ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE
(todos os terceiros)

Eu,

________________________________________(nome

CPF:_________________________________,

do

empregado

Identidade:_________________________

da
da

empresa),
empresa:

___________________________________________ prestadora de serviços à Prefeitura Municipal de
Caarapó, declaro que conheço a norma de utilização da Rede Corporativa de Dados, doravante
designada simplesmente Norma, e estou ciente de que:
a) por força de normas internas da Prefeitura, os recursos de informática disponibilizados
pelo Prefeitura Municipal de Caarapó são ferramentas de trabalho, de sua exclusiva
propriedade, sendo proibido o seu uso para fins diversos daqueles constantes das
Normas;
b) devo manter o sigilo das informações disponibilizadas na rede corporativa, utilizandoas apenas para o desempenho das minhas atividades funcionais;
c) a senha disponibilizada tem o objetivo de proteger minha pessoa e à Prefeitura, uma
vez que ela possibilita comprovar as ações que eu realizar na condição de usuário dos
recursos de informação do Prefeitura Municipal de Caarapó;
d) à Prefeitura Municipal de Caarapó, para assegurar a proteção dos seus bens e interesses
e evitar danos aos recursos de informação, pode monitorar minhas atividades no uso
dos recursos de informação de sua propriedade, para o que fica expressamente
autorizado através do presente documento e da legislação vigente;
e) se violar as Normas, estarei sujeito a restrições ao uso dos recursos de rede, bem como
a aplicação das penalidades previstas no contrato de prestação de serviços firmado com
minha empregadora, observada a natureza, característica e gravidade da falta, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal a que meus atos derem causa, em
decorrência dos quais fico obrigado a ressarcir os danos que venha a causar por dolo,
imprudência ou negligência.
Que em consequência dos fatos acima, enquanto estiver no uso da Rede Municipal

Corporativa de Dados, comprometo-me:
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a) a informar imediatamente ao meu superior imediato e ao Centro de Processamento de
Dados, qualquer indício ou falha de segurança que possa colocar em risco a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos recursos de informação da
Prefeitura.
b) a agir de forma responsável e cautelosa com relação aos recursos alocados para
desenvolvimento de minhas atividades enquanto usuário dos recursos de informação

Caarapó-MS, ______de ___________________________de _______

(Assinatura do prestador serviço)

DE ACORDO EM _____/_____/_____

(Nome da empresa e Assinatura de seus representantes legais)

