Companhia, assim como a adoção dos demais procedimentos 
aqui previstos, é obrigação do Diretor Responsável, de acordo com a Política de 
Divulgação de Informações; 

7.7.3 A veiculação de ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, 
inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, 
analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior, deverá ter anuência do 
Diretor Responsável, conforme Política de Divulgação de Informações; 

7.7.4 Sendo do interesse da SBMG que os seus colaboradores estejam bem informados, o 
uso de sites de notícias ou de serviços de notícias é aceitável, desde que o seu uso não 
comprometa o uso de banda da rede, nem perturbe o bom andamento dos trabalhos; 

7.7.5 Os colaboradores poderão utilizar a internet para atividades não relacionadas com os 
negócios durante o horário de almoço, ou for a do expediente, desde que dentro das regras 
de uso definidas nesta Política; 

7.7.6 Os colaboradores com acesso à internet podem baixar somente programas ligados 
diretamente às atividades da empresa e devem providenciar o que for necessário para 
regularizar a licença e o registro desses programas; 
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7.8 Uso de Dispositivos Móveis 
 

7.8.1. As diretrizes gerais de uso de dispositivos móveis para acesso às informações, 
sistemas, aplicações e e-mail da SBMG, devem considerar, prioritariamente, os requisitos 
legais e a estrutura da Instituição, atendendo a esta Política de Segurança da Informação e 
Comunicações;  

 

7.9 Uso de Computação em Nuvem 
 

7.9.1. O uso de recursos de Computação em Nuvem para suprir demandas de transferência 
e armazenamento de documentos, processamento de dados, aplicações, sistemas e 
demais tecnologias da informação, atender às determinações desta Política de Segurança 
de Informação e Comunicações e demais orientações governamentais e legislação, visando 
garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das 
informações hospedadas na nuvem, em especial aquelas sob custódia e gerenciamento de 
um prestador de serviço; 

 

7.10 Gestão de Tratamento de Incidentes de Segurança em Rede 
 

7.10.1. A gestão de incidentes em segurança da informação e comunicações deverá 
assegurar que fragilidades e incidentes sejam identificados tempestivamente, para 
permitir a tomada de ação corretiva em tempo hábil;  

7.10.2. A área de Tecnologia da Informação deverá criar e manter Equipe de Tratamento e 
Resposta a Incidentes em Redes Computacionais, instituída pelo Comitê Gestor de 
Segurança da Informação, com a responsabilidade de receber, analisar e responder 
notificações e atividades relacionadas à incidentes de segurança em rede de 
computadores;  

7.10.3. Os eventos e incidentes de Segurança da Informação e Comunicação devem ser 
tratados de acordo com um Plano de Gerenciamento de Incidentes específico, 
comunicados e registrados; 
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7.11. Gestão de Riscos 
 

7.11.1. A gestão de riscos deve ser realizada de forma sistemática e continua, englobando 
os ativos de informação da SBMG, com o objetivo de mitigar os riscos de disponibilidade, 
integralidade, confidencialidade, autenticidade, melhoria da segurança e comunicação da 
Companhia; 

7.11.2.A Política de Conformidade traz os princípios e diretrizes para a gestão de riscos 
SBMG, para identificação de ameaças e vulnerabilidade e impactos nos ativos da 
informação;  

 

7.12. Gestão de Continuidade de Negócio 
 

7.12.1.  A gestão de Continuidade de Negócio deverá complementar a análise de riscos, 
visando limitar os impactos do incidente e garantir que as informações requeridas para os 
processos do negócio estejam prontamente disponíveis;  

7.12.2.  O Plano de Gerenciamento de Incidentes definirá responsabilidades e 
procedimentos para assegurar respostas rápidas, efetivas e ordenadas a incidentes de 
segurança da informação e comunicação;  

7.12.3.  A resiliência contra possíveis interrupções de sua capacidade em atingir seus 
principais objetivos deve ser uma prática proativa de todos, de forma a proteger a 
reputação e a imagem da SBMG;  

7.12.4.  Deverá ser criado um Plano de Gerenciamento de Incidentes, de acordo com o grau 
de probabilidade de ocorrências de eventos ou sinistros e estabelecer um conjunto de 
estratégias e procedimentos que deverá ser adotado em situações que comprometam o 
andamento normal dos processos e a consequente prestação dos serviços;  

7.12.5.  As medidas constantes do Plano de Gerenciamento de Incidentes deverão 
assegurar a disponibilidade dos ativos de informação e a recuperação de atividades críticas 
à normalidade, com o objetivo de minimizar o impacto sofrido diante do acontecimento de 
situações inesperadas, desastres, falhas de segurança, entre outras, até que se retorne à 
normalidade.  
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7.13. Auditoria e Conformidade  
 

7.13.1. A área de Tecnologia da Informação deverá manter registros e procedimentos, 
como trilhas de auditoria e outros que assegurem a conformidade através do 
rastreamento, acompanhamento, controle e verificação de acessos a todos os sistemas 
corporativos e rede interna do SBMG;  

7.13.2.  Auditar conformidades significa aferir a compreensão da cultura de conformidade 
e o grau de comprometimento dos profissionais;  

7.13.3.  É uma atividade independente, de avaliação objetiva e de consultoria, destinada a 
acrescentar valor e melhorar as operações da SBMG. Além disso, assiste à SBMG a 
consecução dos seus objetivos por meio de abordagem sistemática e disciplinada, na 
avaliação da eficácia da gestão de riscos, do controle e dos processos de Governança de TI;  

7.13.4. A auditoria efetua verificação de forma aleatória e temporal por meio de 
amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e processos instituídos pela 
alta administração;  

7.13.5.  Metodologias voltadas à boa conduta e de conformidade devem estar integradas, 
pois se baseiam em valores e responsabilidade morais, bem como no cumprimento e 
conformidade das leis e políticas internas.  

 
8. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

8.1 Compete a Diretoria Executiva da SBMG: 

 
8.1.1. Criar, manter e alterar as atribuições e/ou a composição do Comitê de Gestão de 
Segurança de Informação e das Comunicações; 
 

 8.1.2. Prover recursos, meios e condições favoráveis para aplicação e cumprimento da 
Política de Segurança de Informação e das Comunicações; 

 

 8.1.3. Garantir a execução Política de Segurança de Informação e das Comunicações e sua 
abrangência; 
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 8.2. Compete ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações do Terminais 

Aéreos de Maringá – SBMG (CGSIC): 
 
 8.2.1. Buscar que a implementação dos controles de segurança da informação tenha uma 

coordenação e permeie toda a organização; 
 

 8.2.2. Empenhar os recursos necessários para a implementação e gestão da POSIC da 
SBMG; 

 

8.2.3. Definir critérios para auditoria periódica destinada a aferir o cumprimento da POSIC da 
SBMG; 

 

8.2.4 Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas 
sobre segurança da informação e comunicações; 

 

8.2.5. Propor alterações na POSIC da SBMG; 

 

8.2.6. Propor normas relativas à segurança da informação e comunicações; 

 
 

8.3. Compete ao Gestor de Segurança da Informação e Comunicações do Terminais Aéreos 
de Maringá – SBMG: 
 

8.3.1. Assessorar na implementação das ações de segurança da informação e 
comunicações; 

 

8.3.2. Promover cultura de segurança da informação e comunicações; 

 

8.3.3. Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de 
segurança; 

 

8.3.4. Propor recursos necessários às ações de segurança da informação e comunicações; 
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8.3.5. Realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias quanto a possíveis impactos na 
segurança da informação e comunicações; 

 
8.3.6. Editar Normas Complementares e Procedimentos de Segurança da Informação e das 
Comunicações, cabendo ao CGSIC a recomendação de alteração normativa; 
 
8.3.7. Planejar e coordenar a execução dos programas, planos, projetos e ações de 
segurança; 
 

8.3.8. Apurar os incidentes de segurança críticos e encaminhar os fatos apurados para aplicação 
das penalidades previstas; 

 

8.3.9. Supervisionar, analisar e avaliar a efetividade dos processos, procedimentos, sistemas 
e dispositivos de segurança da informação; 
 
8.3.10. Manter a análise de risco atualizada, refletindo o estado corrente da 
organização; 
 
8.3.11. Identificar controles físicos, administrativos e tecnológicos para mitigação do risco; 
 
8.3.12.  Recepcionar, organizar, armazenar e tratar adequadamente as informações de 
eventos e incidentes de segurança, determinando aos respectivos gestores as ações corretivas 
ou de contingência em cada caso; 
 
8.3.13.  Planejar, coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades da Equipe 
de Tratamento de Incidentes de Rede. 
 

 
9. PENALIDADES 
 
O não cumprimento das determinações da POSIC sujeita o infrator às penalidades 
previstas na legislação vigente e nos regulamentos internos do Terminais Aéreos de 
Maringá – SBMG, em especial ao Código de Conduta e Integridade e Política de 
Conformidade. 
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O descumprimento das disposições constantes nesta Política e nas Normas 
Complementares sobre segurança da informação caracteriza infração funcional a ser 
apurada em processo administrativo disciplinar. 
 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos e as dúvidas com relação a esta POSIC serão dirimidos pelo Comitê 
de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações - CGSIC. 
 
 

 
11.APROVAÇÃO, VIGÊNCIA E REVISÃO 
 

A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração, e estará vigente por 
prazo indeterminado, devendo ser revisada a cada 3 (três) anos, ou em períodos inferiores 
sempre que necessário, de forma a garantir que esteja de acordo com as necessidades da 
SBMG e aplicação da legislação vigente. Não havendo a necessidade de alteração, a Política 
será ratificada pelo Conselho de Administração. 

 

12. REGISTRO DE VERSÕES  
 

Versão 1.0 – fevereiro de 2021 – aprovada pelo Conselho de Administração em 03 de 
fevereiro de 2021. 


