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PORTARIA Nº 141, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
Institui o Termo de Responsabilidade para 
uso de Login e Senha, no âmbito do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Espírito Santo.   
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de mecanismos 

de controle, tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito do CRCES, em 
conformidade com a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD);  

 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º. Instituir o Termo de Responsabilidade para uso Login e 

Senha, no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, na forma 
de seu Anexo. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
 
 

Contadora Carla Cristina Tasso 
Presidente 
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ANEXO  
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE LOGIN E SENHA 
 

 
Eu _______________________________________________, matricula n.º ______, 
colaborador do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo - CRCES, 
declaro que para o exercício de minha atividade profissional recebi login e senha de 
uso pessoal e intransferível e que me foi informado que para manter um alto padrão de 
boas práticas com a segurança da informação, devo manter os seguintes 
comportamentos: 
 
1. guardar e manter em segredo o login e senha; 
 
2. não fornecer o login e senha a terceiros, por qual motivo for; 
 
3. não ceder a utilização do Sistema logado em seu login e senha, mesmo que em sua 

máquina, a terceiros, por qual motivo for; 
 
4. efetuar trocas periódicas de senha (a cada 90 dias) e utilizar senhas fortes (letras, 

números e caracteres especiais) evitando senhas óbvias (data de nascimento, 
nome de filhos, bichos de estimação, etc.); 

 
5. efetuar o bloqueio da máquina quando me ausentar do setor de trabalho; 
 
6. Informar o mais breve possível a violação ou suspeita de violação do meu login e 

senha ao responsável pelo T.I. e ao Encarregado pelo Tratamento de Dados 
Pessoais - DPO. 
 

Estou ciente que o descumprimento dessas boas práticas poderá acarretar incidentes 
de segurança da informação e a aplicação de sanções por parte do empregador. 
 

 
Vitória, ES, _____ de _______________ de _______. 

 
 
 

______________________________ 
assinatura do(a) Declarante 


