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• Art. 2° O IRSAS se constitui como sistema de prontuário e 

cadastro digital no qual serão inseridos os dados cadastrais 
de todos os beneficiários desta política pública, bem como 
todas as informações correspondentes e necessárias ao 
efetivo atendimento, seja ele relacionado à inserção em 
benefícios e/ou serviços. 

• Art. 3° O sistema é de propriedade da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Cascavel, à qual, em consonância 
com o preconizado pela NOB – Norma Operacional Básica – 
SUAS / 2005, pertencem todos os direitos de uso, gestão e 
controle dos dados da Política Pública de Assistência Social. 



Termo de responsabilidade 

a) Alterar a senha padrão no primeiro acesso ao Sistema; 
b) Zelar pelo sigilo e segurança de sua senha de acesso ao IRSAS, 
que é e uso pessoal e intransferível, não podendo ser 
compartilhada com terceiros; 
c) Manter sigilo, integridade e segurança de todos os dados que 
tiver acesso; 
d) Respeitar e seguir as normas e procedimentos definidos pela 
SEASO; 
e) Zelar pela integridade e segurança do Sistema e pelas 
informações processadas e armazenadas nos recursos 
computacionais sob sua responsabilidade; 
f) Respeitar as Legislações e Códigos vigentes, conforme segue: 



 
Constituição Federal de 1988 
• Art. 5º. X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente da violação; 

• XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal; 

 
Código Penal 
• Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência 

em razão de função de ofício ou profissão, e cuja revelação possa 
produzir dano a outrem: 

Pena: detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
• Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão de cargo e que 

deva permanecer em segredo, ou facilitar a revelação: 
Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 
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