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PORTARIA Nº 196/2020

Institui o Sistema de Deliberação Remota -
SDR no âmbito do Conselho Regional de
Biologia  da  4ª  Região  e  dá  outras
providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO  REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª  REGIÃO,  no  uso  das
atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  nº  6.684  de  03  de  setembro  de  1979,
regulamentada pelo Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983

RESOLVE:

Art.  1º  Instituir  o  Sistema de Deliberação  Remota no âmbito  do  Conselho  Regional  de
Biologia 4ª Região.

§1º Entende-se por Deliberação Remota a apreciação, discussão e votação de matérias por
meio de solução tecnológica que dispensa a presença física dos participantes.

§2º Todos os temas estão sujeitos a apreciação pelo Sistema de Deliberação Remota.

Art. 2º O SDR terá como base uma ou mais plataformas que permitirão o debate com áudio
e vídeo entre os participantes, observadas as seguintes diretrizes:

I - as sessões realizadas por meio do SDR serão registradas em atas que deverão ser lidas
e aprovadas pelos participantes.

II - encerrada a votação, o voto proferido por meio do SDR é irretratável;

III - as soluções destinadas a gerenciar o áudio e o vídeo das sessões poderão valer-se de
plataformas comerciais, desde que tais plataformas atendam aos requisitos definidos nesta
Portaria;

IV - o SDR deverá funcionar em smartphones que utilizem sistemas operacionais IOS ou
Android para fins de votação e participação por áudio e vídeo nas sessões;

V - o SDR deverá permitir o acesso simultâneo de todos os participantes da sessão;

Art. 3º Fica permitida a ocorrência de Reuniões de Deliberação Mista.

Parágrafo  Único. Considera-se  Deliberação  Mista  a  sessão  que  possuam  alguns
participantes em reunião presencial e outros em Deliberação Remota;

Art. 4º. As sessões do Plenário do CRBio-04 ocorrerão, sempre que possível, pelo sistema
de deliberação presencial  exceto quando haja  recomendação fundamentada no risco de
deslocamento.

Parágrafo único. Durante a vigência das medidas de contenção à disseminação da COVID-
19 fica presumida a recomendação fundada no risco de deslocamento.

Art.  5º.  A ocorrência de deliberação remota ou mista deverá constar expressamente do
instrumento convocatório e da respectiva ata da reunião.
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Art.  6º. Para  os  membros  que  participarem  das  atividades  por  deliberação  remota,  o
pagamento de Jeton ou Auxílio Representação, ou qualquer verba indenizatória que vier a
ser instituída, será feito com 30% de desconto no valor original.

Art.  7º.  Esta  portaria  entra  em vigor  na data  de sua publicação  convalidando  todas as
reuniões que porventura tenham ocorrido no SDR antes de sua publicação.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Carlos Frederico Loiola CRBio 0008871/04-D

Presidente do CRBio-04
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