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ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE
DEFESA AGROPECUARIA DE GOIAS . SIDAGO

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE COMPROMISSO E
RESPONSABILIDADE,
Fu

CPF/CNPJ n.o RG n.o

de livre e espontdnea vontade, neste ato denominado simplesmente COMPROMISSARIO,

ASSUMO perante a Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecu5ria - AGRODEFESA o

compromisso de cumprimento das cl6usulas e condig6es, conforme adiante expostas, para

posse e uso de senha e login para o sistema informatizado - SIDAGO, disponibilizados

pela AGRODEFESA:

CLAUSULA PRIMEIRA - o COMPRoMISSARIo se compromete a observar com fidelida-

de a Lei Estadual no. 13.998, de 13 de dezembro de 2001 e o seu Regulamento, aprovado

pelo Decreto Estadual n.o 5.652, de 06 de setembro de 2002, Lei Estadual n.o 14.245, de

29 de julho de 2002, e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n.o 6.295, de 16 de no-

vembro de 2005, bem como os demais atos normativos editados no Ambito da defesa

agropecudria.

CLAUSULA SEGUNDA _ O COMPROMISSARIO dECIATA EStAr CiENtE dC:

l. Que os dados do sistema informatizado sio de acesso restrito e de que 6 necess6rio,

para fins de seguranga das informag6es, manter a cautela quando da exibigSo de dados

em tela, impressora ou na gravagSo em meios eletrOnicos, a fim de evitar que deles

venham a tomar ciCncia pessoas nio autorizadas;

ll. N6o se ausentar da estagSo de acesso sem encercar a sessio de

garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;

uso do sistema,
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lll. Manter atualizadas as informagOes de contato junto dr Agrodefesa tais como o e-mail,

telefone e enderego;

lV. Nio revelar sua senha de acesso ao sistema a outras pessoas e, tomar o m6ximo de

cuidado para que ela permanega somente sob seu conhecimento;

V. Alterar sua senha, sempre que obrigatorio ou que tenha suposigdo de descoberta por

terceiros, nio usando combinag6es simples que possam ser facilmente descobertas;

Vl. Respeitar as normas de seguranga e restrig6es de sistema impostas pelo sistema de

seguranga implantado na AGRODEFESA (tais como privil6gio e direitos de acesso);

Vll. Observar e cumprir as Boas Pr5ticas de Seguranga da lnformagSo, e suas diretrizes,

bem como este Termo de Responsabilidade;

VIll. Responder, em todas as instAncias, pelas consequ6ncias das ag6es ou omiss6es de

sua parte que possam p6r em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de

sua senha ou, das transagOes a que tenha acesso;

lX. Responder em todas as instAncias pelas consequdncias das ag6es ou omissoes da

parte dos usudrios autorizados pelo compromissdrio que possam por em risco ou

comprometer a exclusividade de conhecimento de suas senhas ou, das transaq6es a que

tenham acesso.

CLAUSULA TERCEIRA - O COMPROMISSARIO declara estar plenamente esclarecido e

ciente de que 6 de sua inteira responsabilidade:

l. Cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade de login e senha e dos dados

disponibilizados e informag6es contidas no sistema da AGRODEFESA, devendo comunicar

por escrito d Unidade Operacional Local da Ag6ncia Goiana de Defesa AgropecuAria -
AGRODEFESA quaisquer indicios ou possibilidades de irregularidades, de desvios ou

falhas identificadas no sistema, sendo proibida a exploragSo de falhas ou vulnerabilidades

porventu ra existentes ;

l!. Sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, proceder com cuidado na guarda e

utilizagSo de senha ou emprestA-la a outra pessoa, ainda que habilitado;

Ill. Saber que, constitui infragSo penal inserir ou facilitar a insergSo de dados falsos, alterar

ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas ou bancos de dados da

AdministragSo P0blica, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou

para causar dano, bem como modificar ou alterar o sistema de informag6es ou programa

de informdtica sem autorizagdo ou sem solicitagio de autoridade competente, ficando o

infrator sujeito ds punig6es previstas no Codigo Penal Brasileiro, confg
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responsabilizagdo por crime contra a Administragio Priblica, tipificado no art. 313-A e

313-B;

Declaro, nesta data, ter ciOncia e estar de acordo com os termos acima des-

critos, comprometendo-me a cumpri-los integralmente, al6m de manter sempre verossl-

meis os dados acessados e informados nas declarag6es, comprovag6es e emiss6es de

documentos realizadas por mim, junto d Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecudria.

E por ser verdade, assino o presente, para que cumpra seus legais e juridicos

efeitos.

,-dg

Assinatura por extenso do produtor ou procurador

Obs.: Para disponibilizagSo de login e senha, este documento dever6 ser entregue na

AGRODEFESA pelo titulal juntamente com copia simples do documento de identidade

com foto. Sendo entregue por procurador, faz-se necess6rio copia simples da procuragao

p0blica ou particular com firma reconhecida, acrescido das copias simples dos documentos

de identidade. lnformamos que sem a entrega deste documento nio ser6 possivel a

d ispon ib i I i zagdo destas i nforma gOes pela AG RO DE F E SA.

PARA USO EXCLUSIVO DAAGRODEFESA:

Declaro para os devidos fins que a senha e login do produtor foram entregues em.

Assinatura e carimbo do servidor da AGRODEFESA
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