










Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

ANEXO I 

Solicitação de acesso à rede corporativa (S.A.R.C)
Poder Executivo do Município de Torres (RS)

□ Cadastramento         □ Bloqueio         □ Desbloqueio         □ Exclusão

Justificativa____________________________________________________________

Nome:________________________________________________________________

Setor:_____________________________Função:_____________________________

CPF:______________________________Identidade:__________________________

Matricula:__________________________Ramal:______________________________

Nome do responsável (Setor/Departamento):_________________________________

Em caso de uso do software de administração pública assinale os módulos.
□  Almoxarifado □  Cemitério

□  Compras □  Contabilidade

□  Escola □  Folha

□  Frota □  Internet

□  Licitação □  Patrimônio 

□  Planejamento □  Protocolo

□  Saúde □  Tributação

Outros:______________________________________________________________

Torres, ______ de ___________________ de _______.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo setor ou departamento

_________________________________________________
 Assinatura do Responsável de TI / Matrícula / CPF
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

ANEXO II 

Requerimento de E-mail Corporativo (R.E.C.)
Poder Executivo do Município de Torres (RS)

Nome do Solicitante:_________________________________________________________

Setor:_________________________________Função:_____________________________

Matricula:______________________________Ramal:______________________________

Motivo da Solicitação:________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Email a ser criado no domínio corporativo: 

E-Mail: ______________________________________________________@torres.rs.gov.br

Torres, ______ de ___________________ de ______.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo setor ou departamento

_________________________________________________
Assinatura do solicitante
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

ANEXO III 

Requerimento Sites Específicos (R.S.E.)
Poder Executivo do Município de Torres (RS)

Nome do Solicitante:____________________________________________________

User ID rede corporativa: ________________________________________________

Setor:_____________________________Função:_____________________________

Matrícula:__________________________Ramal:______________________________

Motivo da Solicitação:____________________________________________________

Sites solicitados ao desbloqueio: 

www._________________________________________________________________ 

Justificativa :___________________________________________________________

www._________________________________________________________________ 

Justificativa :___________________________________________________________

www._________________________________________________________________ 

Justificativa :___________________________________________________________

www._________________________________________________________________ 

Justificativa :___________________________________________________________

www._________________________________________________________________ 

Justificativa :___________________________________________________________

www._________________________________________________________________ 

Justificativa :___________________________________________________________

Obs:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Torres, ______ de ___________________ de ______.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo setor ou departamento

__________________________________________________
Assinatura do Solicitante
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

ANEXO IV

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Política de Uso da rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de e-mails

corporativos.

Eu, ______________________________________________________________________

Setor: _____________________________Função: _______________________________

CPF: ______________________________ Identidade: ____________________________

Matrícula: __________________________ Ramal:________________________________

User ID da rede corporativa: _______________________________________, 

Declaro haver solicitado acesso a rede corporativa, computadores, Internet e/ou 
utilização de e-mail e me comprometendo a:

a) Acessar a rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de e-mail, somente
com autorização (usuário/senha), por necessidade de serviço ou por determinação expressa
de  superior  hierárquico,  realizando  as  tarefas e  operações em estrita  observância  aos
procedimentos, normas e disposições contidas na instrução normativa que rege o acesso a
rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de e-mail ;

b) Utilizar a caixa postal (e-mail) colocada a minha disposição somente por necessidade de
serviço  ou  por  determinação expressa  de  superior  hierárquico,  realizando as  tarefas e
operações, em estrita observância aos procedimentos, normas e disposições contidas na
instrução normativa  que  rege  o  acesso a  rede  corporativa,  computadores,  Internet  e/ou
utilização de e-mail;

c) 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
competente na esfera legal ou judicial, bem como de autoridade superior;

d) Manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na
gravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a tomar ciência pessoas
não autorizadas;

e) Não me ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do navegador
(browser), bloquear estação de trabalho, bem como encerrar a seção do cliente de correio,
garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;

f) Não revelar minha senha de acesso a rede corporativa, computadores, Internet e/ou de
minha  caixa  postal  (e-mail)  a  ninguém  e  tomar  o  máximo  de  cuidado  para  que  ela
permaneça somente de meu conhecimento;

g)  Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões de
minha parte que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de
minha senha ou das transações a que tenha acesso.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

Declaro, ainda, estar plenamente esclarecido e consciente que:

1) Não é  permitida  a navegação em sites pornográficos, defensores do uso  drogas, de
Pedofilia ou sites de cunho racistas e similares;

2) É minha responsabilidade cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade das
informações contidas  em minha caixa  postal  (e-mail),  devendo comunicar  por  escrito  à
chefia imediata quaisquer indícios ou possibilidades de irregularidades, de desvios ou falhas
identificadas  no  sistema  de  correio,  sendo  proibida  a  exploração  de  falhas  ou
vulnerabilidades porventura existentes;

3) O acesso à informação de minha caixa postal (e-mail) não me garante direito sobre ela,
nem  me  confere  autoridade  para  liberar  acesso  a  outras  pessoas,  pois  se  constitui
informações pertencentes da administração municipal, uma vez que faço uso para melhor
desempenhar minhas atividades administrativas;

4) Constitui descumprimento de normas legais, regulamentares e quebra de sigilo funcional
divulgar dados obtidos por meio do uso de minha caixa postal (e-mail) ao qual tenho acesso
para outros servidores não envolvidos nos trabalhos executados;

5) Devo alterar minha senha, sempre que obrigatório ou que tenha suspeição de descoberta
por terceiros, não usando combinações simples que possam ser facilmente descobertas;

6) Respeitar as normas de segurança e restrições de sistema impostas pelos sistemas de
segurança implantados na instituição;

7)  Cumprir  e  fazer  cumprir  os  dispositivos  da  Política  Corporativa  de  Segurança  da
Informação, de suas diretrizes, bem como deste Termo de Responsabilidade.

Ressalvadas  as  hipóteses  de  requisições  legalmente  autorizadas,  constitui  infração
funcional a revelação de segredo do qual me apropriei em razão do cargo. Sendo crime
contra a administração pública, a divulgação a quem não seja servidor da Prefeitura de
Torres-RS,  as  informações  a(s)  qual(is)  tenho  acesso,  estando  sujeito  às  penalidades
previstas em lei;

Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, e de outras infrações disciplinares, constitui
falta de zelo e dedicação às atribuições do cargo e descumprimento de normas legais e
regulamentares, não proceder com cuidado na guarda e utilização de senha ou emprestá-la
a outro servidor, ainda que habilitado;

Constitui infração funcional e penal enviar ou facilitar o envio por terceiros de e-mails falsos,
ficando o infrator sujeito a punição com a demissão, conforme responsabilização por crime
contra a Administração Pública, tipificado no art. 313-A e 313-B, do Código Penal Brasileiro
(Decreto-Lei 2.848, de 1940).

Declaro,  nesta  data,  ter  ciência  e  estar  de  acordo  com  os  procedimentos  acima
descritos, comprometendo-me a respeitá-los e cumpri-los plena e integralmente. 

____________________________________ _________________________________

(nome do usuário / Matrícula / CPF)

____________________________________ _________________________________

( Assinatura do Responsável de TI / Matrícula / CPF)

Este documento deve ser assinado em 02 (duas) vias - 1ª via arquivo TI, 2ª Via

usuário.
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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

ANEXO V

Requerimento Para Uso de Dispositivos Portáteis (RDP)
Poder Executivo do Município de Torres (RS)

Nome do Solicitante:______________________________________________________

Setor:_______________________________Função:_____________________________

Matricula:____________________________Ramal:______________________________

Motivo da Solicitação:______________________________________________________

Descrição do Dispositivo:____________________________________________________

Motivo do uso do Dispositivo:_________________________________________________

Obs:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Torres, ______ de ___________________de ______.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo setor ou departamento

__________________________________________________
Assinatura do Solicitante

11



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

ANEXO VI 

Solicitação de Cadastro Para Uso do  Telefone
Poder Executivo do Município de Torres (RS)

□ Cadastramento         □ Bloqueio         □ Desbloqueio         □ Exclusão

Nome:________________________________________________________________

Setor:_____________________________Função:_____________________________

CPF:______________________________Identidade:__________________________

Ramal:__________________________

IMPORTANTE:

Por padrão, ao usuário será creditado um valor de 60 minutos, para efetuar ligações;

Os créditos disponibilizados tem  validade de um mês,  e serão renovados automaticamente 

no primeiro dia do mês seguinte;

Os telefones corporativo, não devem ser utilizados para fins particulares, pois a linha deverá

ficar sempre a disposição para o trabalho.

Torres, ______ de ___________________ de _______.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável pelo setor ou departamento

__________________________________________________
Assinatura do Solicitante
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