
 
 
 

DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 

ORGANIZA A GESTÃO E UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA 
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso VI, do artigo 
67, da Lei Orgânica do Município, e considerando a importância da aquisição, pelos 
recursos humanos, de conhecimento relativo a procedimentos adequados, seguros e 
otimizados da utilização dos recursos de tecnologia da informação e da comunicação do 
Município de Campo Grande, 

DECRETA: 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Compõem os recursos de tecnologia da informação e da comunicação do 
Município de Campo Grande: 

I. Todos os equipamentos que contenham tecnologia embarcada 
desenvolvidos, adquiridos e/ou mantidos pelo Município de Campo 
Grande; 

II. Todos os serviços e softwares desenvolvidos, adquiridos e/ou mantidos 
pelo Município de Campo Grande; 

III. Todos os dados armazenados nas Centrais de Processamento de Dados e 
em outros servidores e equipamentos existentes em todos os órgãos e 
setores da administração pública municipal direta e indireta; 

IV. Todas as instalações de tecnologia da informação, comunicação, 
digitalização e geoprocessamento existentes em todos os órgãos da 
administração pública municipal direta e indireta. 

Art. 2º Os recursos de tecnologia da informação e da comunicação do Município 
de Campo Grande são disponibilizados como ferramentas de apoio às atividades 
administrativas, de gestão, de pesquisa, de ensino e de atendimento ao cidadão, e são 
para este uso exclusivo, salvo o que for disponibilizado ao uso diverso, observando-se o 
interesse público e a legislação vigente. 



 
 
 

Art. 3º Compete exclusivamente à Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação, no âmbito dos recursos de tecnologia da informação e da 
comunicação do Município de Campo Grande: 

I. Monitorar e gerenciar as atividades de tráfego, acesso e utilização da 
informação; 

II. Orientar os usuários quanto à correta utilização dos recursos de tecnologia 
da informação e da comunicação; 

III. Coordenar equipes de suporte à manutenção dos recursos de tecnologia 
da informação e da comunicação; 

IV. Definir a infraestrutura e os equipamentos mais adequados ao 
funcionamento da rede de computadores do Município de Campo Grande 
assim como realizar qualquer reparo, modificação ou adequação; 

V. Desenvolver, coordenar ou delegar atividades relacionadas a 
desenvolvimento de sistemas; 

VI. Instalar e configurar qualquer software ou hardware; 
VII. Intermediar a gestão dos recursos de telecomunicação junto às 

operadoras prestadoras dos serviços. 

§ 1º A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação pode, por 
conveniência, realizar a descentralização de suas atribuições, delegando competências a 
pessoas ou setores da administração pública municipal direta ou indireta, assim como a 
empresas contratadas, que deverão adotar e seguir os padrões estabelecidos. 

§ 2º Todos os departamentos de tecnologia da informação ou similares de todos 
os órgãos da administração pública municipal direta e indireta devem se reportar à 
Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação no que diz respeito às 
normas de utilização dos recursos de tecnologia da informação e da comunicação 
existentes e devem colaborar na execução das boas práticas estabelecidas neste 
Decreto. 

 

Art. 4º As normas contidas neste Decreto aplicam-se a todos os órgãos da 
administração pública municipal direta e indireta, bem como a todas as demais 
organizações públicas e privadas que utilizarem os recursos de tecnologia da informação 
e da comunicação do Município de Campo Grande. 

 

Art. 5º Considera-se usuário tanto pessoa física, seja servidor, empregado ou 
prestador de serviço, quanto unidade administrativa ou grupo de trabalho, habilitados ou 
credenciados pela administração pública municipal, detentores de acesso aos recursos 
de tecnologia da informação e da comunicação do Município de Campo Grande. 



 
 
 

Art. 6º Os usuários dos recursos de tecnologia da informação do Município de 
Campo Grande devem prezar pela consonância com os seguintes princípios básicos de 
segurança da informação: 

I. Disponibilidade: garantia de que a informação estará disponível para 
acesso no momento desejado; 

II. Integridade: garantia de que o conteúdo da informação é mantido 
atualizado e seguro quanto a alterações ou violações indevidas; 

III. Confidencialidade: garantia de que a informação é acessível apenas a 
pessoas autorizadas;  

IV. Autenticidade: garantia de atribuição de fé ou legitimidade à informação. 

 

Art. 7º A correta utilização da Internet e da intranet deve constar do devido 
cuidado com a divulgação de conteúdos impróprios ou mal elaborados, que possam 
denegrir a imagem da administração pública municipal ou de terceiros. 

 

Art. 8º Compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação 
coordenar a produção e manutenção de documentação detalhada dos recursos e 
procedimentos relacionados à tecnologia da informação. 

Parágrafo Único. A referida documentação visa o efetivo conhecimento acerca 
dos recursos disponíveis, das necessidades correntes e das metas a serem alcançadas, 
assim como o auxílio na tomada de decisões e na resolução de problemas. 

 

Art. 9º Compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação 
implantar e implementar a gestão de riscos com foco em segurança da informação e a 
gestão de continuidade de negócio com foco em tecnologia da informação no âmbito do 
Município de Campo Grande. 

§ 1º A gestão de riscos com foco em segurança da informação visa prover, de 
maneira sistemática e conforme boas práticas de mercado, a identificação de ameaças, 
vulnerabilidades, impactos e riscos de ocorrência de incidentes, assim como o 
direcionamento de ações, recursos e tecnologias para o adequado tratamento dos riscos. 

§ 2º A gestão de continuidade de negócio com foco em tecnologia da informação 
visa prover práticas de gestão que possibilitem a continuidade do negócio caso incidentes 
ocorram. 



 
 
 

§ 3º Deverá ser provida adequada estrutura organizacional, de pessoal, de 
processos e tecnológica para garantir que respostas efetivas sejam dadas a riscos e 
incidentes que possam impactar a segurança da informação no âmbito do Município de 
Campo Grande. 

 

Art. 10 A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação poderá 
coordenar a formação de comissões e comitês permanentes ou temporários para o 
desenvolvimento ou aprofundamento de assuntos específicos referentes à tecnologia da 
informação. 

 

Art. 11 Compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, 
através de comissão específica, a elaboração de instruções normativas que 
regulamentem os procedimentos necessários ao bom cumprimento do estabelecido neste 
Decreto. 

 

CAPITULO II 

DO ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Art. 12 Solicitações de inclusão, alteração ou cancelamento de acesso a serviços 
ou sistemas deverão ser feitas através do formulário Solicitação de Inclusão, Alteração ou 
Desativação de Acesso (Anexo I deste Decreto), que deverá ser enviado via ofício à 
Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação. 

 

Art. 13 A liberação de acesso a qualquer recurso ou sistema ocorrerá mediante 
assinatura de Termo de Responsabilidade (Anexo II deste Decreto). 

Parágrafo Único. A ausência da assinatura de Termo de Responsabilidade não 
exime o usuário de responsabilização. 

 

Art. 14 A pessoa física ou jurídica contratada pelo Município de Campo Grande 
que necessitar de qualquer tipo de acesso aos recursos de tecnologia da informação e da 
comunicação para a realização de ajuste ou configuração de hardware ou software objeto 
de contrato deverá fazer a solicitação via ofício à Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação, sendo o acesso não autorizado considerado intrusão. 



 
 
 

Art. 15 Equipamentos wireless somente serão disponibilizados para acesso à 
Internet nos casos em que houver a efetiva necessidade relacionada à gestão 
administrativa municipal, e o pedido da instalação deverá ser justificado pelo gestor da 
Pasta à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação via ofício. 

Parágrafo Único. O equipamento wireless será desinstalado assim que a 
necessidade deixar de existir.  

 

Art. 16 É considerado uso indevido, abusivo ou excessivo dos recursos de 
tecnologia da informação e da comunicação do Município de Campo Grande, mesmo fora 
do horário do expediente: 

I. O acesso a conteúdo pornográfico, erótico, racista, ilegal ou qualquer outro 
que atente contra a integridade moral de terceiros ou grupos da sociedade; 

II. O acesso a sites que ofereçam riscos à segurança da informação; 
III. O uso dos recursos para fins não laborais que comprometa o tráfego dos 

dados; 
IV. A publicação de conteúdo contendo ameaça, calúnia, injúria ou difamação; 
V. A intrusão ou tentativa de intrusão a outros computadores da rede interna 

ou externa para espionagem ou qualquer que seja o fim; 
VI. A utilização dos recursos para fins comerciais, ilegais ou imorais; 
VII. O acesso a jogos e outras atividades lúdicas não convenientes; 

VIII. O acesso a redes sociais, sites de relacionamento, comunicadores 
instantâneos não institucionais, etc.; 

IX. A troca de arquivos de conteúdo não laboral; 
X. A utilização de proxy ou similar que vise à obtenção de privilégio de 

acesso a conteúdo não permitido; 
XI. O fornecimento da senha de acesso à Internet via wireless à pessoa 

estranha ao quadro de funcionários do Município de Campo Grande; 
XII. A instalação de equipamento wireless sem o consentimento da Agência 

Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação; 
XIII. A obtenção, subtração ou divulgação de conteúdo sem a devida 

autorização; 
XIV. O fornecimento de dados pessoais de acesso a outrem; 
XV. A utilização dos dados de acesso de outrem; 

XVI. Qualquer uso destoante aos bons costumes, ao bom senso e ao interesse 
público. 

§ 1º O equipamento referido no inciso XII será sumariamente retirado e 
encaminhado à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, e será 
devolvido ao proprietário mediante solicitação via ofício do gestor da Pasta. 



 
 
 

§ 2º Compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, por 
meio de ferramenta adequada, registrar os acessos à Internet e intranet, respeitando-se a 
legislação corrente no tocante à privacidade, intimidade e inviolabilidade. 

§ 3º A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação têm autonomia 
para analisar os relatórios de acessos, de forma compartilhada ou não com autoridades 
competentes, no intuito de verificar se o uso da Internet ou intranet ocorre conforme as 
normas estabelecidas neste Decreto. 

§ 4º A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, ao constatar o 
uso indevido, abusivo ou excessivo da Internet ou intranet, cientificará o chefe imediato 
do usuário, que deverá colaborar na apuração dos fatos e tomar as medidas cabíveis. 

§ 5º A ciência ao chefe imediato deverá conter os registros dos acessos, 
adicionado de data, hora e, se possível, identificação do usuário ou equipamento de onde 
se originou o acesso, além de outras informações complementares pertinentes. 

§ 6º O acesso à Internet ou intranet poderá ser suspenso caso necessário à 
apuração dos fatos, observando-se a proporcionalidade de custo e benefício entre o 
impacto que esta suspensão possa acarretar na continuidade dos serviços da gestão 
administrativa municipal e a relevância da suspensão para a apuração. 

§ 7º O usuário ou grupo de usuários identificado como autor do uso indevido, 
abusivo ou excessivo terá o acesso à Internet ou intranet totalmente bloqueado. 

§ 8º O desbloqueio do acesso à Internet ou intranet, para usuário que tenha 
incidido em uso indevido, abusivo ou excessivo, somente ocorrerá mediante ofício, 
devidamente assinado pelo gestor da Pasta, acompanhado de Solicitação de 
Desbloqueio de Acesso (Anexo III deste Decreto). 

§ 9º Cabe ao usuário a comunicação ao seu chefe imediato e a abertura de 
ocorrência via Help Desk caso haja qualquer suspeita de que estejam sendo executados 
atos em seu nome por meio de seus dados de acesso. 

§ 10 Os cidadãos e profissionais liberais usuários dos serviços de Internet ou 
sistemas disponibilizados pelo Município de Campo Grande estão sujeitos às regras do 
uso probo dos recursos, e poderão ser proporcionalmente responsabilizados pelo mau 
uso. 

 

Art. 17 À Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, através de 
ferramentas adequadas, reserva-se o direito de bloquear conteúdos considerados 
impróprios à gestão administrativa municipal. 



 
 
 

§ 1º Considera-se conteúdo permitido: 

I. Aquele que for imprescindível à realização dos procedimentos da gestão 
administrativa municipal e que não ofereça risco à segurança da 
informação; 

II. Aquele de bom senso, comum ao cotidiano, acessório à realização dos 
procedimentos da gestão administrativa municipal, que respeite a norma 
legal, que não ofereça risco à segurança da informação e que não 
comprometa o tráfego das informações. 

§ 2º Considera-se conteúdo não permitido: 

I. Aquele que for supérfluo à realização dos procedimentos da gestão 
administrativa municipal; 

II. Aquele considerado indevido, excessivo, ou abusivo, conforme o disposto 
no Artigo 16 deste Decreto. 

§ 3º Considera-se conteúdo exclusivo aquele que, apesar de conter elementos de 
conteúdo não permitido, for imprescindível à realização dos procedimentos da gestão de 
certos departamentos da administração pública municipal direta ou indireta. 

§ 4º Os usuários poderão solicitar acesso a conteúdo permitido que esteja 
bloqueado através de formulário eletrônico disponibilizado pela Agência Municipal de 
Tecnologia da Informação e Inovação ou, na falta deste, via Help Desk.  

§ 5º Os usuários poderão solicitar acesso a conteúdo exclusivo através do 
formulário Solicitação de Desbloqueio de Conteúdo (Anexo IV deste Decreto), que deverá 
ser entregue à chefia imediata, que o remeterá para a anuência do gestor da Pasta ou 
pessoa por este designada, que o encaminhará à Agência Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação. 

§ 6º A liberação de acesso ocorrerá caso a justificativa esteja em consonância 
com todas as normas descritas neste Decreto, observando-se os princípios básicos de 
segurança da informação e o caráter probo do conteúdo, além da viabilidade técnica e de 
infraestrutura. 

 

Art. 18 A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação disponibiliza 
endereço eletrônico institucional aos usuários, que deve ser utilizado como preferencial 
para a tratativa dos assuntos laborais. 

 



 
 
 

Art. 19 A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação dispõe de 
eficiente aplicativo de comunicação instantânea que pode ser utilizado pelos usuários 
caso os mesmos necessitem, dispensando-se a necessidade de outros serviços de 
mesma espécie.  

 

Art. 20 O gerenciamento dos arquivos armazenados nos servidores de arquivos 
através de pastas compartilhadas é de inteira responsabilidade do usuário, que deve 
prever o risco quanto às alterações ou apagamentos dos arquivos por outros usuários 
com acesso àquele conteúdo.  

Parágrafo Único. Os arquivos armazenados nos servidores de arquivos através 
das pastas compartilhadas devem ser apenas aqueles de uso laboral e quaisquer 
arquivos identificados como de uso particular, impróprios ou que ofereçam riscos à 
segurança serão sumariamente apagados. 

 

Art. 21 Os setores de Recursos Humanos de cada um dos órgãos da 
administração pública municipal direta e indireta devem efetuar a comunicação imediata à 
Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação sobre os servidores que 
forem desligados do quadro de funcionários, para que as contas de acesso aos recursos 
de tecnologia da informação e da comunicação possam ser desativadas.  

 

CAPITULO III 

DO SUPORTE TÉCNICO E DA MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

Art. 22 A respeito da instalação de software ou hardware nos computadores 
mantidos pelo Município de Campo Grande observa-se o seguinte: 

I. Somente serão permitidos os softwares e hardwares homologados pela 
Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação; 

II. É vedada a instalação de qualquer software ou hardware por usuário não 
autorizado; 

III. A instalação ou desinstalação de qualquer software ou hardware deverá ser 
solicitada à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação via 
Help Desk; 

IV. O usuário que solicitar a instalação de um software ou hardware ainda não 
homologado deverá aguardar a análise da Agência Municipal de Tecnologia 



 
 
 

da Informação e Inovação, que procederá a homologação mediante viabilidade 
técnica e observação aos princípios básicos de segurança da informação; 

§ 1º É vedada a alteração das configurações de software ou de hardware dos 
computadores e equipamentos por usuário não autorizado.  

§ 2º Qualquer alteração de configuração de software ou de hardware deverá ser 
solicitada à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação via Help Desk, 
assim como a movimentação de qualquer equipamento de um local a outro. 

 

Art. 23 Não compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 
Inovação o fornecimento de suporte técnico ao acesso de conteúdo de cunho pessoal, 
como e-mails pessoais, sites da Internet e outros, assim como à instalação e 
configuração de equipamento eletrônico que não faça parte dos recursos de tecnologia 
da informação e da comunicação do Município de Campo Grande. 

 

Art. 24 Não compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 
Inovação o fornecimento de suporte técnico à utilização de softwares de produtividade 
como processadores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações de slides e outros 
softwares de terceiros ou de outras instituições governamentais. 

 

Art. 25 Não compete à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 
Inovação o fornecimento de suporte técnico relacionado a hardware em equipamentos 
pessoais que estejam sendo utilizados para fins relacionados à gestão administrativa 
municipal. 

 

Art. 26 É vedado ao usuário não autorizado realizar qualquer tipo de reparo ou 
alteração nos equipamentos localizados nos armários ou salas de equipamentos, no 
cabeamento estruturado, nos pontos existentes de rede lógica, nas centrais telefônicas e 
nos armários de distribuição. 

§ 1º Qualquer reparo no cabeamento estruturado, nos pontos existentes de rede 
lógica e nos serviços de telefonia deverá ser solicitado à Agência Municipal de 
Tecnologia da Informação e Inovação via Help Desk. 



 
 
 

§ 2º Projetos novos de cabeamento estruturado ou pontos adicionais de rede 
lógica deverão ser solicitados à Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 
Inovação via ofício. 

§ 3º Solicitações de adição, alteração ou cancelamento de serviços de telefonia 
fixa deverão ser feitas através do formulário Solicitação de Serviço de Telefonia Fixa 
(Anexo V deste Decreto), que deverá ser enviado via ofício à Agência Municipal de 
Tecnologia da Informação e Inovação. 

§ 4º Solicitações de adição, alteração ou cancelamento de serviços de telefonia 
móvel deverão ser feitas através do formulário Solicitação de Serviço de Telefonia Móvel 
(Anexo VI deste Decreto), que deverá ser enviado via ofício à Agência Municipal de 
Tecnologia da Informação e Inovação. 

§ 6º As solicitações serão atendidas conforme os prazos estabelecidos em 
contrato pelas operadoras prestadoras dos serviços de telecomunicação contratadas pelo 
Município de Campo Grande. 

 

Art. 27 No suporte técnico de manutenção de equipamentos somente ocorrerá 
procedimento de cópia de segurança dos arquivos de cunho laboral, que dependerá tanto 
da disponibilização de dispositivo de armazenamento por parte do usuário para o 
procedimento quanto da disponibilidade de recursos e equipamentos por parte da 
Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação.  

§ 1º Não cabe a vinculação de responsabilização à Agência Municipal de 
Tecnologia da Informação e Inovação por decorrência de impossibilidade de realização 
de cópia de segurança dos arquivos de dispositivos de armazenamento que estiverem 
danificados.   

§ 2º A cópia de segurança dos arquivos é primordialmente de responsabilidade do 
usuário, sendo a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação apenas um 
apoio no tocante ao procedimento.  

 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28 Serão realizadas, pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 
Inovação, auditorias periódicas para a verificação da correta utilização dos recursos de 



 
 
 

tecnologia da informação e da comunicação do Município de Campo Grande, conforme 
as normas contidas neste Decreto.  

 

Art. 29 Qualquer infração às normas contidas neste Decreto poderá culminar em 
responsabilização administrativa, civil e penal, isolada ou cumulativamente. 

 

CAMPO GRANDE – MS, 25 de abril de 2017. 

 

MARCOS MARCELLO TRAD 

Prefeito Municipal 



 
 
 

ANEXO I DO DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 
 

 
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO, ALTERAÇÃO OU DESATIVAÇÃO DE ACESSO 

 
DADOS DO SERVIDOR 

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO: RG: 
CPF: MATRÍCULA: 

ÓRGÃO: 

SETOR: TELEFONE: 
EFETIVO (    ) COMISSIONADO (    ) ESTAGIÁRIO (    ) MIRIM (    ) TERCEIRIZADO (    ) OUTRO (    ) 

E-MAIL INSTITUCIONAL (SE TIVER): 
 
 

DADOS DA SOLICITAÇÃO 
(PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO)  

 
(    ) INCLUSÃO DE ACESSO AO DOMÍNIO 
(    ) INCLUSÃO DE ACESSO AO E-MAIL INSTITUCIONAL 
(    ) INCLUSÃO DE ACESSO A SISTEMA  
(    ) ALTERAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO DOMÍNIO 
(    ) ALTERAÇÃO DO E-MAIL INSTITUCIONAL 
(    ) ALTERAÇÃO DE ACESSO A SISTEMA 
(    ) DESATIVAÇÃO DE ACESSO AO DOMÍNIO 
(    ) DESATIVAÇÃO DE E-MAIL INSTITUCIONAL 
(    ) DESATIVAÇÃO DE ACESSO A SISTEMA 
 

 
 

NOME DO SISTEMA: 
PERFIL DE ACESSO: 

USUÁRIO MODELO (REFERÊNCIA AO PERFIL DE ACESSO): 
USUÁRIO HYGIA (SE TIVER): 

CÓDIGO DO SETOR OU UNIDADE DE LOTAÇÃO: 
 
 

SUGESTÃO DE E-MAIL CASO SEJA SETORIAL: 
 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

 
Data. 

 
assinatura do chefe imediato 

___________________________________________ 
identificação do chefe imediato 

 



 
 
 

ANEXO II DO DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu, __________, portador do RG nº __________, inscrito no CPF sob o nº 

__________, lotado no (a) __________ e cadastrado com o número de matrícula 
__________ declaro que li e concordo com os dispositivos do Decreto nº       /2017, que 
regulamenta a gestão e utilização de recursos de tecnologia da informação do Município 
de Campo Grande e dá outras providências, e declaro ainda estar plenamente 
esclarecido e consciente de que é de minha inteira responsabilidade o cuidado com a 
integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade das informações 
manipuladas a partir de minha conta de usuário e endereço de e-mail institucional, sendo 
assim, firmo o compromisso de não transmitir a ninguém meus dados de acesso (usuário, 
senha, etc.), tampouco a descuidar-me de tal modo a possibilitar que alguém os obtenha, 
e comprometo-me a seguir todas as normas estabelecidas no referido Decreto, ciente de 
que o não cumprimento poderá culminar em responsabilização administrativa, civil e 
penal. 

 
Data. 

 
assinatura do usuário 

___________________________________________ 
identificação do usuário 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO III DO DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 

 
 

SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE ACESSO 
 

Eu, __________, portador do RG nº __________, inscrito no CPF sob o nº 
__________, lotado no(a) __________, cadastrado com o número de matrícula 
__________ e utilizador da conta de usuário __________ solicito o desbloqueio do 
acesso à Internet/intranet e comprometo-me a não violar novamente as normas contidas 
no Decreto nº       /2017, que regulamenta a gestão e utilização de recursos de tecnologia 
da informação do Município de Campo Grande e dá outras providências. 

 
Data. 

 
assinatura do usuário 

___________________________________________ 
identificação do usuário 

 
 

assinatura do chefe imediato 
___________________________________________ 

identificação do chefe imediato 
 
 

assinatura do gestor da Pasta 
___________________________________________ 

identificação do gestor da Pasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO IV DO DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 
 

 
SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CONTEÚDO 

 
Eu, __________, portador do RG nº __________, inscrito no CPF sob o nº 

__________, lotado no(a) __________, cadastrado com o número de matrícula 
__________ e utilizador da conta de usuário __________, solicito liberação de acesso a 
conteúdo da Internet, conforme o enumerado abaixo: 

 
1. Site ou serviço da internet / justificativa. 
2. Site ou serviço da internet / justificativa. 
3. Site ou serviço da internet / justificativa. 

 
Declaro, além da real necessidade de acesso ao conteúdo para uso laboral, ter 

ciência dos dispositivos do Decreto nº       /2017, que regulamenta a gestão e utilização 
de recursos de tecnologia da informação do Município de Campo Grande e dá outras 
providências. 

 
Data. 

 
assinatura do usuário 

___________________________________________ 
identificação do usuário 

 
 
 

assinatura do chefe imediato 
___________________________________________ 

identificação do chefe imediato 
 
 
 

assinatura do gestor da Pasta 
___________________________________________ 

identificação do gestor da Pasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO V DO DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 
 

DADOS DA LOCALIDADE 
ENDEREÇO: 
Nº: BAIRRO: 

COMPLEMENTO: CEP: 
ÓRGÃO: 

SETOR: 

SOLICITANTE: 

TELEFONE DE CONTATO DO SOLICITANTE: 
AGRUPADOR: 
 

 
SERVIÇO SOLICITADO 

NOVA(S) LINHA(A) ALTERAR LINHA(S) EXISTENTE(S) 
(IDENTIFICAR LINHAS ABAIXO) 

 
QUANTIDADE 

_____ 

    
    
    
    
    

 

 
NOVO ENDEREÇO: 

Nº: BAIRRO: 
COMPLEMENTO: CEP: 

ÓRGÃO: 

SETOR: 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
 

Data. 
 

assinatura do solicitante 
___________________________________________ 

identificação do solicitante 

 
(    ) ALTERAR ENDEREÇO 
(    ) DESATIVAR LINHA(S) 
(    ) BLOQUEAR PARA EFETUAR CHAMADAS EXTERNAS (SOMENTE EFETUA CHAMADAS PARA RAMAL) 
(    ) BLOQUEAR PARA EFETUAR CHAMADAS PARA CELULARES 
(    ) BLOQUEAR PARA EFETUAR CHAMADAS INTERURBANAS 
(    ) BLOQUEAR PARA EFETUAR CHAMADAS INTERNACIONAIS 
(    ) LIBERAR PARA EFETUAR CHAMADAS PARA TELEFONES FIXOS 
(    ) LIBERAR PARA EFETUAR CHAMADAS PARA CELULARES 
(    ) LIBERAR PARA EFETUAR CHAMADAS INTERURBANAS 
(    ) LIBERAR PARA EFETUAR CHAMADAS INTERNACIONAIS 
 



 
 
 

ANEXO VI DO DECRETO nº 13.141, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 
 

 
 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 
 

ORIGEM DA SOLICITAÇÃO 
ÓRGÃO: 

SETOR: 

SOLICITANTE: 

TELEFONE DE CONTATO DO SOLICITANTE: 
 

NOVA(S) LINHA(A) DE VOZ NOVA(S) LINHA(A) EXCLUSIVA DE DADOS 
 

QUANTIDADE 
_____ 

 

 
QUANTIDADE 

_____ 
 

 
 

SERVIÇO SOLICITADO 
ALTERAR LINHA(S) EXISTENTE(S)  

(IDENTIFICAR LINHAS ABAIXO) 
     
     
     
     
     

 
 
(    ) HABILITAR CRÉDITO TEMPORARIO 
(    ) HABILITAR PLANO DE DADOS 
(    ) DESATIVAR LINHA(S) 
(    ) DESATIVAR PLANO DE DADOS 
(    ) DESATIVAR LINHA(S) EXCLUSIVA(S) DE DADOS  
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
 
 
 
 

Data. 
 

assinatura do solicitante 
___________________________________________ 

identificação do solicitante 
 


