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TERMo DE coopEnaçÃorÉcnrca euE ENTRE sr
cELEBRAM o MuNrcÍpro DEcARrAcrcA, nrnlvÉs DASUBSECRETARIA DE
TEcNorocrA DA TNFoRMAçÃo eo rNsrrruro DE pREVroÊncra
Dos sERvrDoREs púBlrcos Do
MUNrcÍpro DE cARrAcrcA - rpc.
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o t-luNrcÍPIo DE cARrAcrCA pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Av. Mario Gurgel, no 2.502, Alto Lage - Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEp

29.151-900, inscrito no CNPJ sob o no.27.150.549/OOO1-19, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, o Sr. EucLÉRro DE AzEvEDo sAMpAro JuNIoR, prefeito

Municipal, cPF: 761.380.387-2o, 7583-OAB/ES, residente e domiciliado na Rua

Hermes Santório, no.24, Apt. 101, Jardim América, cariacica/Es, cEp. no.2g.l4o-
430, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, doravante denominado SEMFI
órgão da administração direta do Poder Executivo, inscrita no CNpJ sob
n"27.150.5491}O73-52com sede na Av. Mario Gurgel, no 2.502 - Alto Laje -
Cariacica/Es, CEP 29.151-900, representado legalmente pela seu Secretário, Sr.

CARLOS RENATO MARTINS, brasileiro, servidor público, inscrito no CpF sob o no.

953'567.717-O0, e portador da Carteira de Identidade sob o no. 802.703 - SSP/ES,

residente na Rua Luiz Fernando Reis, no.5B5, apto.901, Ed. Nelson pretti, praia da

Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101- 120, com fulcro e lastro na Lei Municipal no

4,767/TO, E O INSTITUTO DE PREVIOÊruCrA DOS SERVIDORES
PÚBLrcos Do MuNrcÍpro DE cARrAcrcA, entidade autárquica, com
personalidade jurídica de direito público interno e autonomia
administrativa financeira e patrimonial em relação ao poder executivo,
criado pela Lei complementar no oo2 de 29 de agosto d e 1994, alterada
pela Lei complementar Municipal no 028 de 30 de dezembro de 2009,
com endereço na Rua Edgar Gonçalves, s/n - campo Grande -
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cariacica/ES, inscrito no cNpJ/MF sob o no 00.444.43s/ooo1-2s, neste
ato representado pela Diretora presidente, sr.a sÍDrNA DELpupo DA
cUNHA DANTEL, brasireira, contadora, inscrita no cpF. po.
099.53o.217-08 e RG po. 2.tot.25B-ES, nomeada através da
PORTARIA/GP/IV.o 595, DE 29 DÉ SETEMBRO DE 2021, doravante denominada IpC,
ajustam entre si o presente TERMo DE coopERAçÃo TÉcNrcA,
mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CIÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

o presente Termo de cooperação Técnica tem por finalidade aGo_vernança, segurança e Administração dos recursos de Tecnologia deInformação e.comunicações do INSTITUTo DE pREVIOÊrVCIn DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÀNiNCICA - IPC.

CLÁUsULA sEGUNDA - DAs oBRIGAções oe sUBsEcRETARIA DE
TECNOLOGTA DA TNFORMAçÃO

a) orientar a utilização de mecanismos de segurança e contingência,
visando garantir a disponibilidade, confidenciaiiOaOe e integridade dosativos da informação;
c) Avaliar a aquisição de Soluções de TIC, decorrentes de projetos deimplementação no âmbito do IpC;
e) Orientar, supervisionar e auxiliar os Servidores do IpC, visando ouso adequado dos recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicações;
f) orientar o uso de equipamentos, sistemas de produção, guarda dedocumentos, dados e informações sigilosas ligados a redes de
comunicação de dados que possuam sistemas de pioteção e segurança
adequados;
g) Armazenar informações referentes aos ativos da informação eserviços de TIC, para fins de inspeção, estatísticas de utilização e
otimização dos recursos da rede local;
h) Orientar a implantação de mecanismos de controle que evitem àpropagação de código malicioso e ataques internos e externos no
âmbito do IPC;
i) orientar o planejamento e a execução da Gestão de Risco de
Segurança da Informação;
j) Cadastramento ou exclusão das contas de usuário de Tecnologia da
Informação e dos Sistemas Corporativos do IpC;
k) Alteração ou revogação de permissões de usuário nos recursos de
TIC;
l) Empregar mecanismos para controle e bloqueio de: licenças de uso;
instalação de softwares não licenciados e alterações da configuração
dos equipamentos de informática;
m) Desenvolver programas de conscientização e treinamentos de
segurança da informação e comunicações, fomentando as melhores
práticas na utilização dos recu rsos de TIC.
n) Promover a capacitação de recursos humanos para o
desenvolvimento de competência em segurança da informação.
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clÁusurA TERCETRA DAs oBRTGAçôES
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
CARIACICA . IPC

DO
DO

INSTITUTO
MUNICÍPIO

DE
DE

a) utilizar o objeto deste Termo de cooperação Técnica para o fim aque se destina, zelando pelo uso da informação, comprometendo-se autilizar os dados e ativos que lhe forem disponibilizados somente nasatividades que, em virtude de rei, rhes compete exercer;b) Utilizar o objeto do presente Termo de cooperação Técnicaexclusivamente no interesse público, sendo vedada a.errão, aluguel,venda de qualquer informação ou qualquer outra forma de transferênciada informação;
c) Informar sempre que for solicitado, qualquer informação pertinenteaos serviços executados pelo órgão, afim de que a suBTI/pMC possaformular de forma mais objetiva, a resolução da necessidade.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente Termo de Cooperação Técnica não envolve transferência derecursos financeiros/orçamentários entre os celebrantes.

cLÁusuLA eurNTA DA vrGÊNcrA E
P RAZO

DA PRORROGAçÃO DE

O presente instrumento vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao dapublicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, findando-se
em 31 de dezembro de 2024.
Parágrafo único. sempre que necessário, mediante proposta dopartícipe devidamente justificada, serão admitidas prorrog'ações doprazo de vigência do presente instrumento, QUê deverá ser formalizada
por Termo Aditivo, a ser celebrado antes do término de sua vigência.

crÁusuLA sExrA - DAs ALTERAçÕEs

O presente instrumento poderá ser acrescido ou alterado a qualquer
tempo, mediante termo aditivo, e denuncÍado de comum acordo entre
os celebrantes, ou unilateralmente, mediante notificação por escritocom antecedência mínima de 3o (trinta) dias, sendo vedada a
celebração de aditamento deste Termo de cooperação Técnica com
alteração da natu reza do objeto.

clÁusuLA sÉrrMA - DA ExrrNçÃo

o presente instrumento extinguir-se-á pelo decurso de seu prazo de
vigência ou por mútuo consenso entre as partes, podendo ainda ser
rescindido em caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas aquipactuadas, mediante notificação formal a outra parte, com
antecedência de (30) trinta dias.

CLÁusULA oITAvA - Do AcoMPANHAMENTo E FIscALIzAçÃo
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serão designados dois servidores responsáveis pera
fiscalização das obrigações pactuadas neste instrumento,
representante da SUBTI/pMC e outro do IpC.

CLÁUSULA NONA . DO FORO

gestão
sendo

e
um

Fica eleito o Foro do Juízo de Cariacica - Comarca da cidade do Estadodo Espírito santo, com renúncia expressa a outros, por maisprivilegiados que forem, para dirimir questões decorrentes do presenteTermo que não puderem ser resolvidas administrativamente. E, porestarem assim ajustados, assinam o presente Termo de cooperaçãoTécnica,

cariaci ca/Ê5,41-0" 0u44r bllo ___ d e 2O2L
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