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Configuração Aceite Consentimento uso do sistema referente LGPD. 

O gerenciamento de consentimentos referente a política de privacidade e uso de cookies do 

sistema visa a conformidade e atendimento aos requisitos da LGPD (Lei Geral de Proteção de 

Dados) ao que se refere ao Art. 5 (Lei 13.709/2018). 

Disponibilizado duas páginas para que seja possível o cadastro das políticas vigentes e o 

gerenciamento dos consentimentos de usuários. Por padrão, a página pode ser encontrada no 

módulo “Segurança”, agrupada pelo item “LGPD – Gerenciador de consentimentos”.  

 

O Termo de Consentimento 

O conteúdo do termo de consentimento, seja o documento ou o link para alguma página 

desejado pelo conselho, deve ser um documento (texto) elaborado pelo Conselho. 

O sistema fornece o controle de publicação e aceite do termo de consentimento. 

Mas o conteúdo do termo é de responsabilidade do Conselho. 

 

Liberar acesso no Módulo Segurança, nas seguintes páginas: 

Liberar o acesso apenas para o grupo de segurança necessários a fazer a configuração. 

 

 

  



 

Depois da coleção liberada: 

O sistema vai exibir as duas opções como abas: 

 

Abas: 

• Política de privacidade: Opção para configurar o termo de consentimento. 

• Consentimento de usuários: Opção para consultar usuários com consentimento aceito. 

 

Cadastro da Política de Privacidade: 

Deve ser definida o idioma, versão e texto de banner (teste a ser apresentado na tela). 

E definir qual é a versão vigente. A partir da definição de uma nova versão vigente o sistema irá 

solicitar novamente o aceite do usuário. 

E pode ser adicionado um documento “ou” link de acesso a política. 

 

  



 

Consentimento de usuários: 

Neste aba pode ser consultado quer efetuou o consentimento. 

 

 

Exemplo no acesso ao sistema: 

Para acessar o sistema precisa marcar o flag e o botão Aceitar será liberado. 

Se recusa o sistema não entra e o usuário pode tentar acessar de novo sem problema. 

O documento inserido por exemplo é baixado quando clicar no texto “Termos de privacidade...”. 

 


