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Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidodas

Termo de Adesão - ófgãas e entidades dos Estados, Distrito Federal e d03
demais Poderes

O ente Ratoeira. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
inscrito nü CNPJ/MF n' 28.483«014/C)00't-22 }acalizado na Rua José Alexandre

Buaiz, n* 157: bairro Enseada do $uá. Vitória-ES. CEP 29050-913, representado
pelo Exmo, Cona. $érglo Abcudib Feíreira Pirlto. Presidente desta Cone de Contas.

inSCritO nO CF'F sob O Ho 734.758 907-04. portador da Cédula de Identidade Ro
433.g54/$SP-E$. resolve aderir ao Programa Federal de Fortalecimento das

Duvidarias; coordenado e implementado pelo Ministério da Transparência,

F sca11zaçãü e Contfoladoria-Geral da União {CGU}. pcr meio do presente Tem-FO.

su/elíando-se ás çfáusulas e condições seguintes:

'\

"'q;'.

/

CLÁUSULA PRl::*$EfRA - aA$ 08RfGAÇõe:$ OA$ PARTES

Nos termos do Pfogranta Federal de Fortalecimento das Duvidarias
Portaria CGU no 50:253: de ]5 de dezembro de 2C15.

instituído peia

Inclimbe ao e! ie parceira em conjunto cc?m ii CGU

a) cumprir os abjetivos do Programa. com zelo. tempest+vidade e boa qualidade dos

resultados a?rebentados. com a obsewâncía dos demais princípios da
Administração PÚblIca. buscarldo alcançar eficlênclia e êxito em suas atlvidades:

b} elas raí indicadores e. quando possível, divulgar os insultados dos estudos
realizados sobre ü Programa;

c} adolaí a$ õções
trelnamentos;

necessãnas Faia a realização dos seminários
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d} realizar ii$ aç8es necessárias á proínoçãc de alividades de formação para as
Duvidarias

If -- incumbe aa ente palceiío

a} debater {ama$ de interesse das ouvidorias e traçar estratégias conjuntas de
atuação:

b} compaíecef ã$ reuniões periódicas da Rede de Ouvidorias

ç) prestar informações á duvidaria-Geral da União a respeita dos seus dirigentes
ouvidcres e outros agentes públicos responsáveis pelas atividades de ouvidoria
5em Gamo atuallzaí tais informações. quando necessários

d} fomentar 3 criação de redes de ouvidorias com os órgãos e entidades sob suã
jUfiSdiÇác}

Incumbe ao ente parceiro que adorar Q $1sterna e-Ouv

a) promover arnpta divulgação do e-Ouv nas suas dependências e ambientes

virtuais. dando conhecimento aos cidadãos a :'esperto dos procedimentos para
reglstro de manifestações:

b) Integrar. quando necessário. o Sistema e-C)uv aos softwares que utiliza

c) zelar pelo usü adequado do Sistema e-Ouv. comprometendo-se a utilizar

dadas que ihe tarem disponibilizados somem !e na$ atlvldades que. em viRude de l
Ihe compete exercer $

/

/

f
V
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d) não vender: ceder Gi,ê tnnsfedr. a qualquer título. ü direito de usa do código-fonte

do Slstenla e-Ouv e seus conexosl

e) apuíaí o fato. no caso de uso indevido do Sistema e-Ouv. com vistas a eventual

responsabilização administrativa e criminal:

f} reparar à CGU eventuais falhas identificadas nc} Sistema e-Ouv

,/''\. g) prestar suporte aa$ entes parceiros sob $ua }unsdlção que utilizarem o Sistema e.
Ouv

h) incluir, obrigatoriamente. a logomarca da CGU e a expressão "desenvolvido peia
Contfaladoria-Geral da União-CGfJ" em qualquer ação promocional relacionada ao
$tstema e-Ouv; e

{) üdotar as anões necessárias para a realização dos seminários, curas e
trelnamentos pam uso do Sistema e-Ouv.

$ubçiáusula Porreira -- O ente parceiro fica atitorJzado a promover as modificações,
totais ou parciais: que julgar necessárias nc Sistema e-Ouv. visando sua melhoria e

deseavoivimento de novas funcionalidades. cabendo-!he disponibiliza-las â CGU e

ficando assegurada à CGU ê propriedade do sistema cedido e das alterações
implementadas

$ubcláusula Segunda -- Independentemente üa efetivação ou não. pela CGU, do

regiStro do Sistema e*Ouv perante o$ órgãos competentes. o ente parceiro

compromete-se a não mgÉstrar a solução e a não buscar qualquer forma equivalente

de prüteção cju apropriação com Q üm de pem3itií a transferência da soluç4q a
terceiros, li; ,«:

/
\
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$ubcláusula Terceira -- O ente parceiro $e colnpíomete a não ceder. jogar au

comercialaar, nc} todo ou em pane. a qualquer titulo. o sistema que ora !he é cedido.
inclusive versão que tenha sido modificada

Subciâusuta Quarta - O ente parceiro se responsabiliza pela carreta utilização e

guarda e dados, óe informações e do c6dtgo-fode recebido em deconência deste
Temia de Adesão.

CLÁUSULA SEGUNDA
ESPECÍFICA

DA INEXISTÊNCIA OE DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

O pnse1lte Teimo de Adesão, celebrado a titulo gratuito. nâo acarretará a

transferência ou a disponibilização de recuos,os $nanceiros entí© as partÊcipes.

CLÁUSULA TERCEIRA DO$ RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por qualque'r dos participei nas atlvidades inerentes

ao presente Termo de iõldesão nâo sofrerão alterações na sua vinculação funcional
com as instituições de origem. às quais cabe rcsponsabiiizar*se por todos os
encargos de natureza trabalhista, previdencláfia. fiscal e secur4táría decorrentes

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

Este Termo de Adesão terá prazo de vigência Indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

O dlspaslo ne${8 Termo de Adesão poderá $er alterado. exceda quanto ao sel
objeto. de comum acordo entre os padícipes. mediante Termo AdItIvo devidamente
justificado.
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CLÁUSULA SEXTA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADESÃO

O presente Tern$o de Adesão poderá ser derlunciad0 8 Qualquer tempo, $em ónus

para 0$ paíticipas. mediante a\'lso com antecedência mínima de 30 {tfinta) dias, ou,

de imedi tü. tlã hipótese de deseumprimento de qualquer das suas cláusulas e
resilldo par mama acordo au pela supeweniência de norma legal ou administrativa
que o torne nexüquível.

CLÁU$UL..ó\ SÉTIMA - OA PUBLICAÇÃO
.,.+ ":''-

O ente parceiro pravldenc+ará a publicação +ntegra} ou resumida deste Termo de
Adesão! e seus {efmo$ aditivos, se houve. no Diário OfÉciai ou outro instrumento

legitimo de publicação. na fomla da legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Os parficipes elegem o Foro da Justiça Federal do Distrifa Federal para diàmlr
eventuais conft+tos de inteípsses decorrentes do presente Temia de Adesão.

VüórÉa-ES,,P$ de março çie 20t 7

$Épeio ABQig!>$g rEnREfpA piNTO
Con:s&fhelro Presidente

.ÚE /#

/
/

\ /
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Fabiano Valle Barros

De: Rafêella Rocha do Carmo <rafaella.carmo.tac@cgu.gov.br> em nome de
Coordenacao Geral de Acomp. e Cont. das Atividades de Ouvidoria
<cgouv@cgu.gov.br>
terça-feira, 4 de abril de 2017 17:16
Fabiano Valle Barrou

Adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias
Termo Adesão fortalecimento das ouvidorias TCE-ES.PDF

Enviado em
Para:
Assunto:
Anexos:

Prezado Fabiano
Boa ta rdel

Recebemos o Termo de adesão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ao Programa de Fortalecimento
das Ouvidorias.

Dando continuidade ao processo de adesão, solicitamos informações do servidor do município que ficará
responsável pela instalação do Sistema e-Ouv. Assim, solicitamos os seguintes dados: nome. e-mail e CPF do
responsável pela instalação. Para este servidor, será criado login e senha de acesso ao código fonte. As instruções de
acesso serão enviadas diretamente ao servidor.

Continuamos a disposição para o que se fizer necessário

Atenciosamente,

Rafaella Rocha do Carmo
Coordenação-Geral de orientação ¬ Acompanhamento de Ouvídotios - CGOuv
Ouvldüria-Geral da Urtíãa
+55 (61) 2020-6849

@

Quer denunciar, reclamar, sugar idên:ia da Administração ?Acesso .b! e tenha todas a$ ouvidorias públicas em um só lugar

$ rl11k==:,HBllUKH;li.«.

l


