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Atos Administrativos

pREFEiTURA DE jEREhroABO - ESTADO DA BAHiA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Rua Dr. Jos6 Goncalves de Sa, 24, Centre de JeremoaboreA

Hli*FFHu

CEP: 48540-000, E-mail: meioambiente®.ieremoabo.ba.aov.br
Te[efone: 75 3203 2102/2106 -Ramal 268/209

PORTARIA DE AUTORizAeAO NO 006;2022

A Secretario do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercicio da
competencia que lhe foi conferida pela Lei Complementar 140 de 08 de
dezembro de 2011, que altera a Lei n° 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual
n° 10.431/06, regulada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e a Lei
Municipal 457/2013 que institui a Polftica Municipal de Meio Ambiente de
Jeremoabo-BA, em consonancia com a consulta realizada ao CMMA Conselho Municipal de Meio Ambiente e tendo em vista a solicitagao formal da
empresa, conceder AUTORIZACAO DE PODA DE AfIVORES, pelo periodo
de 01 (urn) ano, nos seguintes termos:
EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA
CPF/CNPJ: 15.139.629/0001-94

ENDERECO: Av. Edgar Santos, n°300 -Narandiba, municipio de Salvador-BA
LOCAL DA ATIVIDADE: Sede e Povoados do Municipio de Jeremoabo-BA
ATIV[DADE: PODA DE ARVOFtl:S PR6XIRAAS

Nos termos das especificag6es legais e t6cnicas, fica a empresa condicionada:
1. S6 podefa ser feita a retirada de no maximo 1/3 (urn tengo) do volume das
copas das arvores;

2. As podas drasticas devem ser evitadas e s6 serao aceifas em situap@es
emergencias e com devida autorizaeao do corpo tecnico da SEMMAS;

3. 0 corte devera seguir a seguinte opera€ao: a) o primeiro corfe ocorrefa

sempre de baixo para cima repetindo-se a opera?ao no maximo a metade da
espessura do ramo, b) ap6s atingir tal fase, a operagao devefa ocorrer em
sentido inverso, atraves de cortes descendentes;
4. Qualquer alteragao nas atividades devefa ser informada previamente a
SEMMAS.

0 nao cumprimento de qualquer dos condicionantes acima, podefa implicar no
cancelamento da presente Autoriza?ao Ambiental.

A SEMMAS podera exigir novos padr6es, decorrentes de mudangas
substanciais na legisla?ao e, ou na tecnologia disponivel.
Art. 5° - Esta autoriza?ao tefa vigencia a partir da data de sua publica?ao

.-
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PREFEITURA DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Rua Dr. Jose Gongalves de Sa, 24, Centro de JeremoaboraA

HjiiiFE

CEP: 48540-000, E-mail: meioambiente®.ieremoabo.ba.aov.br
Telefone: 75 3203 2102/2106 -Ramal 2@8/209

PORTARIA DE AUTORIZA€AO N° 006/2022

A Secretario do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercfcio da
competencia que lhe foi conferida pela Lei Complementar 140 de 08 de
dezembro de 2011, que altera a Lei n° 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual
n° 10.431/06, regulada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e a Lei
Municipal 457/2013 que institui a Politica Municipal de Meio Ambiente de

Jeremoabo-BA, em consonancia com a consulta realizada ao CMMA Conselho Municipal de Meio Ambiente e tendo em vista a solicitagao formal da
empresa, conceder AUTORIZA€AO DE PODA DE ARVORES, pelo periodo
de 01 (um} ano, nos seguintes termos:
EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA
CPF/CNPJ: 15.139.629/0001-94

ENDERECO: Av. Edgar Santos, n°300 -Narandiba, municipio de Salvador-BA
LOCAL DA ATIVIDADE: Sede e Povoados do Municipio de Jeremoabo-BA
ATIVIDADE: PODA DE ARVORES PR6XIMAS

Nos termos das especificae6es legais e tecnicas, fica a empresa condicionada:
1. S6 podefa ser feita a retirada de no maximo 1/3 (urn tengo) do volume das
copas das arvores;

2. As podas drasticas devem ser evitadas e s6 sefao aceitEs em situap5es
emergencias e com devida autorizagao do corpo tecnico da SEMMAS;

3. 0 corfe devera seguir a seguinte opera?ao: a) o primeiro corfe ocorrefa
sempre de baixo para cima repetindo-se a opera?ao no maxima a metade da
espessura do ramo, b) ap6s atingir tal fase, a operaeao devefa ocorrer em
sentido inverso, atraves de cortes descendentes;
4. Qualquer alteragao nas atividades devera ser informada previamente a
SEMMAS.

0 nao cumprimento de qualquer dos condicionantes acima, podefa implicar no
cancelamento da presente Autoriza?ao Ambiental.

A SEMMAS podera exigir novos padr6es, decorrentes de mudan?as
substanciais na legisla?ao e, ou na tecnologia disponivel.
Art. 5° - Esta autorizagao tefa vigencia a partir da data de sua publicaeao
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CONVENIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, 0 BANCO DO
BRASIL S.A. E 0 MUNIcipIO DE JEREMOABO, PARA
CONCESSAO
DE
EMPRESTIMOS
E/
OU
FINANCIAMENTOS
AOS
SERVIDORES,
APOSENTADOS
E/OU
PENSIONISTAS,
COM
PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNACAO EM FOLHA
DE PAGAMENTO.

Quadro Resumo

a) Consignatario:
0 BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede no SAUN, quadra 05,
lote 8, Ediffcio Banco do Brasil, na cidade de Brasilia, Distrito Federal, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurfdica do Minist6rio da Fazenda
CNPJ/MF sob o

n° 00.000.000/0001-91, neste ato devidamente representado na forma do seu estatuto
social, doravante denominado simplesmente BANCO.

II b) Co nvenente (Em p reg ad or) :
0 MUNICIPIO DE JEREMOABO, com sede na Rua Dr. Jos6 Gon?alves de Sa, S/N -Centro,
na Cidade de Jeremoabo, Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurfdica do Ministerio da Fazenda - CNPJ/MF, sob o n° 13.809.041/0001-75, doravante
denominado CONVENENTE, por seus representantes legais infra-assinados.

)L

a) Regulamentaeao do Consignado: Decreto 103/2021 de 22/06/2021

b) Regulamenta?ao para Contrataeao dos Servidores: Decreto 103/2021 de 22/06/202

Decreto 103/2021 de 22/06/2021

-

)

Comarca de Jeremoabo-BA

0 BANCO e o CONVENENTE, doravante denominados em coniunto "PARTicIPES", celtoram
o presente Convenio, sujeitando-se a norma disciplinar na(s) Lei(s) indicada(s) na aline
item 2 - Dispositivos Legais - do Quadro Resumo, mediante as clausulas e condi?6es adia
estipuladas:
CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

0 presente Convenio tern por objeto estabelecer condi?6es gerais e criterios a serem
observados na concessao de empr6stimos e/ou financiamentos com pagamento mediante
consignaeao em folha de pagamento, aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU
PENSIONISTAS tomadores de
empr6stimos
e/ou
financiamentos vinculados ao
CONVENENTE, que tenham contrato de trabalho/vfnculo estatutario formalizado e vigente com
o CONVENENTE, regido pela Lei(s) indicada(s) na alfnea "b" item 2 - Dispositivos Legais -do

Quadro Resumo.
CLAUSULA SEGUNDA -DOS EMPRESTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS

0 BANCO, desde que respeitadas as suas programa?6es oreainentarias, polftica de cr6
I`irrfp+:fipr- - /i
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normas operacionais e analise de cr6dito, podera conceder empr6stimos e/ou financiamentos
diretamente aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS do CONVENENTE,
com as condie6es livremente negociadas entre os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU
PENSIONISTAS e o BANCO, cujo pagamento dar-se-a mediante consignaeao em folha de

pagamento.
Paragrafo Primeiro
Os empr6stimos e/ou financiamentos aos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS serao concedidos por meio(s) ffsico(s) (agencias,
correspondentes bancarios) e/ou eletr6nico(s) disponfveis (TAA, Internet, CABB, Mobile, etc).

Paragrafo Segundo - Para a concessao de empr6stimos e/ou financiamentos mencionada no
objeto deste instrumento, os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS deverao
dispor de margem consignavel suficiente para as presta?6es decorrentes da opera?ao
contratada ao amparo deste Convenio, na forma da legislaeao em vigor.

Paragrafo Terceiro -As opera?6es contratadas ao amparo deste Convenio poderao ser repactuadas nos termos e condi?6es previamente definidas pelo BANCO.
CLAUSULATERCEIRA -DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPES
a) 0 CONVENENTE se responsabiliza por:
I
Divulgar amplamente, junto aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU
PENSIONISTAS, a formalizaeao, o objeto e as condi?6es do presente Convenio, orientando-os
quanto aos procedimentos necessarios para a obten?ao de empr6stimos e/ou financiamentos
junto ao BANCO;
11 - Esclarecer aos seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS
condi?6es para contrata?ao da operaeao de cr6dito serao objeto de livre negocia?ao entre
SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO;
Ill -submeter a pr6via aprova?ao do BANCO, conforme o caso, as informae6es e o respectivo
material (folder, encarte, textos, etc.) a ser veiculado acerca do presente Convenio;
IV -Adotar, no que lhe competir, as providencias necessarias para viabilizar a formaliza?ao das
operae6es entre o BANCO e seus SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;
V - Prestar ao BANCO mediante solicita?ao dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU
PENSIONISTAS, as informae6es necessarias para viabilizar a contra?ao da opera?ao de
cr6dito, contendo o dia habitual de cr6dito dos salarios, data de fechamento da folha de
pagamento, data do pr6ximo cr6dito dos salarios, demais informae6es necessarias para o
calculo da margem disponfvel para consignaeao e preencher para o BANCO as informa?6es
nas Condi?6es Gerais do Convenio -Anexo I deste Convenio. 0 Anexo I podera ser retificado
em parte, por meio de aditivo assinado pelos PARTicIPES, que passara a integra-Io.
Vl - confirmar ao BANCO, no prazo maximo de 3 (tres) dias dteis, contados da data da
solicitaeao do cr6dito pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por escrito
ou meio eletr6nico, conforme indicado nas Condi?6es Gerais do Convenio -Anexo I, a
possibilidade de realizar os descontos do empr6stimo e/ou financiamento na folha de
pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para que os recursos
possam ser liberados, observado o contido no Paragrafo Segundo, da Clausula Segunda deste
Convenio;

Vll - efetuar os descontos em folha de pagamento dos empr6stimos e/ou financiamentos
autorizados pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, observado o limite
maximo permitido pela legisla?ao em vigor, e repassar os valores ao BANCO, mediante cr6dito
na Conta Convenio na data estabelecida para repasse financeiro, na mesma data de cr6dito
dos salarios e do vencimento das prestae6es, conforme indicado nas Condie6es Gerais do
Convenio -Anexo I.
VIII -informar mensalmente ao BANCO, por meio eletr6nico, conforme descrito nas Condi?6es
Gerais do Convenio -Anexo I, os valores consignados e os nao consignados mediante justifiPagina 2
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cativa, devidamente identificados, com antecedencia de 5 (cinco) dias da data estipulada para
o vencimento das presta?6es;
lx - Comunicar ao BANCO a ocorrencia de redu?ao da remunerapao dos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS que inviabilize a consigna?ao mensal autorizada,
informando o motivo de nao consignaeao das presta?6es devidas e permitindo a consigna?ao
parcial da presta?ao mensal;
X - lnformar ao BANCO a ocorrencia de desligamento (exonerapao, demissao ou
aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, por meio do
Autoatendimento Setor Pdblico -ASP, antes de efetivado o pagamento das verbas decorrentes
do desligamento, de forma a permitir ao BANCO apurar o saldo devedor do(s) emprestimo(s)
e/ou financiamento(s) pendente(s) e solicitar o respectivo desconto, visando a amortiza?ao ou
liquida?ao da dfvida dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;

Xl - reter e repassar ao BANCO, por ocasiao do desligamento (exonera?ao, demissao ou
aposentadoria) dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, o valor da dfvida
de empr6stimo e/ou financiamento apresentado pelo BANCO na forma da legisla?ao vigente;
Xll -notificar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS para comparecer ao
BANCO com o objetivo de efetuar a negociaeao direta do pagamento da divida, no caso de
desligamento (exoneraeao, demissao ou aposentadoria) ou outro motivo que acarrete a
exclusao da folha de pagamento, quando o valor retido de verba decorrente do desligamento
for insuficiente para liquidar o saldo devedor apresentado pelo BANCO;
XIIl -comunicar ao BANCO a ocorrencia de adiantamento da data de cr6dito dos salarios aos
SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS. Neste caso, a cobran?a da presta?ao

de credito consignado tamb6m se processara na mesma data, devendo o valor consignado ser
repassado conforme definido no inciso VII desta Clausula.
XIV - dar preferencia, nos termos da(s) Lei(s) indicada(s) na alfnea "a" item 2 - Dispositivos
Legais - do Quadro Resumo, aos descontos autorizados pelos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS relativamente aos empr6stimos e/ou financiamentos
realizados com o BANCO, em detrimento a outros descontos de mesma natureza que venham

a ser autorizados posteriormente, mantendo a prioridade quando das repactuae6es dessas
dfvidas junto ao BANCO.

b) 0 BANCO se responsabiliza por:
I -Atender e orientar os SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS do CONVE-

NENTE quanto aos procedimentos adotados para a obteneao de creditos concedidos ao amparo deste Convenio;
11 -lnformar ao CONVENENTE por meio eletr6nico, conforme descrito nas Condi?6es Gerais
do Convenio - ANEXO I, as propostas de emprestimos e/ou financiamentos apresentados
pelos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS diretamente ao BANCO, \\Hara
confirma?ao da reserva de margem consignavel;
'\
111 - fornecer ao CONVENENTE arquivo contendo informae6es necessarias para
consigna?ao mensal da(s) presta?ao (6es) conforme leiaute padrao FEBRABAN -CNAB 24(
lv -Prestar ao CONVENENTE e aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTA
as informa?6es necessarias para a liquida?ao antecipada dos emprestimos e/o
financiamentos, por ocasiao do desligamento (exoneraeao, demissao ou aposentadoria) dos
SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS;
V
Disponibilizar aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS do
CONVENENTES informa?6es relativas as respectivas opera?6es por eles contratadas ao
amparo deste Convenio.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO

0 presente Convenio 6 celebrado por prazo de 60 meses, sendo que quaisquer
PARTicIPES poderao rescindi-Io conforme previsto na Clausula Sexta.
CLAUSULA QUINTA -DA SUSPENSAO TEMPORARIA DO CONVENIO

Pa8ina 3
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0 BANCO suspendera a concessao de novos emprestimos e/ou financiamentos consignados
aos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS atraves de notificagao ao
CONVENENTE, quando:
I -Ocorrer o descumprimento por parte do CONVENENTE de qualquer clausula ou condi?ao
(6es) estipulada(s) neste Convenio;
11 -0 CONVENENTE nao repassar ao BANCO os valores consignados informados ao BANCO,
no prazo de ate 5 (cinco) dias dteis ap6s a data de cr6dito dos salarios (dia de vencimento das
presta?6es);
Ill -o convenio apresentar indices de inadimplencia e de consigna?ao nao admitidos pelo
BANCO;

IV - Ocorrer alteraeao (6es) nas Condie6es Gerais do Convenio - Anexo I que interfira nas
condie6es pactuadas;
V -Ocorrer atraso ou nao envio das informa?6es de consigna?ao mensal.
Paragrafo Primeiro -A suspensao do Convenio nao desobriga o CONVENENTE de continuar

realizando as consigna?6es das presta?6es e a reteneao das verbas rescis6rias, relativas aos
contratos de empr6stimos e/ou financiamentos ja celebrados, permanecendo necessaria a
troca de informa?6es de consigna?ao mensal entre o BANCO e o CONVENENTE e os
repasses devidos ate a liquida?ao de todos os contratos celebrados.

Paragrafo Segundo - 0 restabelecimento do Convenio ficara a crit6rio do BANCO, ap6s a
regulariza?ao das pendencias que motivaram a suspensao.
CLAUSULA SEXTA -DA DENONCIA

E facultado aos PART[CIPES denunciar o presente Convenio, mediante aviso por escrito com
antecedencia minima de 10 (dez) dias.

Paragrafo Primeiro -Permanecendo o atraso de repasse dos valores consignados, po\`r\\\ mais de
35 dias corridos, o Convenio sera encerrado mediante notifica?ao, tornando-se v6dada a
concessao de novas opera?6es de credito consignado. A partir do encerramen`tp, fica
dispensada a troca de informae6es mensais de consigna?ao entre o BANCO\\ e o
\

CONVENENTE.

'+\\

Paragrafo Segundo -0 CONVENENTE devera informar e notificar seus SERVIDORES,
SENTADOS E/OU PENSIONISTAS sobre o encerramento do Convenio de Cr6dito Consi

e a nova forma de cobran?a de suas prestae6es. A nova forma de cobran?a seguira as n
estabelecidas pelas "Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Cr6dito Rotativo -CDC A
tomatico" ou "Clausulas Gerais do Contrato de Empr6stimo com Amortizaeao Mediante Consi
na?ao em Folha de Pagamento -Nao Correntista" firmado pelos SERVIDORES, APOSENT
DOS E/OU PENSIONISTAS junto ao BANCO.
CLAUSULA SETIMA-DAS DEMAIS CONDIC6ES

0 CONVENENTE constitui-se depositaria das importancias consignadas em folha de
pagamento dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS destinadas ao
pagamento dos empr6stimos e/ou financiamentos, ate o seu efetivo repasse ao BANCO.

Paragrafo Unico - Na hip6tese de o CONVENENTE descontar em folha de pagamento os
valores dos empr6stimos e/ou financiamentos contratados pelos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e nao repassa-Ios ao BANCO tempestivamente, o
BANCO podera adotar as medidas judiciais cabfveis, independentemente de qualquer
notifica?ao judicial ou extrajudicial,

CLAUSULA OITAVA - Todos os avisos, comunica?6es ou notifica?6es inerentes a este
Convenio e trocados entre os PART[CIPES (BANCO e CONVENENTE) deverao ser
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formalizados por escrito, com assinatura (manual, digital ou eletr6nica).

CLAUSULA NONA - Ate o integral pagamento do empr6stimo e/ou financiamento, as

autoriza?6es dos c]escontos somente poderao ser canceladas mediante previa e conjunta
aquiescencia do BANCO e dos SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS.

CLAUSULA DECIMA - Qualquer tolerancia de urn dos PARTicIPES em rela?ao ao outro
quanto ao cumprimento das obrigae6es assumidas s6 importara modifica?ao deste Convenio
se expressamente formalizada.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - 0 presente Convenio prescinde da anuencia a entidade
sindical, uma vez que e celebrado com a finalidade de possibilitar a operacionalizaeao da
concessao de empr6stimos e/ou financiamentos diretamente pelos SERVIDORES,
APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS com a instituieao financeira que tenha firmado com o
CONVENENTE acordo definindo as condi?6es e demais criterios para a contrata?ao da

opera?ao, cujos valores e demais condi?6es serao objeto de livre negocia?ao entre os
SERVIDORES, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS e o BANCO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -Fica eleito o foro indicado no item 4 do Quadro Resumo para
dirimir eventuais ddvidas decorrentes da interpreta?ao ou cumprimento deste Convenio, as

quais nao puderem ser solucionadas administrativamente pelos PARTicIPES.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - 0 presente Convenio 6 celebrado em conformidade com
a(s) Lei(s) indicada(s) na alfnea "a" item 2 - Dispositivos Legais - do Quadro Resumo, bern
como, se houver, pelo processo administrativo indicado no item 3 - Processo Administrativo do Quadro Resumo, declarando os PARTicIPES, neste ato, terem pleno conhecimento das
clausulas e condie6es inseridas nas referidas normas.
CLAUSULA DECIMA QUARTA -0 CONVENENTE providenciara a publica?ao resumida deste
CONVENIO na imprensa oficial, nos exatos termos do art. 61, paragrafo dnico, da Lei n°
8.666/1993.

E, estando assim justos e acordados, declaram-se cientes eesclarecidos quanto as c[ausulas
deste Convenio, firmando o presente em 3 (tres) vias de igual teor, na presen das
testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA -DA PROTECAO DE DADOS

Paragrafo Primeiro - Os PARTicIPES deverao observar as disposi?6es da Lei 13.709, d
14.08-.2018, Lei Geral de Prote?ao de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais dos
SERVIDORES, EMPREGADOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS, em especial quanto
a finalidade e boa-f6 na utiliza?ao de suas informa?6es pessoais para consecu?ao dos fins a
que se prop6e o presente convenio de concessao de credito consignado.
Paragrafo Segundo -0 CONVENENTE (empregador) figura na qualidade de Controlador dos
dados quando fornecidos ao BANCO para tratamento, sendo este enquadrado como Operador
dos dados. 0 BANCO sera Controlador dos dados com rela?ao a seus pr6prios dados e suas
atividades de tratamento.

Paragrafo Terceiro -Os PARTicIPES estao obrigados a guardar o mais completo sigilo por si,
por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro
•de 2001 e da Lei Geral de Prote?ao de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro

conhecimento, em rela?ao aos dados, informae6es ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou te
acesso, em razao deste CONVENIO, ficando, na forma da lei, responsaveis pela
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consequencias da sua divulga?ao indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utiliza?ao, sem
prejufzo das penalidades aplicaveis nos termos da lei.

Paragrafo Quarto - A16m das obrigae6es relacionadas no paragrafo anterior, sao obrigados
ainda a:

.

I-Garantir que os dados foram e serao obtidos de forma lfcita, com base legal apropriada nos
termos da LGPD, inclusive para fins de compartilhamento ou tratamento inerentes ao escopo e
para fins deste CONVENIO;

11-Possuir sistemas que garantam que a utiliza?ao dos dados seja realizada de acordo com a
LGPD, observando, a manifesta?ao revogabilidade do consentimento feita pelo titular dos
dados;

Ill-Adotar medidas de seguran?a, t6cnicas e administrativas aptas a proteger os dados de
acessos nao autorizados e de situa?6es acidentais ou ilfcitas de destrui?ao, perda, altera?ao,
comunicaeao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilfcito;

IV- Manter avaliaeao peri6dica do tratamento para garantir a seguran?a e qualidade do objeto
desse CONVENIO;
V-Fornecer, no prazo solicitado pelo outro PARTICIPE, informa?6es, documentos, certifica?6es
e relat6rios relacionados ao Tratamento, conforme diretrizes do Controlador dos dados; e

VI-Auxiliar o outro PARTicIPE na elabora?ao de avalia?6es e relat6rios de impacto a prote?ao
aos dados pessoais e demais registros, documentos e solicita?6es requeridos por Lei.

CPF: 831.849.295-15
RECONHECIMENTO DE TERMOS, FIRMAS E PODERES
Nome:
CPF:
TESTEM U N HAS
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