Termos de uso
Bem-vindo(a) ao nosso website. Os serviços deste Portal são oferecidos pelo
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina – CRCSC, responsável e
titular da propriedade intelectual, com todos os direitos reservados sobre os
artigos, vídeos e imagens presentes e relacionados no mesmo.
O acesso e a utilização de informações ou serviços disponibilizados neste Portal
implicam na aceitação de maneira integral do presente Termo de Uso. Caso não
concorde com os termos e condições de uso que constam no decorrer desse
documento, por favor não acesse ou use Portal.
O usuário deve concordar com as seguintes condições de uso:
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 CRCSC, possuem todos os direitos autorais e de
propriedade intelectual reservados, conforme estabelece a Lei de Direitos
Autorais nº 9.610, de 19.02.98.
3. São proibidas reproduções, armazenamentos, transmissões, cópias,
distribuições ou quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais
dos conteúdos hospedados no Portal do CRCSC, salvo quando
expressamente permitido.
4. A 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 (http://www.crcsc.org.br) em sites e páginas de terceiros.
5. Utilizar este Portal apenas para finalidades devidas e legitimas, sem
qualquer desvio de sua principal finalidade.
6. O CRCSC não se responsabiliza por eventuais danos que o uso indevido
do conteúdo hospedado neste Portal possa causar, sejam estes morais ou
materiais.
7. Ao realizar atualizações em seu cadastro fornecer informações completas,
atualizadas, precisas e verdadeiras.
8. Só realizar upload de materiais/documentos que você tenha total
responsabilidade, direitos e licenças de uso.
9. Garantir a proteção pelos seus dados de login.
Os Temos de Uso aqui estabelecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio,
razão pela qual é aconselhável a verificação desta página periodicamente.

Navegador recomendado
Para garantir uma ótima visualização do conteúdo do Portal e a melhor
performance dos sistemas do CRCSC, recomendamos o uso do navegador
Google Chrome em sua última versão disponibilizada pelo desenvolvedor.
Todo o conteúdo também pode ser visualizado em outros navegadores que
sigam os padrões W3C, como Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari.
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