
 

 

DIADEMA INTEGRA 

TERMOS DE USO. 

Última atualização: 05 de dezembro de 2022 

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

móvel Diadema Integra que fornece a possibilidade de ressarcimento da tarifa de integração 

paga pelos usuários na transferência das 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 nossa coleta, uso, 

divulgação, retenção e proteção de suas informações pessoais ao usar nossos Serviços. 

 

Ao entrar, conectar-se, acessar ou usar o Serviço, o usuário desta plataforma de aplicativo 

Diadema Integra reconhece que leu e entendeu os seguintes termos e condições, incluindo os 

Termos do nosso Aviso de Privacidade disponível em integra.diadema.sp.gov.br, pelo qual o 

usuário concorda em estar vinculado a eles e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis 

em relação ao seu uso do Serviço e reconhece que estes Termos constituem um contrato legal 

vinculativo e exequível entre o Prefeitura de Diadema e o usuário. Estes Termos de Uso do 

Serviço são um contrato juridicamente vinculativo entre o usuário e a Prefeitura de Diadema em 

relação ao uso do Serviço. 

SE O USUÁRIO NÃO CONCORDA COM ESTES TERMOS, NÃO CONECTE, ACESSE, BAIXE 

OU USE O SERVIÇO DE QUALQUER MANEIRA. 

Ao aceitar os Termos de Uso, o usuário declara que toda e qualquer informação que nos fornece 

por meio do Serviço é verdadeira e precisa. O fornecimento de qualquer informação falsa ou 

fraudulenta é estritamente proibido. 

O usuário concorda em receber nossas comunicações eletronicamente. Podemos nos comunicar 

com o usuário de várias maneiras, como por e-mail, notificações push no aplicativo ou por avisos 

e mensagens no Site. O usuário pode revogar seu consentimento para qualquer comunicação 

direcionada individualmente a qualquer momento. 

1.       Serviço Diadema Integra 

OBSERVE: O APLICATIVO UTILIZA INFORMAÇÕES DETALHADAS DE LOCALIZAÇÃO E 

ROTA, INCLUSIVE NA FORMA DE SINAIS DE GPS E OUTRAS INFORMAÇÕES ENVIADAS 

PELO SEU DISPOSITIVO MÓVEL NO QUAL O SERVIÇO ESTÁ ATIVADO. CERTOS 

RECURSOS DO SERVIÇO NÃO PODEM SER FORNECIDOS SEM ESTA TECNOLOGIA. ISTO 

ESTÁ DESCRITO EM MAIS DETALHES NO AVISO DE PRIVACIDADE DIADEMA INTEGRA, 

que pode ser localizado no site: integra.diadema.sp.gov.br. 

A Prefeitura de Diadema disponibiliza aos usuários dessa plataforma de aplicativo móvel o 

Serviço Diadema Integra que fornece a possibilidade de ressarcimento da tarifa de integração 



 

 

paga pelos usuários na transferência das linhas municipais e intermunicipais para a integração 

com as linhas de transporte metropolitano por trólebus nos terminais de transporte metropolitano 

de Diadema e Piraporinha localizados no município de Diadema/SP. 

2.        Conta de Usuário 

O usuário pode, a seu critério, optar por criar uma conta de usuário no Diadema Integra por meio 

do cadastro de seu CPF. A criação de uma conta de usuário é necessária para o uso dos 

Serviços do Diadema Integra. 

A criação de uma conta de usuário permitirá que o usuário recupere (por exemplo, ao baixar o 

aplicativo em um dispositivo diferente) as seguintes informações: relatórios de dados fornecido 

pelo usuário como parte de seu uso, seu extrato de ressarcimento e viagens validadas. A coleta 

e o uso pelo Diadema Integra de suas informações de usuário, bem como informações adicionais 

sobre seus hábitos de viagem que o Diadema Integra pode coletar, conforme estabelecido e 

sujeito ao Aviso de Privacidade do Diadema Integra disponível em: integra.diadema.sp.gov.br. 

O usuário do aplicativo é o único responsável por manter a confidencialidade de sua Conta. O 

usuário concorda em aceitar a responsabilidade por todas as atividades que ocorrem em sua 

conta. O usuário é obrigado a criar uma senha e, se tiver motivos para acreditar que sua conta 

do Diadema Integra não é mais segura, o usuário deve nos notificar imediatamente por email 

em: integra@diadema.sp.gov.br. 

3.       Elegibilidade 

O usuário do aplicativo deve ter pelo menos dezesseis (16) anos de idade para usar o Serviço. 

Ao concordar com estes Termos, o usuário declara e garante: (I) que tem pelo menos dezesseis 

(16) anos de idade; e (II) se o Usuário dos Serviços for menor de dezesseis (16) anos ou menor 

de idade para elegibilidade e capacidade legal na jurisdição aplicável a tal Usuário, você confirma 

que é o responsável legal do Usuário e ambos você e o Usuário leram e concordaram com estes 

Termos e aprovaram o uso continuado do Serviço pelo Usuário sujeito a estes Termos; (III) que 

você não foi anteriormente suspenso ou removido do Serviço; e (IV) que seu uso do Serviço está 

em conformidade com todas e quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. 

Se o usuário estiver usando o Serviço em nome de uma entidade, organização ou empresa, o 

usuário declara e garante que tem autoridade para vincular a organização que representa 

legalmente a estes Termos e concorda em vincular-se a estes Termos em nome da organização 

representada. 

4.        Declarações e Compromissos do Usuário 

O usuário declara e garante em todos os momentos durante o uso do App que: (I) tem total 

autoridade para concordar com estes Termos e não há nenhuma restrição, limitação, obrigação 

contratual ou obrigação estatutária que o impeça de cumprir sua obrigação sob este Acordo; (II) 

está e continuará a estar em conformidade com todas as leis aplicáveis, regras e impostos 

governamentais (estaduais, locais e comunitários) e regulamentares e requisitos relacionados a 



 

 

ele e ao Serviço; (III) seu uso do Serviço não foi previamente bloqueado, suspenso ou encerrado; 

(IV) não autoriza um terceiro a fazer qualquer uma das ações anteriores; e (V) não infringirá ou 

violará nenhum dos Termos. 

5.       Restrições de Uso 

Existem certas condutas estritamente proibidas no e/ou em relação ao App. O descumprimento 

das disposições abaixo pode resultar (a critério exclusivo da Prefeitura de Diadema) no 

cancelamento ou suspensão do seu acesso ao App e também pode expô-lo à responsabilidade 

civil e/ou criminal. 

O usuário não pode, seja por si mesmo ou por qualquer pessoa em seu nome: (I) copiar, 

modificar, adaptar, traduzir, fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o Serviço (ou 

qualquer parte dele); (II) usar o Serviço e/ou em conexão com qualquer spam, e-mail não 

solicitado, assédio, fraude eletrônica ou conduta semelhante; (III) interferir ou violar o direito de 

qualquer outro Usuário ou terceiro à privacidade ou outros direitos, incluindo direitos de 

propriedade intelectual, ou colher ou coletar informações de identificação pessoal sobre 

quaisquer Usuários do Serviço sem seu consentimento expresso, incluindo o uso de qualquer 

robô, spider, aplicativo de pesquisa ou recuperação de sites ou outro dispositivo ou processo 

manual ou automático para recuperar, indexar ou minerar dados; (IV) difamar, abusar, assediar, 

perseguir, ameaçar ou de outra forma violar os direitos legais de terceiros; (V) transmitir ou de 

outra forma disponibilizar em conexão com o Serviço qualquer vírus, worm, cavalo de tróia, 

bomba-relógio, bug da web, spyware ou qualquer outro código, arquivo ou programa de 

computador que possa ou tenha a intenção de danificar ou sequestrar a operação de qualquer 

hardware, software ou equipamento de telecomunicações, ou qualquer outro código ou 

componente real ou potencialmente prejudicial, disruptivo ou invasivo; (VI) interferir ou 

interromper a operação do Serviço, ou dos servidores ou redes que hospedam o Serviço, ou 

desobedecer quaisquer requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentos de tais servidores 

ou redes; (VII) vender, licenciar ou explorar para quaisquer fins comerciais qualquer uso ou 

acesso ao Serviço; (VIII) enquadrar ou espelhar qualquer parte deste Site sem a autorização 

prévia e expressa por escrito da Prefeitura de Diadema; (IX) criar um banco de dados baixando 

e armazenando sistematicamente todo ou qualquer conteúdo do Serviço; (X) personificar 

qualquer pessoa ou entidade ou fornecer informações pessoais falsas ou enganosas; (XI) usar 

o Serviço para qualquer finalidade ilegal, imoral ou não autorizada; (XII) usar o Serviço para fins 

não pessoais ou comerciais sem o consentimento prévio expresso por escrito da Prefeitura de 

Diadema. 

6.     Comentários 

Caso o Usuário forneça a Prefeitura de Diadema quaisquer sugestões, comentários ou outros 

comentários relacionados ao App, Serviço e/ou Informações de Transporte Público 

(coletivamente, “ Feedback”), tal Feedback é considerado na incipiência propriedade única e 

exclusiva da Prefeitura de Diadema e o Usuário, por meio deste, cede irrevogavelmente à 

Prefeitura de Diadema todos os seus direitos, titularidade e interesse em e para todo o Feedback, 

se houver, e renuncia a quaisquer direitos morais a ele (ou qualquer pessoa em seu nome) pode 



 

 

ter em tal Feedback. Sem prejuízo do disposto acima, o Usuário declara e garante que não 

fornecerá qualquer Feedback que esteja sujeito a quaisquer direitos de terceiros ou quaisquer 

limitações e, sem prejuízo do disposto acima, deverá informar prontamente à Prefeitura de 

Diadema assim que tomar conhecimento de qualquer direito de terceiros ou limitação que pode 

se aplicar ao Feedback já fornecido. 

7.       Aviso de Privacidade 

A Prefeitura de Diadema respeita sua privacidade e está comprometido em proteger as 

informações dos usuários disponibilizadas neste aplicativo. Nossa política e práticas e o tipo de 

informação coletada são descritos em nosso Aviso de Privacidade disponível em 

integra.diadema.sp.gov.br. Se o usuário pretende se conectar, acessar ou usar nossos Serviços, 

deve primeiro ler e concordar com o Aviso de Privacidade. 

8.       Direitos de propriedade intelectual 

O Serviço, o design, logotipos, gráficos, ícones, imagens, bem como a seleção, montagem e 

disposição dos mesmos, software proprietário da Prefeitura de Diadema, algoritmos e todos e 

quaisquer direitos de propriedade intelectual pertinentes, incluindo, sem limitação, invenções , 

patentes e pedidos de patentes, marcas registradas, nomes comerciais, logotipos, materiais 

protegidos por direitos autorais, gráficos, textos, imagens, designs (incluindo a "aparência" do 

Serviço e qualquer parte dele), especificações, métodos, procedimentos, informações, 

conhecimento como, dados, dados técnicos, recursos interativos, código-fonte e objeto, 

arquivos, interface, GUI e segredos comerciais, registrados ou não e/ou passíveis de registro de 

propriedade Intelectual, são de propriedade e/ou licenciados pela Prefeitura de Diadema e 

estão sujeitos a direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual aplicáveis de acordo 

com as leis brasileiras, leis estrangeiras e convenções internacionais. O usuário não pode copiar, 

distribuir, exibir, executar publicamente, disponibilizar ao público, emular, reduzir a forma legível, 

descompilar, desmontar, adaptar, sublicenciar, fazer qualquer uso comercial, vender, alugar, 

emprestar, processar, compilar, reverter projetar, combinar com outro software, traduzir, 

modificar ou criar trabalhos derivados de qualquer material que esteja sujeito aos direitos de 

propriedade da Prefeitura de Diadema, incluindo a Propriedade Intelectual da Prefeitura de 

Diadema, seja pelo usuário ou por qualquer pessoa em seu nome, de qualquer forma ou por 

qualquer meio, a menos que expressamente permitido nos Termos. 

Todos os logotipos e outros identificadores de propriedade usados pela Prefeitura de Diadema 

em conexão com o Serviço, (‘‘Marcas Registradas da Prefeitura de Diadema’’) são marcas 

comerciais e/ou nomes comerciais da Prefeitura de Diadema, registrados ou não. Todas as 

outras marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais e logotipos que possam 

aparecer no ou com relação ao Serviço pertencem a seus respectivos proprietários (“ Marcas de 

terceiros ”). Nenhum direito, licença ou interesse sobre as marcas registradas da Prefeitura de 

Diadema e/ou sobre as marcas de terceiros é concedido neste documento, e o usuário concorda 

que nenhum direito, licença ou interesse será declarado pelo usuário com relação às marcas 

registradas da Prefeitura de Diadema ou às marcas e marcas de terceiros portanto, o usuário 

evitará usar qualquer uma dessas marcas, a menos que expressamente permitido neste 



 

 

documento. 

O usuário está proibido de remover ou excluir todos e quaisquer avisos de direitos autorais, 

restrições e sinais que indiquem direitos de propriedade da Prefeitura de Diadema e/ou de seus 

licenciadores, incluindo marca de direitos autorais [©] ou marca comercial [® ou ™] contida ou 

acompanhando o Serviço, e o usuário declara e garante que cumprirá todas as leis aplicáveis a 

este respeito. O usuário está proibido de usar, diluir ou manchar qualquer nome, marca ou 

logotipo que seja idêntico ou que cause confusão a qualquer uma das marcas e logotipos da 

Prefeitura de Diadema, registrados ou não. 

9.   Serviços de Terceiros 

O Serviço pode estar vinculado a e/ou por meio de determinados sites de terceiros e outros 

serviços de terceiros (coletivamente, “ Serviços de terceiros ”). Esses Serviços de Terceiros são 

independentes do Serviço. O usuário do aplicativo reconhece que a Prefeitura de Diadema não 

tem controle sobre tais Serviços de Terceiros. O usuário reconhece e concorda que a Prefeitura 

de Diadema não é responsável pela disponibilidade de Serviços de Terceiros e não endossa 

nem é responsável por quaisquer bens, serviços, conteúdo, anúncios, produtos ou quaisquer 

materiais disponíveis em e/ou através de tais Serviços de Terceiros. 

O usuário do aplicativo reconhece e concorda que a Prefeitura de Diadema não será 

responsável, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causada, ou supostamente 

causada, por ou em conexão com o uso ou confiança em quaisquer bens, serviços, conteúdo, 

produtos ou outros materiais disponíveis em ou através de quaisquer Serviços de Terceiros. A 

maioria dos Serviços de Terceiros fornece documentos legais, incluindo termos de uso e política 

de privacidade, que regem o uso de cada um desses Serviços de Terceiros, seus conteúdos e 

serviços. Incentivamos o usuário a ler esses documentos legais cuidadosamente antes de usar 

qualquer serviço de terceiros. 

10.   Componentes de terceiros 

O Serviço pode usar ou incluir software, arquivos e componentes de terceiros que estão sujeitos 

a código aberto e termos de licença de terceiros (“ Componentes de Terceiros”). Seu direito de 

usar tais Componentes de Terceiros como parte ou em conexão com o Serviço está sujeito a 

quaisquer reconhecimentos aplicáveis e termos de licença que acompanham tais Componentes 

de Terceiros, contidos ou relacionados a eles. Se houver um conflito entre os termos de 

licenciamento de tais Componentes de Terceiros e estes Termos, os termos de licenciamento 

dos Componentes de Terceiros prevalecerão apenas em relação aos Componentes de Terceiros 

relacionados. Estes Termos não se aplicam a quaisquer Componentes de Terceiros que 

acompanham ou estão contidos no Serviço e a Prefeitura de Diadema se isenta de toda 

responsabilidade relacionada a eles. O usuário reconhece que a Prefeitura de Diadema não é o 

autor, proprietário ou licenciante de quaisquer Componentes de Terceiros, e que a Prefeitura de 

Diadema não oferece garantias ou representações, expressas ou implícitas, quanto à qualidade, 

capacidades, operações, desempenho ou adequação de componentes de terceiros. Sob 

nenhuma circunstância o Serviço ou qualquer parte dele (exceto para os Componentes de 

Terceiros nele contidos) será considerado software de “código aberto” ou “disponível 



 

 

publicamente”. 

11.   Serviços Adicionais da Prefeitura de Diadema 

Cada Usuário, usando os serviços abaixo mencionados, deve garantir que terá em pleno vigor 

um contrato por escrito (na forma de termos de uso, termos de serviço ou de outra forma) com 

seus usuários finais que regem o relacionamento entre o Usuário e o usuário final usuário, que 

contém divulgações adequadas e obtém todos os direitos, permissões de autoridade, 

aprovações e consentimentos informados de tais usuários finais, de acordo com a lei aplicável e 

com o Aviso de Privacidade da Prefeitura de Diadema, para permitir que a Prefeitura de Diadema 

execute seu Serviço, incluindo o acesso, armazenamento, análise de coleta, processamento, 

transferência de exibição e outro uso dos dados do usuário final com a finalidade de fornecer o 

Serviço. 

API do Diadema Integra: A Prefeitura de Diadema pode, a seu exclusivo critério, oferecer ao 

usuário uma conexão com o Serviço Diadema Integra por meio de uma API sujeita a termos e 

condições separados que podem ser disponibilizados periodicamente. 

A Prefeitura de Diadema pode, a seu exclusivo critério, solicitar que qualquer Usuário, usando 

os serviços adicionais mencionados acima, remova tal link ou outra conexão com o Diadema 

Integra a qualquer momento. Além disso, o usuário não terá direito a qualquer remuneração pelo 

uso dos serviços adicionais, a menos que explicitamente acordado pela Prefeitura de Diadema. 

12.   Disponibilidade 

A disponibilidade e funcionalidade do Serviço dependem de vários fatores, como software de 

redes de comunicação, hardware e prestadores de serviços e contratados da Prefeitura de 

Diadema. A Prefeitura de Diadema não garante ou garante que o Serviço funcionará e/ou estará 

disponível o tempo todo sem interrupção ou interrupção, ou que estará imune a acessos não 

autorizados sem erros. 

13.   Alterações no Serviço 

A Prefeitura de Diadema reserva-se o direito de modificar, corrigir, alterar, aprimorar, melhorar, 

fazer quaisquer outras alterações ou descontinuar, temporária ou permanentemente, o Serviço 

(ou qualquer parte dele, incluindo, entre outros, o Conteúdo) sem aviso prévio, a qualquer 

momento e a seu exclusivo critério. Além disso, o usuário reconhece que o Conteúdo fornecido 

no Serviço pode ser alterado, ampliado em termos de conteúdo e forma ou removido a qualquer 

momento sem aviso prévio. O usuário concorda que a Prefeitura de Diadema não será 

responsável perante o usuário ou terceiros por qualquer modificação, suspensão ou 

descontinuação de nosso Serviço. 

14.   Isenção de responsabilidade e garantias 

O USUÁRIO RECONHECE AO CONCORDAR COM OS TERMOS AQUI CONTIDO QUE A 

PREFEITURA DE DIADEMA (E SUAS AFILIADAS) NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA 

QUANTO AO DESEMPENHO, CORREÇÃO, FUNCIONALIDADE OU ADEQUAÇÃO DO 



 

 

SERVIÇO PARA QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA. A PREFEITURA DE DIADEMA NÃO 

GARANTE NEM FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO AO USO, INCAPACIDADE 

DE USO OU OPERAÇÃO OU RESULTADOS DO USO DO CONTEÚDO DISPONÍVEL NO 

SERVIÇO. O SERVIÇO (E QUALQUER PARTE DO MESMO), INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, 

QUALQUER CONTEÚDO, DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ELE, SÃO 

FORNECIDOS “COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, SEM QUALQUER GARANTIA 

DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS DE TÍTULO OU 

NÃO VIOLAÇÃO OU GARANTIAS IMPLÍCITAS DE USO, COMERCIALIZAÇÃO OU 

ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. 

A PREFEITURA DE DIADEMA E SUAS AFILIADAS, INCLUINDO QUALQUER UM DE SEUS 

DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, SUBEMPREITEIROS, AGENTES, CONTROLADORES, 

SUBSIDIÁRIAS E OUTRAS AFILIADAS (COLETIVAMENTE, “ PREFEITURA DE DIADEMA ”), 

CONJUNTAMENTE, ISENTAM-SE E NÃO FAZEM REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS 

QUANTO A USABILIDADE, PRECISÃO, QUALIDADE, DISPONIBILIDADE, CONFIABILIDADE, 

ADEQUAÇÃO, INTEGRALIDADE, VERACIDADE, UTILIDADE OU EFICÁCIA DE QUALQUER 

CONTEÚDO, DADOS, RESULTADOS OU OUTRAS INFORMAÇÕES OBTIDAS OU GERADAS 

EM RELAÇÃO AO SEU USO OU AO USO DE QUALQUER USUÁRIO DO SERVIÇO. 

A PREFEITURA DE DIADEMA NÃO GARANTE QUE A OPERAÇÃO DO SERVIÇO É OU SERÁ 

SEGURO, PRECISO, COMPLETO, ININTERRUPTO, SEM ERROS OU LIVRE DE VÍRUS, 

WORMS, OUTROS COMPONENTES NOCIVOS OU OUTRAS LIMITAÇÕES DO PROGRAMA. 

A PREFEITURA DE DIADEMA PODE, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO E SEM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER ISSO, CORRIGIR, MODIFICAR, ALTERAR, MELHORAR, MELHORAR E FAZER 

QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO NO SERVIÇO A QUALQUER MOMENTO, OU 

INTERROMPER A EXIBIÇÃO OU O FORNECIMENTO DE QUALQUER CONTEÚDO OU 

RECURSOS SEM AVISO AO USUÁRIO. 

O USUÁRIO CONCORDA E RECONHECE QUE O USO DO SERVIÇO, INCLUINDO O USO DE 

E/OU CONFIANÇA EM QUALQUER CONTEÚDO DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SERVIÇO, É 

TOTALMENTE OU DE OUTRA FORMA NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI 

APLICÁVEL, POR SUA CONTA E RISCO. 

15. Limitação de responsabilidade 

EM NENHUM CASO A PREFEITURA DE DIADEMA E/OU QUALQUER DAS AFILIADAS DA 

PREFEITURA DE DIADEMA SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS, 

INCLUINDO DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU 

CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO, RESULTANTES OU DECORRENTES DO SERVIÇO, 

USO OU INCAPACIDADE DE USAR O SERVIÇO, FALHA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

CONFORME REPRESENTADO OU ESPERADO, PERDA DE GOODWILL, DADOS OU 

LUCROS, DESEMPENHO OU FALHA DE EXECUÇÃO DE ACORDO COM ESTES TERMOS E 

QUALQUER OUTRO ATO OU OMISSÃO OU POR QUALQUER OUTRA CAUSA, INCLUINDO, 

SEM LIMITAÇÃO, DANOS DECORRENTES DE A CONDUTA DE QUAISQUER USUÁRIOS 

E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS. 



 

 

NENHUMA AÇÃO PODE SER INTERPOSTA PELO USUÁRIO POR QUALQUER VIOLAÇÃO 

DESTES TERMOS MAIS DE UM (1) ANO APÓS A OBTER ESSA CAUSA DE PEDIR. COMO 

ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS 

INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, ENTÃO TAIS LIMITAÇÕES PODEM NÃO SE APLICAR 

A UM USUÁRIO RESIDENTE EM TAIS ESTADOS. 

TAIS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E RENÚNCIAS SERÃO APLICÁVEIS A TODAS AS 

REIVINDICAÇÕES POR DANOS, SEJAM BASEADOS EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, 

GARANTIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, NEGLIGÊNCIA, ILÍCITO OU OUTRO. O 

USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE ESTAS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

SÃO ALOCAÇÕES ACORDADAS DE RISCO QUE CONSTITUEM EM PARTE A 

CONSIDERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE DIADEMA PARA O USUÁRIO, E 

TAIS LIMITAÇÕES SERÃO APLICÁVEIS NÃO OBSTANTE A FALHA DE FINALIDADE 

ESSENCIAL DE QUALQUER RECURSO LIMITADO, E MESMO SE A PREFEITURA DE 

DIADEMA E/OU QUALQUER OS AFILIADOS DA PREFEITURA DE DIADEMA FORAM 

AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS RESPONSABILIDADES E/OU DANOS. A 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PRECEDENTE SERÁ APLICADA ATÉ O LIMITE 

MÁXIMO PERMITIDO POR LEI NA JURISDIÇÃO APLICÁVEL E EM NENHUM CASO A 

RESPONSABILIDADE CUMULATIVA DA PREFEITURA DE DIADEMA PARA COM O 

USUÁRIO EXCEDERÁ OS VALORES PAGOS À PREFEITURA DE DIADEMA PELO USO DO 

SERVIÇO. 

16.   Indenização 

O usuário concorda em defender, indenizar e isentar a Prefeitura de Diadema e quaisquer 

Afiliados da Prefeitura de Diadema de e contra todas e quaisquer reclamações, danos, 

obrigações, perdas, responsabilidades, custos, dívidas, multas, taxas atrasadas, taxas de 

cancelamento e despesas (incluindo honorários advocatícios) decorrentes diretamente ou 

indiretamente de: (I) seu uso do Serviço (ou qualquer parte dele); (II) sua violação de qualquer 

termo, destes Termos; (III) qualquer dano de qualquer tipo, seja direto, indireto, especial ou 

consequente, que possa causar a terceiros relacionado ao seu uso (ou incapacidade de usar) do 

Serviço; (IV) sua violação de quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, direitos 

de privacidade ou outros direitos por meio de seu uso do Serviço ou fornecimento de informações 

ao Serviço (incluindo, entre outros, a obtenção de consentimentos das partes necessárias); 

17.   Alteração dos Termos 

A Prefeitura de Diadema pode alterar os Termos de tempos em tempos, a seu exclusivo critério 

e sem aviso prévio, incluindo o Aviso de Privacidade em: integra.diadema.sp.gov.br. Alterações 

substanciais destes Termos serão primeiro notificadas no Serviço em relação a tais alterações 

no endereço de e-mail registrado em sua Conta. Essas alterações substanciais entrarão em vigor 

sete (7) dias após o envio do aviso. Caso contrário, todas as outras alterações a estes Termos 

entrarão em vigor a partir de vinte e um (21) dias a partir da data indicada como "Última 

Atualização", e seu uso continuado do Serviço após a data da Última Atualização constituirá 

aceitação e concordância com estar vinculado a essas mudanças. Observe que, caso os Termos 



 

 

devam ser alterados para cumprir quaisquer requisitos legais, tais alterações podem entrar em 

vigor imediatamente e sem aviso prévio, conforme exigido por lei. 

18.   Término do Serviço 

A qualquer momento, a Prefeitura de Diadema pode bloquear seu acesso ao nosso Serviço e/ou 

temporária ou permanentemente limitar, suspender ou encerrar seu acesso ao Serviço, por 

qualquer motivo, a seu exclusivo critério, além de quaisquer outras soluções que possam estar 

disponíveis para a Prefeitura de Diadema. sob qualquer lei aplicável. Tais ações pela Prefeitura 

de Diadema podem ser tomadas se a Prefeitura de Diadema considerar que o usuário violou 

qualquer um destes Termos de qualquer maneira. 

Além disso, a Prefeitura de Diadema pode, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, 

interromper a operação deste Serviço ou qualquer parte dele, temporária ou permanentemente, 

sem aviso prévio. O usuário concorda e reconhece que a Prefeitura de Diadema não assume 

nenhuma responsabilidade com relação ao término da operação deste Serviço e à perda de 

quaisquer dados. As seguintes disposições sobreviverão ao término ou expiração dos Termos: 

Seção 4 (Declarações e Compromissos do Usuário); Seção 5 (Restrições de Uso); Seção 6 

(Feedback); Seção 7 (Aviso de Privacidade); Seção 8 (Direito de Propriedade Intelectual); Seção 

9 (Serviços de terceiros); Seção 10 (Componentes de terceiros); Seção 15 (Isenção de 

responsabilidade e garantias); Seção 15 (Limitação de responsabilidade); Seção 16 

(Indenização); Seção 18 (Rescisão do Serviço); e Artigo 20 (Geral). 

19.   Má Conduta e Agente de Direitos Autorais 

Prezamos pela sua segurança e bem-estar. Se o usuário deste serviço de aplicativo acredita que 

um usuário, incluindo provedores terceirizados, agiu de forma inadequada, incluindo, mas não 

limitado a comportamento ou conteúdo ofensivo, violento ou sexualmente inapropriado, denuncie 

imediatamente essa pessoa às autoridades apropriadas e a Prefeitura de Diadema. 

A Prefeitura de Diadema respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se o usuário 

acredita que seu trabalho foi copiado de forma que constitua violação de direitos autorais, forneça 

as seguintes informações por escrito ao agente de direitos autorais da Prefeitura: (I) uma 

assinatura física ou eletrônica de uma pessoa autorizada a agir em nome do proprietário dos 

direitos autorais; (II) uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais que o usuário 

alega ter sido infringido; (III) uma descrição do material que o usuário alega estar infringindo ou 

estar sujeito a atividade infratora e que deve ser removido ou cujo acesso deve ser desabilitado 

e informações suficientes para permitir que a Prefeitura localize o material (incluindo URL 

endereço ou captura de tela de tal atividade infratora); (IV) informações para que a Prefeitura 

possa entrar em contato com o usuário, como endereço, telefone e endereço de e-mail; (V) uma 

declaração de que o usuário acredita de boa fé que o uso do material da maneira reclamada não 

é autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei; (VI) uma declaração 

de que as informações na notificação são precisas e, sob pena de perjúrio, o usuário é o 

proprietário dos direitos autorais ou está autorizado a agir em nome do proprietário de um direito 

autoral supostamente infringido. O agente de direitos autorais da Prefeitura de Diadema pode 

ser contatado em: integra@diadema.sp.gov.br.. 



 

 

20.   Geral 

Estes Termos não criam e não devem ser interpretados para criar qualquer relação de parceria, 

joint venture, empregador-empregado, agência ou franqueador franqueado entre as partes. 

Qualquer reclamação relacionada ao Serviço ou ao uso do Serviço será regida e interpretada de 

acordo com as leis do Estado de São Paulo, sem referência a seus princípios de conflito de leis. 

Qualquer disputa decorrente ou relacionada ao seu uso deste App ou do Serviço será 

apresentada, e o usuário concorda com a jurisdição e foro exclusivos nos tribunais competentes 

do município e comarca de Diadema, Estado de São Paulo. Se qualquer disposição destes 

Termos for considerada ilegal, nula ou, por qualquer motivo, inexequível, essa disposição será 

considerada separável destes Termos e não afetará a validade e exequibilidade de qualquer 

disposição remanescente. 

Nenhuma renúncia por qualquer uma das partes de qualquer violação ou inadimplência será 

considerada uma renúncia de qualquer violação ou inadimplência anterior ou subsequente. 

Qualquer cabeçalho, legenda ou título de seção aqui contido é inserido apenas por uma questão 

de conveniência e de forma alguma define ou explica qualquer seção ou disposição deste 

documento. Estes Termos são todos os termos e condições entre usuário e a Prefeitura de 

Diadema relacionados ao assunto aqui tratado e substituem todos e quaisquer acordos ou 

entendimentos escritos ou orais anteriores ou contemporâneos entre o usuário e a Prefeitura de 

Diadema. Os avisos ao usuário podem ser feitos por e-mail ou correio normal. O Serviço também 

pode fornecer avisos de alterações a estes Termos ou outros assuntos, exibindo tais avisos ou 

fornecendo links para tais avisos. Sem limitação, 

21.   Contato 

Se o usuário tiver alguma dúvida (ou comentário) sobre os Termos ou o Serviço, envie-nos um 

e-mail para o seguinte endereço, e faremos o possível para responder dentro de um prazo 

razoável: integra@diadema.sp.gov.br. 

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

intencionalmente à Prefeitura de Diadema informações que infrinjam os direitos de terceiros, 

incluindo quaisquer direitos de propriedade intelectual. O usuário também reconhece que, não 

obstante qualquer disposição em contrário, todo e qualquer direito, incluindo direitos de 

propriedade intelectual em tais informações fornecidas, pertencerá exclusivamente à Prefeitura 

de Diadema, e a Prefeitura de Diadema poderá usar ou abster-se de usar tais informações a seu 

exclusivo critério. 

 

 



 

 

 


