Orientações
para Licença de
conteúdos públicos

Introdução
Diariamente, diversos materiais são produzidos pelas secretarias, empresas públicas e autarquias
municipais. Boa parte deles é apropriada, manipulada e reutilizada pela sociedade civil e pelo setor
privado, como é o caso da imprensa, das comunidades hackers e das empresas especializadas em
extração, manipulação e otimização de dados.
Entre os tipos de conteúdo estão textos, imagens, vídeos, planilhas, tabelas, dados estruturados,
procedimentos, obras artísticas e cientíﬁcas, mapas, softwares, etc. Em todos esses casos, é possível
perguntar: as informações públicas podem ser utilizadas livremente? É preciso pedir algum tipo de
autorização para trabalhá-las, ou mesmo republicá-las? Caso sejam republicadas, é necessário citar a
fonte? É permitido cobrar por informações extraídas de dados públicos? Tais questões são importantes
de se debater quando falamos de licenciamento de conteúdos públicos.
Com este manual, pretendemos apontar para os tipos de licença mais adequados à circulação do
conhecimento, tendo em vista o contexto desta administração pública municipal.

Licenças livres
Licenças são certiﬁcados que conﬁguram um tipo de exercício do direito autoral. Por meio delas, o autor
decide o que você pode fazer com a obra dele sem precisar comunicá-lo.
Nas licenças são apresentadas as condições e os tipos de uso previamente autorizados ao usuário. Ou
seja: dependendo da licença escolhida pelo autor, é possível que você possa copiar, compartilhar e até
mesmo modiﬁcar uma obra intelectual como quiser, e com autorização expressa de seu criador.
O licenciamento livre é uma alternativa ao regime de proteção de direitos autorais deﬁnido somente
pela Lei. É um método que foi pensado para conceder maior autonomia aos usuários, a partir da
aplicação de licenças mais ﬂexíveis

Licença Creative Commons
O Portal da Prefeitura de Itupeva é protegido por uma licença livre Creative Commons (CCZero).
As Licenças Creative Commons foram criadas para dar maior ﬂexibilidade na utilização de obras
protegidas por direitos autorais, de modo que os conteúdos sejam utilizados amplamente, sem que as
leis de proteção à propriedade intelectual sejam infringidas. As licenças indicam os tipos de permissões
e acessos diferenciados.
Portanto, o material publicado no site da Prefeitura de Itupeva pode ser livremente usado, reutilizado e
redistribuído por qualquer pessoa – desde que respeite a exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras.
Além disso, a solicitação para o uso de materiais deve ser feita pelo
e-mail: comunicacao@itupeva.sp.gov.br

