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RESOLUÇÃO CRCSC N.º 376, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
Dispõe sobre a Premiação Anual 
Destaques da Contabilidade. 
 
Alterada pela Resolução CRCSC 
n.º 399/2016. 

 

O Plenário do Conselho Regional de Contabilidade de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se destacar os profissionais de 
Contabilidade registrados no CRCSC, que tenham contribuído para a elevação e 
reconhecimento da classe contábil; 

 

CONSIDERANDO que dentre as formas de reconhecimento à 
outorga da premiação se apresenta como uma das mais importantes e 
expressivas; 

 

CONSIDERANDO a importância de se fixar critérios técnicos, que 
prime pela impessoalidade e pela transparência;  

 
R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Instituir novos critérios para a concessão do “PRÊMIO 
DESTAQUES DA CONTABILDADE”, destinado a homenagear os profissionais, que 
regularmente inscritos no CRCSC, na área da contabilidade, tenham prestados serviços 
relevantes e contribuído para o engrandecimento da Classe Contábil. 

 

Parágrafo Único: a concessão da premiação ocorrerá anualmente em data 
a ser fixada pela Comissão responsável pela outorga do prêmio. 

 

Art. 2º - O processo de seleção dos 2 (dois) profissionais que receberão o 
PRÊMIO DESTAQUES DA CONTABILIDADE se dará em duas etapas: 

 

I - Consulta aberta aos profissionais regularmente inscritos no CRCSC, por 
meio do site do CRCSC – www.crcsc.org.br – sendo que cada participante poderá indicar 
um nome que considerar o mais apto a receber essa honraria; 

 

II - Avaliação por Comissão, especificamente instituída para este fim, dos 
currículos dos profissionais indicados com base em critérios técnicos (art. 4º) e 
impedimentos elencados no art. 3º; 
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Parágrafo Primeiro: a Comissão não apreciará os currículos dos 
profissionais que receberem indicações em número ínfimo, ou seja, iguais ou inferiores a 
5 % (cinco por cento) do total de votos computados em cada edição; 

Parágrafo Segundo: O período para votação pela internet será, no mínimo, 
de 20 (vinte) dias; 

 

Art. 3 º Está impedida a participação de:  

 

I - Conselheiros e funcionários do CRCSC, enquanto estiverem ocupando 
suas funções ou cargos; 

II - Membros da Comissão responsável pelo “Destaques da Contabilidade”, 
enquanto estiverem ocupando a função. 

III - Profissionais da Contabilidade que tenham sido condenados à 
penalidade ética e/ou disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data em que foi 
certificado o trânsito em julgado da decisão condenatória; (Inciso alterado pelo art. 1º da 
Resolução CRCSC nº 399/2016, aprovada na Reunião Plenária de 19 de outubro de 2016) 

IV - Profissionais com registro secundário junto ao CRCSC à época da 
premiação; 

V - Profissionais prestigiados com a premiação “Destaques da 
Contabilidade” nos últimos 10 (dez) anos. 

VI – Profissionais da Contabilidade que possuem pendências financeiras 
ou de qualquer ordem, junto ao CRCSC; (Inciso incluído pelo art. 2º da Resolução CRCSC nº 
399/2016, aprovada na Reunião Plenária de 19 de outubro de 2016) 

 

Art. 4º Na análise dos currículos a Comissão Julgadora se baseará nos 
seguintes critérios e pesos: 

 

I – Votação alcançada por cada profissional – até 30 pontos 

a) O profissional que obtiver a maior votação – 30 pontos 

b) Demais profissionais classificados nos termos do Art. 2º – 
pontuação proporcional ao número de votos obtidos em relação ao primeiro colocado 

 

II – Produções, Publicações e Magistérios relacionados à área contábil – 
até 35 pontos, sendo: 

a) Livros (máximo 4 obras) – 01 pontos cada 

b) Capítulos de livros (máximo 2) – 02 pontos cada 

c) Artigos em Periódicos (máximo 3) – 02 pontos cada 

d) Artigos em Congressos (máximo 4) – 01 ponto cada 

e) Premiação em Congressos (máximo 2) – 01 ponto cada 

f) Produção Técnica (máximo 4) – 0,5 ponto cada 

g) Palestras na área contábil (máximo 4) – 2 pontos cada 

h) Chefe de Departamento de Ciências Contábeis de cursos de 
Graduação, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado em Instituições de Ensino Superior 
(máximo 02) – 02 pontos cada mandato 
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i) Professor em nível superior na área contábil – 1 ponto 

 

III - Participação em Entidades da Classe Contábil e Afins – até 25 pontos, 
sendo: 

 

a) Conselheiro do CRCSC, Diretor ou Presidente de Sindicato de Contabilistas ou de 
Sindicatos e Núcleos de Empresários Contábeis (máximo 3 cargos) – 04 pontos cada 
mandato 

 

b) Delegado do CRCSC (máximo 04 anos) – 01 ponto cada ano 

 

c) Ocupa ou ocupou cargo de Direção em órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, contribuindo para a classe contábil (máximo 2) – 1 ponto cada 

 

d) Representante da classe contábil em Colegiado, Conselho ou em Diretoria de 
Entidades Industriais, Comerciais, Econômicas e afins (máximo 3) – 01 ponto cada 
mandato 

 

e) Participações em Comissões no CRCSC e outras entidades contábeis (máximo 2) – 2 
pontos cada 

 

IV - Trabalho Voluntário – até 10 pontos, sendo: 

a) Trabalhos voluntários em entidades que buscam o bem estar social (máximo 06 
anos/entidade) – 01 ponto cada ano/entidade 

b) Participação na Diretoria de Observatórios Sociais ou organizações similares (máximo 
03 anos) – 01 ponto cada ano/entidade 

c) Participação no Programa Voluntariado do CRCSC – 01 ponto cada 

 

Parágrafo Único: Os temas das palestras proferidas tenham como público-alvo 
profissionais e estudantes da área contábil, empresários e gestores públicos. 

 

Art. 5º Encerrada a votação, a Comissão Julgadora excluirá os profissionais que possuam 
os impedimentos tratados no art. 3º e ainda os que não obtiveram a pontuação mínima. 

 

Art. 6º Os indicados aptos a concorrerem à honraria serão convocados para, no prazo de 
cinco dias, apresentarem os documentos comprobatórios (currículo lattes, certificados, 
atas de posse, declarações de entidades quanto aos serviços voluntários) dos critérios 
elencados no art. 4º.    

 

Art. 7º Exaurido o prazo supra, a Comissão Julgadora analisará os documentos 
apresentados e divulgará o nome dos 2 (dois) profissionais que receberão a honraria.  

 

Art. 8º A Comissão Julgadora será instituída por Portaria, pelo período de 2 (dois) anos, e 
composta por 5 (cinco) profissionais da área contábil, indicados pelo Plenário do CRCSC.  
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Art. 9º As omissões relativas a esta Resolução serão dirimidas pela Comissão julgadora 
responsável pela edição. 

 

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data da aprovação pelo Plenário do CRCSC. 

 

 

Adilson Cordeiro 

Presidente do CRCSC 
 
 


