FICHA DE CADASTRO PARA USO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,
CORREIO ELETRÔNICO, ACESSO À INTERNET E MENSAGENS
INSTANTÂNEAS.
Nome: ___________________________________________________________
Vínculo com a Prefeitura Municipal de Mairiporã:
( ) Efetivo
( ) Cargo de Confiança
( ) Contrato Temporário
( ) Estagiário
( )Outro:______________________________
Secretaria:__________________________________________________________
Setor: ___________________________________________________________
Cargo/Função:
__________________________________________________________
Documento de Identificação (CPF e RG): __________________________
Endereço Residencial: _________________________________________
Telefone Residencial: ____________ Telefone Celular: _______________
Nome da conta de acessos (username): ___________________________
Data do término da validade (definida pelo responsável pela autorização da conta)
______/_____/_____.
A autoridade abaixo nominada, solicita que o servidor nominado neste termo, seja
cadastrado como usuário do(s) seguinte(s) sistema(s):
TIPO DE SERVIÇO SOLICITADO:
( ) ACESSO À REDE
( ) ACESSO À INTERNET
( ) CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
( ) UTILIZAÇÃO DE MENSAGENS INSTANTÂNEA
( ) SENHA DE ACESSO AO TELEFONE

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro ser conhecedor(a) das determinações contidas no Decreto nº 7.327 de 07
de fevereiro de 2015, referente ao uso da Rede de Comunicação de Dados,
Correio Eletrônico, Acesso a Internet e Mensagens Instantâneas. Comprometo-me
a respeitar as normas da Prefeitura Municipal de Mairiporã relativas ao assunto,
assumindo as consequências administrativas, civis e penais decorrentes do desvio
de finalidade e do desrespeito às normas de uso de contas de acesso.
Comprometo-me, ainda, a aceitar eventuais alterações e regulamentações futuras,

assim como de comunicar meu desligamento da Prefeitura Municipal de Mairiporã
ou de minha unidade, a qualquer título, para a regularização da conta de acesso.
DECLARO AINDA ASSUMIR TOTAL RESPONSABILIDADE:
por qualquer atividade realizada dentro da rede da Prefeitura Municipal de
Mairiporã com a conta de usuário recebida;
pela utilização com segurança da conta e senha de modo privativo,
confidencial e não compartilhado com terceiros, em todos os níveis de acesso:
rede, sistema operacional, aplicações ou qualquer sistema da rede;
pela aceitação ou validação da integridade das informações e transações
efetivadas com a conta de usuário aqui identificada.
CONDIÇÕES DE USO:
O acesso à Rede de Comunicação de Dados da Prefeitura Municipal de Mairiporã,
a utilização da Internet dentro da rede, a utilização do Correio Eletrônico (e- mail) e
o acesso a Mensagens Instantâneas através da conta de acesso recebida pelo
usuário aqui identificado deverão restringir-se única e exclusivamente, para realizar
operações relacionadas com as atividades laborais desempenhadas no órgão ou
unidade a que pertence.
A utilização da Internet destina-se ainda como fonte de pesquisa lícita e consulta
de informações relativas à atividade laboral desempenhada.
Dentro da rede somente poderão ser utilizados serviços de e-mails dos domínios
registrados pela Prefeitura Municipal de Mairiporã no registro @mairipora.sp.gov.br.
Os acessos a Internet são monitorados e registrados em nível de usuário e todos
os sites e serviços que não se enquadrem na política de uso definida através do
DECRETO Nº 7.327 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2015 podem ser bloqueados;
O conteúdo de correio eletrônico é monitorado por software com objetivo de evitar
a infiltração de código malicioso no ambiente de Rede de Comunicação de Dados
da Prefeitura Municipal de Mairiporã;
Por ser verdade, firmo a presente.
Assinatura do usuário: _____________________________
Mairiporã/SP, ______de __________ de __

Chefia imediata:
Nome: _____________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________
Assinatura da Secretaria: _______________________________________

