
 

RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO 

 

 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº   001/2017 -GS/SET, DE  09 DE MARÇO DE 2017. 

Dispõe sobre a Política de Backup para a Secretaria 

de Estado da Tributação. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso das 

atribuições conferidas pelo art. 63, V, do Regulamento da Secretaria de Estado da 

Tributação, aprovado pelo Decreto nº 22.088, de 16 de dezembro de 2010, 

 

Considerando a adequação da gestão de tecnologia da informação e 

comunicações (TIC) às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais e 

internacionais para as áreas de governança e gerenciamento de serviços de TIC; 

 

Considerando a necessidade de gerenciar os dados a fim de manter a 

completude, a precisão, a disponibilidade e a proteção das informações; 

 

Considerando o item 12.3 da norma ABNT-NBR 27.002/2013, que 

estabelece diretrizes para definição de política de backup (cópias de segurança), com o 

intuito de proteger o negócio contra perda de dados, 

 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Regulamentar a política de backup no âmbito da Secretaria de 

Estado da Tributação. 

 

Art. 2º Fica estabelecida a obrigatoriedade do backup dos seguintes sistemas 

e serviços: 

I - sistemas tributários; 

II - sistemas administrativos; 

III - sítios de internet, inclusive portal, intranet e extranet; 

IV - serviço de e-mail; 

V - serviço de diretório de arquivos; 

VI - outros sistemas e serviços mediante solicitação do gestor do sistema ou 

serviço. 

Parágrafo único. O backup de determinado sistema ou serviço deverá 

contemplar todos os arquivos e dados necessários à sua plena restauração. 

 

Art. 3º O backup de sistemas, aplicativos e documentos protegidos por 

direitos autorais deve observar as restrições de cópia previstas em suas respectivas licenças 

de uso e na legislação vigente. 

 

Art. 4º As cópias de segurança devem ser geradas, transportadas e 

armazenadas de forma segura, com controles físicos e lógicos compatíveis com os 

requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações respectivas. 



 

Art. 5º As mídias de cópias de segurança devem ser mantidas em uma 

localidade remota, a uma distância suficiente para escapar dos eventuais danos de um 

desastre ocorrido no local principal. 

 

Art. 6º A retenção (preservação de conteúdo) das cópias de segurança deve, 

por padrão, observar estritamente os seguintes períodos: 

I - backup diário: últimos 30 (trinta) dias; 

II - backup mensal: últimos 12 (doze) meses; 

III - backup anual: últimos 5 (cinco) anos. 

§1º Para sistemas que utilizem banco de dados relacional, caberá a 

realização de backup horário com retenção das últimas 24 (vinte e quatro) horas. 

§2º Períodos de retenção diferentes do padrão poderão ser definidos para 

sistema ou serviço específico, mediante solicitação do gestor do sistema ou serviço. 

 

Art. 7º Compete à Coordenadoria de Informática: 

I - monitorar a execução das rotinas de backup, detectando e corrigindo 

eventuais falhas; 

II - testar regularmente as cópias de segurança para assegurar que a 

confiabilidade das mídias de backup, a integridade dos dados e o tempo de restauração das 

cópias estejam aderentes aos requisitos de continuidade de negócio definidos pela 

Secretaria; 

III - manter documentação pertinente ao backup, incluindo planos de backup 

(nível operacional), planos de testes, registros (logs) de execução e monitoramento; 

IV - implementar as demais funcionalidades tecnológicas e procedimentos 

técnicos necessários ao cumprimento desta Instrução. 

 

Art. 8º A implementação das funcionalidades tecnológicas e procedimentos 

de que trata o art. 7º ocorrerá de forma gradativa em um prazo de, no máximo, 6 (seis) 

meses contados a partir da data da edição desta Instrução. 

 

Art. 9º Esta Instrução de Serviço entra em vigor nesta data. 

 

Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 09 de março de 

2017.  

 

 

Fernando José Oliveira de Amorim 

Secretário de Estado da Tributação 

Em substituição legal 

 

 

 


