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DELIBERAÇÃO CRCES N.º 129, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
Deliberação do Plenário pela aprovação 
da Política de Cookies para o site do 
CRCES, nos termos da Lei n.º 
13.709/2018. 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do 
inciso XVIII, art. 11, da Resolução n.º 342/2014; 

  
CONSIDERANDO a necessária conformidade do CRCES aos termos 

da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018; 
 
 
D E L I B E R A: 
 
 
Art. 1º. Pela aprovação da Política de Cookies para o site do Conselho 

Regional de Contabilidade do Espírito Santo, na forma de seu Anexo. 
 
Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
 
 

Contadora Carla Cristina Tasso 
Presidente 
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ANEXO 

POLÍTICA DE COOKIES DO SITE 

A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de 

Privacidade do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo - CRCES, 

disponível no endereço https://crc-es.org.br/lgpd. Aqui, você encontrará informações 

objetivas e claras sobre o que são Cookies, quais Cookies utilizamos em nossas 

aplicações, qual papel desempenham e como configurá-los. 

 

1.  DEFINIÇÕES DE COOKIES 

 

Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são 

baixados em seu computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo com acesso à 

internet quando você visita nosso sítio na internet. 

 

Eles contêm informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retêm apenas 

informações relacionadas à suas preferências.  

 

Assim, essa página consegue armazenar e recuperar os dados sobre os seus hábitos 

de navegação, de forma a melhorar a experiência de uso, por exemplo. É importante 

frisar que eles não contêm informações pessoais específicas, como dados sensíveis 

ou bancários. 

 

O seu navegador armazena os cookies no disco rígido, mas ocupam um espaço de 

memória mínimo, que não afetam o desempenho do seu computador. A maioria das 

informações são apagadas logo ao encerrar a sessão, como você verá no próximo 

tópico. 

 

2. TIPOS DE COOKIES 

 

2.1. Os cookies, quanto a seus proprietários, podem ser: 

a) Cookies proprietários: são cookies definidos por nós ou por terceiros em 

nosso nome. 

b) Cookies de terceiros: são cookies definidos por terceiros confiáveis em 

nossa aplicação. 

 

2.2. Os cookies, quanto ao seu tempo de vida, podem ser: 

a) Cookies de sessão ou temporários: são cookies que expiram assim que 

você fecha o seu navegador, encerrando a sessão. 

b) Cookies persistentes ou permanentes: são cookies que permanecem no 

seu dispositivo durante um período determinado ou até que você os 

exclua. 
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2.3. Quais cookies usamos e por quê? 

 

Geralmente, o site usa cookies para distingui-lo de outros usuários do site. Isso nos 

ajuda a proporcionar uma boa experiência ao navegar no site e nos permite melhorá-

lo. Os cookies que podemos usar no site podem ser categorizados da seguinte forma: 

 

2.3.1. Cookies Estritamente Necessários: São cookies essenciais que possibilitam a 

navegação em nossas aplicações e o acesso a todos os recursos; sem estes, nossos 

serviços podem apresentar mal desempenho ou não funcionar. 

 

2.3.2. Cookies de Desempenho: São cookies que otimizam a forma que nossas 

aplicações funcionam, coletando informações anônimas sobre as páginas acessadas. 

 

2.3.3. Cookies de Funcionalidade: São cookies que memorizam suas preferências e 

escolhas (como seu nome de usuário).  

 

2.3.4 Observações importantes:  

 

a) Alguns cookies podem cumprir mais de um desses propósitos listados acima 

 

b) Alguns de nossos cookies de desempenho e de funcionalidade são 

gerenciados para nós por terceiros. 

 

3. QUANDO EXIGIMOS SEU CONSENTIMENTO 

 

3.1. Todos os cookies requerem seu consentimento. 

Solicitamos seu consentimento antes de colocá-los em seu dispositivo. Você pode dar 

seu consentimento clicando no botão apropriado no banner exibido para você.  

 

Se você não deseja dar consentimento ou deseja retirar seu consentimento para 

quaisquer cookies a qualquer momento, você precisará excluir e bloquear ou desativar 

cookies através das configurações do seu navegador; veja abaixo para obter mais 

informações sobre como fazer isso. Observe que a desativação desses cookies 

afetará a funcionalidade do site e poderá impedir que você possa acessar certos 

recursos no site. 

 

3.2. Como Excluir e Bloquear nossos Cookies 

 

A maioria dos navegadores da Web permite algum controle da maioria dos cookies 

através das configurações do navegador. No entanto, se você usar as configurações 

do seu navegador para bloquear todos os cookies (incluindo cookies estritamente 

necessários), você pode não ser capaz de acessar todas ou partes do site. A menos 
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que você tenha ajustado a configuração do seu navegador para que ele recuse 

cookies, nosso sistema emitirá cookies assim que você visitar o site. 

 

3.3. Alterando suas configurações de cookies.  

 

Como já dito, você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as 

permissões, bloquear ou recusar os Cookies. Você também pode configurá-los caso a 

caso. Todavia, a revogação do consentimento de determinados Cookies pode 

inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos da plataforma. 

 

Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas 

configurações do navegador, na área de gestão de Cookies. 

 

Você pode acessar tutoriais sobre o tema diretamente nos links abaixo: 

 

Se você usa o Internet Explorer. 

Se você usa o Firefox. 

Se você usa o Safari. 

Se você usa o Google Chrome. 

Se você usa o Microsoft Edge. 

Se você usa o Opera. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Para o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, a privacidade e 
confiança são fundamentais para a nossa relação com você. Estamos sempre nos 
atualizando para manter os mais altos padrões de segurança. 
 
Assim, reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Cookies a qualquer tempo, 
as mudanças entrarão em vigor logo após a publicação. 
 
Ao continuar a navegação nas nossas aplicações após essa mudança se tornar eficaz, 
você concorda com elas. Aconselhamos que você sempre verifique esta Política, bem 
como a nossa Política de Privacidade. 
 
Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies, entre em contato conosco pelo e-
mail privacidade@crc-es.org.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
mailto:privacidade@crc-es.org.br

