
 

 

Condições e Regras gerais para usuários da rede sem fio do Centro Cultural São Paulo 
 
O usuário que desejar usufruir desta tecnologia deverá: 
• responsabilizar-se pela sua identidade eletrônica, senha, credenciais de autenticação, autorização ou outro 
dispositivo de segurança, negando revela-la a terceiros;  
• responder pelo mau uso dos recursos computacionais em qualquer circunstância;  
• manter seu computador pessoal com softwares (patches, erratas) e com antivírus atualizados, conforme orientação 
do administrador de rede.  
 
Violação das regras:  
 
Considera-se violação das regras: 
• Mostrar, armazenar ou transmitir texto, imagens ou sons que possam ser considerados ofensivos ou abusivos;  
• Utilizar o acesso à internet para instigar, ameaçar ou ofender, abalar a imagem, invadir a privacidade ou prejudicar 
outros membros da comunidade internet;  
• Acessar sites pornográficos, games on-line, bate-papo da internet, sites de relacionamento ou quaisquer outros 
sites cujo conteúdo não seja informativo ou educacional, violando a Lei Municipal no. 14.098, de 08 de dezembro de 
2005;  
• Efetuar ou tentar qualquer tipo de acesso não-autorizado aos recursos computacionais do CCSP ou de terceiros;  
• Violar ou tentar violar os sistemas de segurança, quebrando ou tentando adivinhar a identidade eletrônica de outro 
usuário, senhas ou outros dispositivos de segurança;  
• Provocar interferência em serviços de outros usuários ou o seu bloqueio, causando congestionamento da rede de 
dados ou inserindo vírus e worms;  
• Tentar causar a indisponibilidade dos serviços e/ou destruição de dados ou engajar-se em ações que possam ser 
caracterizadas como violação da segurança computacional;  
• Utilizar os recursos computacionais do CCSP para fins comerciais ou políticos, tais como mala-direta ou 
propaganda política;  
• Utilizar os recursos computacionais do CCSP para ganho indevido;  
• Utilizar os recursos computacionais do CCSP para intimidar, assediar, difamar ou aborrecer qualquer pessoa;  
• Consumir inutilmente os recursos computacionais do CCSP de forma intencional.  
 
Penalidades:  
 
O usuário é responsável por qualquer atividade a partir de sua conta (login) e também por seus atos no uso dos 
recursos computacionais oferecidos e responderá por qualquer ação legal apresentada ao CCSP e que o envolva. 
Caso alguma violação de regra seja identificada, por meio do sistema de monitoramento, o usuário será bloqueado 
e notificado pelo e-mail de contato. O descumprimento de qualquer um dos itens desta regra sujeita o infrator às 
seguintes penalidades:  
1ª falta: advertência formal;  
2ª falta: suspensão do acesso por período de 30 dias úteis;  
3ª falta suspensão permanente do uso da rede Wi-Fi. 
 
Considerações gerais: 
 
• O CCSP se reserva o direito de suspender o acesso do equipamento que estiver consumindo excessivamente o 
link de internet devido à presença de programas maliciosos nos equipamentos autorizados, tais como: vírus, 
spyware, worm, entre outros;  
• Medidas de segurança do equipamento como antivírus, firewall e anti-spyware são de responsabilidade do usuário. 
Em nenhum caso o CCSP se responsabilizará por qualquer dano e/ou prejuízo que o usuário possa sofrer ao utilizar 
o serviço;  
• O CCSP se reserva o direito de cancelar este serviço sem prévio aviso.  
 
Sugestões poderão ser encaminhadas por e-mail ao seguinte endereço: wifi@prefeitura.sp.gov.br  
 
 

 


