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Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 

Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações 

  

TERMO DE USO DO WEBSERVICE DA REDE NACIONAL DE DADOS EM SAÚDE -  RNDS PARA ATENDER
AO   PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - PNI

Aos   ${dia} dias do mês de ${mes} do ano de ${ano}, presentes de um lado a UNIÃO, representada pelo
MINISTÉRIO DA SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº: 00.394.544/0008-51, por meio da Coordenação Geral
do Programa Nacional de Imunizações, da Secretaria de Vigilância em Saúde, situada  na SRTV 702, Via W
5 Norte –  Ed. PO700 – 6° andar - -  Brasília/DF, Brasil - CEP 70723-040, neste ato representado por
Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato, Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Imunizações,
Portaria n° 2.665, de 11 de outubro de 2019, DOU nº 199, de  14 de outubro de 2019, Seção 2,  Gestora de
Negócio do SI-PNI, Portarias nºs 26, 27 e 28, do Departamento de Informática do SUS – DATASUS,
Boletim de Serviços, Ano 35, nº 11, de 16 de março de 2020, servidora pública, matrícula SIAPE nº
2248529, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, doravante denominado CEDENTE, e, de outro
lado, o(a) ${nomeCessionario} inscrito(a) no CNPJ nº ${cnpjCessionario} com sede
${enderecoCessionario} CEP ${cepCessionario} neste ato representado (a) pelo (a) o Senhor (a)
${nomeRepresentanteCessionario} , inscrito no CPF nº ${cpfRepresentanteCessionario} com endereço
eletrônico (e-mail) ${emailRepresentanteCessionario} e telefone ${telefoneRepresentanteCessionario},
doravante denominado CESSIONÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE USO, sem repasse de
recursos financeiros,  mediante as disposições legais e regulamentares atinentes à matéria e sob a égide da
Lei no 9.609/1998, consubstanciado nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. O presente Termo tem por objeto a cessão de credenciais de
acesso à Rede Nacional de Dados em Saúde para transmissão de dados do Programa Nacional de
Imunizações do MS (PNI/MS), conforme detalhado na cláusula segunda. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS E DE SUA DESCRIÇÃO. O Portfólio de Serviços e suas
descrições podem ser acessados pelo Portal de Serviços. São produtos do presente termo de uso todos os
Serviços da RNDS que foram selecionados pelo CESSIONÁRIO durante o preenchimento do Termo de Uso
no Portal de Serviços.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços listados retornam as informações armazenadas na RNDS referentes
ao PNI e, em caso de erro de processamento o retorno será uma mensagem de erro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os formatos das informações de entrada e de retorno estão relacionados no
documento de Especificações Técnicas de Integração com a RNDS. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FINALIDADE. Este Termo destina-se ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE ao
uso do WebService da RNDS, visando sua utilização no âmbito dos sistemas de informação Estaduais,
Municipais ou de Entidades autorizadas com relação ao PNI.

 CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES. É de inteira responsabilidade das partes qualificadas no
preâmbulo deste resguardarem o sigilo das informações individuais contidas no sistema ou processo
tecnológico envolvido em qualquer etapa do ciclo da informação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CESSIONÁRIO se compromete a adotar os mecanismos de controle de
segurança necessários e suficientes para garantir a disponibilidade, a confidencialidade, a integridade e a
autenticidade dos dados que serão compartilhados por meio dos webservices da RNDS.
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 PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o CESSIONÁRIO utilize um sistema de terceiro, o mesmo deve exigir
do proprietário do sistema o comprometimento de resguardar o sigilo das informações.

 PARÁGRAFO TERCEIRO – O CESSIONÁRIO obriga-se a manter a rastreabilidade das ações executadas
em seu sistema de informação que alterem as informações constantes da RNDS conforme art. 18 da Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018. Ficando, ainda, responsável a repassar informações ao Ministério da Saúde
em caso de inserção ou alteração de dados em desacordo com este termo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. A titularidade dos direitos autorais e
intelectuais relativos aos componentes da RNDS pertence exclusivamente ao Ministério da Saúde, na forma
da legislação aplicável. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam reservados ao Ministério da Saúde, os direitos autorais, principalmente
quanto à ideia, adaptações e aos comentários introduzidos e quanto à transposição para o meio magnético.

 PARÁGRAFO SEGUNDO – A disponibilização, a qualquer título, do sistema descrito na Cláusula Segunda
do presente instrumento somente poderá ser feita pelo Ministério da Saúde, ora CEDENTE. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES:

Compete à Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações - CGPNI, pelo CEDENTE:

a. Disponibilizar o documento de Especificação Técnica de Integração com o SI-PNI e suas
atualizações quando existentes;

b. Disponibilizar, ao CESSIONÁRIO, o acesso ao Portal de Serviços do DATASUS;
c. Definir os serviços que serão disponibilizados ao CESSIONÁRIO;
d. Prestar suporte referente à utilização do SI-PNI;
e. Monitorar e auditar a utilização do SI-PNI, pelo CESSIONÁRIO;
f. Informar ao CESSIONÁRIO, para devidas providências, os casos identificados como

suspeitos de irregularidade, obtidos por meio de processo de monitoramento nacional;
g. Definir o limite volumétrico de acesso do sistema de informação do CESSIONÁRIO ao

SI-PNI, conforme critérios de disponibilidade e segurança do Ministério da Saúde;
h. Garantir a disponibilidade do SI-PNI.
i. Incluir ou alterar regras de validação dos registros enviados ao SI-PNI.

Compete a (o) ${nomeCessionario}:

a. Regularizar as salas de vacinação na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a
Portaria do Ministério da Saúde nº 1.883, de 4 de novembro de 2018, que define o
cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), dos
estabelecimentos de saúde que realizam Serviço de Imunização;

b. Observar os Artigos 7° e 15 da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC nº
197, de 26 de dezembro de 2017, os quais orientam que o responsável técnico e seu
substituto, legalmente definidos pelos respectivos Conselhos de classe, devem garantir o
adequado funcionamento do serviço de vacinação, incluindo o apropriado e oportuno
registro das vacinas aplicadas, no sistema de informação definido pelo Ministério da
Saúde;

c. Atender a RDC n° 197, acima citada, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o
funcionamento dos serviços de vacinação humana. E também, a Resolução da Diretoria
Colegiada da ANVISA - RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;

d. Solicitar as credenciais de acesso à RNDS, por meio do Portal de Serviços
(https://servicos-datasus.saude.gov.br/);

e. Realizar o preenchimento das informações do responsável, do sistema e do serviço, no
Portal de Serviços;

f. Preencher todos os campos obrigatórios do formulário disponível no Portal de Serviços;
g. Garantir a conectividade mínima de internet para utilização da RNDS, de acordo com os

serviços realizados nos locais onde o sistema do CESSIONÁRIO atua;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
https://servicos-datasus.saude.gov.br/


17/11/2020 SEI/MS - 0017566876 - Termo

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19220946&infra_si… 3/4

h. Custear o deslocamento, a hospedagem e as diárias de seus representantes e do Ministério
da Saúde, quando necessário para a atualização do processo de integração;

i. Guardar sigilo e zelar pela privacidade das informações contidas na base de dados da
RNDS, não divulgando, sob quaisquer meios, dados ou informações contendo os nomes
ou quaisquer outras variáveis que permitam a identificação de indivíduo ou que afetem a
sua intimidade, privacidade ou honra, conforme legislação vigente;

j. Guardar sigilo sobre as credenciais de autenticação fornecidas, não as disponibilizando a
terceiros, sob pena da Lei;

k. Manter atualizadas, as informações dos sistemas integrados à RNDS e as informações dos
profissionais locais responsáveis pela integração;

l. Não repassar, comercializar ou transferir a terceiros não autorizados, as informações
individualizadas em sua integridade ou particionada, de forma a violar o sigilo da
informação;

m. Garantir, em seu sistema, total rastreabilidade dos operadores com acesso a funcionalidade
de integração ou modelos dependentes dessa funcionalidade;

n. Não disponibilizar, emprestar ou permitir acesso de pessoas, sistemas ou instituições não
autorizadas às informações contidas na base de dados da RNDS;

o. Não praticar ou permitir qualquer ação que comprometa a integridade da base de dados da
RNDS;

p. Utilizar as informações contidas na base de dados da RNDS exclusivamente para as
finalidades de assistência à Saúde;

q. Permitir a instalação de agentes de monitoramento no servidor, ou nos sistemas de
informação, que serão integrados à RNDS;

r. Implantar certificado digital ICP-Brasil e comprovar sua implantação na rede local de
acesso ao SI-PNI;

s. Permitir a realização de auditoria, a qualquer tempo e sem aviso prévio, por parte do
Ministério da Saúde, no sistema descrito no cadastro preenchido no Portal de Serviço, a
fim de validar o processo de integração;

t. Encaminhar ao Ministério da Saúde correspondência oficial no caso de situações
irregulares, durante o uso rotineiro da RNDS; no endereço do cedente, acima citado, ou,
por correspondência eletrônica pelo e-mail gtainfo@saude.gov.br;

u. Encaminhar ao Ministério da Saúde correspondência oficial caso haja mudança de
responsável pelo sistema de informação utilizado pelo CESSIONÁRIO, no endereço do
cedente, acima citado, ou, por correspondência eletrônica pelo e-mail
gtainfo@saude.gov.br; e

v. Disponibilizar, quando solicitado, os relatórios de eventos (logs) de alteração de
informações da RNDS. Os relatórios deverão conter: o nome do campo que foi alterado,
os valores do campo antes e depois da alteração, a data de alteração e a identificação do
operador que efetuou a alteração. 

CLÁUSULA SÉTIMA – REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS. Para a execução deste Termo de
Uso não haverá repasse de recursos financeiros, entre as partes.  

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES. O presente Instrumento vigorará a partir da data
do aceite, por meio do Portal de Serviços, por prazo indeterminado.  

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO. O presente Termo de Uso poderá ser objeto de rescisão, nas
seguintes hipóteses:

a. Por mútuo acordo entre os pactuantes;
b. Por descumprimento de quaisquer Cláusulas e Condições, podendo a parte prejudicada,

rescindir o presente instrumento, independentemente de prévia interpelação judicial ou
extrajudicial, respondendo a parte inadimplente, pelas perdas e danos decorrentes,
ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior, devidamente caracterizadas; e,

c. Por superveniência de legislação que o torne inexequível. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das
informações, devidamente comprovada, culminará na RESCISÃO DO TERMO DE USO firmado entre as

Á
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PARTES SIGNATÁRIAS. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Neste caso, a CESSIONÁRIA estará sujeita, por ação ou omissão, a recomposição
de todas as perdas e danos sofridos pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE, inclusive as de ordem financeira, moral,
bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo
administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO. Para solução de quaisquer controvérsias porventura
oriundas da execução deste termo, as partes elegem o Foro da Justiça Federal-Seção Judiciária do Distrito
Federal.

         _________,____de ___________de______.

_____________________________________________________

Nome do Representante Legal do Cedente

CPF:

_____________________________________________________

Nome do Representante Legal do Cessionário

CPF:

 

 

Documento assinado eletronicamente por Francieli Fontana Su�le Tarde� Fan�nato,
Coordenador(a)-Geral do Programa Nacional de Imunizações, em 12/11/2020, às 20:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lauricio Monteiro Cruz, Diretor do Departamento de
Imunização e Doenças Transmissíveis, em 13/11/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0017566876 e o código CRC DD915AD9.

Referência: Processo nº 25000.042464/2020-76 SEI nº 0017566876
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