
 
 

 

TERMO DE USO E POLÍTICA DE COOKIES  

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN o convida a visitar o seu website e informa 

o Termo de Uso e a Política de Cookies regem a utilização do mesmo. Consideramos que, 

ao utilizá-lo, você manifestará concordância com estes Termos e Condições.  

Esse termo foi elaborado para reafirmar nosso compromisso com a segurança e a 

privacidade das informações e dados pessoais, conformidade com as prerrogativas 

estabelecidas pela Lei Federal 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados. 

Importante observar que o website da CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN 

poderá ter acesso a links para sites externos (também conhecidos como hyperlinks), cujos 

conteúdos e políticas de privacidade não são de responsabilidade da CÂMARA 

MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, isto é, não cobertos por este Termo de Uso. Assim, 

recomenda-se que, ao serem redirecionados para sites externos, os usuários consultem 

sempre as respectivas declarações/políticas de privacidade antes de fornecerem seus 

dados pessoais, especialmente os dados sensíveis. Ressalta-se que a CÂMARA 

MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN não controla as práticas de privacidade de tais sites, 

não avalizando declarações sobre sites de terceiros. Lembramos que a CÂMARA 

MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN revisa frequentemente os normativos sobre 

privacidade, inclusive o presente Termo de Uso, recomendando sua leitura periódica.  

 

1 – DAS INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Nosso website usa cookies para distinguir você de outros visitantes. Isso ajuda a 

personalizar sua experiência ao navegar em nosso website permitindo melhorar, manter 

nosso site e exibir informações que possam ser de seu interesse. Nossa política de cookies 

foi criada para fornecer informações mais claras e relevantes sobre a maneira que usamos 

e o propósito do uso desses cookies. 



 
 

Esta Política não é um contrato e não cria nenhum direto ou obrigação legal. Ao continuar 

a usar o nosso website, você está automaticamente concordando que o site da CÂMARA 

MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN insira cookies em seu computador ou dispositivo 

móvel para os fins descritos nesta Política.  

Leia esta Política de Cookies atentamente.  

Essa política poderá ser atualizada sem aviso prévio em decorrência de eventual 

atualização normativa, razão pela qual se convida os usuários a consultar periodicamente 

esta seção. 

1 – O QUE SÃO COOKIES? 

Cookies são pequenos pedaços de texto, inseridos e utilizados por nosso site, para tornar 

sua experiência mais eficiente e agradável, como, por exemplo, lembrando seus hábitos de 

navegação, preferência, informação de login e etc. 

As informações coletadas são apenas referentes à sua navegação, não contendo 

informações sensíveis como dados bancários, ainda é importante notar que os cookies não 

coletam nenhum tipo de informação ou dado pessoal armazenado no disco rígido de seu 

computador ou dispositivo móvel.  

2 – COMO O SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN USA OS COOKIES?  

Os cookies usados pelo nosso site são classificados como segue:  

• Estritamente necessários 

• De Desempenho   

2.1 – Estritamente necessários  

São Cookies “estritamente necessários” aqueles que permitem que você navegue no 

website e use recursos essenciais. Estes cookies não recolhem nenhuma informação sobre 

você que possa ser usada por propósitos de marketing ou para lembrar os sites que você 

visitou na Internet. 



 
Usamos para: 

• Direcionar os usuários a servidores específicos;  

• Certificar-nos de que escolha o serviço correto no nosso website quando fizermos 

qualquer alteração ao modo de uso do site; e 

• Lembrar-se de informações que digitou ao navegar por páginas diferentes do nosso 

site durante a sessão de navegação. 

IMPORTANTE: aceitar os cookies estritamente necessários é uma das condições para usar 

o nosso website. Se bloquear os cookies, não há garantia de que você pode usar o nosso 

site ou de que a segurança funcione como deveria durante a sua visita. 

2.2 – De Desempenho 

São Cookies “de desempenho” permite entender como os usuários interagem com nosso 

site, avaliando às páginas mais e menos acessadas e outras informações estatísticas. 

Estes cookies coletam apenas dados anonimizados para estatísticas, não sendo coletado 

nenhum dado pessoal 

3 – COMO EXCLUIR E BLOQUEAR COOKIES 

Se não deseja que suas informações sejam coletadas por meio de cookies, o usuário pode 

alterar a configuração do seu navegador. No entanto, se o seu navegador estiver 

configurado para bloquear todos os cookies (inclusive os cookies estritamente necessários), 

não será possível acessar nosso site, ou partes dele.  

O site da CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN insere os cookies assim que você 

o acessa. Desativar ou excluir cookies não impedirá a identificação do dispositivo ou a 

coleta de dados relacionados. Isto pode apenas ser feito com a alteração da configuração 

do seu navegador.   

3.1 – Orientações para desativar os cookies?  

Os navegadores permitem que você altere as configurações relacionadas a cookies. Na 

maioria das vezes, essas configurações são encontradas nos menus “Opções” ou 



 
“Preferências” do navegador. Para compreender essas configurações, disponibilizamos a 

baixo os links, dos principais navegadores. Ou então, use a opção “Ajuda” do navegador 

para saber mais detalhes. 

 

• Configurações de cookies no Chrome™  

• Configuração de cookies no Firefox®  

• Configuração de cookies no Explorer®  

• Configuração de cookies no Safari® 

 

4 – DAS ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE COOKIES: 

Poderemos alterar essa Política de Cookies a qualquer momento. Com o intuito de informa 

e presar pelo que mais nos importa, que é a transparência, estando sempre disponível a 

versão mais atualizada desta política. 

Em caso de dúvidas sobre esta Política ou qualquer assunto referente ao tratamento dos 

seus dados pessoais, entre em contato conosco pelo e-mail: 

encarregadodedados@tibaudosul.rn.leg.br  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/pt-br/HT201265

