Termos de Uso e Política de Cancelamento
(“Termo de Doação”)
1. DONATÁRIO:
VETOR BRASIL, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº
23.502.911/0001-12, com sede na Rua Vergueiro, nº 2.253 – cj. 114, Vila Mariana, CEP 04.101-100, endereço
eletrônico: www.vetorbrasil.org; E-mail: contato@vetorbrasil.org (“VETOR BRASIL”).
O VETOR BRASIL é uma associação civil sem fins lucrativos, totalmente dependente de
recursos de doações captadas junto à iniciativa privada, que tem como missão criar uma rede de talentos
engajada e diversa que potencialize o setor público. Para esse fim, o VETOR BRASIL seleciona jovens talentos
para auxiliarem governos do Brasil a desenvolverem projetos inovadores em áreas como educação,
planejamento e gestão, tendo como valores institucionais (i) Forte preparação e orientação; (ii) Guiar-se por
políticas públicas baseadas em evidências; (iii) Levar em conta o contexto local; (iv) Agir com ética em todos
os momentos; (v) Alavancar-se nas redes, trocas de experiências e articulação entre os setores; e (vi) Agir
com pragmatismo.
Por meio de sua atividade, o VETOR BRASIL busca recrutar e selecionar profissionais
recém-formados para atuação em órgãos e entidades governamentais, através de um rigoroso processo
seletivo, amplamente divulgado com abrangência nacional, assim como proporcionar aos selecionados um
programa de desenvolvimento pessoal e profissional, sem qualquer custo para os candidatos e participantes,
sempre visando a melhoria da gestão pública e a formação de uma rede de agentes de transformação social.
Embora o programa oferecido pelo VETOR BRASIL dependa de parcerias não onerosas
firmadas junto a governos que se predisponham a contratar os participantes selecionados pela instituição – o
que na prática se dá por meio de acordos de cooperação sem transferência de recursos públicos –, o principal
objetivo da organização é recrutar, selecionar e alocar e desenvolver pessoas para atuarem na gestão pública,
na condição de trainees de gestão pública, com o objetivo de desenvolver uma rede de talentos engajada e
diversa conhecedores da realidade e dos desafios da administração pública, com impacto direto na qualidade
das políticas públicas, na consciência e no engajamento cidadão e na renovação e qualificação das lideranças
públicas no Brasil.
Para
mais
informações:
www.vetorbrasil.com;
https://www.youtube.com/channel/UCGKYELIyHb0yaAGWRUY-J0A

https://youtu.be/xzFQxMQlikY;

2. APOIADOR:
Qualquer pessoa física ou jurídica interessada em contribuir financeiramente com o VETOR
BRASIL, que navegue ou faça uso do site do VETOR BRASIL com a finalidade de efetivar doação(ões), e que,
para tanto, declara concordar com os Termos de Uso e Política de Cancelamento (“Termo de Doação”), nos
seguintes termos:
O APOIADOR é o único responsável pela segurança de seu nome de usuário e senha. É por
meio desses dados que o APOIADOR pode acessar e alterar suas informações pessoais e outros dados de seu
cadastro. Caso haja qualquer suspeita de uso indevido ou não autorizado de sua conta, o APOIADOR deve
notificar imediatamente o VETOR BRASIL através do e-mail: contato@vetorbrasil.com
O VETOR BRASIL obriga-se a utilizar as informações cadastrais fornecidas pelo APOIADOR
exclusivamente na forma e nos limites do quanto necessário para a efetivação da Doação na forma aqui
prevista. Nesse sentido, o APOIADOR concorda em: (i) Fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e

completas quando for realizar seu cadastro para acesso ao site; (ii) Conservar e atualizar suas informações de
forma a mantê-las verdadeiras, exatas, atuais e completas; (iii) ser responsabilizado por qualquer informação
falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta fornecida.
Caso o VETOR BRASIL tenha razões suficientes para suspeitar da veracidade e/ou da
exatidão de tais informações, terá o direito de suspender ou cancelar, imediatamente e independente de
qualquer aviso ou notificação, a conta do APOIADOR, impedindo-o de realizar apoio em forma de Doações.
3. TERMOS E CONDIÇÕES DA DOAÇÃO:
Ao aceitar o presente Termo de Doação, o APOIADOR declara ter lido e aceito os seguintes
termos e condições:
3.1.
Ser APOIADOR é um gesto voluntário e espontâneo, não estando associado à
transação comercial e/ou qualquer contrapartida, de qualquer natureza.
3.2.
As doações cadastradas e ainda não efetivadas podem ser canceladas a qualquer
momento, sem qualquer consequência, bastando a manifestação anterior do APOIADOR ao VETOR BRASIL,
pelo e-mail contato@vetorbrasil.org;
3.3.
O APOIADOR autoriza a efetivação da doação, por meio de cobrança única ou mensal
no valor e pelo meio de pagamento (cartão de crédito ou boleto bancário) indicados livremente pelo próprio
APOIADOR conforme opção selecionada no cadastro;
3.4.
O APOIADOR que optar por doações mensais poderá interrompê-las à qualquer
momento enviando uma mensagem para o email contato@vetorbrasil.org;
3.5.
Ao optar pagamentos por meio de boleto bancário, caso o boleto gerado não seja
pago na data de vencimento nele estipulada, o apoio não será efetivado;
3.6.
Ao realizar o apoio mediante cartão de crédito, seu ato será considerado irretratável
e irrevogável, respondendo o APOIADOR por eventuais danos causados ao VETOR BRASIL ou a terceiros pelo
não reconhecimento da operação junto à operadora do cartão de crédito;
3.7.
Ao decidir apoiar o VETOR BRASIL, destinando recursos para o mesmo, o APOIADOR
assume a responsabilidade de manter cadastro atualizado;
3.8.
O APOIADOR declara-se ciente que a sua doação não é dedutível para fins de
imposto de renda e/ou outros impostos;
3.9.
Caso haja qualquer suspeita de uso indevido ou não autorizado de sua conta, o
APOIADOR deve notificar imediatamente o VETOR BRASIL através do contato@vetorbrasil.org;
3.10.
Os dados bancários fornecidos pelo APOIADOR são mantidos em sigilo pelo uso de
criptografia, de forma que nem o VETOR BRASIL, nem o operador do sistema de doação têm acesso aos dados
fornecidos. Salvo disposição em contrário, todas as taxas são cotadas em Reais (R$).
3.11.
O APOIADOR é o responsável pelo pagamento de todas as taxas e impostos
associados com a transferência financeira, incluindo taxas ou tarifas praticadas pelos meios de pagamento,
com exceção apenas do valor referente ao imposto sobre a doação, cujo recolhimento ficará a cargo do VETOR
BRASIL.
3.12.
Tendo em vista que os serviços bancários e de cartões de crédito são independentes
do VETOR BRASIL, estes possuem exclusiva responsabilidade pelos pagamentos processados e respondem
pelas falhas na utilização de seus meios de pagamento;

3.13.
O VETOR BRASIL envidará seus melhores esforços para manter o APOIADOR
informado acerca do desenvolvimento de suas atividades. Tal esforço, contudo, não representa qualquer
responsabilidade por parte do VETOR BRASIL ou qualquer obrigação de aprovação, prestação de contas ou
fiscalização por parte do APOIADOR em relação à utilização dos valores doados, com o que expressamente
concorda o APOIADOR;
3.14.
O VETOR BRASIL obriga-se a apenas utilizar os recursos doados para as atividades
previstas em seu objeto associativo, destinando-os exclusivamente à realização, ao suporte ou apoio de
atividades consentâneas com o objeto e as finalidades da associação.
3.15.
Caso alguma atividade seja realizada em violação ao Estatuto da Associação VETOR
BRASIL, violação de normas legais ou em descumprimento de ordem judicial, os valores pagos pelo
APOIADOR poderão ser reembolsados, caso o APOIADOR, tendo conhecimento de tal violação, solicite a
devolução através do e-mail: contato@vetorbrasil.org
3.16.
O VETOR BRASIL não se responsabiliza por eventuais contestações de pagamento
ou cancelamento de apoios, seja por causas imputadas ao APOIADOR ou a terceiros.
4. TRANSPARÊNCIA
Em conformidade com a política de transparência da organização, o VETOR BRASIL divulgará
o nome de todas as pessoas que fizeram contribuições financeiras ao VETOR BRASIL. Caso o
APOIADOR não se sinta confortável com a divulgação, ele deverá entrar em contato com o VETOR
BRASIL através do e-mail: contato@vetorbrasil.org.
5. CÓDIGO DE CONDUTA E ANTICORRUPÇÃO
Ao aceitar os presentes termos e condições, o APOIADOR declara-se conhecedor e
compromete-se a adotar os mais rigorosos padrões éticos e o estrito cumprimento da legislação brasileira e
das melhores práticas internacionais em todos os campos aplicáveis à sua esfera de atuação, inclusive em
matéria anticorrupção, tributária e trabalhista, declarando-se ciente e de acordo com o Código de Conduta e
Integridade da organização VETOR BRASIL, assumindo o compromisso de cumprir todos os seus termos e
condições, especialmente no que diz respeito ao objeto da presente Doação.
O APOIADOR declara estar ciente, concordar e cumprircom as disposições contidas nos
materiais do Programa de Integridade do Vetor Brasil.
O VETOR BRASIL apenas receberá doações mediante crédito em conta bancária de sua
titularidade, sendo vedado a qualquer colaborador receber doação ou pagamento a qualquer título em nome
ou no interesse do VETOR BRASIL em conta bancária diversa.
É expressamente vedado ao APOIADOR ou ao VETOR BRASIL, bem como a quaisquer de seus
colaboradores ou prepostos, sujeitando-se às penalidades legais cabíveis, pretender realizar, receber, utilizar
ou destinar os recursos provenientes de doação(ões) com o objetivo de praticar quaisquer condutas
impróprias ou consideradas atos de corrupção, independentemente da efetiva obtenção de vantagem
indevida, benefício ou prerrogativa, para si ou outrem ou mesmo para a organização, especialmente para
financiar, custear, patrocinar, ou subvencionar, direta ou indiretamente a prática de condutas impróprias,
atos de corrupção e outros tipificados na legislação anti corrupção, eleitoral e similares.
6. CONDIÇÕES GERAIS
Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício entre o
APOIADOR e o pessoal que o VETOR BRASIL empregar na realização das suas atividades, correndo por conta

exclusiva desta última todas as despesas e encargos trabalhistas e previdenciários referentes a seu próprio
pessoal;
O VETOR BRASIL suportará e efetuará, às suas exclusivas expensas, o pagamento de tributos
sobre doações que incidam ou venham a incidir sobre a(s) doação(ões) realizada(s) pelo APOIADOR,
incluindo, mas não se limitando ao ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações.
Cada uma das Partes é individual e exclusivamente responsável pelo cumprimento de todas
as obrigações que lhes incumbem em decorrência da lei ou de contratos celebrados junto a terceiros, ainda
que guardem relação com o objeto do presente Contrato, incluindo obrigações de natureza cível, trabalhista,
tributária e previdenciária em relação a seus respectivos empregados, prepostos, colaboradores ou
contratados a qualquer título e em relação às suas respectivas atividades.
7. LEI APLICÁVEL E FORO
Estes Termos de Uso e Política de Cancelamento (“Termos de Doação”) são regidos única e
exclusivamente pelas leis brasileiras, sendo que qualquer ação judicial relativa à sua interpretação ou
aplicação deverá ser processada e julgada pelo Poder Judiciário Brasileiro. Em caso de conflito de leis
estaduais ou municipais, para a interpretação de qualquer dúvida ou litígio, deverá sempre prevalecer a
legislação do Estado de São Paulo. O foro eleito para resolução de eventuais conflitos é Foro Central da cidade
de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Declaro, para todos os fins, ter lido e estar ciente e confortável com os termos e condições
acima.

