PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
Estado de Minas Gerais

POLÍTICA DE USO E PRIVACIDADE

Esta Política de Uso e Privacidade foi desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Areado – MG pra orientar os
usuários do seu portal quanto às práticas de uso e privacidade para a correta utilização dos meios de
comunicação da instituição, seus produtos e/ou serviços digitais, baseada na transparência, confidencialidade,
segurança e respeito ao tratar das informações pessoais fornecidas ou automaticamente coletadas, demonstrado
sua política em relação ao armazenamento, uso e proteção desses dados compartilhados, sendo a sua aceitação
plena e integral requisito para todos os usuários desse portal.
A produção, manutenção e atualização de todo conteúdo do seu portal institucional, inscrito no endereço
eletrônico http://www.areado.mg.gov.br/, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Areado – MG.
Desenvolvido para ser um canal de comunicação institucional, propagando a transparência de gestão e
garantindo o acesso à informação, este sítio eletrônico é também uma ferramenta de interação entre o cidadão e
os diversos setores da Administração Pública, com divulgação de informações de interesse público acessíveis pela
Internet (rede mundial de computadores).
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O acesso ao portal da Prefeitura Municipal de Areado – MG e sua utilização tem caráter gratuito, contudo, a
utilização de alguns serviços e canais será condicionado ao registro de usuário. A Prefeitura Municipal de Areado
– MG não exigirá qualquer pagamento ou valor ao usuário para exibição de conteúdo presente no portal ou em
canais de Redes Sociais onde tiver cadastro, tampouco em sites externos ou parceiros.
A Prefeitura Municipal de Areado – MG não se responsabiliza por danos a terceiros decorrentes de falhas de
acesso, difusão, transmissão ou disponibilização de conteúdo ou serviços do seu portal, de sites externos e
parceiros, ou canais de Redes Sociais, e pode a qualquer momento e sem aviso prévio aos usuários, alterar ou
extinguir qualquer conteúdo do seu portal, bem como dos canais em Redes Sociais nos quais possua cadastro.
A Prefeitura Municipal de Areado – MG pode alterar, a qualquer momento e sem avisar previamente, esta Política
de Uso e Privacidade. As alterações serão divulgadas sempre nesse espaço, indicando a data de alteração no final
da página.
2 – LICENÇA DE USO
Os usuários e visitantes do portal da Prefeitura Municipal de Areado – MG podem reproduzir textos, imagens,
vídeos e áudios do portal para uso jornalístico ou acadêmico, desde que respeitada a condição de citar a fonte.
Entretanto, são proibidos de vender, revender ou explorar comercialmente todo e qualquer conteúdo do portal
ou canais em Redes Sociais em que o mesmo estiver inserido.
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Direitos autorais definem a posse sobre obras intelectuais de cunho artístico, literário ou científico. No portal da
Prefeitura Municipal de Areado - MG, todo o material utilizado está regido sob a Lei º 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, dos Direitos Autorais. Textos e fotos levam assinatura, e os vídeos e áudios somente são exibidos com
descrição dos direitos de autoria. Todo a utilização de material é previamente autorizada pelos responsáveis ou
são dados e gravações gerais de domínio público. Se o internauta quiser enviar algum material para qualquer
seção e não for o autor, deve informar também a sua fonte (autor), em casos específicos, será necessário enviar
juntamente uma autorização de uso do material antes da sua publicação. O portal da Prefeitura Municipal de
Areado - MG não se responsabilizará por material enviado com erro nos direitos autorais.
Caso identifique conteúdo no portal que viole algum direito de imagem ou de autor (Copyright), o internauta
deverá nos contatar através do e-mail abuso@areado.mg.gov.br, informando o seu endereço eletrônico (e-mail) e
outras informações que nos permitam contatá-lo, justificando a avaliação de violação e as direções (links) que
apontem para o conteúdo a ser averiguado (ler item 7 – DENÚNCIA DE VIOLAÇÕES).
3 – REGISTRO DE USUÁRIO
A inscrição e o registro de usuário deste portal estão indispensavelmente condicionados à aceitação expressa
desta Política de Uso e Privacidade. O usuário nesse caso se compromete a fornecer informações pessoais
verdadeiras e completas e em mantê-las atualizadas.
A utilização dos serviços restritos está condicionada ao cadastro de um e-mail válido e acessível pelo seu titular e
de uma senha. O cadastro deverá ser confirmado pelo usuário através de e-mail enviado pela Prefeitura
Municipal de Areado - MG para o endereço eletrônico informado, e aprovado pela administração do sistema de
gerenciamento do portal.
O acesso a informações pessoais do usuário poderá ser feito somente por meio desse e-mail e dessa senha,
evitando assim que pessoas não autorizadas tenham acesso aos dados, sendo que a senha poderá ser alterada
pelo usuário a qualquer momento.
Se acaso a Prefeitura Municipal de Areado – MG suspeitar, de forma fundamentada, que os dados passados são
falsos, e em reconhecimento de que não deva existir presunção de anonimato e de que o conteúdo postado pelo
usuário é de sua inteira responsabilidade, terá o total direito de suspender o acesso e recusar futuro
recadastramento desse usuário.
Todas essas informações cadastradas no portal são mantidas sob sigilo, em bancos de dados específicos com
acesso restrito. A Prefeitura Municipal de Areado – MG só utilizará dados fornecidos pelo usuário por força da lei,
se vier a ser intimada a fornecer tais informações às autoridades competentes.
4 – INTERATIVIDADE, REDES SOCIAIS E SITES EXTERNOS
Entendendo a importância do diálogo, a Prefeitura Municipal de Areado – MG busca o estreitamento na
comunicação com os cidadãos. As páginas em Redes Sociais são canais de comunicação abertos ao público, e que
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possibilitam ao internauta ampliar seus conhecimentos e interagir por meio de curtidas, compartilhamentos e
comentários, funcionando como:



Ferramentas para o esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas na medida do possível, por meio
do encaminhamento aos órgãos competentes, através do contato público ou mensagens privadas;
Receptores de críticas, sugestões, elogios e denúncias do cidadão.

Dentre os principais recursos de interatividade permitidos (para efeito desta Política de Uso e Privacidade) estão:







A possibilidade de contatar a administração do portal ou canais nas Redes Sociais por meio de mensagens
particulares;
Visualizar as páginas em qualquer país e independentemente da idade;
Possibilidade de comentar as postagens;
Possibilidade de responder a comentários;
Possibilidade de curtir postagens ou comentários;
Possibilidade de compartilhar postagens.

Todavia, alguns recursos nas Redes Sociais são desabilitados, como:



Postagem de conteúdo (texto, foto, áudio e vídeo) diretamente pelo usuário, sem filtro algum;
Capacidade de marcação em fotos;

O usuário, ao navegar, ler, postar uma mensagem ou interagir com os recursos disponibilizados pelo portal da
Prefeitura Municipal de Areado – MG ou em seus canais nas Redes Sociais aceita na íntegra as condições
mencionadas nessa Política de Uso e Privacidade, destacando as seguintes:









Não há presunção de anonimato. Todo conteúdo postado passa a fazer parte do portal permanentemente
e é de exclusiva responsabilidade do seu autor, não podendo os mantenedores do portal serem
responsabilizados por fatos decorrentes da postagem desse conteúdo.
Os operadores do portal e dos canais nas Redes Sociais tomarão as providências de moderação prévia ou
posterior necessárias para garantir as condições desta Política de Uso e Privacidade, seja quando
detectarem uma violação ou se a mesma for denunciada por parte ofendida, a critério dos
administradores.
Toda informação registrada por meio dos recursos do portal e canais nas Redes Sociais é considerada
pública, sem nenhum tipo de confidencialidade.
O autor/criador do conteúdo deve se identificar enviando seu nome civil, completo ou abreviado até por
suas iniciais, pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional (Lei n° 9.610/98, Art. 12). O
preenchimento correto dessa informação será solicitado em todas as ocasiões para identificar o autor por
meio de registro (e possível exibição) do endereço de origem e horário de cada comentário.
A remoção ou edição de comentários por iniciativa própria do autor poderá ou não ocorrer de acordo
com as opções disponíveis na ferramenta de gerenciamento de conteúdo. Haverá casos em que o autor
poderá solicitar, fundamentado em justificativa, a edição ou alteração, via formulário de contato. O
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atendimento estará sujeito à análise sobre os aspectos técnicos e a manutenção da qualidade das
discussões.
Tentativas de abuso do sistema de moderação, ou de abuso sistemático e repetitivo desta Política de Uso
e Privacidade, incluindo a reinserção de material que já tenha sido moderado, serão prevenidas ou
corrigidas com utilização de todos os recursos técnicos disponíveis. O protesto contra a moderação pode
ser encaminhado via formulário de contato, mas será considerado off-topic nas áreas de
discussão/interatividade.
Logins e identificações de usuário considerados inadequados pela administração do portal da Prefeitura
Municipal de Areado - MG e dos seus canais nas Redes Sociais (incluindo casos de mais de um login para o
mesmo usuário, ofensas, identificações que possam levar os demais usuários a acreditar que o usuário
fala em nome de outra pessoa ou organização) podem ser desativados, removidos, ter seus privilégios de
acesso reduzidos ou seu conteúdo tornado inacessível, sem necessidade de aviso. O login registrado no
portal e nas Redes Sociais, ou a disponibilização de conteúdo nos mesmos, não gera nenhum direito de
suporte, não cabendo qualquer tipo de reparação, compensação ou outra obrigação da Prefeitura
Municipal de Areado - MG, em caso de cancelamento, suspensão, perda, indisponibilidade ou outra
situação adversa que afete o acesso, os dados ou o conteúdo do usuário.

5 – LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Será atribuído ao usuário toda e qualquer responsabilidade pelo uso inadequado das informações presentes, seja
em caráter civil e/ou criminal.
A Prefeitura Municipal de Areado - MG poderá recusar ou até impedir o acesso ao portal àqueles usuários que
venham a descumprir seus termos. O usuário concorda, ainda, que o mesmo é proibido por lei:






Prejudicar os direitos e interesses de terceiros;
Inutilizar, modificar ou impedir, em todo ou em parte, qualquer área do portal;
Tentar violar os meio técnicos de proteção ao conteúdo do site;
Utilizar-se do servidor de hospedagem do portal como máquina para disseminação de vírus;
Utilizar o conteúdo do portal com finalidade comercial de venda de serviços.

As regras quanto ao uso e privacidade dispostas nesse documento aplicam-se apenas ao portal institucional da
Prefeitura Municipal de Areado - MG. Elas não valem para sites externos, incluindo o de seus parceiros, indicados
por meio de links. É preciso que o usuário se informe sobre a política de privacidade de cada um deles antes de
fornecer qualquer tipo de informação.
Alguns casos poderão ser tratados na forma da lei vigente no Brasil e, em caso de ordem judicial, as informações
poderão ser entregues às autoridades competentes.
6 – PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE
Para garantir a comunicação com os visitantes de nosso portal institucional, algumas informações serão coletadas
para que possam ser associadas a uma pessoa ou entidade jurídica específica. A isso chamamos de "Informação
pessoal", a qual inclui, a fins de esclarecimento, nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail.
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A coleta automática de informações pessoais é feita através do registro de endereços IP (Internet Protocol ou
Protocolo de Internet), com localização de computadores ou redes na Internet, para posterior análise a fim de
agregar valor e segurança ao portal e para garantir o direito ao não repúdio, evitando-se com isso o anonimato.
Números agregados de acessos a páginas também serão coletados para registrar a popularidade de algumas
páginas a fim de agregar valor ao portal. Não é coletada, solicitada, gravada, requerida, reunida ou registrada
qualquer informação pessoal dos usuários de Internet através desse processo.
É possível que o portal da Prefeitura Municipal de Areado - MG e os canais em Redes Sociais aos quais tem
cadastro, e sites externos e/ou parceiros façam uso de Cookies, que nada mais são que uma minúscula
quantidade de informação armazenada pelo navegador do usuário, que ajuda um site ou serviço a reconhecer o
único computador deste usuário, para processar consultas em determinadas bases de dados e realizar operações
que requeiram o controle de envio de dados pelo usuário. O usuário pode, a qualquer tempo, remover ou
bloquear Cookies alterando as configurações de seu navegador.
O envio de mensagens ao correio eletrônico do usuário só será feita mediante o seu expresso cadastramento e
solicitação, e o mesmo poderá a qualquer momento requerer o cancelamento de envio de informações.
7 – DENÚNCIA DE VIOLAÇÕES
Se qualquer notícia, comentário ou outro conteúdo vinculado no portal da Prefeitura Municipal de Areado - MG
ou nos seus canais nas Redes Sociais violar algum direito do usuário ou à legislação aplicável, este deverá entrar
em contato nos endereços indicados abaixo, mencionando:







O Título da página em que a violação se encontra;
O endereço (URL) da página em que a violação se encontra;
A natureza da violação;
O trecho específico em que a violação ocorre;
A providência desejada que se tome; e
As informações de contato do requerente, incluindo e-mail.

São aceitas denúncias de violações e solicitações de providências exclusivamente através dos canais:



Formulário de contato (Secretaria Geral), no link: http://www.areado.mg.gov.br/prefeitura/contato/
E-mail: abuso@areado.mg.gov.br

Informações sem identificação completa do requerente, descrição detalhada e justificada não serão atendidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
Estado de Minas Gerais

8 – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
Esta Política de Uso e Privacidade não gera qualquer vínculo trabalhista, societário, de parceria ou associativo
entre o usuário-colaborador e a Prefeitura Municipal de Areado - MG, sendo excluídas quaisquer presunções de
solidariedade entre ambos no cumprimento de suas obrigações.
9 – DISPOSIÇÕES FINAIS
Estas condições gerais serão regidas e interpretadas de acordo com a legislação brasileira. Fica eleito o Foro da
Comarca de Areado, Minas Gerais, para dirimir questões relativas a estas condições gerais, com renúncia expressa
a qualquer outro.
Os termos contidos nessa Política de Uso e Privacidade podem ser modificados pela Prefeitura Municipal de
Areado - MG, sendo que estas modificações terão efeito a partir da data de sua publicação no portal, mediante a
sua comunicação em local que seja de fácil identificação para o usuário.
(Última atualização: 04/02/2016)

