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desarmados e rendidos em abordagens, além de
agirem com violência desnecessária.
3)

Quando

há

o

racismo

estrutural:

menos

perceptível ainda, o racismo estrutural está cristalizado
na cultura de um povo, de um modo que, muitas vezes,
nem parece racismo. A presença do racismo estrutural
pode ser percebida na constatação de que poucas
pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos
de chefia em grandes empresas; de que, nos cursos das
O RACISMO é uma forma de preconceito ou
discriminação motivada pela cor da pele ou origem
étnica. Examinando a extensão dos conceitos, o
racismo está dentro dos conjuntos “preconceito” e
“discriminação”, mas não os encerra. O racismo não se
manifesta de maneira

única, podendo

ocorrer,

principalmente, de três maneiras:
1) Quando há crime de ódio ou discriminação racial
direta: essa forma de manifestação do racismo é mais
evidente. Trata-se de situações em que pessoas são
difamadas, violentadas ou têm o acesso a algum tipo
de serviço ou lugar negado por conta de sua cor ou
origem étnica.
2) Quando há o racismo institucional: menos direta
e evidente, essa forma de discriminação racial ocorre
por meios institucionais, mas não explicitamente,
contra indivíduos devido a sua cor. São exemplos dessa
prática racista as abordagens mais violentas da polícia
contra pessoas negras e a desconfiança de agentes de
segurança e de empresas contra pessoas negras, sem
justificativas coerentes. Um bom exemplo da luta do
racismo

institucional

são

os

protestos

de

Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017, devido à
conduta criminosa de policiais que mataram negros
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melhores universidades, a maioria esmagadora —
quando não a totalidade — de estudantes é branca; ou
quando há a utilização de expressões linguísticas e
piadas racistas. A situação fica ainda pior quando as
ações ou constatações descritas são tratadas com
normalidade.

Quem é o segurado autônomo ou contribuinte

Existem famílias que um dos cônjuges não trabalha de forma

individual?

remunerada, mas quer ter direito de aposentar no futuro e
estar protegido pelo salário-maternidade, auxílio-doença,
Qualquer pessoa que exerce uma

aposentadoria por invalidez, etc., por esse motivo contribui

atvidade

deve

ao INSS. Um outro exemplo muito recorrente é dos pais que

contribuir ao INSS na qualidade de

contribuem em nome dos filhos para garantir o futuro

autônomo.

ou

previdenciário deles. Em resumo, qualquer pessoa que não

contribuinte individual a pessoa que

exerça uma atividade remunerada pode contribuir como

remunerada

É

autônomo

não está empregada com registro em carteira de trabalho,

segurado facultativo.

mas presta serviço a terceiros sem relação de emprego, por
exemplo, um pintor, encanador, costureira, advogado,

Como

médico, etc. Pois bem, qualquer pessoa que receba uma

profissional autônomo

remuneração pelos seus serviços e não esteja emprega com
registro em carteira é autônomo, desse modo, sendo
obrigada a contribuir para o INSS.

declarar

o

Imposto

de

Renda

como

Trabalhadores autônomos como advogados, dentistas e
engenheiros devem declarar o Imposto de Renda de forma
diferente dos funcionários com carteira assinada. Isso porque

É possível que o pintor não seja autônomo ou contribuinte

profissionais liberais podem deduzir uma série de despesas

individual, por exemplo, quando ele é contratado com

relacionadas ao seu trabalho. Assim, é possível reduzir o

registro em carteira para trabalhar em uma empresa,

valor do tributo a pagar ou aumentar o valor da restituição.

contudo se ele trabalhar “por conta” atendendo os seus

O prazo para declarar o Imposto de Renda termina no dia 30

clientes conforme a demanda, será autônomo. Isso vale para

de junho. A seguir, veja o passo a passo para declarar o IR

quase todas as profissões.

trabalhando de forma autônoma.

Autônomos que prestam serviços para empresas
A declaração de rendimentos do profissional que presta
serviços a empresas é semelhante à declaração dos
trabalhadores assalariados. Caso receba rendimentos por
serviços prestados a uma pessoa jurídica, o contribuinte deve
receber um informe de rendimentos de cada empresa para

Quem é segurado facultativo?

qual prestou serviços.

O segurado facultativo é a pessoa que contribuiu ao INSS por

Qual o código de contribuição do segurado

opção, considerando que a lei não lhe obriga a contribuir.

autônomo ou contribuinte individual?

Isto é, o segurado facultativo não exerce uma atividade

O autônomo pode contribuir com dois códigos distintos para

remunerada que lhe obrigue a contribuir ao INSS, mas quer

o INSS um representa o percentual de 20% (código 1007) e

ficar protegido pelo sistema previdenciário. Podemos citar

o outro representa o percentual de 11% (código 1163).

como exemplo o desempregado que utiliza do seu seguro
desemprego para continuar a contribuir com INSS, para
garantir o direito aos benefícios previdenciários, tempo de
contribuição, carência, etc.
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Achamos no Brasil, FBI do Detetive Dé
O Detetive Dé, 60
anos, do FBI de Feira
de Santana (BA) ficou
conhecido em todo o
Brasil em 2018, após
participar

de

uma

matéria no quadro Achamos no Brasil do Programa
Domingo Espetacular da TV Record. O Detetive Dé (José

Pedro Pereira Nunes), filiado aos quadros do CONDESP
desde agosto, atendendo às exigências estatutárias, atua
em Feira de Santana, centro-norte baiano (a 108 km de
Salvador), e em outras localidades do território nacional,
somando quase 40 anos de experiência profissional, além
de ministrar cursos livres de formação de novos agentes
do seguimento da investigação particular em sua
empresa FBI - Instituto de Investigação Ltda.

Aguinaldo Barros, 43 anos, há 8
anos na profissão, filiado ao
CONDESP desde 2018, está
localizado

no

município

de

Macatuba (SP), microrregião de
Lençóis Paulista, centro-oeste
do estado, se destacando, como
recém associado, pela assiduidade e efetivo apoio às
ações institucionais do Conselho desde o seu ingresso no
quadro social, sendo que seu nome é cotado para fazer
parte do corpo diretivo da entidade em 2022.
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10/11/2020.

Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
Resolução DIR n.º 19/2020
“Lista os títulos de Membro Honorário outorgados”.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do
disposto pelo art. 68 da 2ª Consolidação do Estatuto, FAZ SABER:
Art. 1º Foram agraciadas com o Título de Membro Honorário do CONDESP
as seguintes personalidades:
I – Darci Pedro da Silva;
II – Thomaz de Oliveira Caveanha;
III – Dr. Celso Ubirajara Russomanno:
IV – Dr. José Antônio Carlos de Souza;
V – Dr. Arnaldo Faria de Sá;
VI – Dr. Paulo Cesar Andrade de Souza;
VII – Deputada Célia Leão;
VIII – Dr. Marcelo Henrique Ribeiro da Silva (in memorian);
IX – Dr. Itacir Amauri Flores;
X – Edison Arnold;
XI – Luciano Alves dos Santos;
XII – Dr. Antoine Youssef Kamel;
XIII – Dr. Jorge Luiz Bernardi;
XIV – Ricardo de Alice Ferreira;
XV – Dr. Laércio Trevisan Jr;
XVI– Dr. Mario Covas Neto;
XVII – Dr. Carlos Alberto Lopes Abelha;
XVIII – Dr. Sidney de Paula;
XIX – José Arnold;
XX – Dr. Daniel Gomes de Lima Freire;
XXI – Drª Paula Mary Reis de Albuquerque; e
XXII – Dr. Afanásio Jazadji.
Art. 2º Fica revogada a Resolução DIR n.º 15/2020, publicada no Boletim
Digital n.º 10 (Mai/2020).
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
26/10/2020.
Resolução DIR n.º 20/2020
“Dispões sobre a cobrança de juros e multa”.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no que
estabelece o art. 26, inciso XI, da 2ª Consolidação do Estatuto da Entidade,
FAZ SABER:
Art. 1º - Os débitos para com o Condesp pagos fora do prazo de
vencimento, serão acrescidos de multa de 5 % (cinco por cento) e juros de
mora de 1%(um por cento) ao mês, mais atualização monetária, calculados
até a data do recolhimento, pela variação do Índice Nacional de Preço do
Consumidor – INPC.
Art.2º - Fica revogada a Resolução DIR n.º 2/2020, publicada no Boletim
Digital n.º 6 (Jan/2020).
Publique-se,
Devair Quesada da Silva
Presidente
30/10/2020.
Ato Administrativo n.º 36/2020
“Designa atendimento em subsede que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos
III e XV, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Designar em caráter provisório atendimento na Subsede localizada
na Av. Belarmino Pereira de Carvalho, 68, Bairro Barreiro, CEP 07611-380,
na cidade de Mairiporã - SP.
Art. 2º - Revogado o Ato Administrativo n.º 31/2020, publicado no Boletim
Digital n.º 15 (Out/2020).
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
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Ato Administrativo n.º 37/2020
“Desativa subsede que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos
III e XV, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Desativar a Subsede da Av. Dr. Arlindo Joaquim de Lemos, 1505,
Vila Lemos, CEP 13100-451, na cidade de Campinas/SP.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
11/11/2020.
Expediente – Secretaria Geral
23/11/2020
Protocolos de inscrição ARQUIVADOS:
07156 – Ney Jorge Ferreira Pereira (CCM/CNPJ não juntado);
07158 – Alfredo Picolomini Monteiro (CCM/CNPJ não juntado)
07159 – Cristiano Cotrim Ferraz (CCM/CNPJ não juntado);
07160 – Gabriel de Morais Bertoni (CCM/CNPJ não juntado).
Despacho do Presidente
30/10/2020
Considerando o disposto no artigo 8º, Parágrafo único, da Resolução DIR
n.º 9/2020, publicada no Boletim Digital n.º 8 (Mar/2020), DETERMINO seja
publicado o Termo de Parceria Institucional firmado com o SINDESP.
Devair Quesada da Silva
Presidente
TERMO DE PARCERIA
I – SINDESP – SINDICATO DOS DETETIVES PARTICULARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO, neste ato representada por sua Presidente ANDRÉ LUIS DA
SILVA, e-mail sindesp@outlook.com, doravante designada simplesmente
SINDESP.
II – CONDESP – Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo,
neste ato representada por seu Presidente DEVAIR QUESADA DA SILVA, email cdp-sp@hotmail.com, doravante designada simplesmente CONDESP.
CONSIDERANDO, que o SINDESP tem por finalidade a representatividade
de interesses dos trabalhadores denominados Detetives Particulares no
território do estado de São Paulo, inclusive mediante a negociação de
convênios e parcerias com empresas de diversos segmentos, como:
gastronomia, serviços, hotelaria, lojas, equipamentos eletrônicos, estética,
entre outros;
CONSIDERANDO, que o CONDESP será beneficiado pelos serviços e
convênios disponibilizados aos profissionais sindicalizados, possibilitando o
estreitamento do relacionamento e ampliação dos benefícios ofertados aos
associados dos quadros de ambas organizações e, conseqüentemente,
refletindo no fortalecimento do coletivo de classe representando por estas;
Pelo presente TERMO DE PARCERIA, as partes acima identificadas
resolvem, de comum acordo, estabelecer instrumento particular, mediante
as cláusulas e condições a seguir expressas:
1. DO OBJETO
1.1. É objeto do presente TERMO DE PARCERIA o oferecimento de
assistência por via de serviços e convênios pelo SINDESP, com benefícios
e/ou descontos especiais aos associados do CONDESP, os quais serão
relacionados em documento anexo rubricado pelas partes e que integrará
o presente Termo.
2. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
2.1. É de responsabilidade do CONDESP a divulgação a referida parceria,
destacando o objeto do presente Termo a seus associados.
2.2. O SINDESP poderá, ainda, ceder sua infraestrutura para exposições,
desde que agendado previamente com o CONDESP, com vistas a
oportunizar a promoção e eventual aquisição de benefícios ou serviços aos
seus associados.
2 2.3 Deverá o SINDESP fornecer aos associados cartão de identificação a
ser utilizada no momento de aquisição ou obtenção de eventuais
benefícios.
2.4 É de responsabilidade do SINDESP a manutenção das condições
pactuadas no presente instrumento, estendidas a todos os associados do
CONDESP, enquanto perdurar a vigência deste instrumento.
2.5 O SINDESP, sem prejuízo de sua liberdade no sentido de propor
alterações legislativas, apoiará a Sugestão n.º 23/2019, de autoria do
CONDESP, que visa aperfeiçoar a Lei n.º 13.432, de ll de abril de 2017 em

tramite na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.
3. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
3.1 O presente instrumento vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da data de sua assinatura, sendo prorrogado
automaticamente por iguais períodos, caso nenhuma das partes manifestese contrariamente até o fim de sua vigência.
3.2 Caso haja disposição legal, caso fortuito, força maior ou ato de
autoridade que venha a impossibilitar a continuidade do mesmo, ficará o
presente rescindido de pleno direito, isenta as partes de qualquer
responsabilidade, não sendo devido por esse fato qualquer ressarcimento
ou indenização.
3.3. As partes poderão, a qualquer tempo e sem necessidade de
justificativa, denunciar o presente instrumento de forma expressa e sem
ônus ou indenização, reciprocamente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. As partes se obrigam, mútua e reciprocamente, a adotar eventuais
normas de sigilo extensivas a seus associados, funcionários e prepostos,
não podendo ceder, divulgar ou fornecer a terceiros - sob qualquer forma
- informações confidenciais e benefícios advindos do presente Termo.
4.2. As partes se comprometem a não utilizar, exceto mediante prévia e
expressa anuência por escrito, qualquer nome, marca, logotipo ou símbolo
da outra parte, nem estabelecer qualquer vínculo ou relação contratual
além do disposto neste instrumento.
4.3. Nenhuma alteração dos termos deste instrumento terá efeito, a menos
que seja feita por escrito e assinada por cada uma das partes contratantes,
mediante Termo Aditivo.
E, por estarem assim acordadas, assinam as partes o presente TERMO DE
PARCERIA, em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANDRE LUIS DA SILVA
Presidente SINDESP
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente CONDESP
Despacho do Presidente
24/11/2020
Considerando o disposto no artigo 8º, Parágrafo único, da Resolução DIR
n.º 9/2020, publicada no Boletim Digital n.º 8 (Mar/2020);
Considerando a criação da Ouvidoria do CONDESP nos termos da Resolução
DIR n.º 16/2020, publicada no Boletim Digital n.º 13 (Ago/2020),
DETERMINO sejam publicados os Termos de Adesão e de Uso do Conselho
de Usuários, pertinente ao processo de adesão do CONDESP à Rede
Nacional de Ouvidorias em análise pela Secretaria Executiva da CGU Controladoria Geral da União.
Cumpra-se e Publique-se.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente
24/11/2020
TERMO DE ADESÃO À REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS
O CONDESP - Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo,
representado por seu Diretor-Presidente Devair Quesada da Silva, resolve
aderir, por meio do presente Termo, à Rede Nacional de Ouvidorias,
instituída nos termos do art. 24-A do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro
de 2018, sujeitando-se às cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ADESÃO
1. Nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 3, de 5 de abril de 2019,
o órgão ou entidade fará a adesão à Rede Nacional de Ouvidorias na
condição de:
( ) Membro Pleno; ou
( ) Membro Colaborador.
2. No ato de adesão, o membro aderente:
I - Declara conhecer e concordar com as regras de funcionamento da Rede
Nacional de Ouvidorias estabelecidas no Capítulo I da Instrução Normativa
nº 3, de 2019;
II - Manifesta a sua concordância em integrar o Programa de
Fortalecimento de Ouvidorias, nos termos do Capítulo II da Instrução
Normativa nº 3, de 2019;
III - Autoriza a Secretaria Executiva da Rede Nacional de Ouvidorias a
verificaras informações constantes no presente Termo de Adesão, bem
como a adequação da modalidade de adesão solicitada;
IV - Manifesta:
( ) interesse na adesão ao Sistema Informatizado Nacional de Ouvidorias
(Sistema e-Ouv) em sua modalidade simples, nos termos do art. 12, §2º da

BID Nº 16 Página | 6

instrução Normativa CGU nº 3, de 2019, e declara conhecer os seus Termos
de Uso;
( ) interesse na adesão ao Sistema e-Ouv, em sua modalidade completa, nos
termos do art. 12, §2º da instrução Normativa CGU nº 3, de 2019, e declara
conhecer os seus Termos de Uso;
( ) não possuir interesse na adesão ao Sistema Informatizado Nacional de
Ouvidorias (Sistema e-Ouv); ou
( ) já fazer uso do sistema e-Ouv por obrigação legal (Ouvidorias do Sistema
de Ouvidoria do Poder Executivo federal).
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1. Incumbe ao órgão ou entidade aderente:
I - Manter atualizados os seus cadastros junto à Secretaria Executiva da
Rede Nacional de Ouvidorias, especialmente no que se refere a dirigentes,
ouvidores e outros agentes públicos responsáveis pelas atividades de
ouvidoria;
II - Propor e demandar temas de discussão, regulamentação e capacitação
à Secretaria Executiva da Rede Nacional de Ouvidorias;
III - Atuar em conjunto com os demais membros da Rede Nacional de
Ouvidorias nos projetos desenvolvidos em sua região, quando possível;
IV - Divulgar as ações da Rede Nacional de Ouvidorias executadas na sua
região;
V - Fomentar o uso dos canais de ouvidoria como meios de defesa dos
usuários dos serviços públicos prestados pelos órgãos e entidades a que
estejam vinculados;
VI - Zelar pela integração nacional das unidades de ouvidoria;
2. Além do disposto no parágrafo 1 desta cláusula, incumbe ao órgão ou
entidade aderente que manifesta interesse na adesão ao Sistema
Informatizado Nacional de Ouvidorias (Sistema e-Ouv):
I - Disponibilizar em suas páginas institucionais o link e banners digitais com
identidade visual no padrão oferecida pela Ouvidoria-Geral da União;
II - Divulgar e dar publicidade ao Sistema e-Ouv de forma a constituir-se em
canal efetivo de acesso pelos usuários;
III - Designar Administrador Local do Sistema e-Ouv, para fins de
cadastramento e interlocução com a equipe de suporte;
IV - Manter atualizados os dados do Administrador Local do Sistema e-Ouv,
por meio de formulário disponível no sítio eletrônico;
V - Receber, analisar e responder as manifestações recebidas por meio do
Sistema e-Ouv;
VI - Resguardar a proteção da identidade e dos elementos que permitam a
identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da manifestação,
nos termos do§7º do art. 10 da Lei 13.460, de 2017, e do art. 31 da Lei
12.527, de 18 de novembro de2011, bem como demais informações
sigilosas porventura inseridas no Sistema;
VII - Observar as orientações da Secretaria Executiva da Rede Nacional de
Ouvidorias quanto aos procedimentos referentes à utilização do Sistema eOuv;
VIII - Informar à Secretaria Executiva da Rede Nacional de Ouvidorias,
acerca de qualquer incidente referente ao uso do Sistema e-Ouv;
IX - Integrar, quando necessário, o Sistema e-Ouv aos softwares que utiliza;
X - Zelar pelo uso adequado do Sistema e-Ouv, comprometendo-se a utilizar
os dados que lhe forem disponibilizados somente nas atividades que, em
virtude de lei, lhe compete exercer; e
XI - Apurar o fato, no caso de uso indevido do Sistema e-Ouv, com vistas a
eventual responsabilização administrativa e criminal; e
XII - Independentemente da efetivação ou não, pela CGU, do registro do
Sistema e-Ouv perante os órgãos competentes, o ente parceiro
compromete-se a não registrar a solução e a não buscar qualquer forma
equivalente de proteção ou apropriação com o fim de permitir a
transferência da solução a terceiros;
3. Incumbe à Secretaria Executiva da Rede Nacional de Ouvidorias exercer
as atribuições previstas nos artigos 7º e 14 da Instrução Normativa nº 3 de
2019:
I - Organizar as Assembleias e reuniões do Conselho Diretivo;
II - Receber e organizar os pedidos de adesão de membros plenos e
colaboradores;
III - Executar, com o apoio dos demais membros, as ações necessárias para
o cumprimento dos objetivos da Rede Nacional de Ouvidorias;
IV - Zelar pelos processos de governança e de votação nos órgãos da Rede
Nacional de Ouvidorias;
V - Consolidar e elaborar resoluções e demais documentos da Rede
Nacional de Ouvidorias;
VI - Manter sessão no sítio web www.ouvidorias.gov.br com informações
de cadastro de membros, documentos produzidos, repositório de
conhecimento, dentre outros produtos da Rede Nacional de Ouvidorias;

VII - Zelar para que os membros da Rede Nacional de Ouvidorias recebam
os produtos oferecidos pela Ouvidoria-Geral da União no âmbito do
PROFORT;
VIII - Comunicar aos órgãos e entidades que fizerem adesão à Rede
Nacional de Ouvidorias acerca da oferta de cursos gratuitos ouvidoria,
ofertados pela OGU ou por entidades parceiras;
IX - Informar aos órgãos e entidades que fizerem adesão à Rede Nacional
de Ouvidorias acerca das ações voltadas a ouvidoria e defesa do usuário de
serviços públicos que serão executadas em região de sua competência
territorial;
X - Disponibilizar, gerir, atualizar e manter o Sistema e-Ouv;
XI - Prover infraestrutura de servidores das bases de dados do Sistema eOuv;
XII - Prestar suporte ao Sistema e-Ouv;
XIII - Cadastrar os administradores locais designados pelos órgãos e
entidades aderentes;
XIV - Produzir, atualizar e manter disponíveis os manuais de uso do Sistema
e-Ouv;
XV - Fornecer aos órgãos e entidades aderentes banners digitais com
identidade visual do Sistema e-Ouv para inclusão nas suas páginas
institucionais, bem como respectivos links de direcionamento ao Sistema;
XVI - Adotar salvaguardas para a garantia da segurança, integridade e
atualidade da base de dados dos sistemas;
XVII - Fomentar nacionalmente o uso do Sistema e-Ouv como plataforma
de integração e troca de informações entre as unidades de Ouvidorias
aderentes.
XVII - Receber pedidos de capacitação e adotar as medidas necessárias ao
atendimento das demandas propostas pelos membros da Rede Nacional de
Ouvidorias.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ESPECÍFICA
1. O presente Termo de Adesão, celebrado a título gratuito, não acarretará
a transferência ou a disponibilização de recursos financeiros entre os
partícipes.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS HUMANOS
1. Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas
atividades inerentes ao presente Termo de Adesão Simplificado não
sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as instituições de
origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza
trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
1. Este Termo de Adesão terá prazo de vigência indeterminado.
CLÁUSULA SEXTA - DO ADMINISTRADOR LOCAL
1. O órgão ou entidade aderente informa que as atribuições ou o cargo de
ouvidor, no âmbito de sua instituição, são exercidos por Edson Antônio
Frazão, , e-mail cdp-sp@hotmail.com.
2. O órgão ou entidade aderente indica o(a) Sr. André Luis da Silva, para
exercer as atribuições de Administrador Local do Sistema e-Ouv.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO
1. O disposto neste Termo de Adesão poderá ser alterado, exceto quanto
ao seu objeto, de comum acordo entre os partícipes, mediante Termo
Aditivo devidamente justificado.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE ADESÃO
1. O presente Termo de Adesão poderá ser denunciado a qualquer tempo,
sem ônus para os partícipes, mediante aviso com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, ou, de imediato, na hipótese de descumprimento de
qualquer das suas cláusulas e resilido por mútuo acordo ou pela
superveniência de norma legal ou administrativa que o torne inexequível.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
Os partícipes elegem o Foro da Justiça Federal do Distrito Federal para
dirimir eventuais conflitos decorrentes do presente Termo de Adesão
Simplificado.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
Devair Quesada da Silva
Presidente do CONDESP
Termos de Uso
Sistema de Conselho de Usuários
Introdução
Agradecemos por seu interesse em utilizar a Plataforma Eletrônica do
Conselho de Usuários de Serviços Públicos (Conselho de Usuários). Estes
Termos de Uso contêm os termos estabelecidos pela Controladoria-Geral
da União (CGU) para o uso do Conselho de Usuários por cidadãos em geral
e usuários conselheiros de serviços públicos. Estes Termos de Uso não se
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aplicam a outros serviços prestados pela CGU. Por meio do Conselho de
Usuários, a CGU oferece a possibilidade de criação de enquetes a serem
direcionadas por ouvidorias a usuários voluntários, denominados
Conselheiros, bem como a possibilidade de qualquer usuário criar
enquetes, encaminhá-las a outros usuários e analisar os dados coletados,
desde que relacionadas à prestação de serviços públicos. A criação de
enquetes e o oferecimento de respostas devem obedecer a estes Termos
de Uso. Ao clicar ou tocar em um botão que indique sua aceitação destes
Termos, assinar um documento que faça referência a eles ou usar os
Serviços, você confirma que concorda com os presentes Termos.
1. Taxas e pagamentos
A utilização do Conselho de Usuários é gratuita, não implicando na
obrigação de realizar qualquer pagamento à CGU ou a qualquer outro
órgão ou entidade público ou privado. A CGU não enviará qualquer
mensagem de cobrança a cidadãos ou conselheiros que utilizem o Conselho
de Usuários.
2. Privacidade
Ao criar enquetes, voluntariar-se e interagir no Conselho de Usuários na
condição de Conselheiro, você deverá ingressar no sistema por meio do
login único do governo federal (login Gov.br) , e deverá concordar com seus
Termos de Uso e de Privacidade (disponível em http://faq-loginunico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/termodeusoeprivacidad
e.html).
Ao responder enquetes criadas por usuários não governamentais por meio
do Conselho de Usuários você não deve registrar informações pessoais
sensíveis quando estas puderem identificá-lo, como dados de contato
(telefone, endereço, e-mail), informações sobre saúde, condição
financeira, familiar, entre outras.
A CGU armazena os dados de IP de todos os usuários da plataforma com a
finalidade exclusiva de coibir ações atentatórias a esses Termos de Uso.
A CGU garante a integridade da base de dados e o seu acesso às partes
legitimadas e com necessidade de conhecer nos termos da legislação, mas
não se responsabiliza pelo uso das informações por parte dos criadores de
enquetes ou pela veracidade e fidedignidade das informações inseridas na
plataforma.
3. Seu conteúdo
3.1. Você detém a propriedade do seu conteúdo
Você detém todos os direitos de propriedade intelectual do seu conteúdo.
Estes Termos não concedem à CGU licenças nem direitos sobre o seu
conteúdo, exceto os direitos limitados necessários para o fornecimento das
informações nos canais institucionais públicos. Lembre-se de que esses
dados fornecidos em resposta a enquetes estarão disponíveis ao criador, e
a CGU não se responsabiliza pelo seu uso.
3.2. Licença limitada do seu conteúdo
Ao inserir informações no Conselho de Usuários você concede à CGU uma
licença gratuita para usar, reproduzir, distribuir, modificar, adaptar e
publicar seu conteúdo, criar trabalhos derivados dele e explorá-lo de outras
formas exclusivamente para os propósitos limitados de transparência e
melhoria dos serviços públicos. Esta licença para tais finalidades limitadas
continuará, mesmo depois que você parar de usar o Conselho de Usuários,
para dados agregados e desidentificados derivados do seu conteúdo e
eventuais cópias residuais de backup do seu conteúdo feitas em
decorrência de atividades usuais da CGU. Esta licença se estende também
a órgãos e entidades responsáveis pela prestação de serviços públicos
avaliados poderão acessar as enquetes e criadas pelos usuários e os dados
por meio delas coletados para a complementação de seus processos de
avaliação de tais serviços, bem como a terceiras partes, por meio de
instrumento de cooperação firmado com a CGU.
3.3. Outras reivindicações relativas à propriedade intelectual
A CGU respeita os direitos de propriedade intelectual de outros, e espera
que os usuários do sistema façam o mesmo. Se você acreditar que um
usuário do sistema está infringindo seus direitos de propriedade
intelectual, você pode relatar isso através de nosso formulário online.
4. Conteúdo de usuário
Você reconhece que, a fim de garantir a conformidade com as obrigações
legais, é possível que a CGU precise analisar determinado conteúdo
enviado por meio das enquetes para determinar se ele é ilegal ou se viola
estes Termos (por exemplo, quando recebemos aviso de conteúdo ilegal).
A CGU também pode modificar, excluir, impedir o acesso ou recusar-se a
exibir conteúdo que infrinja a lei ou estes Termos. No entanto, a CGU não
tem a obrigação de monitorar ou analisar, de outra forma, o conteúdo
enviado aos Serviços.
5. Gerenciamento da conta
5.1. Mantenha sua senha segura

Se a CGU tiver lhe atribuído uma conta para o uso dos Serviços, você é
responsável por manter sua senha em segurança, assim como quaisquer
outras credenciais usadas para acessar essa conta. Você, e não a CGU, é
responsável por qualquer atividade realizada em sua conta (exceto as
atividades resultantes de ação direta da CGU em sua conta), quer você
tenha ou não autorizado a atividade. Se você ficar sabendo de qualquer
acesso não autorizado à sua conta, deverá notificá-lo imediatamente à CGU
por meio dos canais existentes na própria plataforma do Conselho de
Usuários ou por meio do sistema FalaBR. As contas não podem ser
compartilhadas, e cada conta deve ser usada por apenas um indivíduo.
5.2. Mantenha seus dados corretos
Ocasionalmente, a CGU pode enviar avisos ao endereço de e-mail
registrado na sua conta. Portanto, mantenha seu endereço de e-mail e
outros meios de contato atualizados e corretos.
6. Requisitos de usuário
6.1. Situação legal
Se você for pessoa física, ao utilizar o Conselho de Usuários você assume as
responsabilidades referentes a estes Termos. Caso não seja possível fazer
isso, você não poderá usar os Serviços.
7. Usos aceitáveis
7.1. Conformidade legal
Ao aceitar estes Termos você garante que irá cumprir com todas as leis e
regulamentos vigentes.
7.2. Suas responsabilidades
Você é responsável por sua conduta, conteúdo e comunicações com outras
pessoas durante o uso do Conselho de Usuários. Você deve cumprir com os
seguintes requisitos.
(a) Você não pode utilizar o Conselho de Usuários para veicular propaganda
de produto ou serviço, ou associar o seu uso a uma atividade que implique
a cobrança de taxa ou remuneração.
(b) Você não pode fazer uso indevido do Conselho de Usuários na sua
operação normal ou tentando acessá-los por outro método que não seja
pelas interfaces e instruções fornecidas pela CGU.
(c) Você não pode contornar ou tentar contornar qualquer limitação
imposta à sua conta pela CGU (como abrir uma nova conta para conduzir
uma enquete que tenha sido excluída por violação dos Termos).
(d) Exceto se autorizado pela CGU por escrito, você não pode investigar,
verificar ou testar a vulnerabilidade do Conselho de Usuários.
(e) Exceto se autorizado pela CGU por escrito, você não pode usar sistemas
ou softwares manuais ou automáticos para inserir, extrair ou obter dados
do Conselho de Usuários.
(f) Exceto se permitido pelas leis aplicáveis, você não pode impedir que
outros acessem o sistema, realizar engenharia reversa do sistema ou tentar
fazer isso.
(g) Você não pode transmitir nenhum vírus, malware ou outros tipos de
software ilícito, nem links a esse tipo de software, por meio do sistema.
(h) Você não pode se envolver no uso abusivo ou excessivo do Conselho de
Usuários, ou seja, uso significativamente superior à média dos padrões de
uso que afete de forma adversa a velocidade, capacidade de resposta,
estabilidade, disponibilidade ou funcionalidade do Conselho de Usuários
para outros usuários. A CGU envidará todos os esforços para avisá-lo sobre
qualquer uso abusivo ou excessivo para que tenha a oportunidade de
reduzir esse uso a um nível aceitável pela CGU.
(i) Você não pode solicitar informações pessoais sensíveis de pessoas
identificadas nas enquetes oferecidas por meio do sistema, entendendo-se
como informações pessoais sensíveis aquelas relacionadas à vida privada,
honra e imagem das pessoas, nos termos da Lei 12.527, de 2011 e da Lei
13.709, de 2018.
(j) Você não pode usar o Conselho de Usuários para infringir os direitos de
propriedade intelectual de outras pessoas nem para realizar atividades
ilícitas.
(k) Você não pode revender nem ceder o Conselho de Usuários.
(l) Você não pode registrar contas por "bots" ou outros métodos
automatizados.
(m) Você não pode criar enquetes com conteúdo ofensivo, abusivo,
discriminatório, vexatório ou que de qualquer modo incitem o ódio ou a
violência contra pessoas, grupos sociais e instituições.
(n) A infração de qualquer uma das responsabilidades importará em
advertência por parte da CGU. Se, após a advertência, você insistir na
infração, poderá ser banido do Conselho de Usuários.
8. Suspensão e rescisão dos serviços
8.1. Por você
Você pode cancelar seu cadastro a qualquer momento na página de
gerenciamento da conta. Para tanto, bastará deixar de ser Conselheiro. A
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exclusão do seu cadastro de conselheiro não implica a exclusão de seu
cadastro no login único Gov.br.
8.2. Pela CGU
A CGU pode suspender enquetes em relação às quais haja denúncia de
conteúdo abusivo, ilegal ou de desrespeito dos Termos de Uso. Caso o
conteúdo da denúncia seja confirmado, a CGU poderá excluir
permanentemente a enquete na Plataforma.
A CGU pode suspender ou encerrar seu cadastro se você violar
significativamente estes Termos de forma reincidente, depois de advertido
pela CGU. Além disso, a CGU pode restringir, suspender ou rescindir o
acesso ao Conselho de Usuários: (i) se você não cumprir com estes Termos;
(ii) se você usar o Conselho de Usuários de forma que resulte em
responsabilidade legal para a CGU ou prejudique o uso do sistema por
outras pessoas; ou (iii) se estivermos investigando uma suspeita de má
conduta da sua parte.
A suspensão do cadastro se dará pelo prazo de até um ano, caso constatada
a terceira reincidência na violação destes Termos de Uso ou da Lei vigente.
Após o transcurso deste prazo, qualquer reincidência futura levará à
suspensão do cadastro por igual período.
8.3. Outras medidas
Se a CGU encerrar eu cadastro devido à violação recorrente ou excessiva
destes Termos, poderá tomar medidas para impedir seu uso acesso futuro,
inclusive bloqueando seu endereço IP.
9. Alterações e atualizações
9.1. Alterações dos Termos
A CGU pode alterar estes Termos a qualquer momento por vários motivos,
como para refletir alterações da legislação aplicável ou atualizações do
Conselho de Usuários, ou para incorporar novos serviços ou
funcionalidades. A versão mais atual sempre estará publicada no sítio
eletrônico do Conselho de Usuários. Caso um ajuste seja muito significativo,
a CGU, a seu exclusivo critério, notificará você por e-mail. Também poderá
ser publicada uma nota de ajustes no Portal Ouvidorias.gov ou ao fazer
login em sua conta. As alterações só terão vigência no dia em que forem
publicamente anunciadas. Para que determinadas alterações entrem em
vigor, a legislação aplicável pode exigir que a CGU obtenha sua autorização
para essas alterações ou que lhe envie uma notificação dessas alterações
com uma antecedência suficiente. Se você não quiser concordar com
alguma alteração feita nos termos de um Serviço, deverá deixar de usá-lo,
uma vez que, ao continuar usando o Conselho de Usuários, você expressa
a sua concordância em vincular-se aos termos atualizados.
9.2. Alterações dos Serviços.
A CGU muda e melhora constantemente os seus sistemas. A CGU pode
adicionar, alterar ou remover funcionalidades do Conselho de Usuários a
qualquer momento, sem prévio aviso.
10. Avisos de isenção de responsabilidade e limitações de responsabilidade
10.1. Avisos de isenção de responsabilidade
Embora a CGU tenha interesse em fornecer uma experiência agradável no
uso do Conselho de Usuários, há determinados itens que não são possíveis
prometer. A CGU busca manter seus sistemas sempre online, mas é
possível que o Conselho de Usuários fique periodicamente indisponível por
vários motivos. O Conselho de Usuários é oferecido “tal como se
apresenta”, não havendo qualquer possibilidade de responsabilização da
CGU pela instabilidade ou indisponibilidade temporária do sistema.
10.2. Exclusão de determinadas responsabilidades
Na medida do permitido pelas normas aplicáveis, a CGU, seus servidores,
agentes, fornecedores e licenciadores não serão responsáveis por (a)
nenhum dano indireto, emergencial, especial, incidental, punitivo ou
exemplar de nenhum tipo; ou pela (b) perda de uso, dados, receitas ou
lucros (em cada caso, direta ou indiretamente) resultantes ou relacionados
aos serviços e a estes termos.
11. Outros termos
11.1. Totalidade do avençado
Estes Termos constituem o acordo integral entre você e a CGU e
sobrepõem-se a quaisquer outros acordos, termos e condições prévios ou
contemporâneos, escritos ou orais, relativos a seu objeto.
11.2. Partes contratantes independentes
O relacionamento entre você e a CGU é o de partes independentes, e não
de sócios legais, funcionários ou agentes da outra parte.
11.3. Ausência de renúncia
O fato de uma parte deixar de executar uma disposição prevista nestes
Termos ou de demorar a fazê-lo não será interpretado como uma renúncia,
desta parte, a seu direito de fazê-lo posteriormente.

