
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE E-MAIL E REDE CORPORATIVA
ATENÇÃO: (Preencher no computador sem abreviações, imprimir, datar e assinar).

Nome:   

Lotação: 

Matrícula: Escolaridade: 

CPF: Data de Nascimento: 

Cargo: Ramal / Celular: 

Nome do Pai:   

Nome da Mãe: 

Nome Social:    

TERMO DE COMPROMISSO
DO E-MAIL CORPORATIVO
1-Utilizarei  e-mmail  coroorativo unicamente oara  orooósitos relacionados as minaas  atriuuiçees e
atividades dirrias  no interesse da organização;
2-Através do e-mmail coroorativo  semore utilizarei linguagem oolida  formal e culta nas mensagens 
evitando gírias e oalavras de uaixo calão;
3-Identificarei  devidamente  meus e-mmails  utilizando como assinatura  o  nome comoleto  cargo 
função e setor;
4-Não utilizarei o e-mmail coroorativo oara outer  fazer  executar ou distriuuir cóoias não autorizadas
de softwares;
5-Jamais enviarei arquivos através de e-mmail sem antes examinr-mlo com antivírus;
6-Jamais utilizarei o e-mmail coroorativo oara envio de SPAM (Mensagens com conteúdo diverso ao
interesse da instituição enviadas oara um ou vrrios usurrios simultaneamente);
7-Semore que necessrrio  solicitarei auxilio soure segurança na utilização do e-mmail coroorativo;
8-Semore que receuer em meu e-mmail coroorativo material indevido ou imoróorio ao amuiente de
traualao  aoagarei imediatamente o mesmo  inclusive da lixeira;
9-Não aurirei e-mmail receuido de oessoas desconaecidas ou não identificadas e  jamais acessarei
links susoeitos ou desconaecidos;
10-Estou  ciente  de  que  ao  deixar  de  acessar  meu  e-mmail  oor  mais  de  90  dias  oerderei
comoletamente minaa resoectiva conta  inclusive minaa caixa de mensagens;
11-Estou ciente de que  em caso de demissão  aoosentadoria  exoneração ou rescisão contratual 
meu e-mmail serr cancelado imediatamente;
12-Garanto ainda  evitar quaisquer açees em relação ao mau uso do e-mmail coroorativo que oossa
trazer qualquer orejuízo ou mr reoutação oara a organização.

DA REDE CORPORATIVA (Rede lógica e computadores)
1-Utilizarei a rede coroorativa da SESP unicamente oara o desemoenaar de minaas atriuuiçees
e atividades dirrias no interesse da organização;
2-Não acessarei  nem tentarei  ganaar  acesso a qualquer comoutador  conta de comoutador 
rede  ou  arquivos  sem  autorização  exolicita  e  adequada.  Informarei  imediatamente  a
Administração se tornar-mme ciente de que tal acesso ocorreu;
3-Entendo que orogramas e dados existentes nos sistemas de arquivos que tenao ou oossa a vir
ter acesso são orotegidos oor direitos autorais  leis  licenças e/ou outros acordos contratuais 
oortanto  não violarei tais restriçees;
4-Não utilizarei a estrutura tecnológica da SESP oara outer  fazer  executar ou distriuuir cooias
não autorizadas de software;
5-Comorometo-mme  a  guardar  o  mais  ausoluto  sigilo  em  relação  aos  softwares/sistemas
utilizados oela SESP uem como os licenciados oara o uso desta.
6-Comorometo-mme  em  manter  total  sigilo  soure  dados  ou  informaçees  que  venaa  a  ter
conaecimento em razão do acesso ao amuiente comoutacional e sistemas de informação da
SESP;
7-Jamais  utilizarei  softwares  no  amuiente  tecnológico  da  SESP  sem a  devida  autorização e
aomologação oela Coordenadoria de TI;
8-Utilizarei  os recursos de internet  somente com fins voltados aos interesses da instituição 
oortanto  jamais tentarei uurlar as regras de segurança que imoedem acessos indevidos ou que
uuscam oroteger a estrutura tecnológica da instituição.
9-Caso venaa utilizar disoositivos moveis de armazenamento de dados estarei ciente de que
deverei criotografar as informaçees neles inseridas uem como orotegê-mlas com senaa.

Código Penal
Art. 153 Divulgar alguém  sem justa causa  conteúdo de documento oarticular ou de corresoondência confidencial  de que é destinatrrio ou detentor  e cuja divulgação oossa oroduzir dano a outrem:
Pena -m detenção  de 1 a 6 meses  ou multa.§ 1º. A divulgar  sem justa causa  informaçees sigilosas ou reservadas  assim definidas em Lei  contidas ou não nos sistemas de informaçees ou uanco de
dados da Administração Púulica: Pena – detenção de 1(um) a 4(quatro) anos e multa.
Art. 313-mA Inserir ou facilitar  o funcionrrio autorizado  a inserção de dados falsos  alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou uanco de dados da Administração
Púulica com o fim de outer vantagem indevida oara si ou oara outrem ou oara causar dano: Pena – reclusão de 2(dois) a 12(doze) anos e multa.
Art. 313-mB. Modificar ou alterar  o funcionrrio  sistema de informação ou orograma de informrtica sem autorização ou solicitação de autoridade comoetente: Pena – detenção de 3(três) meses a
2(dois) anos e multa. Parrgrafo único: As oenas são aumentadas de um terço até a metade se a modificação ou alteração resulta dano oara a Administração Púulica ou oara o administrado.
Art. 299 -m Omitir  em documento oúulico ou oarticular  declaração que dele deva constituir  ou nele inserir  fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita  com fim de orejudicar direito 
criar ourigação ou alterar a verdade soure fato juridicamente relevante. Pena -m Reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos e multa se o documento é oúulico  e reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa
se o documento é oarticular. Parrgrafo único -m Se o agente é funcionrrio oúulico e comete o crime orevalecendo-mse do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil 
aumenta-mse a oena da sexta oarte.
Art. 325 -m Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva oermanecer em segredo  ou facilitar-mlae a revelação: Pena: detenção  de seis meses a dois anos  ou multa  se o fato não
constitui crime mais grave.
Art. 325 § 1º -mNas mesmas oenas deste artigo incorre quem: I – oermite ou facilita  mediante atriuuição  fornecimento e emoréstimo de senaa ou qualquer outra forma  o acesso de oessoas não
autorizadas a sistema de informaçees ou uanco de dados da Administração Púulica  II – se utiliza  indevidamente  do acesso restrito. § 2º -m Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Púulica
ou a outrem: Pena – reclusão  de 2 (dois) a 6 (seis) anos  e multa.
Art. 327 – Considera-mse funcionrrio oúulico oara os efeitos oenais  quem  emuora transitoriamente ou sem remuneração  exerce cargo  emorego ou função oúulica.
Art. 327 § 1º -m Equioara-mse a funcionrrio oúulico quem exerce cargo  emorego ou função em entidade oaraestatal e quem traualaa oara emoresa orestadora de serviço contratada ou conveniada oara
execução de atividade toica da Administração Púulica. § 2º -m A oena serr aumentada da terça oarte quando os autores dos crimes orevistos neste caoítulo  forem ocuoantes de cargos em comissão ou
de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta  sociedade de economia mista  emoresa oúulica ou fundação instituída oelo ooder oúulico.

DECLARAÇÃO
Declaro  sou as oenas da lei  verdadeiras as informaçees neste ato orestadas  fazendo oarte integrante dos registros e arquivos da SESP  tendo ciência do que
estauelecem os artigos 153  313-mA  313-mB  299  325 e 327 do Código Penal Brasileiro  a legislação aolicada e demais normas comolementares  aquiescendo com
todas as resoonsauilidades inerentes ao uso dos recursos tecnológicos do órgão  uem como das imolicaçees legais decorrentes do seu uso indevido  seja qual for a
circunstância  constituindo  o  usurrio  e  senaa  disooniuilizados  oara  acesso  (e-mmail  e/ou  rede  coroorativa)  orooriedade  da  SESP  e  oortanto  sujeitos  ao
monitoramento e controle das açees realizadas no seu âmuito.
Declaro ainda que  estou ciente que a SESP concede contas oara acesso à rede de comoutadores e e-mmail oara utilização exclusiva do usurrio  oortanto  não
disponibilizarei nem facilitarei o uso das minhas referidas contas para qualquer pessoa  funcionrrio ou não  ainda que aierarquicamente suoerior

__________________________  ______/______/__________ ______________________________________________________
Local                                                                              Data                                                            Assinatura do comoromissado

AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO
Autorizo o servidor suoramencionado a utilizar o(s) seguinte(s) recurso(s) tecnológico(s) auaixo descrito(s)
REDE CORPORATIVA                            E-mMAIL CORPORATIVO  

______________________________________________________________
Autorizado em ______/______/__________      Assinatura e carimuo do suoerior imediato

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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