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PORTARIA Nº 136, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
Institui o Termo de Uso do Site do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Espírito Santo.    
     

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de mecanismos 

de controle, tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito do CRCES, em 
conformidade com a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD);  

 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º. Instituir o Termo de Uso do Site do Conselho Regional de 

Contabilidade do Espírito Santo, nos termos do Anexo desta Portaria. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
 
 

Contadora Carla Cristina Tasso 
Presidente 
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ANEXO 
 
 

TERMOS DE USO 
 
O acesso e a utilização de informações ou serviços disponibilizados neste Portal 
implicam na aceitação do presente Termo de Uso. 
 
O usuário deve concordar com as seguintes condições: 
 
1. todos os recursos tecnológicos necessários para o acesso à Internet e aos 

conteúdos referentes ao Portal são de inteira responsabilidade do usuário; 
 
2. os conteúdos do Portal, que incluem dados de sistemas, textos, fotografias, sons, 

vídeos, imagens e elementos gráficos, além da logomarca do CRCES, possuem 
todos os direitos autorais e de propriedade intelectual reservados, conforme 
estabelece a Lei de Direitos Autorais n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; 

 
3. são proibidas reproduções, armazenamentos, transmissões, cópias, distribuições 

ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais dos conteúdos 
hospedados no Portal do CRCES, salvo quando expressamente permitido; 

 
4. republicação e divulgação de conteúdos públicos são permitidas, desde que citados 

fonte, título e autor. No caso dos conteúdos restritos, não é permitida a utilização 
sem autorização do responsável. É livre a citação da URL do Portal (https://crc-
es.org.br) em sítios e páginas de terceiros; 

 
5. o CRCES não se responsabiliza por eventuais danos que o conteúdo hospedado 

neste sítio possa causar, sejam estes morais ou materiais. 
 
Os Temos de Uso aqui estabelecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, 
razão pela qual é aconselhável a verificação desta página periodicamente. 
 
Para garantir uma ótima visualização do conteúdo do Portal e a melhor performance 
dos sistemas do CRCES, recomenda-se o uso do navegador Google Chrome versão 
89 ou superior. 


