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Termo da Adesão 8 Compromisso ao Programa Brasil Transparente

Sergio Aboudib Ferreiro Pinta, inscrito r$Q ÇPF sob c Ra 734.758.907-Q4. por'tadQr da
Cédula de Identidade n' 433.954/S$P-E$, Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Inscrito no CNPJ/MF n' 28.483.a14/00Ql-22.

localizado rla Rua José Alexandre Buaiz, Ra 'i57. bairro Enseada do Suá, Vitõda-E$.

GEP 29C)5G-913. oficializa. junto à União, por meio da Conüoladoria.Geral da União

(CGU>. 8 adesão ao Programa Brasli Transparente

Nos ermos do Pfog wla 8rasll Transpaíeflte, instituído pela Portaria CGU n' 277.

de 07 de fevereiro de 2ei3. o ente parceiro. eln contrapartida. $e responsabiliza em

garantir as contilções necessárias para $üa implementação, conforme descrição
abaix:a

1 - Em wnjunto aom 8 CGU

a) expçutar üs :3ções do Programa. com zelo; {empestlvidade e boa qualidade dos

fesuêtados apresentadas, com ã abre!-vãncla dos demais prirlciplos da
Administração Pública, buscando alcançar eficiência e êxito em suas atlvidades.

b) elaborar indicadores e, quando passível, divulgar o$ resultados dos estudos

feallzadc $ sabre o Progíamal

c) ado af as anões necessárias para a eaiizaçào dos seminários, cursos e
tíeênamentos=

d) realizar as açães necessárias á replicação por multiplicadores de canhecitnento

da metodologia de çapacilaçào resultante do Pfog;ama,

f

11 - Com relação à utilização do sistema ietrõnica do $ewiço de informação
Cidadão {e- SIC}
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a} instalar a e-$1C na$ suas dependências. rcandc cam todos os ónus e obrigações
Irlerentesi

b) integrar, quando necessário, o e-$1C ao$ sohvares que utiliza:

c) zelar pelo usc adeqt.fada do programa, comprometendo«se a utilizar os dados que
Ihe forem dispanlblizadc:s somente na$ ativldades que, em viRude de leí. lhes
compete mereci

d) não vender: ceder ou tíansfêrir. a qualquer titulo. o direito de u$o do código-fonte
do e-SiC 8 seus conexos:

e} apurar Q fato, na caso de u$o indevida da programa. com vistas a eventual

fespürlsabilizaçêo administrativa e cfiminaf:

f) fepodaí á CGU everÊtuars falhas !dentificadas FiC sistema;

g) prestar supoqe aos órgãos scb sua jurisdição que utilizarem o e-$1C.

h) incluir. obrigatoriamente, em qualquer anão promocional relacionada ao sistema

objeto dü pfe$ente Termo, o logotipo da CGU 8 expressão "desenvolvido peia
Conlroladoría-Geral da União - CGU"

Vitória-E$;.,Õ9 da mÊfço de 201 7

$ÉRGIÕÂgO{JU! FERREIFU PINTO

Consq+lelro PfesMente

/

/

\

Documento assinado digitalmente Conferência em http://www.tce .es.gov.br/ Identificador: E6E09 g-C247A


