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1. Introdução 
 
Esta norma faz parte dos instrumentos normativos de Segurança da Informação 
das entidades governamentais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. 
Este documento contém princípios que devem ser observados por todas as 
entidades governamentais e seus agentes públicos e prestadores de serviço, de 
forma a garantir o efetivo controle dos usuários com privilégios de acesso às 
informações e às bases de dados disponibilizadas nos sistemas informatizados 
geridos pela Administração Pública do Poder Executivo Estadual. 
 

2. Objetivos 
 

Estabelecer regras de segurança a ser observadas para liberação de acesso às 
informações e aos sistemas aplicativos corporativos e finalísticos informatizados 
e demais recursos tecnológicos das Entidades da Administração Pública no 
âmbito do Poder Executivo Estadual. 

 
Fornecer orientações para a conduta considerada adequada aos negócios e aos 
objetivos do poder executivo estadual, protegendo as informações contra 
destruição, criação, modificação e divulgação indevidas, quer essas ações sejam 
acidentais ou intencionais.   

 
3. Referências 

 
Políticas e Diretrizes de Segurança da Informação Estadual  
Norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 
Norma ABNT NBR ISO/IEC 27001: 2005. 
Políticas e Diretrizes do SEITI. 
Portaria SEFAZ-MT No: 128/2005 de 10/10/2005 - Estabelece normas de 
segurança a serem observadas para liberação de acesso aos sistemas 
informatizados da Secretaria Adjunta da Receita Pública e estabelece as 
responsabilidades funcionais por acesso não autorizado. 
 

4. Definições 
 

 
Agente Público:  

Toda e qualquer pessoa que exerce uma atribuição pública em sentido lato, 
seja estagiário, ocupante de função, cargo ou de emprego público. 
 

Autenticação: 
Verificação da identidade de um usuário, de um dispositivo, ou de outra 
entidade em um sistema computadorizado, freqüentemente como um pré-
requisito a permitir o acesso aos recursos em um sistema.  
 

Cadastrador: 
Pessoa ou unidade responsável por promover junto ao gestor do sistema 
corporativo ou finalístico a habilitação ou o cancelamento de usuário, ou 
ainda a alteração de privilégio de acesso. 

 
Gestor de Sistema Aplicativo Corporativo ou Específ ico:  
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Pessoa ou unidade responsável pela definição, manutenção e 
aperfeiçoamento do respectivo sistema aplicativo corporativo ou específico. 

 
 

Gestor Setorial de Sistema Aplicativo Corporativo o u Específico:  
Pessoa ou unidade reconhecida pelo gestor de sistema aplicativo, 
responsável pela autorização de acessos ao sistema aplicativo dentro de uma 
unidade ou entidade organizacional. 
 

Gestor do negócio: 
Entidade governamental da administração pública estadual responsável pelo 
gerenciamento e implementação de um sistema finalístico e/ou sistema 
aplicativo finalístico – Resolução COSINT – 005/2006. 
 

Entidades governamentais:  
Incluem-se entre as entidades governamentais do poder executivo, para fins 
deste documento, as agências, auditorias, autarquias, empresas, federações, 
fundações, governadoria, procuradorias, secretarias e unidades 
desconcentradas, inclusive as instituições militares.   
 

Informações sensíveis:  
São consideradas informações sensíveis as informações cuja divulgação, 
não autorizada expressamente, possa causar algum tipo de constrangimento 
moral ou prejuízos à pessoa, sociedade, entidade governamental ou ao 
governo do Estado. Estão incluídos neste critério, mas não se limitando a 
estes: dados de ordem pessoal, como históricos médicos, hábitos sexuais, 
religião ou credos filosóficos; informações privilegiadas que antecipadas 
possam trazer prejuízos a ações do governo; senhas de acesso a sistemas; 
entre outras. 
 

Informações críticas:  
São consideradas informações críticas as informações cuja disponibilidade, 
veracidade ou completeza estejam comprometidas, podendo causar algum 
tipo de constrangimento moral ou prejuízos à pessoa, sociedade, entidade 
governamental ou ao governo do Estado. 

 
Log: 

É um arquivo de dados, repositório ou banco de dados criado/mantido por 
um sistema aplicativo que contém todas as informações de acessos ao 
referido sistema aplicativo, com as informações de atividades executadas, 
considerando a atividade do usuário do sistema aplicativo. 
 

Privilégio de acesso:   
Permissão concedida ao usuário para acessar as funcionalidades de um 
sistema aplicativo corporativo ou finalístico para consultar, inserir, alterar ou 
modificar informações. 

 
Recursos tecnológicos: 
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Todo e qualquer ativo de hardware ou software que compõem os ambientes da 
tecnologia da informação e comunicação. Exemplos de recursos tecnológicos 
são: equipamentos servidores, sistemas operacionais, firewall, roteadores, 
estações de trabalho, notebooks, sistemas operacionais de rede, sistema de 
armazenamento em disco. 

 
SEFAZ/MT:  

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. 
 

Sistema Corporativo: 
Sistema de informação de uso comum a todas as entidades governamentais 
do Poder Executivo Estadual, administrado por um órgão gestor central do 
negócio - – Resolução COSINT – 004/2006. 
 

Sistema Finalístico:  
Sistema de informação de uso específico de uma determinada entidade 
governamental do Poder Executivo Estadual – Resolução COSINT – 
005/2006. 

 
Sistema Aplicativo Corporativo:  

Sistema informatizado de apoio a um sistema de informação de uso comum 
a todas as entidades governamentais do Poder Executivo Estadual, 
administrado por um órgão gestor central do negócio. 

 
Sistema Aplicativo Finalístico : 

Sistema informatizado de apoio a um sistema de informação de uso 
específico de uma determinada entidade governamental do Poder Executivo 
Estadual. 

 
Negócio:  

Área de atuação abrangida por um determinado processo ou conjunto de 
atividades correlatas (Ex: Recursos Humanos, Patrimônio, Planejamento, 
Financeiro, contábil) – Resolução COSINT – 004/2006. 
 

Usuário: 
Quem utiliza de forma autorizada sistemas aplicativos corporativos ou 
específicos da Administração Pública no âmbito do Poder Executivo do 
Estado de Mato Grosso. 
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5. Disposições Gerais 
 

5.1. A concessão de privilégios e o controle dos usuários com acesso a informações, 
aos sistemas aplicativos corporativos ou finalísticos informatizados e demais 
recursos tecnológicos, geridos e administrados por entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Estadual observarão as regras previstas nesta 
norma, sem prejuízo de qualquer outra mais abrangente. 

 
5.2. A divulgação de informação de propriedade das entidades governamentais do 

Poder Executivo Estadual, ou sob suas custódias, deve seguir a classificação 
para ela estabelecida, devendo ser evitada sua exposição e utilização na 
presença de pessoas não autorizadas. 

 
5.3. Todo Agente Público ou Prestador de Serviço deve assinar o Termo de 

Responsabilidade e Sigilo, antes de qualquer contato com informações sensíveis 
da Administração Pública no âmbito do Poder Executivo Estadual, conforme 
Anexo I. 

 
5.3.1. Cabe as entidades governamentais manter o Termo de Responsabilidade 

e Sigilo assinado por cada agente público ou prestador de serviço que 
possui ou que já veio a possuir contato com informações sensíveis de 
propriedade ou sob sua custódia da entidade.  

 
5.3.2. Os Termos de Responsabilidade e Sigilo devem ser mantidos para fins de 

controle e atendimento a possíveis determinações  judiciais, administrativas 
ou auditorias formalmente designadas.  

 
5.4. Os acessos aos sistemas aplicativos corporativos e/ou finalísticos e demais 

recursos tecnológicos disponibilizados para os agentes públicos e/ou 
prestadores de serviço devem ser os indispensáveis ao exercício de suas 
atividades legítimas, devendo ser utilizados exclusivamente para atender os 
interesses da Administração Pública. 

 
5.5. Os direitos de acesso dos agentes públicos e prestadores de serviço devem ser 

prontamente revogados após o encerramento de suas atividades, contratos ou 
acordos, e ajustados após a mudança de atividades.  

 
5.6. Os direitos de acesso dos agentes públicos e prestadores de serviço devem ser 

bloqueados em situações em que estes estejam temporariamente afastados de 
suas atribuições funcionais. São exemplos de situações que requerem bloqueio: 

• Férias; 
• Licença prêmio; 
• Licença não remunerada;  
• Licença médica superior a 15 dias; 
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• Afastamento por processos disciplinares e/ou judiciais; 
• Suspensão de contrato; 
• Ocorrência de violação das regras de segurança; 
• Indiciamento. 

 
5.7.  Compete a todo gestor de sistema aplicativo corporativo ou finalístico 

gerenciar o controle de acesso dos usuários, podendo ainda deliberar pela 
descentralização das atividades de cadastramento através de gestores setoriais 
de sistema, desde que mantido controle efetivo sobre as atividades exercidas 
pelos cadastramentos setoriais. 

 
5.8. Convém que cada entidade governamental providencie, ao menos uma vez a 

cada semestre, o confronto entre os termos de responsabilidade/sigilo mantidos 
pela entidade e os acessos concedidos aos sistemas aplicativos corporativos ou 
finalísticos, promovendo as medidas corretivas sempre que detectar alguma 
divergência. 

 
5.9. A habilitação para acesso e a concessão de privilégios relativos ao ambiente 

operacional de rede de computadores ou interconexão de estações de trabalho 
entre si ou servidor de qualquer natureza, serão concedidas pelo administrador 
de rede ou pelo responsável indicado na política de segurança da entidade 
organizacional. 

 
5.10. Todo sistema aplicativo corporativo ou finalístico e demais recursos 

tecnológicos deverá possuir um controle de acesso baseado em autenticação de 
complexidade compatível com o grau de sensibilidade e criticidade das 
informações tratadas, sendo aceitável no mínimo autenticação por controle de 
senhas armazenadas de forma criptografada e níveis de acesso baseados nos 
perfis de cada usuário de acordo com suas atribuições funcionais.  

 
5.11. O agente público e/ou prestador de serviço ao ser informado de sua senha 

inicial de acesso a sistemas aplicativos ou de outros recursos tecnológicos, deve 
no seu primeiro acesso substituí-la por outra secreta e intransferível. 

 
5.11.1. Convém que os sistemas aplicativos e demais recursos tecnológicos 

sejam construídos de maneira a exigir automaticamente a troca de senhas 
pelo usuário no primeiro acesso. 

 

5.12. Todo agente público ou prestador de serviço deve possuir capacitação mínima 
nos processos, nos sistemas de informação corporativo ou finalístico e na 
utilização dos recursos necessários à sua rotina de trabalho. 

5.13. A habilitação de usuário para acesso ou manipulação de dados e informações 
disponibilizados em sistema aplicativo corporativo ou finalístico gerido por 
entidade da Administração Pública do Poder Executivo Estadual somente será 
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concedida mediante a prévia assinatura do termo de compromisso para acesso a 
sistemas informatizados cujo modelo encontra-se no Anexo II desta norma. 

 
5.14. A habilitação para acesso e a concessão de privilégios relativos ao ambiente 

operacional de rede de computadores ou interconexão de estações de trabalho 
entre si ou servidor de qualquer natureza, serão concedidas pelo Administrador 
de Rede ou pelo responsável indicado na política de segurança da entidade 
governamental. 

 
5.15. Todo sistema aplicativo corporativo ou finalístico e demais recursos 

tecnológicos que tratam de informações sensíveis e críticas deverão possuir 
controle de log´s dos acessos e transações efetuadas pelo usuário, contendo no 
mínimo: - matricula (login) de acesso; data e hora de acesso; terminal, estação 
ou meio físico de acesso; ações realizadas 

 
5.15.1. Tais registros de logs deverão ser mantidos para eventuais auditorias ou 

em atendimento a determinações judiciais.  
 

6. Disposições Finais 
 

• Casos omissos a este documento devem ser tratados pelo COSINT. 
 
• Não é dado à entidade organizacional, ao Agente Público e Prestador de 

Serviço o direito de alegar desconhecimento da Política de Segurança da 
Informação do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. 

 
• O não cumprimento da presente norma acarretará à entidade organizacional, 

ao Agente Público ou Prestador de Serviço as penalidades cabíveis, previstas 
no âmbito administrativo, cível e criminal. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

<NOME DA ENTIDADE GOVERNAMENTAL> 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO 

(Preencher em letra de forma, sem abreviações e sem rasuras) 

Nome: 
Cargo: E-mail: 
Matricula: Escolaridade: 
CPF: Data de Nascimento: 
RG: Telefone: 
Nome do Pai: 
Nome da Mãe: 
Endereço: 

 
Lotação: 

(Tratando-se de terceirizado, informar também o nome da empresa) 
COMPROMISSO LEGAL A pessoa acima qualificada, doravante denominada RESPONSAVEL, 
compromete-se perante a entidade governamental  supramencionada, por meio deste Termo de Responsabilidade e 
Sigilo, às seguintes obrigações: 

• Guardar a privacidade e o sigilo das informações que venha a ter conhecimento em razão do exercício de suas 
atividades bem como das informações disponibilizadas pela entidade governamental. A guarda da privacidade 
e do sigilo das informações não diz respeito somente a terceiros, mas também em relação aos servidores da 
própria entidade governamental  que não tenha a real necessidade de conhecimento das informações; 

• Utilizar as informações disponibilizadas pela entidade governamental  somente nas atividades a que compete 
exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, estando ciente de que suas 
ações ou consultas serão monitoradas, acompanhadas e eventualmente auditadas;  

• Guardar o sigilo e a privacidade do código de usuário e senha, pessoais e intransferíveis, para acesso as 
informações disponibilizadas, sendo responsável pelo uso indevido das mesmas, sujeito às normas legais; 

• Não coagir subordinados a fornecer senhas pessoais de acesso a sistemas ou ambientes tecnológicos da 
entidade governamental, ficando ciente que estará sujeito às normas legais; 

• Observar o sistema de classificação da informação adotado e em vigor pela entidade governamental; 
• Em casos de dúvidas acerca do grau de sigilo de determinada informação, o RESPONSÁVEL deverá reservá-

la até que venha a ser definido a ideal classificação pelo setor competente da entidade governamental. Em 
hipótese alguma se interpretará o silêncio da entidade governamental como liberação de qualquer dos 
compromissos ora assumidos. 

• Entregar a entidade governamental, ao término de seu contrato de trabalho ou da realização dos serviços que 
resultam em vínculo eventual como servidor ou prestador de serviços, todo e qualquer material de 
propriedade da entidade governamental, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa, registro de 
documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. O 
RESPONSÁVEL também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação privativa ou sob 
custódia da entidade governamental adquirida quando de sua prestação de serviços. 

• Informar imediatamente à entidade governamental acerca de qualquer violação das regras de proteção das 
informações eletrônicas ou não, por parte dele ou de quaisquer outras pessoas, inclusive nos casos de violação 
não intencional ou culposa, do sigilo da entidade. 

O RESPONSAVEL incorre nos crimes descritos no Código Penal Brasileiro, pelo uso ou divulgações indevidas 



       

 

 

 

[13] 
 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da informação – COSINT  
Norma de Segurança Estadual para Acesso a Informação  

  

das informações disponibilizadas pela entidade governamental, sem prejuízo das sanções cíveis e administrativas. 

Código Penal Brasileiro 

Art. 153 Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, 
de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 1 a 6 meses, 
ou multa.§ 1º. A divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em Lei, contidas 
ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: Pena – detenção de 1(um) a 
4(quatro) anos e multa.  

Art. 313-A Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública com o fim 
de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena – reclusão de 2(dois) a 12(doze) anos 
e multa. 

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem 
autorização ou solicitação de autoridade competente: Pena – detenção de 3(três) meses a 2(dois) anos e multa. 
Parágrafo único: As penas são aumentadas de um terço até a metade se a modificação ou alteração resulta dano 
para a Administração Pública ou para o administrado.  

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deva constituir, ou nele inserir, fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - Reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa se o documento 
é público, e reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente 
é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte.  

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo,ou facilitar-lhe a 
revelação: Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.  

Art. 325 § 1º -Nas mesma penas deste artigo incorre quem: I – permite ou facilita, mediante atribuição, 
fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de 
informações ou banco de dados da Administração Pública, II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. § 2º - 
Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos, e multa.  

Art. 327 – Considera-se funcionário público para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.  

Art. 327 § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade  paraestatal 
e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da 
Administração Pública. § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste 
capítulo, forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de entidade 
governamental da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. 

DECLARAÇÃO 

Declaro, sob as penas da lei, verdadeiras as informações neste ato prestadas, fazendo parte integrante dos registros 
e arquivos da entidade governamental supramencionada, tendo ciência do que estabelece a Política de Segurança 
da Informação do Estado e da entidade governamental, os artigos 153, 313-A, 313-B, 299, 325 e 327 do Código 
Penal Brasileiro, e demais normas complementares, aquiescendo com todas as responsabilidades inerentes ao uso 
de informações e dos recursos tecnológicos da entidade, bem como das implicações legais decorrentes do seu uso 
indevido, seja qual for a circunstância, mesmo tendo cessado contrato de trabalho ou vínculo, ciente de que os 
usuários e senhas disponibilizados para acesso as informações são de propriedade da entidade governamental, 
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portanto, sujeitos ao monitoramento e controle das ações realizadas. 

Declaro ainda que, estou ciente que a entidade governamental concede contas de acesso as informações para 
utilização exclusiva do usuário para fins laborais, portanto, não disponibilizarei nem facilitarei o uso da minha 
conta para qualquer pessoa, funcionário ou não, ainda que hierarquicamente superior. 

 

____________________,_______/________/________.            ______________________________________________________ 

Local                                     Data                                   Assinatura do compromissado/responsável  
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OBJETIVO 
 

Este termo tem como objetivo formalizar e ressaltar o compromisso de todos os agentes 
públicos e prestadores de serviços, que devido as suas funções, têm com a proteção das 
informações que suportam a administração pública estadual.    

 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

O presente termo aplica-se a todo o poder executivo da administração pública do Estado 
de Mato Grosso. 

 
REFERÊNCIA 
 

Norma de Segurança para Acessos a Informações 
 
FINALIDADE 
 

São finalidades do Termo de Responsabilidade e Sigilo:  

• Proteger as informações de propriedade ou sob custódia do Estado que 
suportam os negócios do poder executivo da administração pública estadual; 

• Informar aos signatários do Termo as suas responsabilidades, para proteger, 
usar e divulgar a informação de maneira responsável e autorizada; 

• Evitar que o signatário se exima da responsabilidade imputada alegando 
desconhecimento das práticas de segurança da informação a que este deve 
respeitar; 

• Manter sob custódia de cada entidade organizacional evidência do 
reconhecimento por parte dos signatários de suas responsabilidades com a 
proteção das informações a que têm acesso. 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
  

 



       

 

 

 

[17] 
 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da informação – COSINT  
Norma de Segurança Estadual para Acesso a Informação  

  

 
Descrição do Processo  
O processo manter Termo de Responsabilidade e Sigilo é realizado por cada entidade 
governamental visando manter tal documento com validade legal e disponível para consultas e 
análises sempre que se fizer necessário. 
 

Cri térios de Início  Critérios de Término  
O agente público ou prestador de serviço com 
vínculo à entidade governamental; 

Termo de Responsabilidade e Sigilo assinado 
pelo agente público ou prestador de serviço e 
arquivado  

Entradas  Saídas  
Informações de identificação pessoal do agente 
público ou prestador de serviço; 
Modelo oficial do Termo de Responsabilidade e 
Sigilo. 

Termo de Responsabilidade e Sigilo 
devidamente arquivado e disponível para 
consultas. 

Tarefas  
1. Caso a entidade organizacional tenha os dados de identificação do agente público ou 

prestador de serviço: 

1.1. Elaborar o termo com informações pessoais 

O termo deve ser preenchido com o nome da entidade organizacional e com as 

informações de identificação do signatário, 

1.2. Encaminhar o termo para conhecimento e assinatura . 

O Termo preenchido deve ser apresentado ao agente público ou prestador de serviço 

para que este valide seus dados de identificação e leia atentamente todo o conteúdo. 

1.3. Conferir informações de identificação pessoal 

O agente público ou prestador de serviço deve conferir as informações de 

identificação pessoal, 

1.3.1. Estando corretas, Tomar ciência do conteúdo do termo  

O agente público ou prestador de serviço deve ler atentamente todo o conteúdo 

do termo, 

1.3.2. Caso seja identificada alguma informação incorreta ou incompleta, Devolver 

termo para correção   

1.4. Tomar ciência do conteúdo do Termo. 

O agente público ou prestador de serviço deve ler atentamente o conteúdo do 

documento a fim de ter ciência de seu teor.  

1.5. Assinar duas vias do Termo. 

1.5.1. Uma via deve ser devolvida devidamente assinada e datada à entidade 

governamental; 

1.5.2. O signatário fica com uma via. 

2. Caso a entidade organizacional não tenha os dados de identificação do agente público ou 

prestador de serviço: 

2.1. Encaminhar termo para preenchimento, conhecimento e  assinatura;  
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2.2. Preencher dados de identificação 

O agente público ou prestador de serviço preenche os dados de identificação pessoal e 

segue as tarefas 1.4 e 1.5. 

 NOTA: As seguintes informações fazem parte da identificação pessoal do agente público 

ou prestador de serviço:  

a. Nome completo 

b. Cargo ou emprego público  

c. E-mail corporativo em caso de agente público ou e-mail profissional /pessoal do 

prestador de serviço 

d. Matrícula atribuída pela entidade governamental 

e. Escolaridade: 1º grau, 2º grau, superior, pós-graduado 

f. CPF 

g. RG ou documento de identificação profissional (ex.: OAB)  

h. Telefone para contato  

i. Filiação 

j. Endereço residencial 

k. Lotação e nome da empresa contratada, no caso de prestador de serviço.  
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ANEXO II - Termo de Compromisso: Acesso a Sistemas Informatizados 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
<NOME DA ENTIDADE GOVERNAMENTAL> 

TERMO DE COMPROMISSO – ACESSO A SISTEMAS INFORMATIZADOS 
(Preencher em letra de forma, sem abreviações e sem rasuras) 

I – AMBIENTE INFORMATIZADO: 
Produção: Homologação: Teste: 
Nome do Sistema: 
Módulos do Sistema/Grupo/Perfil: 
___________________________________   __________________________________ 
___________________________________   __________________________________ 
___________________________________   __________________________________ 
___________________________________   __________________________________ 
 
II – IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO (COMPROMISSADO): 
Nome: 
Cargo: E-mail: 
Matrícula: Lotação: 
CPF: Data de Nascimento: 
RG: Telefone: 
III – IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DO SISTEMA 
Nome: 
Cargo: E-mail: 
Matrícula: Lotação: 
CPF: Data de Nascimento: 
RG: Telefone: 
Assinatura Gestor/Carimbo:  
_______________________________________________          Data: __/ __/ ____ 
 

 
COMPROMISSO LEGAL Declaro estar ciente do privilégio para acesso ou alteração de informações 
do sistema informatizado desta entidade governamental que a mim é concedido através da inclusão no 
módulo/grupo/perfil do sistema de trabalho descrito neste formulário, bem como nas disposições contidas 
no instrumento Políticas e Diretrizes de Segurança da Informação Estadual do Poder Executivo do Estado 
de Mato Grosso. 
 
Comprometendo-me a: 
 
- Substituir a senha inicial informada ou gerada pelo sistema ou recurso do ambiente informatizado desta 
entidade governamental, por outra secreta, pessoal e intransferível; 
- Acessar os sistemas e recursos do ambiente informatizado somente para atender os interesses legítimos 
da entidade supramencionada; 
- Não revelar fora do âmbito profissional fato ou informação de qualquer natureza de que tenha 
conhecimento por força de minhas atribuições, salvo em decorrência de decisão de autoridade competente 
na esfera administrativa ou judicial; 
- Manter o necessário cuidado quando da exibição de dados em tela, impressos ou gravados em meios 
eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas não autorizadas; 
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- Não me ausentar da estação de trabalho sem bloquear ou encerrar a sessão em uso do sistema ou recurso 
do ambiente informatizado desta entidade, dificultando assim a possibilidade de acesso indevido por 
pessoas não autorizadas;   
- Responder em todas as instâncias, pelas conseqüências das ações ou omissões de minha parte que 
possam colocar em risco ou comprometer a exclusividade do conhecimento de minha senha ou a 
utilização dos privilégios a que tenho acesso; 
- Informar ao gestor do sistema qualquer modificação na minha relação funcional estatutária, 
empregatícia ou contratual com a entidade governamental a que estou vinculado. 

DECLARAÇÃO DO USUÁRIO 
Declaro, sob as penas da lei, verdadeiras as informações neste ato prestadas, fazendo parte integrante dos 
registros e arquivos da entidade governamental supramencionada, tendo ciência do que estabelece a 
Políticas e Diretrizes de Segurança da Informação Estadual e políticas de segurança da informação da 
entidade, os artigos 153, 313-A, 313-B, 299, 325 e 327 do Código Penal Brasileiro, e demais normas 
complementares, aquiescendo-me com todas as responsabilidades inerentes ao uso de informações e dos 
recursos tecnológicos da entidade, bem como das implicações legais decorrentes do seu uso indevido, seja 
qual for a circunstância, ciente de que os usuários e senhas disponibilizados para acesso as informações 
são de propriedade da entidade, portanto, sujeitos ao monitoramento e controle das ações realizadas. 
 
Declaro ainda que, estou ciente de que a entidade concede contas de acesso às informações para utilização 
exclusiva do usuário para fins laborais, portanto, não disponibilizarei nem facilitarei o uso da minha conta 
para qualquer pessoa, funcionário, empregado ou não, ainda que hierarquicamente superior. 
 
 
__________________,_______/________/________.  ___________________________________________________ 
Local                                                              Data                                            Assinatura do compromissado/responsável/usuário 
 
 
__________________,_______/________/________.  ___________________________________________________ 
Local                                                              Data                                            Assinatura/Carimbo do superior imediato  
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OBJETIVO 

 
Este termo tem como objetivo formalizar o compromisso que todos os agentes públicos 
e prestadores de serviços têm com a segurança das informações a partir da concessão dos 
acessos a sistemas informatizados da administração pública estadual.    

 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

O presente termo aplica-se a todo o poder executivo da administração pública do Estado 
de Mato Grosso. 

 
REFERÊNCIA 
 

Norma de Segurança para Acessos a Informações.  
 
FINALIDADE 
 

São finalidades do Termo de Compromisso – Acesso a Sistemas de Informatizados:  

• Proteger dados e informações disponibilizadas em sistemas aplicativos que 
apóiam os negócios da administração pública do poder executivo estadual; 

• Informar aos signatários do Termo as suas responsabilidades, no uso dos dados 
e informação de maneira responsável e autorizada; 

• Evitar que o signatário se exima da responsabilidade imputada alegando 
desconhecimento das práticas de segurança da informação a que este deve 
respeitar. 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
 

Manter Termo de Compromisso – Acesso a Sistemas                                                   1/ 2           

Superior Imediato

Gestor do Sistema 

Informatizado ou Gestor 

Setorial

Usuário do Sistema

Início

Obter ‘de acordo” 

com superior 

imediato

Encaminhar Termo 

de Compromisso 

para Gestor 

Sistema

Via Usuário

Via Gestor do 

Sistema

Preencher Termo 

de Compromisso (2 

vias)

Tomar ciência do 

conteúdo do Termo

Assinar 2 vias do 

Termo

Via Usuário

Via Gestor do 

Sistema

Validar necessidade 

do acesso

Necessário 

para exercer 

atividades 

laborais

Assinar 2 vias do 

Termo

Rejeitar

N

S

1

Via Usuário

Via Gestor do 

Sistema

Verificar se 

preenchimento 

completo e coerente

OK

Devolver Termo

N

Via Gestor do 

Sistema

Via Usuário

1

Preencher dados de 

identificação

A

S
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Manter Termo de Compromisso – Acesso a Sistemas                                                   2/ 2           

Gestor do Sistema Informatizado / ou Gestor 

Setorial
Usuário do Sistema

A

Devolver 1 via para 

usuário

Via Usuário

Via Gestor do 

Sistema
Manter 1 via 

arquivada

Fim

1

Providenciar acesso

Assinar Termo (2 

vias) 
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Descrição do Processo 
O processo Manter Termo de Compromisso – Acesso a Sistemas é realizado por cada 
Gestor de Sistema Informatizado da Administração Estadual quando da autorização de 
acesso a cada usuário ao sistema. Tal processo visa à formalização das responsabilidades 
tomadas por cada usuário ao obter acesso e fazer uso dos sistemas informatizados que 
apóiam os negócios da administração pública estadual do poder executivo. 
 
Critérios de Início Critérios de Término 
Necessidade do agente público ou prestador 
de serviço de obter acesso a determinado 
sistema informatizado para exercer 
atividades legitimas de interesse da entidade 
organizacional.  

Termo de Responsabilidade e Sigilo – 
Acesso a Sistemas - assinado pelo agente 
público ou prestador de serviço usuário 
do sistema e mantido pelo gestor do 
sistema.   

Entradas Saídas 
Informações de identificação pessoal do 
agente público ou prestador de serviço; 
Modelo oficial do Termo de Compromisso – 
Acesso a Sistema Informatizado. 

Termo de Responsabilidade e Sigilo – 
Acesso a Sistema Informatizado - 
devidamente mantido e disponível para 
consultas. 

Tarefas 
3. Preencher Termo de Compromisso (2 vias;) 

3.1.  O pretenso usuário do sistema, ou mesmo seu superior imediato, diante da 

necessidade de obter acesso a determinado sistema informatizado, deve preencher 

em duas vias o Termo de Compromisso – Acesso a Sistemas: 

• Ambiente Informatizado: Indicar com um “x” os ambientes do sistema a que o 

usuário necessita acesso (produção e/ou homologação e/ou teste);  

• Nome do Sistema 

• Módulos do Sistema, grupo e perfil, se for o caso; 

• Identificação do usuário (compromissado); 

o Nome do pretenso usuário 

o Cargo ocupado pelo pretenso usuário na entidade organizacional; 

o E-mail corporativo ou outro utilizado para questões relacionadas ao 

trabalho; 

o Matrícula funcional; 

o Lotação; 

o CPF; 

o Data de nascimento (dd/mm/aaaa); 

o R.G.; 

o Telefone comercial. 

4. Tomar ciência do conteúdo do Termo; 

4.1. O pretenso usuário deve ler atentamente o Compromisso Legal e a Declaração do 
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Usuário constantes no Termo. 

5. Assinar 2 vias do Termo; 

5.1. Após leitura atenta, o pretenso usuário deve preencher local, data e assinar em local 

apropriado nas duas vias do Termo (local, data, assinatura do compromissado). 

 

6. Obter “de acordo” com superior imediato; 

6.1.1. O termo devidamente assinado pelo pretenso usuário deve ser encaminhado ao 

seu superior imediato para que este valide a real necessidade dos acessos 

solicitados.   

7. Validar necessidade de acesso;  

O superior imediato deve assegurar que o acesso é necessário e imprescindível para 

as atividades laborais do pretenso usuário. 

7.1. Não sendo necessário e imprescindível o acesso solicitado para que o pretenso 

usuário exerça suas atividades laborais na entidade organizacional, o superior 

imediato rejeita o pedido.  

7.2. Sendo necessário e imprescindível o acesso, o superior imediato retifica a 

solicitação assinando em local apropriado as duas vias do Termo, preenchendo 

local e data.  

8. Encaminhar Termo de Compromisso para Gestor do S istema; 

8.1. As duas vias do termo devidamente preenchidas e assinadas pelo pretenso usuário e 

seu superior imediato são encaminhadas para o Gestor do Sistema Informatizado em 

questão ou para um gestor setorial designado para atender unidades específicas ou 

outras entidades organizacionais. 

9. Verificar se preenchimento completo ou coerente;  

9.1. O gestor do sistema ou gestor setorial verifica se o termo está devidamente 

preenchido e assinado pelo pretenso usuário e seu superior imediato.  

9.1.1. Não estando completo, ou devido a outros motivos onde o acesso não será 

autorizado, o termo poderá ser devolvido ou desconsiderado encerrando assim o 

processo. 

9.1.2. Estando o Termo em suas duas vias completo, dá-se prosseguimento aos 

processos instituídos de concessão de acessos. 

 

NOTA: Esta tarefa do fluxo não substitui outros pro cedimentos para a verificação da 

viabilidade e legitimidade da concessão de acessos.  Ressalta-se que o intuito deste 

processo é manter o Termo de Compromisso com valida de legal a todos os usuários 

dos sistemas aplicativos corporativos ou finalístic os . 
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10. Preencher dados de identificação;  

10.1. O gestor do sistema ou gestor setorial, se for o caso, preenche seus dados de 

identificação nas duas vias do termo. 

11. Assinar Termo (2 vias);  

11.1. O gestor do sistema ou gestor setorial, se for o caso, data, assina e carimba 

em local apropriado nas duas vias do termo.   

12. Devolver 1 via para o usuário; 

12.1. Uma via deve ficar sob a guarda do usuário para que este possa consultá-lo sempre 

que necessário. 

13.  Manter 1 via arquivada. 

13.1.1. Uma via deve ficar arquivada sob a guarda do gestor do sistema ou gestor 

setorial ficando disponível para, a qualquer tempo, ser auditada ou atender 

alguma demanda judicial.  

 

  


