
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Unidade de Controle de Emendas Parlamentares 

 
Termo Responsabilidade SISCONEP-SISCAEP 

 
Solicito acesso ao(s) Sistema(s) abaixo especificado: 
 
 
SISCONEP  - Sistema de Controle de Emendas Parlamentares 
 
PERFIL SOLICITADO:  
 
(   ) CEOF/CLDF 
(   ) Consulta (Restrito à visualização das informações, não sendo possível alterar) 
(   ) Relações Parlamentares 
(   ) Relações Parlamentares Assessoria 
(   ) Parlamentar 
(   ) Assessor Parlamentar 
(   ) Unidade 

 
 

SisCAEP* - Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares (Além de preencher este 
Termo, o usuário deverá solicitar acesso por meio do link: 
https://sistemas.df.gov.br/portaldeservicos/login.aspx.) 
 
 
PERFIL SOLICITADO:  
 
(   ) Unidade Gestora 
(   ) Unidade Gestora - Validador 
(   ) SUPPE   
(   ) Consulta (Restrito à visualização das informações, não sendo possível alterar) 
 

 
 

Declaração de ciência dos critérios e responsabilidades: 
 
Declaro estar ciente dos seguintes critérios e responsabilidades: 
 
1) A senha é personalíssima e intransferível, de responsabilidade pessoal por todo e qualquer prejuízo 
decorrente da cessão proposital a terceiros, ainda que em caráter emergencial ou por necessidade de serviço, 
incluindo-se no conceito de terceiros: 
secretários, assistentes, superiores hierárquicos, subordinados ou responsáveis por atividades funcionais, sem 
prejuízo de outros quaisquer. 
2) Em caso de desligamento da Unidade para a qual for cadastrado nos sistemas SisCAEP / SISCONEP, o usuário 
deverá, obrigatoriamente, comunicar por meio de mensagem eletrônica ao órgão gerenciador – e-mail: 
emendaslesgislativas@economia.df.gov.br. 
3) Constitui mau uso da senha e habilitações do sistema por ela protegidas: 
a. Utilização para fins estranhos à competência funcional ou para fins de acesso a dados e informações 
estranhas à finalidade pública das referidas ferramentas; 
b. Utilização, pelo mesmo modo, da senha designada para outrem, ainda que de boa fé e para fins lícitos; 
c. Utilização da senha de outrem com a finalidade de interferir na gestão do sistema auferindo ou produzindo 
vantagens pessoais, causando ou imputando prejuízo a outrem em qualquer monta ou proporção. 

 

https://sistemas.df.gov.br/portaldeservicos/login.aspx
mailto:emendaslesgislativas@economia.df.gov.br


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Unidade de Controle de Emendas Parlamentares 

 
 
 
Unidade Gestora (No caso de perfil Unidade e Unidade Validador): 

 
 
Lotação (No caso de Assessor  Parlamentar, especificar o Gabinete): 

 
 
Nome: 

 
 
CPF: 

 
 
Matrícula: 

 
 
 
Endereço Eletrônico: 

 
 
Telefone: 

 
 
Superior Hierárquico: 

 
 
 
 
 
Caso necessite de instruções para o preenchimento, o documento “Orientações para o preenchimento do 
Termo de Responsabilidade” no site http://www.seplag.df.gov.br/  aba “Emendas Parlamentares” ou poderá 
ser solicitado pelo e-mail emendaslegislativas@economia.df.gov.br. 
 

 

http://www.seplag.df.gov.br/

