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TERMO DE RESPONSABILIDADE – USO DE LOGIN E SENHA 

 

Pelo presente termo, identifico-me junto à Prefeitura Municipal de Assis para 

utilização do Código de Acesso (login) e Senha para o sistema de EXTRANET 

disponibilizado no endereço https://www.assis.sp.gov.br/adm 

Declaro ter conhecimento das responsabilidades advindas do recebimento do Login 

de acesso e senha, para exercício de minha função, a saber: 

a) A EXTRANET é monitorada por meio de Login que permite identificar e 

rastrear o uso e mau uso do mesmo, em caráter de segurança e sigilo. 

b) A senha é personalíssima e intransferível, o que acarreta a responsabilidade 

pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão proposital a 

terceiros ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço. 

c) Constitui mau uso da referida senha sua utilização para fins estranhos à 

competência funcional ou para fins de acesso à dados e informações 

estranhos à finalidade pública da referida ferramenta;  a utilização, pelo 

mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para 

fins lícitos; a utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na 

gestão da EXTRANET auferindo ou produzindo vantagens pessoais, causando 

ou imputando prejuízo a outrem de qualquer espécie. 

d) O usuário que emprestar e fizer indevido da senha poderá responder nos 

termos da legislação vigente. 

 

Assis, ______ de _________________ de ______. 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome do Servidor: _____________________________________ 

Login: _______________________________________________ 

CPF:__________________________________________________ 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – USO DE LOGIN E SENHA 

 

Pelo presente termo, identifico-me junto à Prefeitura Municipal de Assis para 

utilização do Código de Acesso (login) e Senha para o sistema Gerenciador de 

Diário Oficial Eletrônico (GDOE) disponibilizado no endereço 

https://www.gdoe.com.br/assis. 

Declaro ter conhecimento das responsabilidades advindas do recebimento do Login 

de acesso e senha, para exercício de minha função, a saber: 

a) O acesso ao GDOE é monitorado por meio de Login que permite identificar e 

rastrear o uso e mau uso do mesmo, em caráter de segurança e sigilo. 

b) A senha é personalíssima e intransferível, o que acarreta a responsabilidade 

pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão proposital a 

terceiros ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço. 

c) Constitui mau uso da referida senha sua utilização para fins estranhos à 

competência funcional ou para fins de acesso à dados e informações 

estranhos à finalidade da referida ferramenta;  a utilização, pelo mesmo modo, 

da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para fins lícitos; a 

utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na gestão do 

GDOE auferindo ou produzindo vantagens pessoais, causando ou imputando 

prejuízo a outrem de qualquer espécie. 

d) O usuário que emprestar e fizer uso indevido da senha poderá responder nos 

termos da legislação vigente. 

 

Assis, ______ de _________________ de _______. 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome do(a) Servidor(a): ___________________________________ 

Login (CPF): ____________________________________________ 

Unidade/Depto/Setor:______________________________________ 



TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

 
Pelo presente termo, declaro ter conhecimento da Política de Utilização dos 
Recursos de TI e Controle de Acesso Lógico da Prefeitura Municipal de Assis, 
disponível para consulta no portal www.assis.sp.gov.br/tecnologia, e concordo 
em aceitar suas regras. 
 
Com autorização superior, estou recebendo uma conta com privilégios 
adequados ao exercício das atividades que aqui executo, a qual deverá ser 
utilizada somente para tal fim. 
 
Declaro estar ciente de que minhas ações serão monitoradas de acordo com a 
Política de Utilização dos Recursos de TI e Controle de Acesso Lógico e de 
que qualquer alteração feita sob minha identificação, advinda de minha 
autenticação e autorização, é de minha responsabilidade. 
 
Estou ciente, ainda, de minha responsabilidade pelo dano que possa causar por 
descumprimento da Política de Utilização dos Recursos de TI e Controle de 
Acesso Lógico da Prefeitura do Munícipio de Assis ao realizar uma ação de 
iniciativa própria de tentativa de modificação da configuração, física ou lógica, 
dos recursos computacionais sem a permissão da área competente. 
 
 

Assis, ______ de _________ de ____. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a) 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome Completo: _________________________________________________ 
 
CPF: __________________________ 

 
Unidade de Trabalho:  

 
 
 
NÃO PREENCHER 

Login  
 

Grupo  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – USO DE LOGIN E SENHA 

 

Pelo presente termo, identifico-me junto à Prefeitura Municipal de Assis para 

utilização do Código de Acesso (login) e Senha para o SISTEMA DE 

ARRECADAÇÃO (SIA) disponibilizado na rede interna. 

Declaro ter conhecimento das responsabilidades advindas do recebimento do Login 

de acesso e senha, para exercício de minha função, a saber: 

a) O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO (SIA) é monitorado por meio de Login que 

permite identificar e rastrear o uso e mau uso do mesmo, em caráter de 

segurança e sigilo. 

b) A senha é personalíssima e intransferível, o que acarreta a responsabilidade 

pessoal por todo e qualquer prejuízo decorrente de sua cessão proposital a 

terceiros ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço. 

c) Constitui mau uso da referida senha sua utilização para fins estranhos à 

competência funcional ou para fins de acesso à dados e informações 

estranhos à finalidade pública da referida ferramenta;  a utilização, pelo 

mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para 

fins lícitos; a utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na 

gestão do SISTEMA DE ARRECADAÇÃO (SIA) auferindo ou produzindo 

vantagens pessoais, causando ou imputando prejuízo a outrem de qualquer 

espécie. 

d) O usuário que emprestar e fizer indevido da senha poderá responder nos 

termos da legislação vigente. 

 

Assis, ______ de _________________ de ______. 

 

(x)___________________________________________________ 

Nome do Servidor: _____________________________________ 

Login: _______________________________________________ 

CPF:________________________________________________ 
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