
SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À REDE FEDERAL DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

O (NOME DA INSTITUIÇÃO), representado por (NOME DA PESSOA), (CARGO), CPF nº (XXXXXXX) 
e RG nº (XXXXXXX), expedido por (XXXXXXX), solicita ADESÃO À REDE FEDERAL DE INOVAÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO, formada mediante Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre o 
Tribunal de Contas da União, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o 
Conselho da Justiça Federal, observado o cumprimento dos seguintes critérios e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem por objetivo a solicitação de adesão do (NOME DO ATOR OU ENTIDADE) 
à Rede Federal de Inovação no Setor Público, que abrange órgãos e entidades dos três poderes 
da Administração Pública Federal, atores e instituições do Setor Privado, da Academia e  de 
organizações do Terceiro Setor, assim como sua interação com iniciativas similares nos âmbitos 
estadual e municipal, com a finalidade de promover o fortalecimento, a ampliação e o 
aprimoramento da cooperação técnica entre os membros da Rede e o fomento e o apoio à 
execução de projetos e à adoção de práticas inovadoras no âmbito governamental, de modo a 
conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública e à prestação de serviços à 
sociedade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO E PERMANÊNCIA 

A adesão à Rede Federal de Inovação no Setor Público se dará mediante manifestação favorável 
do Comitê Administrativo a esta Solicitação de Adesão, nos termos do Regulamento da Rede 
InovaGov. 

§ 1º A adesão implica a assunção de todos os direitos e deveres previstos no ACT e no 
Regulamento da Rede Federal de Inovação no Setor Público, especialmente quanto à 
observação do direito autoral e da confidencialidade das informações obtidas em função da 
participação na InovaGov. 

§ 2º A permanência na Rede Federal de Inovação no Setor Público é condicionada ao 
cumprimento dos termos do ACT e do Regulamento por parte do Membro, sob pena de 
desvinculação por decisão do Comitê Administrativo.  

§ 3º A desvinculação voluntária do ator ou entidade à Rede Federal de Inovação no Setor 
Público deve ser comunicada ao Comitê Administrativo para posterior comunicação aos demais 
Membros da Rede.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

A adesão à InovaGov se dá a título gratuito, não implicando compromissos financeiros ou 
transferência de recursos entre os Membros.  

As formas de cooperação, assim como as atividades delas decorrentes, poderão ser financiadas 
pelos Membros de acordo com seus interesses e disponibilidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado aos Membros da InovaGov e seus representantes: 

I – Atuar ou manifestar-se em nome da Rede para fins comerciais; 



II - Intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse pessoal perante outro Membro com 
o qual tenha estabelecido relacionamento em razão de sua participação na Rede; 

III - Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida 
em razão de sua participação na Rede; 

IV - Impedir ou restringir o acesso a informações públicas por organizações não integrantes da 
Rede. 

V - Atuar em desrespeito ao princípio da integridade, faltando com honestidade e objetividade 
nas atividades da Rede; 

VI - Afrontar contra os valores éticos em suas atuações, decisões e vinculações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da presente adesão vincula-se àquela do ACT da Rede Federal de Inovação 
no Setor Público.  

Parágrafo único. A prorrogação da vigência do ACT prolonga por igual período a vigência da 
adesão, mantidas as condições para desvinculação voluntária do Membro.  

 

Nestes termos, o (NOME DO ATOR OU ENTIDADE) assina a presente Solicitação de Adesão e a 
submete eletronicamente à análise do Comitê Administrativo, por meio de 
inova.setorpublico@gmail.com. 

 

 

Brasília (DF), em <dia> de <mês> de <ano>. 

 

 

 

(Assinatura do Responsável) 

 

 

 

 


