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PORTARIA Nº 

CRCCE – 085/2020 

 

ESTABELECE REGRAS PARA DIVULGAÇÃO 

DE MATÉRIAS NO NEWSLETTER DO CRCCE, 

INTITULADO “MURAL DE OPORTUNIDADES”, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais; 

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará possui 

alguns mecanismos internos de divulgação de suas ações institucionais; 

CONSIDERANDO que a divulgação institucional de parcerias firmadas pelo CRCCE 

e diversas pessoas jurídicas privadas e públicas, é realizada através de newsletter virtual, 

intitulado Mural de Oportunidades; 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar as formas de divulgação de 

parceiros, através de regras de mídia. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – A divulgação de parcerias realizadas através do informativo virtual Mural de 

Oportunidades deverá obedecer a padronização definida nesta Portaria, não podendo ser  

realizada qualquer publicidade diversa do formato preestabelecido. 

 

Art. 2º – A publicação do(a) Parceiro(a) só será realizada após assinatura de Termo 

de Parceria, previamente autorizado pelo Conselho Diretor e revisto pela PROJUR. 

 

Art. 3º – A matéria de divulgação do(a) Parceiro(a) deve ser enviada ao CRCCE em 

formato de imagem (JPEG, PNG ou similar), nas dimensões 600 pixels (horizontal) x 400 pixels 
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(vertical), contendo logomarca do(a) mesmo(a), título, telefone, e-mail, demais informações 

necessárias à divulgação. 

 

§ 1º – O CRCCE receberá as matérias para publicação, exclusivamente, via e-mail, 

até às 12h (doze horas) de cada quinta-feira. 

 

§ 2º – A quantidade de matérias a serem inseridas por publicação do newsletter 

limitar-se-á a 15 (quinze), obedecendo a ordem de recebimento das divulgações por Parceiro(a). 

 

§ 3º – O(a) Parceiro(a) deve informar semanalmente sua publicação,para que esta 

venha a ser incluída no Mural de Oportunidades. 

 

Art. 4º – O Mural de Oportunidades será publicado as sextas-feiras, via site do 

Regional e enviado aos e-mails dos profissionais registrados. 

 

Art. 5º – Os prazos informados nos arts. 4º e 5º poderão sofrer alterações, conforme 

necessidade do CRCCE. 

 

Art. 6º – O Mural de Oportunidades ficará sob a responsabilidade das Vice-

Presidências de Ações Institucionais e de Desenvolvimento Profissional, concomitantemente.  

 

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Fortaleza(CE), 31 de agosto de 2020. 

 

 

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA 

PRESIDENTE 


