Termo de Responsabilidade para Usuário da Ferramenta
de Análise e Inteligência de Negócios OBIEE
I – Ambiente
Produção:

X

Homologação:

Área de Negócios:
II – Identificação do Usuário
Nome:
CPF:

Cargo:

Data Nascimento:

Matrícula:

Órgão:

Lotação:

E-mail:

Telefone:

III– Responsável pelo Cadastro

(Preenchimento realizado pela SESP/STI)

Nome:
E-mail:

Lotação:

Data do Cadastro:
COMPROMISSO LEGAL
A pessoa acima qualificada, doravante denominada RESPONSAVEL, como usuário da Ferramenta de Analise OBIEE, declara conhecer e cumprir os termos e condições
abaixo descritas, bem como não divulgar sem autorização segredos e informações oriundas da Ferramenta de Analise OBIEE, de conformidade com as seguintes cláusulas e
condições:
Artigo 1º - O RESPONSÁVEL reconhece que como usuário da Ferramenta de Analise OBIEE estabelece contato com informações estratégicas da Segurança Pública do
Governo do Estado de Mato Grosso e que, portanto, devem ser adequadamente protegidas.
Artigo 2º - As informações constantes na Ferramenta de Analise OBIEE são de propriedade de seus órgãos gestores, e devem ser utilizadas exclusivamente para atender aos
interesses do órgão e as do Estado (Administração Pública - poder executivo) de maneira geral.
Artigo 3º - Somente as pessoas devidamente autorizadas para tal poderão divulgar dados e informações extraídas da Ferramenta de Analise OBIEE para terceiros. Inclui-se
nesta categoria, por exemplo, outros servidores públicos, consultores, imprensa.
Artigo 4º - O RESPONSÁVEL responderá por todos os acessos realizados sob sua identificação, salvo situações que comprovem que o RESPONSÁVEL não é o autor
dos acessos e que não tenha incorrido em negligências.
Artigo 5º - O órgão responsável pela gestão da Ferramenta, bem como o órgão gestor da informação, poderá a qualquer momento monitorar e auditar os acessos ocorridos.
Artigo 6º - O RESPONSÁVEL deve manter o sigilo de sua senha de acesso, não sendo permitido o seu compartilhamento.
§ 1º - Deve-se evitar anotar as senhas de acesso, por exemplo, em papel, arquivos sem proteção ou dispositivos móveis.
Artigo 7º - Durante o acesso a ferramenta, o RESPONSÁVEL deve prevenir o acesso não autorizado por terceiros.
§ 1º - O RESPONSÁVEL não deve deixar o computador a que estiver fazendo uso desassistido durante o acesso a Ferramenta de Analise OBIEE.
§ 2º - Caso o RESPONSÁVEL necessite distanciar-se do equipamento a que estiver fazendo uso durante o acesso a Ferramenta de Analise OBIEE, a tela do computador
deve ser bloqueada por senha, ou, o RESPONSÁVEL deve encerrar o acesso a Ferramenta.
§ 3º - O RESPONSÁVEL deve certificar-se de que o computador a que estiver fazendo uso para acessar a Ferramenta está devidamente protegido contra ações de vírus e
de outros códigos maliciosos capazes de roubar senhas.
Artigo 8º - O RESPONSÁVEL responde também pela proteção dos dados e informações extraídas da Ferramenta de Analise OBIEE, sob sua guarda, e que se apresentam
fora dos limites da Ferramenta, tais como, mas não limitados a:
I.impressos em papel;
II.em arquivos gerados por planilhas, editores de texto, e por outros programas;
III.em mensagens eletrônicas;
Artigo 9º - Caso perceba possuir mais acessos do que necessário para o desempenho de suas atividades, o RESPONSÁVEL deve informar ao seu gerente imediato para
que este proceda à solicitação de revogação dos acessos desnecessários.
Artigo 10º - O RESPONSÁVEL obriga-se perante o seu órgão de origem a informar imediatamente acerca de qualquer violação das condições de uso aqui expressas
(culposa ou não intencional) por parte dele ou de quaisquer outras pessoas.
Artigo 11º - O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste termo implicará na responsabilidade administrativa, civil e criminal dos que estiverem envolvidos.
Artigo 12º - O RESPONSÁVEL se compromete a ser multiplicador de conhecimento da Ferramenta Oracle BI a outros colaboradores.

____________________________________________________________________________________________________________________
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, 313B, 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.
OBSERVAÇÕES
i. O solicitante precisa preencher os itens I e II.
ii. Sempre informar o email institucional.
iii. O formulário deve ser assinado pelo usuário solicitante e por seu superior imediato.
iv. A área de negócios deve ser identificada pelo nome do sistema, como por exemplo: SROP, SIC, SIOSP, Monitoramento de Crimes etc.

____________________,_______/________/________.

Local

Data

_________________________________________________________
Assinatura do usuário

__________________________________________________________
Assinatura/Carimbo do Superior Imediato/ Setor de Inteligência

Governo do Estado de Mato Grosso
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