
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DIADEMA INTEGRA 

Última atualização: 05 de dezembro de 2022 

A Prefeitura Municipal de Diadema disponibiliza os serviços dessa plataforma de aplicativo 

móvel que fornece a possibilidade de ressarcimento da tarifa de integração paga pelos usuários 

nas transferências de linhas municipais e intermunicipais para as linhas metropolitanas por 

trólebus nos terminais de transporte metropolitano de Diadema e Piraporinha, localizados no 

município de Diadema/SP. O Diadema Integra está comprometido com a sua privacidade. Esta 

Política de Privacidade destina-se a informá-lo sobre coleta, uso, divulgação, retenção e 

proteção de suas informações pessoais ao usar os Serviços deste aplicativo. 

 

Os Serviços incluem nossos sites em: integra.diadema.sp.gov.br e quaisquer sites adicionais de 

propriedade e operados pela Prefeitura de Diadema, de nosso aplicativo móvel para download 

(do “Aplicativo”) e eventuais informações relacionadas ao transporte público e serviços 

adicionais. 

 

Os termos em letras maiúsculas que não são definidos neste documento terão o significado 

atribuído a eles em nossos Termos de Uso disponíveis em: integra.diadema.sp.gov.br ao  qual 

esta Política de Privacidade é incorporada por referência. 

 

Por favor, leia esta Política de Privacidade cuidadosamente antes de acessar e usar nossos 

Serviços. Ao acessar ou usar nossos serviços, o usuário aceita as práticas descritas nesta 

Política de Privacidade. Se o usuário discordar de qualquer termo aqui disposto, não poderá 

acessar ou usar os Serviços. Observação: o usuário não é obrigado por lei a nos fornecer 

nenhuma informação pessoal. 

 

 

1. QUE INFORMAÇÕES COLETAMOS SOBRE O USUÁRIO? 

 

Primeiro – o que são informações pessoais? 

 

Informação pessoal é informação sobre uma pessoa, nomeadamente informação que identifique 

uma pessoa singular ou que possa com esforços razoáveis ou em conjunto com informação 

adicional a que tenhamos acesso, permitir a identificação de uma pessoa singular, ou informação 

relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável que possa ser de uma natureza 

privada ou sensível. De acordo com certas leis aplicáveis, a identificação de um indivíduo 

também inclui qualquer informação que associe um indivíduo a um identificador persistente, 

como nome, número de identificação, identificador de cookie persistente, etc. 

 

As informações pessoais não incluem informações que foram anonimizadas ou agregadas para 

que não possam mais identificar ou serem usadas para identificar uma pessoa física específica. 

 

Em seguida – o que e quando coletamos informações pessoais? 

 

Coletamos informações pessoais suas e de quaisquer dispositivos (incluindo dispositivos 

móveis) que o usuário usa quando instala ou tem o Aplicativo instalado (ou pré-instalado) em 

seu dispositivo, ou quando usa ou acessa nossos Serviços, registra-se para uma conta conosco, 

forneça-nos informações como seus favoritos e hábitos de viagem, forneça-nos informações em 

um formulário da web, faça pesquisas em nossos Serviços, atualize ou adicione informações à 

sua conta ou por meio de correspondência que o usuário conduz conosco. 



 

 

 

Mais especificamente, coletamos e usamos as seguintes categorias e tipos de informações: 

 

Informações pessoais que coletamos automaticamente quando o usuário utiliza nossos 

Serviços: 

 

Informações coletadas ao instalar o App 

 

Quando o usuário instala o aplicativo (ou tem o aplicativo instalado ou pré-instalado) em seu 

dispositivo móvel, o Diadema Integra configura uma conta de usuário associada a esse 

dispositivo móvel e cria uma ID de usuário para você. Este é um identificador exclusivo gerado 

por nós de acordo com esta Política de Privacidade, que é necessário para fornecermos nossos 

Serviços ao usuário. Após a instalação do aplicativo, coletaremos e usaremos a ID do usuário, 

juntamente com outras informações, incluindo a área metropolitana e certas informações do 

dispositivo, que podem incluir a ID do seu dispositivo ou outro identificador exclusivo, token 

exclusivo do dispositivo, tipo de dispositivo, sistema operacional (incluindo versão e 

configurações), bem como a resolução da tela do seu dispositivo e o idioma do teclado, tudo de 

acordo com esta Política de Privacidade. 

 

Informações de uso 

 

Recebemos informações suas quando o usuário acessa e usa nossos Serviços, como segue: 

seu endereço IP, tokens de redes sociais que o usuário escolhe para conectar à sua conta 

(conforme descrito abaixo), informações sobre seus cliques, visualizações e envolvimento com 

os Serviços, informações sobre seu tráfego de e para os Serviços, sua URL de referência, 

nossas comunicações com o usuário, informações sobre seu uso e sua interação com nossos 

Serviços, incluindo a duração de tal uso; suas configurações no aplicativo; e suas pontuações 

no aplicativo (“ pontos ”). 

 

Informações de geolocalização e outros dados de sensores 

 

O Diadema Integra coleta automaticamente informações de localização, como sua 

geolocalização e sua rota e informações de viagem (por exemplo, rotas e tempos de viagem de 

um destino a outro) para fornecer nossos Serviços aos usuários. Ao usar o aplicativo, coletamos 

a localização detalhada, incluindo sinais de GPS e outros dados do sensor do dispositivo, como 

giroscópio/osciloscópio, enviados pelo seu dispositivo móvel no qual o serviço está instalado e 

ativado. 

 

O Diadema Integra usa essas informações de localização e sensor para fornecer o Serviço ao 

usuário e para criar um histórico de localização detalhado de suas viagens de transporte público. 

 

OBSERVE QUE O DIADEMA INTEGRA COLETA SEUS DADOS DE LOCALIZAÇÃO EM 

FUNDO, MESMO QUANDO O USUÁRIO NÃO ESTÁ USANDO O APLICATIVO, PARA 

PERSONALIZAR OS SERVIÇOS E MAXIMIZAR SUA EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO E PARA 

DESENVOLVER E APRIMORAR NOSSOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE VIAGENS PARA 

RESSARCIMENTO DA TARIFA DE INTEGRAÇÃO. O USUÁRIO PODE ESCOLHER ATIVAR 

E DESATIVAR ESTA COLETA DE DADOS DE FUNDO NA TELA PRINCIPAL OU EM 

CONFIGURAÇÕES DE PRIVACIDADE DO APLICATIVO.  

 

AO USUÁRIO DESATIVAR A FUNÇÃO DE COLETA DE DADOS DE FUNDO NA TELA 

PRINCIPAL OU EM CONFIGURAÇÕES DE PRIVACIDADE DO APLICATIVO IMPEDINDO A 

COLETA DE SEUS DADOS DE LOCALIZAÇÃO EM FUNDO, MESMO QUANDO O USUÁRIO 



 

 

NÃO ESTÁ USANDO O APLICATIVO E COM A DESATIVAÇÃO DESTA FUNÇÃO IMPEDIR 

QUE SEJAM COMPROVADAS AS VIAGENS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE 

INTEGRAÇÃO DAS LINHAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM AS LINHAS DE 

TRANSPORTE METROPOLITANO POR TRÓLEBUS NOS TERMINAIS METROPOLITANOS 

DE DIADEMA E PIRAPORINHA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP., NÃO 

SERÁ POSSÍVEL RESSARCIR OS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS, ENQUANTO A 

FUNÇÃO DE COLETA DE DADOS DE VIAGENS ESTIVER DESATIVADA E AS VIAGENS 

DESSA EVENTUAL INTEGRAÇÃO NÃO PUDER SER COMPROVADA COM BASE NA 

COLETA DE DADOS, DESOBRIGANDO A PREFEITURA DE DIADEMA DE QUALQUER 

DEVER DE RESSARCIR EVENTUAIS VALORES PAGOS DE TARIFA DE INTEGRAÇÃO 

NÃO COMPROVADOS PELA COLETA DE DADOS DE VIAGENS CONFORME AQUI 

INFORMADA E ACEITA PELO USUÁRIO. 

 

 

Leve em consideração que certas partes das informações mencionadas acima também podem 

ser coletadas de seu dispositivo ou software, quando os Serviços estiverem sendo executados 

em segundo plano, ou seja, quando forem iniciados, mas não forem usados ativamente. 

 

Lembre-se de que a maioria dos dispositivos móveis e sistemas operacionais permitem que o 

usuário controle ou desative o uso de certas informações coletadas, incluindo serviços de 

localização por aplicativos, no menu de configurações do dispositivo. 

 

Informações pessoais que o usuário nos fornece ao usar nossos Serviços: 

Geralmente, esta categoria refere-se a qualquer informação, dados ou conteúdo que o usuário 

cria, carrega ou nos fornece de forma ativa e voluntária por meio de nossos Serviços. 

 

Cookies e tecnologias semelhantes 

 

Para obter mais informações sobre nosso uso dessas tecnologias e como você pode exercer 

controle sobre elas, consulte nossa Política de Cookies . 

 

Informação da conta. 

 

O usuário pode optar por configurar uma conta de usuário do Diadema Integra registrada em 

conexão com o uso dos Serviços. Ao configurar sua conta de usuário registrada no Diadema 

Integra, o usuário pode compartilhar ativamente conosco certas informações pessoais, como 

seu CPF. 

 

Nota – embora nossos Serviços estejam disponíveis para todos os usuários, independentemente 

de terem ou não uma conta de usuário registrada no Diadema Integra, observamos que a criação 

de tal conta pode permitir que o usuário desfrute de certos recursos no aplicativo que estão 

disponíveis apenas para usuários com conta de usuário registrados do Diadema Integra. 

 

O Diadema Integra também coleta informações sobre linhas, estações e/ou rotas de transporte 

público, incluindo suas viagens e rotas e estações de transporte público mais usadas para fins 

de prestação do Serviço, aprimorando sua experiência de usuário e personalizando o serviço. 

 

Informações pessoais coletadas de outras fontes: 

 

Terceiros 

 

Também podemos coletar informações pessoais do usuário do aplicativo Diadema Integra de 



 

 

terceiros que nos garantiram que obtiveram seu consentimento para o fornecimento de tais 

informações ou que você (usuário) mesmo as forneceu livre e publicamente. 

 

Informações que derivamos 

 

Podemos derivar informações ou fazer inferências sobre o usuário com base nas informações 

que coletamos. Por exemplo, podemos inferir sua localização com base em seu endereço IP. 

 

2. QUEM É O CONTROLADOR DE DADOS DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS? 

 

A Prefeitura Municipal de Diadema é a controladora de dados das Informações Pessoais 

coletadas em conexão com o uso dos serviços do Diadema Integra. 

 

3. COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES 

 

Base legal para uso – Coletamos, processamos e usamos suas informações para os fins 

descritos nesta Política de Privacidade com base em pelo menos um dos seguintes fundamentos 

legais: 

 

Ao cumprir este Contrato: Coletamos e processamos suas informações pessoais para fornecer 

os Serviços ao usuário, após sua aceitação destes Termos, e para manter e fornecer nossos 

Serviços ao usuário. Por exemplo, coletamos suas informações de localização para fornecer o 

ressarcimento desejado da tarifa de integração paga nos terminais de transporte metropolitanos 

localizados em Diadema/SP. 

 

Com o seu consentimento: Pedimos o seu consentimento para processar as suas informações 

pessoais para fins específicos e o usuário tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer 

momento. 

 

Interesses legítimos: processamos suas informações pessoais para nossos interesses legítimos 

e/ou de nossos parceiros terceirizados, aplicando salvaguardas apropriadas que protegem sua 

privacidade. Isso significa que processamos suas informações para coisas como detectar, 

prevenir ou lidar de outra forma com fraude, abuso, segurança, usabilidade, funcionalidade ou 

problemas técnicos com nossos Serviços; proteção contra danos aos direitos, propriedade ou 

segurança de nossas propriedades, de nossos usuários ou do público, conforme exigido ou 

permitido por lei; para o desenvolvimento e aprimoramento de nossos Serviços; desenvolver 

novos recursos para nossos usuários; para personalizar os Serviços com o objetivo de entregar 

uma melhor experiência ao usuário; para fazer cumprir reivindicações legais, incluindo 

investigação de possíveis violações desta Política de Privacidade; para cumprir e/ou cumprir 

nossa obrigação de acordo com as leis, regulamentos, diretrizes, padrões do setor e requisitos 

contratuais aplicáveis, processos legais, intimações ou solicitações governamentais, bem como 

nossos Termos de Serviço . 

 

Propósito de uso  

 

Podemos usar as informações que coletamos sobre o usuário para os seguintes fins: 

 

● para fornecer e operar os Serviços, inclusive para fins de agregação, estatística e 

pesquisa e para criar e usar dados anônimos agregados necessários para manter, 

desenvolver e melhorar os serviços do Diadema Integra, inclusive para determinar 

navegação e rotas. 

● a fim de determinar e verificar as contas do usuário, verificar a identidade do usuário e 



 

 

permitir que os usuários, se for o caso, recebam pagamentos, que podem incluir o 

cálculo dos custos de tais serviços. 

● para rastrear suas viagens e ressarci-lo pelo deslocamento. 

● para desenvolver, melhorar e personalizar os Serviços, a experiência de outros Usuários 

e as ofertas disponíveis através dos Serviços. 

● para poder entrar em contato com os Usuários com a finalidade de fornecer assistência 

técnica e suporte, para lidar com solicitações e reclamações e coletar feedback em 

relação ao nosso desempenho dos Serviços e em relação às necessidades de 

transporte público. 

● para enviar ao usuário atualizações, avisos, anúncios e informações adicionais 

relacionadas aos Serviços. 

● para poder responder às consultas on-line do Usuário em conexão com o desempenho 

dos Serviços. 

● para personalizar e melhorar a precisão e a interface do Serviço. 

● para cumprir com quaisquer solicitações legais ou ordens judiciais de órgãos 

governamentais e/ou com qualquer lei, regra ou regulamento aplicável, como denunciar 

um usuário abusivo ou cumprir obrigações de regulamentação fiscal com relação a 

promoções e que exijam o uso de dados do usuário. 

● usar as informações para criar dados estatísticos, agregados ou anônimos que podem 

ser usados a nosso critério para qualquer finalidade. 

 

4. A QUEM COMPARTILHAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Podemos compartilhar suas informações pessoais com terceiros (ou permitir que eles acessem) 

apenas das seguintes maneiras e instâncias: 

 

Provedores de Serviços/Processadores de Dados 

 

A Prefeitura de Diadema fez parceria com vários provedores de serviços selecionados, cujos 

serviços e soluções complementam, facilitam e aprimoram os nossos. Isso inclui, os 

desenvolvedores do aplicativo Diadema Integra, operadores do sistema de transporte público 

municipal de Diadema/SP, serviços de hospedagem, banco de dados e colocalização de 

servidor (como AWS e Azure), dados e serviços de segurança cibernética, processadores de 

pagamento, serviços de detecção e prevenção de fraudes, serviços de análise de dados, 

ferramentas de análise de aplicativos, incluindo registros de reprodução de sessão para 

usabilidade e monitoramento e análise de funcionalidade, serviços de monitoramento e 

distribuição de e-mail e nossos consultores técnicos, jurídicos e financeiros. Esses provedores 

de serviços podem receber ou ter acesso às informações pessoais de nossos usuários, 

 

Transferências de dados transfronteiriças 

 

Podemos precisar transferir suas informações pessoais para países onde nós e/ou nossos 

provedores de serviços operam, por exemplo, para os Estados Unidos da América e outras 

jurisdições. Esses países podem ser diferentes do país de origem de suas informações e onde 

as leis de proteção de dados podem não ser equivalentes ou oferecer a mesma proteção que 

as de seu país. Ao usar nossos Serviços, o usuário concorda com tais transferências. Para 

proteger suas informações ao serem transferidas entre fronteiras, estabelecemos acordos com 

nossos provedores de serviços para garantir um nível de privacidade consistente com os termos 

desta Política de Privacidade. 

 

Agências governamentais/de aplicação da lei e solicitações ou obrigações legais 

 



 

 

Podemos divulgar ou permitir o acesso às suas informações pessoais de acordo com uma 

solicitação legal, como uma intimação, mandado de busca ou ordem judicial, ou de outra forma 

em conformidade com as leis aplicáveis, com ou sem notificação ao usuário, se acreditarmos de 

boa fé que somos legalmente obrigados a fazê-lo ou que a divulgação é apropriada em conexão 

com esforços para investigar, prevenir ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais reais 

ou suspeitas, requisitos de verificação de financiamento do terrorismo, fraude ou outras 

irregularidades. 

 

Proteção de direitos e segurança 

 

Podemos compartilhar suas informações pessoais com outras pessoas, com ou sem aviso 

prévio, se acreditarmos de boa fé que isso ajudará a proteger os direitos, a propriedade ou a 

segurança pessoal do Diadema Integra, de qualquer um de nossos usuários ou de qualquer 

membro do público em geral. 

 

Subsidiárias e afiliadas da Prefeitura de Diadema 

 

Podemos compartilhar informações pessoais internamente dentro de nosso Arranjo Institucional 

para os fins descritos nesta Política de Privacidade. Além disso, caso a Prefeitura de Diadema 

ou qualquer de suas afiliadas sofra qualquer mudança de controle, inclusive por meio de troca 

de gestão, suas informações pessoais poderão ser compartilhadas com as partes envolvidas 

em tal evento. 

 

Para evitar dúvidas, a Prefeitura de Diadema pode compartilhar suas informações pessoais de 

outras maneiras, de acordo com sua aprovação explícita. Além disso, podemos transferir, 

compartilhar ou usar informações anônimas, agregadas ou não pessoais a nosso exclusivo 

critério e sem a necessidade de aprovação adicional. 

 

5. ONDE GUARDAMOS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS DO USUÁRIO 

 

As informações sobre os usuários serão mantidas, processadas e armazenadas por nós e 

nossas afiliadas e provedores de serviços autorizados nos Estados Unidos da América para a 

gestão da plataforma App e em armazenamento seguro na nuvem fornecido pelo nosso serviço 

de terceiros fornecedores. 

 

Embora as leis de proteção de dados nas jurisdições acima possam ser diferentes das leis do 

Brasil, saiba que nós, e nossos provedores de serviços terceirizados que armazenam ou 

processam suas informações pessoais em nosso nome, estamos comprometidos em manter 

suas informações protegidas e garantidas de acordo com esta Política de Privacidade e os 

padrões vigentes do setor, independentemente de quaisquer requisitos legais menores que 

possam ser aplicados em sua jurisdição. 

 

O usuário aceita o local de armazenamento e a transferência de informações conforme descrito 

acima. 

 

6. SEGURANÇA 

 

Tomamos muito cuidado ao implementar e manter a segurança dos Serviços do Diadema Integra 

e das informações pessoais de nossos usuários. O Diadema Integra emprega procedimentos e 

políticas padrão do setor para garantir a segurança das informações pessoais de seus usuários 

e impedir acesso não autorizado, divulgação ou alteração de tais informações. Algumas das 

proteções que usamos são firewalls e criptografia de dados, controles de acesso físico aos 



 

 

nossos data centers e controles de autorização de acesso a informações. Não podemos, no 

entanto, garantir que o acesso não autorizado nunca ocorrerá. 

 

7. COMUNICAÇÕES DO DIADEMA INTEGRA 

 

Mensagens de serviço 

 

O Diadema Integra pode contatá-lo com informações sobre nossos Serviços ou seu uso. Por 

exemplo, podemos notificá-lo (através de qualquer um dos meios disponíveis para nós) sobre 

alterações ou atualizações em nossos Serviços, incluindo alterações nestes Termos, transações 

realizadas, problemas no ressarcimento, manutenção de serviços etc. de receber tais 

mensagens de serviço. 

 

8. SEUS DIREITOS EM RELAÇÃO ÀS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

O usuário pode entrar em contato conosco para exercer seu direito de acessar suas informações 

pessoais, para solicitar que fazer correções em suas informações pessoais que o usuário 

armazenou conosco, para se opor a qualquer forma de processamento ou para que essas 

informações pessoais sejam excluídas ou exportadas para o usuário ou um terceiro de sua 

escolha em uma cópia portátil. Para exercer qualquer um dos direitos acima, envie-nos um e-

mail para integra@diadema.sp.gov.br. 

 

Em determinadas circunstâncias, poderá solicitar a restrição do tratamento dos seus dados, caso 

em que a Prefeitura de Diadema apenas os conservará para o exercício ou defesa de ações 

judiciais. 

 

Além disso, o usuário tem o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento; no entanto, 

observe que tal retirada não afetará a legalidade do processamento com base em seu 

consentimento antes de sua retirada. 

 

Para exercer os direitos de proteção de dados mencionados acima, ou revogar os 

consentimentos anteriormente dados, o usuário pode enviar um e-mail para Prefeitura de 

Diadema  em integra@diadema.sp.gov.br , indicando “Proteção de Dados” como referência. 

 

9. POR QUANTO TEMPO PODEMOS MANTER SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Reteremos suas informações pessoais enquanto for usuário e mantiver uma Conta conosco ou 

conforme necessário para fornecer os Serviços. Também reteremos suas informações pessoais 

conforme necessário para cumprir nossas obrigações legais, resolver disputas, evitar fraudes e 

abusos, fazer cumprir nossos acordos e/ou proteger nossos interesses legítimos. 

 

Quando não precisarmos mais processar suas informações pessoais para os fins estabelecidos 

nesta Política de Privacidade ou após sua solicitação para excluir suas informações pessoais, 

excluiremos ou anonimizaremos suas informações pessoais de nossos sistemas. 

 

10. MENORES 

 

Para usar nossos Serviços, o usuário deve ter mais de dezesseis (16) anos. O Diadema Integra 

não coleta intencionalmente informações pessoais de indivíduos com menos de dezesseis (16) 

anos de idade e não deseja fazê-lo. Reservamo-nos o direito de solicitar prova de idade a 

qualquer momento para que possamos verificar se indivíduos com menos de dezesseis (16) 

anos não estão usando os Serviços. 



 

 

 

11.ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Os termos desta Política de Privacidade regerão o uso dos Serviços e qualquer informação 

coletada neles. O Diadema Integra reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a 

qualquer momento. Incentivamos o usuário a visitar esta página com frequência para se manter 

informado sobre seus direitos e escolhas. No caso de qualquer alteração substancial desta 

Política de Privacidade, forneceremos ao usuário um aviso prévio razoável por meio de qualquer 

um dos meios de comunicação disponíveis para nós ou publicando um aviso proeminente da 

alteração no Site. Após este período de notificação, todas as alterações a esta Política de 

Privacidade serão consideradas aceitas e entrarão em vigor. Exceto se e conforme declarado 

de outra forma, nossa Política de Privacidade mais atual se aplicará a todas as informações 

pessoais descritas em tal Política de Privacidade. 

 

12. ENTRE EM CONTATO CONOSCO; RESPONSÁVEL DE PROTEÇÃO DE DADOS; 

 

Se o usuário tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou sobre as práticas de 

privacidade do Diadema Integra, entre em contato conosco pelo e- mai: 

integra@diadema.sp.gov.br. 

 

A Prefeitura de Diadema nomeou a Ouvidoria do Município como responsável pela Proteção de 

Dados para monitorar e aconselhar sobre sua conformidade com a privacidade e servir como 

ponto de contato em questões de privacidade para titulares de dados e autoridades 

supervisoras. Para entrar em contato com o responsável pela proteção de dados da Prefeitura 

de Diadema, envie um e-mail para: ouvidoria.pmd@diadema.. 

 

 

O usuário mantém o direito de registrar uma reclamação junto à sua autoridade nacional de 

proteção de dados se tiver alguma dúvida sobre nossas práticas de privacidade, incluindo a 

forma como lidamos com suas informações pessoais. 

 

Ao entrar em contato conosco, o usuário declara que é livre para fazê-lo e que não fornecerá 

intencionalmente informações que infrinjam os direitos de terceiros, incluindo quaisquer direitos 

de propriedade intelectual. O usuário também reconhece que, não obstante qualquer disposição 

em contrário aqui, todos e quaisquer direitos, incluindo, sem limitação, quaisquer direitos de 

propriedade intelectual em tais informações fornecidas, devem pertencer exclusivamente a 

Prefeitura de Diadema, e podemos usar ou deixar de usar tais informações a nosso exclusivo 

critério. 

 

 

 

 

 

 

 

 


