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COMPROMISSO LEGAL – CONSULTA INTEGRADA

Este  usuário,  autorizado  para  acesso  ao  Sistema  Consulta  Integrada,  DECLARA ter  conhecimento  de  que  as  informações  ali
constantes  são  classificadas  como  ACESSO  RESTRITO  e  não  poderão  ser  utilizadas  para  fins  ilegais  e/ou  particulares,
COMPROMETENDO-ME, sob penas da lei, a: 

• guardar a privacidade e o sigilo das informações disponíveis, acerca de 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
ordem legal da autoridade superior;
• utilizar as informações apenas nas atividades que me compete exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou
gratuito, tomando ciência de que meus logins e acessos ao sistema de consulta integrada são monitorados e acompanhados;
•  adotar  medidas  de  segurança  de  forma  a  evitar  o  acesso  de  terceiros  a  dados  ou  informações  por  mim capitaneados  para
desenvolvimento das minhas atividades, dentre eles: 
- manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na gravação em meios eletrônicos;
- não me ausentar do terminal sem encerrar a sessão de uso do Sistema;
- não divulgar  por  qualquer meio, especialmente em redes sociais,  dados e/ou informações que comprometam a sigilosidade do
sistema Consulta Integrada.

DECLARO ter conhecimento de que o nível de acesso às funcionalidades do Sistema Consulta Integrada pressupõe responsabilidade
no uso de todos os recursos, e que a presente autorização pode ser revogada ou ter sua classificação de acesso alterada, a critério do
administrador do sistema, sem notificação prévia.

DECLARO estar ciente de que os administradores do Sistema fazem verificações periódicas das condutas de segurança, podendo
suspender ou remover o acesso quando necessário para proteger a integridade dos dados ou para observar usuários com atitudes
suspeitas de uso não autorizado;

DECLARO, expressamente, que a guarda do sigilo e a privacidade do código de usuário e senha são pessoais e intransferíveis e que
sou o responsável pelo uso indevido das informações constantes no sistema de Consulta Integrada que sejam obtidos mediante o uso
de meu login e senha pessoal, me submetendo às normas legais. Sendo assim, comprometo-me a manter o sigilo das informações, na
forma da legislação vigente, em especial as previstas no Código Penal Brasileiro em seus artigos 313-A, 313-B e 327, sem prejuízo
das sanções cíveis e administrativas.

DECLARAÇÃO

DECLARO,  SOB  AS  PENAS  DA  LEI,  QUE  SÃO  VERDADEIRAS  AS  INFORMAÇÕES  NESTE  ATO  PRESTADAS  E  QUE
COMPREENDENDO O TEOR DOS OS ART. 153, 313-A, 313-B, 299, 325 E 327 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E DEMAIS
LEGISLAÇÕES APLICADAS AO ASSUNTO, AQUIESCENDO COM TODAS AS RESPONSABILIDADES INERENTES AO USO DAS
INFORMAÇÕES  PRIVILEGIADAS  E  DE  NATUREZA DE  SEGURANÇA PÚBLICA,  BEM  COMO  DAS  IMPLICAÇÕES  LEGAIS
DECORRENTES DO USO INDEVIDO DAS INFORMAÇÕES E DO ACESSO INDEVIDO, SEJA QUAL FOR A CIRCUNSTÂNCIA.

____________________, _____/_____/________ ____________________________________________
Local Data                                                                Assinatura do Solicitante

GERÊNCIA IMEDIATA
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