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Termo de Adesão  

 

Portal do Empreendedor – Minha Empresa é Legal 

 

Termo de Adesão e Compromisso do Banco de Dados do Portal do 

Empreendedor- Prefeitura de Ponta Grossa 

 

1. Aceitação das Condições de Uso 

O Portal do Empreendedor, através do Banco de Dados, coleta e armazena 

informações curriculares dos usuários (Empreendedor Individual), necessárias ao 

cumprimento de sua missão institucional: Promover, fomentar o desenvolvimento 

e incentivando a geração de emprego e renda. Tais informações possibilitara ao 

empreendedor a divulgação de suas atividades profissionais desenvolvidas, 

facilitando o contato direto do prestador de serviço (Empreendedor Individual) com 

a oferta de serviço por pessoa física ou jurídica. 

Só poderão ter suas atividades empresariais divulgadas pelo Portal as 

empresas que tiverem obtido alvará junto ao município de Ponta Grossa. 

Só poderão ser cadastradas as atividades constantes exclusivamente no 

alvará, não sendo permitida a inclusão outras de atividades 

 

2. Compartilhamento das informações 

2.1 Todas as informações curriculares enviadas do Empreendedor Individual ao 

Portal do Empreendedor poderão ser por este disponibilizada para acesso interno 

ou exibida na rede externa a ser divulgadas através da Internet ou de outros 

meios, mediante a veracidade das informações mencionadas e aprovação do 

Portal do Empreendedor das referidas informações; 

2.2 O Portal do Empreendedor poderá fornecer todas as informações curriculares 

recebidas dos usuários para outros órgãos governamentais federais, municipais e 

estaduais, resguardado o compromisso de não exibição pública das informações 

relativas aos dados de identificação relacionados acima. 
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2.3 O Portal do Empreendedor fica expressamente autorizado a publicar as 

informações curriculares contidas no banco de dados, sob qualquer forma e 

registro, bem como compartilhá-las ou integrá-las a outras bases de dados 

próprias ou de terceiros de interesse para o desenvolvimento socioeconômico dos 

Empreendedores Individuais, sem que daí decorra qualquer ônus ou obrigação 

para o Portal do Empreendedor, exceto de preservar a integridade, a fidelidade, a 

exatidão e a correção dos dados e informações pessoais cadastrais, conforme 

estejam estes originariamente lançados no Banco de Dados pelo usuário. 

 

3. O Portal do Empreendedor reserva-se o direito de: 

a) compartilhar e/ou exibir os dados curriculares dos usuários do serviço, 

consoante descrito no item 4; 

O Portal do Empreendedor, não se responsabiliza pelas declarações falsas ou 

inexatas prestadas pelo usuário que vierem a causar prejuízos a terceiros, à 

Administração Pública em geral ou ao próprio serviço. 

 

4. Modificações deste Termo de Adesão e Compromisso 

4.1. O Portal do Empreendedor reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste 

Termo, sendo responsabilidade do usuário consultá-lo regularmente. 

4.2. O uso continuado do serviço implica na concordância do usuário com todas as 

regras, condições e avisos emanados do Portal do Empreendedor, enquanto ali 

constar o cadastramento das informações pessoais fornecidas por aquele. 

 

5. Legislação Aplicável 

Aplica-se ao presente Termo, e às responsabilidades nele contidas, toda a 

legislação federal que lhe for pertinente. 

De acordo 


