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POLÍTICA DE COOKIES 
 
A Confederação Nacional dos Municípios, em seu ambiente virtual, utiliza ferramentas 
analíticas por meio de “cookies” e recursos similares que permitem averiguar o uso do site. Elas 
são utilizadas para otimizar o site e oferecer um serviço personalizado ao usuário. As 
informações geradas pelos cookies, quando permitidas pelo usuário ou pela lei, são 
transmitidas aos servidores e armazenadas. 
Caso você queira saber sobre como os seus dados pessoais são tratados pela CNM, acesse a 
Política de Privacidade no endereço https://COLOCAROSITE/politica-de-privacidade. 
 
1. Cookies 
Cookies são pequenos arquivos instalados em seu computador ou dispositivo móvel quando 
você acessa um web site.  
Os cookies instalados pela CNM conterão informações sobre a sua navegação, retendo aquelas 
relacionadas às suas preferências. Desta forma, são armazenados e recuperados dados sobre 
os hábitos de navegação, visando aprimorar a experiência de uso. Os cookies não retêm 
informações pessoais específicas, como dados sensíveis ou bancários. 
O navegador armazena os cookies no disco rígido. Eles utilizam um espaço mínimo de memória 
e não afetam o desempenho do computador ou dispositivo móvel. No mais, a maioria das 
informações são apagadas ao encerrar a sessão. 
Sempre que você visitar um site gerido no Brasil, será solicitado que aceite ou recuse os 
cookies, em razão da Lei nº 13.709, de 2018. 
 
2. Tipos de Cookies 
Os cookies podem ser classificados quanto aos proprietários, quanto ao tempo de vida e 
quanto à finalidade. 
Quanto a seus proprietários, eles podem ser: (a) cookies proprietários, aqueles definidos pela 
CNM ou por terceiros em seu nome; ou (b) cookies de terceiros, que são aqueles definidos por 
terceiros confiáveis na aplicação da CNM. 
Quanto ao seu tempo de vida, os cookies podem ser: (a) cookies de sessão, ou temporários, que 
expiram assim que o seu navegador for fechado, colocando término à sessão; ou (b) cookies 
persistentes ou permanentes, que permanecerão no seu dispositivo por um tempo de 
terminado ou até que você os exclua. 
Quanto à sua finalidade, os cookies podem ser: (a) cookies necessários, isto é, os essenciais e 
que possibilitam a navegação nas aplicações da CNM, bem como o acesso a todos os recursos; 
(b) cookies de desempenho, que otimizam a forma como as aplicações funcionam, coletando 
informações anonimizadas sobre as páginas acessadas; e (c) cookies de publicidade, que 
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direcionam anúncios em função dos seus interesses e limitam a quantidade de vezes que o 
anúncio aparece. 
 
3. Uso de cookies pela CNM 
A CNM utiliza cookies com a finalidade de proporcionar uma excelente experiência de uso e 
tornar suas aplicações mais intuitivas e adequadas, conforme as escolhas e comportamento 
de navegação dos visitantes e dos usuários. 
Os três tipos de cookies que são usados servem para guardar as preferências dos usuários e 
visitantes, garantir o bom funcionamento do website e recolher dados analíticos (sobre o 
comportamento do utilizador). Portanto, procura-se analisar e compreender como os 
visitantes e usuários utilizam as aplicações, ajustando os conteúdos e ferramentas a fim torná-
los mais relevantes, e para entender e lembrar de suas preferências. 
Desta forma, os cookies auxiliam em todos esses processos, pois realizam o armazenamento, 
a leitura e a execução dos dados necessários para realizar o que é proposto. É importante 
lembrar que o usuário e o visitante podem gerenciar a permissão concedida para cada cookie 
em seu navegador. 
No mais, como os cookies recolhem dados, aconselha-se a leitura da Política de Privacidade. 
 
4. Cookies da CNM 
A CNM pode utilizar os seguintes cookies:  

 Ga - gerador de dados estatísticos com duração de 02 anos 
 Gird – gerador de dados estatísticos com duração de 01 dia 
 hjAbsoluteSessionInProgress – Armazenar dados da sessão do usuário com duração de 30 

minutos 
 hjid - gerador de dados estatísticos com duração de 01 ano 

 
5. Gerenciamento 
Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 2018), a 
instalação dos cookies depende do consentimento do usuário ou visitante. Ainda que a maioria 
dos navegadores esteja configurada para aceitar cookies automaticamente, o usuário e o 
visitante poderão analisar as permissões dadas a qualquer tempo, podendo bloquear, aceitar 
e ativar notificação de envio de cookies ao dispositivo.  
Segundo a LGPD, no momento que você acessa o site pela primeira vez, será solicitada a 
anuência para prosseguir com a instalação dos cookies. Após a concordância, eles serão 
ativados. 
A página inicial da CNM utiliza um mecanismo de alerta, na forma de banner de informação, 
para requerer o consentimento. Assim, é solicitada a concordância do usuário e visitante 
quando continuam navegando no site. 
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As permissões podem ser alteradas, bloqueadas e recusadas a qualquer momento, sem 
cobrança. Também é possível que o visitante ou o usuário configure cada uma das hipóteses 
de permissão de uso de cookies. No entanto, o bloqueio e/ou a revogação do consentimento 
de determinados cookies podem acabar inviabilizando o funcionamento adequado de alguns 
recursos da plataforma. 
Caso o usuário ou o visitante deseje gerenciar os cookies do seu navegador, pode fazer 
diretamente no seu dispositivo, nas configurações do navegador, na área de Gestão de 
Cookies. Abaixo, apresenta-se os tutoriais de gestão de cookies dos navegadores mais 
utilizados. 
Se o navegador é o Internet Explorer. 
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-
7c16-ede5947fc64d 
Se o navegador é o Firefox. 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s 
Se o navegador é o Safari. 
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 
Se o navegador é o Google Chrome. 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&
hl=pt-BR 
Se o navegador é o Microsoft Edge. 
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
Se o navegador é o Opera. 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 
6. Disposições finais 
A CNM acredita que a privacidade e a segurança são questões fundamentais a serem 
cumpridas para uma boa relação. Por isso, a equipe da CNM é treinada e constantemente 
atualizada para evitar danos e para manter altos padrões de segurança. Por estas razões, fica 
reservado o direito de fazer alterações nesta Política de Cookies a qualquer instante. Qualquer 
mudança efetuada entrará em vigor com a publicação no site, e todos os visitantes e usuários 
serão notificados. 
Aconselha-se que tanto o visitante quanto o usuário leiam esta Política de Cookies e a Política 
de Privacidade. 
 
A presente Política de Cookies foi atualizada em 28 de outubro de 2021. 
 


