GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E ORGANIZACIONAL – SGTO

TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Acesso ao MOP por profissional de Segurança Pública a serviço do Governo do Estado)
O propósito deste termo é assegurar que o servidor público pertencente à Secretaria da
Segurança Pública, a serviço do Governo do Estado da Bahia, possa acessar o Sistema de Mobilidade em
Operações Policiais (MOP) mediante dispositivo móvel particular ou funcional, que opere em sistema
operacional Android ou IOS, dentro das normas de segurança da informação vigentes no Estado.
O uso do MOP visa EXCLUSIVAMENTE o acesso de informações para fins de atividades
operacionais, com atenção e obediência aos princípios norteadores da Administração Pública, ciente de
que o sistema, por meio de auditoria de ações, permite à Gestão Estratégica saber, dentre outros dados,
a localização onde o usuário acessou o aplicativo e realizou determinada consulta.
Os usuários devem ter plena consciência de que as informações obtidas através desta solução
são sigilosas e devem ser utilizadas de forma ética, responsável e profissional, visando os interesses da
Segurança Pública, e que o uso inadequado delas poderá gerar consequências disciplinares e/ou
judiciais.
As credenciais de acesso são pessoais e intransferíveis e poderão ser bloqueadas sem prévia
comunicação caso seja identificado algum risco de segurança. Em caso de perda ou extravio do
aparelho, o usuário deverá obrigatoriamente informar de imediato ao Supervisor da sua Unidade ou autoridade
correlata, objetivando modificar a senha de acesso e bloquear a utilização da aplicação por pessoas não
autorizadas.

As obrigações a que alude este instrumento valerão imediatamente após o usuário receber o
acesso à solução através do envio das credenciais.

DECLARAÇÃO
Eu li e concordo com as informações acima, bem como com as regras descritas na NORMA 04 – Acesso aos
Recursos da Tecnologia da Informação, das Normas de Segurança da Informação, homologada através do
Decreto Nº 13.473, de 28 de novembro de 2011, e entendo que o descumprimento das regras pode resultar
em ação disciplinar.

ESPAÇO PARA O SOLICITANTE
NOME: ______________________________________ MATRÍCULA: _______________________
E-MAIL: ______________________________________ UNIDADE: ________________________
TEL: ( ) ___________________ CPF:________________________ RG:___________________
ASSINATURA SOLICITANTE: ________________________________________________________

ESPAÇO PARA O GESTOR DO SOLICITANTE
Atesto que o servidor é lotado nesta Unidade e autorizo o acesso ao MOP via dispositivo móvel.

DATA: _____/_____/________ NOME GESTOR:_______________________________________
ASSINATURA GESTOR: ___________________________________________________________

