
 

 

  

 

ANEXO I – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  DA AMAZÔNIA 

 

Pelo presente instrumento, eu _______________________________, CPF ________________ e lotado 

no (a)________________________________________________da SUDAM, DECLARO, sob pena 

das sanções cabíveis nos termos da  legislação vigente, que assumo a responsabilidade por:  

I. Prestar total obediência à Política de Segurança da Informação e das Comunicações (POSIC) da 

SUDAM e suas Normas Complementares vigentes ou que venham a ser implantadas a qualquer tempo 

no âmbito desta Superintendência; 

II. Tratar o(s) ativo(s) de informação como patrimônio da SUDAM;  

III. Utilizar as informações em qualquer suporte sob minha custódia, exclusivamente, no interesse 

do serviço da SUDAM;  

IV. Contribuir para assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade das informações, conforme descrito na Instrução Normativa nº 01, do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República, de 13 de junho de 2008, que Disciplina a Gestão 

de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta;  

V. Utilizar as credenciais ou contas de acesso e os ativos de informação em conformidade com a 

legislação vigente e normas específicas da SUDAM;  

VI. Responder, perante a SUDAM, pelo uso indevido das minhas credenciais ou contas de acesso 

e dos ativos de informação. 

 

Local, ______de ___________________de _______ 

 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  DA AMAZÔNIA 

Pelo presente instrumento, eu_____________________________________, CPF n° 

___________________, RG n° __________________, representante legal da empresa 

_________________________________________________________, CNPJ n° 

________________________ que, em razão do CONTRATO N.º NNNN/AAAA, celebrado com 

esta autarquia, DECLARO, sob pena das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente 

relacionadas à segurança da informação, que assumo a responsabilidade por: 

I. Dar ciência aos empregados, representantes, agentes e subcontratados, que estiverem sob a 

minha responsabilidade, independentemente do tipo e da duração de seus contratos de trabalho, os 

princípios e diretrizes estabelecidos na Política de Segurança da Informação e das Comunicações 

(POSIC) da SUDAM e suas Normas Complementares, por ocasião de seu ingresso nas 

dependências da SUDAM; 

II. Encaminhar ao Gestor do Contrato, para a devida guarda, cópia dos Termos de 

Responsabilidade assinados pelos colaboradores que prestam serviço na SUDAM; e 

III. Comunicar ao Gestor do Contrato, os ingressos, desligamentos, substituição de posto de 

serviço e as movimentações dos empregados, representantes, agentes e subcontratados, que 

estiverem sob a minha responsabilidade, com vistas a regularizar o acesso aos ativos da informação 

da SUDAM; 

 

Local, ______de ___________________de _______ 

 

 

 

Assinatura 

 


