GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano
Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE PRODUTOS DE PROPRIEDADE AUTORAL E INTELECTUAL DA
AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – AGEM
LEIA COM ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO, ANTES DE ADQUIRIR E/OU
PROCEDER A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS.

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO N.º XXXX/Ano
Com o presente Termo de Responsabilidade de Uso, a AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – AGEM, CNPJ – 03.426.989/000198, situada a Rua Joaquim Távora, 93 – 6o. Andar Vila Mathias, Santos / SP – CEP 11.075-300, Tel: (13) 3202.7000, Fax (13) 3223.9070, doravante
denominada simplesmente AGEM, enquanto detentora da titularidade, dos direitos patrimoniais e da propriedade intelectual dos produtos abaixo
identificados, torna ciente para os fins legais, a pessoa física e/ou jurídica de caráter público ou privado, também a abaixo qualificada, doravante
denominada CIENTIFICADO que, ao adquirir os produtos oriundos do Sistema Cartográfico Metropolitano – SCM-BS e/ou Sistema de Informações
Metropolitanas – SIM-BS, e/ou outros projetos ou serviços originários da AGEM e/ou de sua propriedade intelectual e/ou autoral, nos formatos digital
e /ou analógico, o que se segue:
1- TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO
O presente TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO tem como suporte legal os dispositivos presentes na Lei Federal 9.610, de 19 de Fevereiro
de 1998, que alterou, atualizou e consolidou a legislação sobre Direitos Autorais e deu outras providências, bem como nos demais diplomas legais
relativos ao assunto.
Ao assinar o presente Termo, o CIENTIFICADO declara ter ciência para todos os fins, que procedeu à vistoria do(s) produto(s) abaixo identificado(s)
e que tem pleno conhecimento dos dados e informações nele(s) contidos, e que a AGEM, através do mesmo concede ao CIENTIFICADO, de forma
não exclusiva, intransferível, o direito de uso dos produtos identificados e relacionados, para seu uso próprio, conforme as condições do presente
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO.
2- USO DOS PRODUTOS
O Direito de Uso das informações e dados contidos no(s) produto(s) analógico(s) e/ou digital(is) ora fornecidos, repassado pela AGEM, visa permitir
o uso exclusivamente para os fins de apoio a projetos, obras e/ou pesquisas do CIENTIFICADO. Quando se tratar de produtos digitais, o uso se dará
através da instalação exclusiva em computadores de propriedade do CIENTIFICADO.
Ao assinar o presente Termo de Responsabilidade de Uso, o CIENTIFICADO, declara para todos os fins de direito, estar ciente que de acordo com a
legislação vigente, fica expressamente vedado:
a) Para os produtos digitais, efetuar, total ou parcialmente, a reprodução digital do(s) produto(s), por qualquer meio ou processo e, bem
assim, a confecção de cópias de segurança. A AGEM é a única responsável pela manutenção de cópias de segurança dos arquivos e
documentos componentes do SCM-BS. Eventuais necessidades devem ser solicitadas diretamente à AGEM;
b) Copiar o(s) produto(s), exceto conforme os casos permitidos pela legislação e o presente Termo;
c) Proceder à engenharia inversa, por qualquer meio ou processo, que vise a descompilação ou desmontagem do(s) produto(s) digital(is);
d) Distribuir, alugar, emprestar, locar, vender, sub-licenciar ou de qualquer outra forma proceder a transferência do(s) produto(s) adquiridos(s)
ou quaisquer direitos, no todo ou em parte, a qualquer pessoa, sem o consentimento formal prévio e por escrito, da AGEM;
e) Remover, alterar ou ocultar quaisquer menções, rótulos ou marcas de propriedade da AGEM;
f)
Promover, sob qualquer argumento e/ou pretexto, qualquer alteração, correção e/ou atualização no(s) produto(s) adquirido(s);
g) Modificar, traduzir, adaptar, combinar ou criar trabalhos derivados baseados nos produtos ou na documentação dele constante, para
qualquer propósito, omitindo a origem;
h) Sob qualquer título ou alegação, alugar, arrendar, ceder, emprestar ou transferir a terceiros o(s) produto(s) analógico(s) ou digital(is) de
propriedade intelectual e/ou autoral da AGEM;
i)
Utilizar qualquer equipamento, dispositivo, software ou outros meios concebidos para evitar ou remover de qualquer forma a proteção de
identificação contra cópia, utilizada pela AGEM em relação ao(s) produto(s) analógico(s) ou digitais;
j)
Utilizar a documentação constante dos produtos adquiridos para exportação e uso fora do país em violação a legislação vigente;
k) Distribuir cópias do(s) produto(s) e sua comunicação ao público;
3- IDENTIFICAÇÃO DO(S) PRODUTO(S)
O(s) produto(s) analógico(s) ou digital(is), abaixo identificados contém identificadores e código(s) de identificação registrado(s) que permitem a
identificação em relação ao presente Termo de Responsabilidade de Uso, que permitem a verificação do não cumprimento das restrições estipuladas,
no item anterior. Ao assinar o presente Termo de Responsabilidade de Uso, o CIENTIFICADO declara estar ciente de que o desrespeito as restrições
resultarão em procedimentos legais e judiciais, nos termos da legislação vigente. Os dispositivos de identificação de origem de cópias presente nos
produtos analógicos e digitais serão considerados para todos os efeitos como prova de origem das copias não autorizadas e ilegais dos produtos e
documentos, valendo para todos os efeitos como prova para os efeitos legais.
4- GARANTIA
Para todos os efeitos de garantia, a AGEM garante, pelo período de 90 (noventa) dias da data do presente Termo de Responsabilidade de Uso, que
o(s) produto(s) digital(is) estará(ão) isento(s) de defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem e prensagem e de vícios de qualidade ou
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quantidade. Em caso(s) de necessidade de troca(s), deverá sempre haver a devolução do(s) produto(s) danificado(s) à AGEM, acompanhado do
respectivo recibo e deste Termo de Responsabilidade de Uso.
Ocorrendo a substituição do(s) produto(s), o CIENTIFICADO terá garantido o prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, na
hipótese deste último prazo ser mais extenso. Esta garantia não gerará efeito algum se ficar comprovado, a critério da AGEM, que o defeito do(s)
produto(s) resultou de acidente, mau uso ou de utilização abusiva ou inadequada do(s) produto(s) e/ou documentos.
5- ATUALIZAÇÕES
Considerando se tratar de informações que devem ser periodicamente atualizadas e ampliadas, fica vedada a alteração da(s) informação(ões)
fornecidas, que caso sejam necessárias, deverão ser encaminhadas para a AGEM, no endereço identificado no preâmbulo, que as providenciará,
segundo os parâmetros técnicos, temporais e de conteúdo. A AGEM agradece antecipadamente a comunicação de eventual (ias) erro(s) ou
imprecisão(ões).
A verificação da existência do desrespeito ao presente Termo de Responsabilidade de Uso, impedirá, a critério exclusivo da AGEM, o fornecimento
e acesso ao CIENTIFICADO, a versões atualizadas ou ampliação dos documentos pertencentes a AGEM.
6-

DIREITOS AUTORAIS

O(s) produto(s) analógico(s) e/ou digital(is) identificados neste Termo de Responsabilidade de Uso é(são) protegido(s) pela Lei Federal nº 9.610, de
19 de fevereiro de 1998 - que consolidou a legislação sobre direitos autorais - por tratados internacionais e pelas demais legislações e tratados sobre
a propriedade intelectual. A titularidade e os direitos patrimoniais, relativos ao(s) produto(s) ora cientificado(s), são de única e exclusiva propriedade
da AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA- AGEM, entidade autárquica pública vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. Ao
CIENTIFICADO, cabe, única e exclusivamente o direito de utilizá-lo nos termos do presente Termo de Responsabilidade de Uso, observadas as
disposições legais em vigor. Ficam também sujeitos aos termos do presente Termo de Responsabilidade de Uso, os órgãos e as entidades federais,
estaduais e municipais, que, eventualmente, receberem produto(s) oriundos do SCM-BS, analógicos e/ou digital(is) a título de aquisição, empréstimo,
cessão de uso, doação, etc.
No caso de a CIENTIFICADO utilizar, parcial ou totalmente, os dados e informações constantes no(s) produto(s) digital(is), para os fins de
desenvolvimento ou elaboração de outros produtos, em meio magnético ou não, deverá promover a devida citação, identificando a autora (AGEM) e
o produto a que se refere.
A elaboração de cópia(s) desautorizadas e/ou uso desautorizado dos produtos e/ou da respectiva documentação de propriedade da AGEM, nos
formatos analógica(s) e/ou digital(is), é considerada infração de direitos de autor pela legislação, sendo para todos os fins, o subscritor deste Termo
de Responsabilidade de Uso, considerado como responsável e infrator perante a lei e pelos danos e prejuízos causados à AGEM, ficando sujeito a
sanções legais, civis e penais. A AGEM se reserva ao direito de exigir do CIENTIFICADO que prove, de forma satisfatória, que eventuais cópias
desautorizadas foram destruídas.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGEM DISPONIBILIZADOS
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IDENTIFICAÇÃO DO CIENTIFICADO
Nome:
Endereço:
Cidade:

Bairro:

Cep:

Telefone:

CNPJ:

e-mail:

(quando se tratar de pessoa jurídica, juntar cópia do documento que outorga a autorização para assinatura como responsável).

Através do presente Termo de Responsabilidade de Uso, declaro estar ciente dos termos do presente documento para todos os fins legais,
responsabilizando-me pela sua integral observância na qualidade de CIENTIFICADO acima identificado, motivo pelo qual dato, rubrico e assino todas
as folhas do presente Termo de Responsabilidade de Uso.
Santos, 13 de março de 2014.
____________________________________________
Assinatura do Responsável
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