
 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

  DECRETO Nº 9.589, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Altera o Anexo 04 do Decreto nº 7.327, de 

05 de janeiro de 2015.  

 

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor 

WALID ALI HAMID, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município, DECRETA:  

 

Art. 1º Fica alterado o Anexo 04 do Decreto 

nº 7.327, de 05 de junho de 2015, que faz parte integrante deste Decreto.  

 
 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação.  

 

Palácio Tibiriçá, em 02 de setembro de 
2022. 

 
 

 

 

Prefeito  

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Modernização 

 

 

 

 

Departamento de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

ANEXO 04 

 
FICHA DE CADASTRO PARA USO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,  

CORREIO ELETRÔNICO, ACESSO À INTERNET E MENSAGENS  

INSTANTÂNEAS. 

 

 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

 

Vínculo com a prefeitura municipal de Mairiporã: 

 

 

(   ) Efetivo 

(   ) Cargo de confiança 

(   ) Contrato temporário 

(   ) Estagiário 

(   ) Outro:____________________________ 

Secretaria:__________________________ 

Setor: ______________________________ 

Cargo/função:_______________________ 

Funcional: __________________________ 

Nome da conta de acessos (username): ___________________________ 

Data do término da validade (definida pelo responsável pela autorização da conta) 

______/_____/_____. 

Pastas de acesso:___________________ 

A autoridade abaixo nominada, solicita que o servidor nominado neste termo, seja 

cadastrado como usuário do(s) seguinte(s) sistema(s): 

Tipo de serviço solicitado: 

(   ) Acesso à rede 

(   ) Acesso à internet 

(   ) Correio eletrônico (e-mail) 

(   ) Utilização de mensagens instantânea 

(   ) Senha de acesso ao telefone 

 

Termo de responsabilidade: 

 

Declaro ser conhecedor (a) das determinações contidas no decreto nº 7.327 de 07 de fevereiro 

de 2015, referente ao uso da rede de comunicação de dados, correio eletrônico, acesso à internet 

e mensagens instantâneas.  

Comprometo-me a respeitar as normas da prefeitura municipal de Mairiporã relativas ao 

assunto, assumindo as consequências administrativas, civis e penais decorrentes do desvio de 

finalidade e do desrespeito às normas de uso de contas de acesso.  

Comprometo-me, ainda, a aceitar eventuais alterações e regulamentações futuras, assim como 

de comunicar meu desligamento da prefeitura municipal de Mairiporã ou de minha unidade, a 

qualquer título, para a regularização da conta de acesso. 

 

Declaro ainda assumir total responsabilidade: 

Por qualquer atividade realizada dentro da rede da prefeitura municipal de Mairiporã com a 

conta de usuário recebida; pela utilização com segurança da conta e senha de modo privativo, 



 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

confidencial e não compartilhado com terceiros, em todos os níveis de acesso: rede, sistema 

operacional, aplicações ou qualquer sistema da rede; pela aceitação ou validação da integridade 

das informações e transações efetivadas com a conta de usuário aqui identificada. 

 

 

Condições de uso: 

 

Com o CONSENTIMENTO e APROVAÇÃO do titular de dados, tenho ciência que meus 

dados  serão tratados de acordo com a  lei federal nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e o  

Decreto Municipal  nº 9.167, de 16 de março de 2021 PMM. 

 

O acesso à rede de comunicação de dados da prefeitura municipal de Mairiporã  a utilização da 

internet dentro da rede, a utilização do correio eletrônico (e- mail) e o acesso a mensagens 

instantâneas através da conta de acesso recebida pelo usuário aqui identificado deverão 

restringir-se única e Exclusivamente, para realizar operações relacionadas com as atividades 

laborais desempenhadas no órgão ou unidade a que pertence. 

A utilização da internet destina-se ainda como fonte de pesquisa lícita e consulta de informações 

relativas à atividade laboral desempenhada. 

Dentro da rede somente poderão ser utilizados serviços de e-mails dos domínios registrados pela 

prefeitura municipal de Mairiporã no registro @mairipora.sp.gov.br. 

os acessos a internet são monitorados e registrados em nível de usuário e todos os sites e 

serviços que não se enquadrem na política de uso definida através do decreto nº 7.327 de 07 de 

fevereiro de 2015 podem ser bloqueados; 

O conteúdo de correio eletrônico é monitorado por software com objetivo de evitar a infiltração 

de código malicioso no ambiente de rede de comunicação de dados da prefeitura municipal de 

Mairiporã; 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Assinatura do usuário: _____________________________ 

 

Mairiporã, ______de __________ de _____ 

 

Chefia imediata: 

 

Nome: _____________________________________________________ 

 

Cargo: _____________________________________________________ 

 

Assinatura da secretaria: _______________________________________ 

 

 


		2022-09-23T15:17:43-0300
	WALID ALI HAMID:22197926845


		2022-09-26T09:22:30-0300
	DOUGLAS PEREIRA DA SILVA:10618784810


		2022-09-26T09:22:44-0300
	ANDREA MARCIANO BUENO RAMOS:19112444855




