
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SISTEMA ABC DE GESTÃO DE RISCOS PARA 

O PATRIMÔNIO CULTURAL 

Este instrumento apresenta os termos e condições de uso do Sistema ABC de gestão de 

riscos para o patrimônio cultural. Ao utilizar o Sistema ABC, o usuário manifesta sua ciência 

e concordância com os termos e condições deste documento. 

 1.    DO OBJETO 

O Sistema ABC de gestão de riscos para o patrimônio cultural (ou Sistema ABC) resulta do 

memorando de entendimento estabelecido entre a Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz 

(COC/Fiocruz), International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 

Cultural Property (ICCROM) e Canadian Conservation Institute (CCI) - doravante denominado 

“parceria”.  O Sistema ABC é uma ferramenta que visa auxiliar as instituições interessadas 

na implementação do Método ABC de gestão de riscos – desenvolvido pelo ICCROM e CCI.  

 2.    DO ACEITE 

O presente documento deve ser lido e revisado cuidadosamente pelo interessado antes da 

utilização efetiva do sistema. 

O interessado, ao aderir a utilização do Sistema ABC, manifesta 

expressamente sua aceitação plena e sem reservas de todas as regras, condições, e 

políticas constantes no presente documento e em quaisquer outros instrumentos de acesso. 

Ao aceitar os termos deste instrumento, o interessado declara e garante que utilizará o 

Sistema ABC de forma responsável e adequada, em consonância com as normas legais. 

A critério da parceria COC/Fiocruz, ICCROM e CCI, o Sistema ABC poderá, a qualquer tempo, 

ser modificado, atualizado ou descontinuado, de forma temporária ou permanente, podendo 

ser distribuído e gerido da forma que for mais conveniente para as partes envolvidas, não 

existindo qualquer responsabilidade ou dever de indenizar por parte da parceria COC/Fiocruz, 

ICCROM e CCI por quaisquer modificações, atualizações, suspensões ou descontinuidade do 

Sistema ABC. 



A responsabilidade de operação, instalação e integridade dos dados inseridos no sistema fica 

a cargo do interessado. 

 3.    DO CADASTRO 

Para obter acesso ao Sistema ABC, o interessado deverá preencher um formulário eletrônico. 

Nesse formulário, será solicitado a identificação da instituição interessada, país de origem, 

cidade e um e-mail para contato. Além disso, o interessado deverá informar o aceite a este 

termo e condições de uso. 

 4.    DO ACESSO 

O acesso ao Sistema ABC somente será disponibilizado ao usuário caso esteja integralmente 

de acordo com os termos e condições apresentados neste documento. 

 5. DOS DADOS COLETADOS 

O interessado concorda e está ciente de que: 

a) O fornecimento de seus dados é necessário para a identificação, registro e estatística 

dos interessados em usar o sistema.  

b) Os dados fornecidos não serão compartilhados ou utilizados para finalidade diferente 

da apresentada no item acima. 

6.    DOS USOS 

O Sistema ABC e seus manuais estarão disponíveis sob uma licença do tipo CC BY-NC-

ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) sob os seguintes termos: 

a) Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, fornecer link para a licença e 

indicar se foram feitas alterações. Você pode fazê-lo de modo razoável, mas não de 

forma que sugira que o licenciante endossa você ou seu uso. 

b) Não comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais. 

c) Sem Derivados — Se você remodelar, transformar ou construir sobre o material 

existente, não poderá distribuir o material modificado. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


As adaptações somente serão consideradas e autorizadas mediante solicitação de 

permissão feita e concedida pelos parceiros.  

d) Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos legais ou medidas 

tecnológicas que restrinjam legalmente outras pessoas de fazer qualquer coisa que a 

licença permita. 

Toda e qualquer utilização não especificada neste Termo deverá ser prévia e expressamente 

autorizada pela parceria COC/Fiocruz, ICCROM e CCI. 

Nenhum direito é concedido ao interessado, além dos estabelecidos neste documento. 

As instituições parceiras (COC/Fiocruz, ICCROM e CCI.) não se responsabilizam por 

modificações realizadas por terceiros no Sistema ABC. 

7.    DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

O Sistema ABC é disponibilizado “no estado em que se encontra” e sua utilização ocorrerá 

sob risco e responsabilidade exclusivos do interessado. 

A parceria COC/Fiocruz, ICCROM e CCI não oferece quaisquer garantias e/ou condições sobre 

qualquer um dos componentes deste sistema ou ainda sobre a prestação ou não de serviços 

de suporte ao usuário. 

Exceto pelo estabelecido neste documento, não há outras garantias ou condições de uso 

distintas com relação ao acesso ao Sistema ABC. Com efeito, todas as eventuais garantias, 

condições e/ou atribuições constantes neste instrumento poderão ser excluídas ou alteradas 

em conformidade com a legislação vigente, sem prejuízo à parceria COC/Fiocruz, ICCROM e 

CCI ou aos seus colaboradores. 

A parceria COC/Fiocruz, ICCROM e CCI não garante, declara ou assegura que o uso do 

sistema será ininterrupto ou livre de erros, nem assegura que esteja livre de perda, 

interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de segurança e isenta-se 

de qualquer responsabilidade em relação à essas questões, ou por usos de terceiros não 

previstos neste documento. 



A parceria COC/Fiocruz, ICCROM e CCI está isenta de qualquer responsabilidade direta ou 

indireta sobre as utilizações que o usuário vier a fazer de quaisquer conteúdos do Sistema 

ABC, haja vista que o acesso e a utilização pelo usuário são facultativos. 

O usuário, por meio da aceitação dos termos e condições apresentados neste 

documento, assume toda e qualquer responsabilidade pelo uso do sistema. 

8. ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS 

O Sistema ABC deve ser creditado da seguinte forma:  

COC/FIOCRUZ; ICCROM; CCI. Sistema ABC de gestão de riscos para o patrimônio 

cultural. Versão 1.3.3. [Rio de Janeiro]: COC/Fiocruz; ICCROM; CCI., 2022.  

 9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O usuário assume o compromisso legal de isentar a parceria COC/Fiocruz, ICCROM e CCI 

de todas as responsabilidades e demandas advindas de possíveis maus usos ou de usos não 

autorizados que venha a realizar ou que venham a ser realizados por terceiros dos conteúdos 

disponibilizados através do Sistema ABC. 

Se qualquer disposição deste termo for considerada inválida ou inexequível, essa disposição 

será inutilizada sem afetar a legitimidade e validade das disposições restantes. 

O uso do Sistema ABC, ou de qualquer um dos conteúdos disponibilizados por meio deste, 

configura a absoluta concordância por parte do usuário com os termos e condições 

apresentados neste documento. 


