PORTARIA CRCPE Nº 106, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
APROVA A POLÍTICA DE COOKIES DO
CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO.
A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO –
CRCPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais:
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Política de Cookies do Conselho Regional de Contabilidade em
Pernambuco - CRCPE

Política de cookies
O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou telefone quando você visita um
site. Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da melhor forma possível
e sempre aprimorar os nossos serviços.
Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a funcionalidade central,
como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes cookies podem ser
coletados e armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum
recurso que os requer.
Cookies Primários
Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são
conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e
usar seus recursos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são Temporários e expiram quando você fecha o
navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Estabelecer controle de idioma e segurança ao tempo da sessão.
Persistentes
Utilizamos também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido até que
você os apague ou seu navegador o faça, dependendo da data de expiração do cookie.
Todos os cookies persistentes têm uma data de expiração gravada em seu código,
mas sua duração pode variar.
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Finalidade
Coletam e armazenam a ciência sobre o uso de cookies no site.

Cookies de Terceiros
Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está visitando, mas
por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são Temporários e expiram quando você fecha o
navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os
links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo.
Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.
Persistentes
Utilizamos também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido até que
você os apague ou seu navegador o faça, dependendo da data de expiração do cookie.
Todos os cookies persistentes têm uma data de expiração gravada em seu código,
mas sua duração pode variar.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os
links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo.
Seu único objetivo é possibilitar análise e melhorar as funções do site.
Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que
isso pode afetar o funcionamento do site.
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Contadora MARIA DORGIVÂNIA ARRAES BARBARÁ
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