Termos de Uso
1. Definições
SOF API: Conjunto de rotinas de software, disponibilizadas publicamente, com o objetivo de
possibilitar desenvolvedores de software criarem programas que acessem informações do
Sistema de Orçamento e Finanças da Prefeitura do Município de São Paulo.
PMSP: Prefeitura do Município de São Paulo.
2. Concessão e exclusividade
A PMSP concede direito de uso da ferramenta SOF API e de todo seu conteúdo. O direito é
intransferível, precário e não exclusivo.
Os dados disponibilizados através da SOF API são gratuitos e públicos, sendo autorizada a
reprodução total ou parcial dos mesmos desde que citada a fonte e de que seja mantida a
integridade destas informações.

3. Renúncia de garantias
Não há garantias de que os dados estejam livres de erros ou completos, tampouco que a SOF
API esteja disponível sem interrupções.
4. Publicidade
A Secretaria Municipal da Fazenda deverá ser mencionada como fonte principal das
informações, não a associando ao produto do desenvolvedor.
5. Modificações e extinção
A SOF API poderá sofrer alterações após aviso a ser publicado neste sítio.
6. Limitações de transações
O número de transações que o usuário da SOF API pode enviar ou receber poderá ser limitado,
tais limites podem ser definidos a qualquer momento.
7. Limitações de responsabilidade
A PMSP não será responsabilizada por:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Mau uso ou uso ilegal da SOF API;
Perdas ou danos (diretos ou indiretos);
Multa compensatória;
Danos emergentes ou imprevistos;
Quaisquer lucros cessantes;

(vi) Perdas de dados;
(vii) Outras perdas intangíveis.
As hipóteses mencionadas no item acima podem ser resultantes, além de outras causas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Do uso ou da impossibilidade do uso da SOF API;
Erros, imprecisões ou omissões nos dados;
Da utilização deste documento ou da informação contida neste documento;
De quaisquer mudanças que a PMSP possa fazer na SOF API;
De qualquer interrupção temporária ou permanente na SOF API;
Da desativação da SOF API;
Da exclusão, corrupção ou falha na armazenagem, de qualquer conteúdo e
outras comunicações de dados mantidos ou transmitidos por meio do uso da
SOF API;
h. De qualquer problema relacionado com a SOF API, devido a falha por parte da
PMSP ou não.

8. Disposições gerais
A utilização da SOF API será considerada como aceite destes Termos de Uso.
Os Termos de Uso poderão ser alterados. Se você utilizar a SOF API, após a data em que os
Termos de Uso foram alterados, estará aceitando os Termos de Uso atualizados.

