5ª Seção do Estado Maior-Geral da PMMS / QCG

Termo de compromisso e responsabilidade dos perfis de acesso ao
site da PMMS
http://www.pm.ms.gov.br/
Nome Completo:
Posto/Grad:

Matrícula:
Função:

Telefone PESSOAL:

OPM/Unidade:

E-mail da Seção:

Cidade onde trabalha:

E-mail PARTICULAR:

Termo de uso e responsabilidade
1. Para obter a senha do sistema, declaro que as informações prestadas acima são
verdadeiras, exatas, atuais e completas.
2. Estou ciente de que devo guardar a privacidade e os sigilos das informações
internas que tiverem restrição expressa de divulgação.
3. Estou ciente de que devo guardar o sigilo e a privacidade do nome de usuário e
senha, pessoais e intransferíveis, para acesso e publicação no site de notícias,
sendo responsável pelo uso indevido das credenciais, mesmo que no âmbito da
corporação e sujeito às normas legais e disciplinares, não podendo repassá-las a
terceiros, seja a título oneroso ou gratuito.
4. Estou ciente de que as ações realizadas no site, no sistema e em seus
equipamentos, podem ser monitoradas, acompanhadas, modificadas e até excluídas
pelos integrantes da 5ª Seção do EMG, que terão prioridade na administração do
site e na filtragem de conteúdos quando houver duplicidade ou divergência.
5. Estou ciente de que o aperfeiçoamento do sistema depende da correta utilização,
me comprometendo a repassar oficialmente as críticas e sugestões para melhoria.
6. Declaro que recebi a instrução a respeito, através de manuais e orientações
emitidas pela PM-5, tendo naquela seção do Estado-Maior-Geral um canal aberto
para dirimir eventuais dúvidas.
7. Estou ciente de que as informações inseridas no site têm alcance global e foco na
segurança pública estadual;
8. Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente o usuário
autorizado e autenticado no Sistema de publicações, que poderá incorrer nos crimes
descritos no Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das sanções cíveis e
administrativas, pelo uso ou divulgação indevida de informações.

Orientações gerais
9. Impessoalidade: as publicações devem prezar pela imagem da instituição
PMMS, não devendo ter cunho pessoal e de autopromoção das unidades
isoladamente.
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10. Painel de Destaques: uma mesma unidade não deverá manter
(simultaneamente) mais do que uma matéria no painel de destaques;
11. Credibilidade: A divulgação de matérias e notas por mídias institucionais possui
integral compromisso com a veracidade das informações, pois o poder público atua
como fonte primária de informações.
Declaração de uso
Declaro, sob as penas da lei, verdadeiras as informações neste ato prestadas,
fazendo parte integrante dos registros e arquivos da PMMS, tendo ciência da
necessidade de cumprir o disposto na legislação brasileira, principalmente em
relação ao acesso à informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), Código
Penal Brasileiro e demais normas complementares, aquiescendo com todas as
responsabilidades inerentes ao uso dos recursos tecnológicos do órgão, bem como
das implicações legais decorrentes do seu uso indevido, constituindo o usuário e
senha disponibilizados para acesso (e-mail e/ou rede corporativa), propriedade da
PMMS, portanto, sujeitos ao monitoramento e controle das ações realizadas no seu
âmbito. Declaro ainda estar ciente que a PMMS concede contas para acesso a rede
para utilização exclusiva do usuário, portanto, não disponibilizarei nem facilitarei o
uso das minhas referidas contas para qualquer pessoa, funcionário ou não, ainda
que hierarquicamente superior. Declaro, nesta data, ter ciência e estar de acordo
com os procedimentos acima descritos, comprometendo-me a respeitá-los e cumprilos plena e integralmente.
Li e concordo;

__________________________________________
ASSINATURA DO USUÁRIO

___________________________________________________________________
Nome, assinatura e matrícula do superior imediato.

Reservado à 5ª seção do EMG

___________________________________________________________________
Nome, assinatura e matrícula do responsável pelo cadastramento.

Desenvolvido pela 5ª seção do EMG.
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