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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei nº 6.684, de 3 

de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo 

Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, o Sistema CFBio/CRBios completou, em 2019, 40 anos de 

regulamentação. São 40 anos de profissionais da Vida, atuantes nas áreas de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade; Saúde; Biotecnologia e Produção; e Educação. Data essa comemorada em nossos 

três estados da jurisdição (MG, GO e TO) e no Distrito Federal, com eventos públicos e simultâneos, 

com grande mobilização de biólogos junto à sociedade local. 

Concebido como qualquer outro Conselho de Classe, dentre as 28 profissões regulamentadas 

no Brasil, os Conselhos Regionais de Biologia têm como missão primária a fiscalização profissional 

para proteção da sociedade. Por isso seu poder de polícia na fiscalização e orientação profissional tão 

legitimado e importante. 

Os profissionais da Biologia e suas especialidades possuem hoje, descritas, 91 áreas de 

atuação profissional, sombreadas por diversas outras profissões, com os quais trabalhamos de maneira 

multiprofissional e multidisciplinarmente. Daí a importância do papel normatizador do Sistema 

CFBio/CRBios, regulamentando e orientado a atividade dos Biólogos, mediante seus currículos 

efetivamente realizados. 

Nesse relatório de prestação de contas para o Tribunal de Contas da União - TCU, pautado 

sempre na transparência e no zelo pela administração pública, apresentam-se dados e números da 

gestão finalizada em outubro de 2019 mais os meses de novembro e dezembro da nova gestão, e que 

teve como foco o custeio e o investimento de ações alinhadas com a missão do Conselho, contribuindo 

para a consolidação do mercado de trabalho para os biólogos e resguardando a sociedade dos maus 

profissionais. Em 2019, foram consolidadas 90% das ações previstas no Plano de Ação da gestão 

2015-2019, tendo como uma das prioridades o fortalecimento da Fiscalização Profissional. Mediante as 

informações apresentadas neste relatório, continuamos com a absoluta convicção de que estará claro, 

em todos os seus procedimentos, do mais simples ao mais complexo, que o CRBio-04 sempre se 

balizou pelos mais elevados princípios éticos e de lisura da Administração Pública. 
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Destaca-se ainda o processo sucessório, ocorrido neste ano de 2019, finalizado de maneira 

legítima e transparente. Iniciado em 14 de junho de 2019, com a publicação da Instrução Eleitoral, e 

finalizado em 21 de outubro, com a publicação do resultado final das eleições. A posse da nova gestão: 

Fortalecimento & Oxigenação se deu em 06 de novembro de 2019, com seus 10 Conselheiros Efetivos 

e 10 Suplentes, dos quais se elegeram o presidente e sua vice-presidente, que indicaram os diretores 

tesoureiro e secretaria. 
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01 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL  

 

1.1 Finalidade e Competências 

 

O Conselho Regional de Biologia 4ª Região (CRBio-04) compõe uma Autarquia Federal, criada pela Lei 

nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982, 

regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, dotada de personalidade jurídica de 

direito público, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte e 

jurisdição nos Estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins, além do Distrito Federal. Tem como 

objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Biólogo, de empresas e órgãos 

públicos cujas finalidades estejam relacionadas às Ciências Biológicas e áreas correlatas. Suas 

competências (fiscalização do exercício profissional) são aquelas definidas na legislação vigente e em 

seu Regimento Interno. 

 

1.2 Missão 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular e zelar pela qualidade dos serviços prestados pelos Biólogos à sociedade; 

Orientar e disciplinar o exercício legal e ético da profissão; 

Contribuir para a formação e o aprimoramento dos profissionais da Biologia; 

Zelar pelo bom conceito dos profissionais da Biologia; 

Cumprir e fazer cumprir as disposições da lei, das resoluções e normas 

baixadas pelo CFBio. 
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= nº de cargos

Coordenação de Fiscalização e 
Registro    

Coordenador da Fiscalização (1)

Conselheiro 

Presidente (1)

Plenário

Conselheiro Vice-

Presidente (1)

Conselheiro 

Secretário (1)

Conselheiro 

Tesoureiro (1)

Assessoria de Comunicação (1) 
Assessoria Jurídica (1)

Assessoria Institucional (1)

Comissão de Orientação e 

Fiscalização do Exercício 
Profissional – COFEP

Comissão de Tomada de Contas – CTC
- Comissão de Legislação e Normas – CLN

- Comissão de Bens Patrimoniais – CBP
- Comissão de Licitações – CL

- Comissão de Formação e 
Aperfeiçoamento Profissional - CFAP

- Comissão de Coleta Seletiva Solidária - CCSS  

Auxiliar Administrativo (3)
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Coordenação Adminstrativa   
Assistente de Secretaria (1)
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Assistente Financeiro (1)

Assessor Contábil (1)
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Delegacia de Goiás/Tocantins

Delegado (1)

Subdelegado (1)

DIRETORIA

Estagiário (2)Auxiliar Administrativo (2) Auxiliar Administrativo (2)

(x)

 

1.3 Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organograma 

 

Plenária: Órgão soberano e deliberativo, constituído de Conselheiros Efetivos no exercício regular de 

seus direitos legais e regimentais. Compete a este Órgão deliberar e decidir sobre todas as matérias de 

competência do Conselho, definidas em Legislação aplicável e as do Regimento Interno. 

 

Diretoria: Instância executiva do Conselho e órgão de apoio ao Plenário. Constituída pelo Conselheiro 

Presidente, Conselheiro Vice-Presidente, Conselheiro Secretário e Conselheiro Tesoureiro, eleitos 

pelos profissionais Biólogos e indicados bienalmente pelo Plenário, com permissão de reeleição. Sua 

posse é perante o Plenário do Conselho com assinatura do Termo de posse e Compromisso a cada 

dois anos. 

 

Período de 01/01/2019 a 05/11/2019 

• Presidente: Tales Heliodoro Viana 

• Vice-Presidente: Arlete Vieira da Silva 

• Tesoureiro: Gladstone Corrêa de Araújo 

• Secretário: Evandro Freitas Bouzada 
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Período de 06/11/2019 a 31/12/2019 

• Presidente: Carlos Frederico Loiola 

• Vice-Presidente: Edeltrudes Maria Valadares Calaça Câmara 

• Tesoureiro: Bruce Amir Dacier Lobato 

• Secretário: Juliana Ordones Rego 

 

Assessorias 

 

Jurídica: representar judicialmente o CRBio-04; cobrar administrativa e judicialmente a dívida ativa do 

CRBio-04; defender em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, os atos e prerrogativas do CRBio-04; 

assessorar, planejar, coordenar, supervisionar e executar serviços técnicos, judiciais e administrativos, 

emissão de pareceres sobre assuntos afetos ao funcionamento e às atividades do CRBio-04 no âmbito 

de sua especialidade; realizar atendimento e acompanhamento e representação processual em 

processos judiciais ou administrativos, nos quais figure como parte ou interessado o CRBio-04, 

inclusive licitações, processos disciplinares e execuções fiscais, dentre outros; realizar atendimentos e 

consultas, escritas ou pessoais, no âmbito de sua especialidade em assuntos inerentes ao 

funcionamento do CRBio-04 e do exercício profissional da Biologia. 

 

Contábil: Assessorar, planejar, coordenar, supervisionar e executar serviços técnicos de contabilidade, 

financeiro, patrimonial e orçamentário. Emissão de documentos contábeis e de pareceres sobre 

assuntos afetos ao funcionamento e à atividade do CRBio4 no âmbito de sua especialidade; confecção 

dos balancetes mensais, das prestações de contas trimestrais e do balanço e da prestação de contas 

anual e demais documentação contábil e fiscal. 

 

Institucional: Representar o CRBio-04 frente a outras Instituições públicas e privadas, quando 

designado pela Diretoria; buscar soluções harmoniosas de impedimentos ao livre exercício da 

profissão; responder diretamente à Diretoria e ao Plenário, devendo produzir relatórios de suas 

atividades; assessorar, planejar, executar, coordenar e supervisionar a política de relacionamento 

Institucional, aprovada pelo Plenário, entre o CRBio-04 e as Instituições públicas e privadas ligadas às 

áreas da Biologia; assessorar e supervisionar o trabalho das comissões e grupos de trabalhos 

nomeados e constituídos para ações permanentes ou pontuais, em especial à COFEP; gerenciar o 

painel de representatividades do CRBio-04; supervisionar os trabalhos do setor de fiscalização; outras 

atribuições correlatas;   

 

Gestão: assessorar, planejar, coordenar, supervisionar as atividades do CRBio-04 e de seus 

empregados; organizar e controlar as formalidades de admissão de empregados, da folha de 
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pagamento, férias, encargos, rescisão de contratos, guias, controle do ponto e dos horários e demais 

atividades correlatas; supervisionar as chefias de secretaria e tesouraria; supervisionar e coordenar a 

organização de eventos, reuniões, execução de Projetos e Programas; sugerir à Diretoria soluções 

para conflitos de atribuições entre os departamentos do CRBio-04; responder diretamente à Diretoria e 

ao Plenário, devendo produzir relatórios de suas atividades quando solicitados; outras atribuições 

correlatas; 

 

1.4 Principais canais de comunicação 

 

Em consonância com a legislação e com seus princípios institucionais, o CRBio-04 dá ampla 

publicidade às suas ações, permitindo aos Biólogos e a toda a sociedade o controle externo de seus 

atos, além de efetiva participação na construção de um Conselho cada vez mais forte, atuante e 

transparente. 

 

Para isso, o CRBio-04 disponibiliza diversas formas para o profissional e a sociedade entrarem em 

contato para buscar informações, esclarecer dúvidas ou apresentar reclamações. No site institucional 

são listados os telefones gerais e os endereços de e-mail de cada setor administrativo e das 

assessorias técnicas.  

 

Dentro da plataforma web de autoatendimento, o CRBio-04 Online, há um botão "Fale Conosco" que 

direciona para um formulário online simples e prático para que o usuário também possa enviar sua 

mensagem sem a necessidade de dispor de um e-mail.  

 

Outra ferramenta pela qual qualquer cidadão pode solicitar uma informação do CRBio-04 é o e-SIC - 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. O Sistema compõe o Portal da 

Transparência do Conselho e os prazos de resposta estão em plena conformidade com o que 

preconiza a legislação federal sobre o tema.  

 

Canais de comunicação do Conselho: 

 

Site www.crbio04.gov.br 205 notícias postadas em 2019 

Facebook www.facebook.com/crbio04 Publicações em 2019 com 

alcance orgânico de 1.827 

pessoas/post. 631 novas 

curtidas, chegando ao total de 

24.477 

Instagram www.instagram.com/crbio04 222 posts em 2019 e 4.568 

novos seguidores 

http://www.crbio04.gov.br/
http://www.facebook.com/crbio04
http://www.instagram.com/crbio04
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Blog Biologia na Rede bionarede.crbio04.gov.br 342 posts publicados e 482.702 

acessos em 2019 

YouTube www.youtube.com/crbio04bio 19.139 visualizações no canal 

em 2019, totalizando 1,2 mil 

horas assistidas. 354 novos 

inscritos, totalizando 1.077 

Newsletter eletrônica  enviada semanalmente para 

uma base de 21 mil e-mails 

cadastrados no sistema do 

Conselho.  

 

 

1.5 Fatos externos relevantes 

 

O rompimento de barragem em Brumadinho/MG em 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente de 

trabalho no Brasil. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país. Tal fato 

desencadeou em um aumento da demanda de profissionais ligados ao meio ambiente, na qual o 

Biólogo está diretamente inserido, devido ser uma das suas principais área de atuação. 

 

1.6 Cadeia de Valor 

 

O CRBio-04 não definiu cadeia de valores e sim, Plano de Ação (estratégico) para o exercício de 2019, 

vinculado à peça orçamentária.  

 

Anexo X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bionarede.crbio04.gov.br/
http://www.youtube.com/crbio04bio
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2 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

2.1 Estruturas de Governança 

 

O Plenário do CRBio-04 é composto por 20 Conselheiros, sendo 10 efetivos e 10 suplentes. É o órgão 

máximo de orientação, controle e disciplinamento normativo e executivo do CRBio-04. 

 

A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro e Secretário. A ela 

compete acompanhar os trabalhos técnicos e administrativos do CRBio-04, verificando o desempenho 

das atividades e formular sugestões para o aprimoramento dos trabalhos. 

 

Plenária: Órgão soberano e deliberativo, constituído de Conselheiros Efetivos no exercício regular de 

seus direitos legais e regimentais. Compete a este Órgão deliberar e decidir sobre todas as matérias de 

competência do Conselho, definidas em Legislação aplicável e as do Regimento Interno. 

 

Diretoria: Instância executiva do Conselho e órgão de apoio ao Plenário. Constituída pelo Conselheiro 

Presidente, Conselheiro Vice-Presidente, Conselheiro Secretário e Conselheiro Tesoureiro, eleitos 

pelos profissionais Biólogos conforme composição da chapa e indicados bienalmente pelo Plenário, 

com permissão de reeleição. Sua posse é perante o Plenário do Conselho com assinatura do Termo de 

posse e Compromisso a cada dois anos. 

 

Comissão de Tomada de Contas - CTC: Portaria CRBio-04 nº 121/2017 Designa membros para a 

Comissão de Tomada de Contas CTC, e dá outras providências; que tem o papel de assessoramento e 

apoio ao Plenário do CRBio-04, procedendo o exame dos demonstrativos contábeis e financeiro, 

orçamentário e patrimonial. 

 

2.2 Planejamento estratégico 

 

O Planejamento Organizacional foi estruturado no início da Gestão da chapa Ética & Ação - novembro 

2015 a novembro 2019, sendo este de caráter contínuo da gestão. Suas ações são implementadas 

durante cada exercício de sua execução, como veremos a seguir.  

 

Eixo Programático 1 - Fortalecimento Institucional: potencializar o funcionamento das 

delegacias do CRBio-04; adequar o Portal Transparência CRBio-04 à legislação nacional; 

fortalecer e ampliar o empreendedorismo.  
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Eixo Programático 2 - Fortalecimento Profissional: mobilizar biólogos para atuarem em 

fóruns oficiais; criar Câmaras Temáticas, vinculando-as a Comissões e Grupos de Trabalho; 

subsidiar a atuação profissional do biólogo. 

 

Eixo Programático 3 - Orientação e Fiscalização: melhoria e fortalecimento no processo de 

fiscalização junto ao profissional visando proteger a sociedade. 

 

Eixo Programático 4 - Legislação e Normas: fortalecer atuação conjunta entre os regionais e 

o CFBio que legitimem e agilizem a atuação do profissional no território nacional. 

 

Eixo Programático 5 - Formação e Aperfeiçoamento Profissional: fortalecer, aprimorar e 

ampliar o escopo de atuação do profissional; reaproximar e agregar ao Conselho os 

profissionais da área de educação; apoio a publicações; apoio a eventos técnico-científicos. 

 

Eixo programático 6 - Ações administrativas: aperfeiçoar as habilidades do quadro de 

funcionários mediante a implantação de treinamentos. 

 

Eixo programático 7 - Comunicação: manter atualizados e inovar os meios de comunicação 

com os biólogos; divulgar as ações do CRBio-04; elaborar folheto explicativo sobre 

representação e controle social; produzir campanhas de divulgação e comunicação; fortalecer 

o acesso do profissional ao site do Conselho; ampliar informações sobre a importância do 

registro no Conselho. 

 

2.3 Principais objetivos estratégicos 

 

Os objetivos da Gestão da chapa Ética & Ação para os próximos exercícios futuros são:  
 

• Criação de programa de apoio a biólogos empreendedores;  

• Propor ao CFBio alterações na legislação para estimular e ajudar aos biólogos 

empreendedores;  

• Ampliação das ações de fiscalização como instrumento de defesa do espaço profissional;  

• Realização de Seminários sobre a política da profissão nas 4 regiões de jurisdição do 

CRBio-04;  

• Ampliação da atuação do Conselho junto aos órgãos representativos e institucionais. 

 

2.4 Principais programas, projetos e iniciativas 

 

Eixo Programático 1 - Fortalecimento Institucional: 
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• Potencializar o funcionamento das delegacias do CRBio-04;  

➢ Realização de minicursos na sede da Delegacia de Palmas/TO, com parceria da 

Associação de Biólogos do Estado de Tocantins - ATOBIO; 

➢ Realização de palestras em diversas Instituições de Ensino da jurisdição do CRBio-04, 

➢ Criação do BioPonto de leitura na Delegacia de Palmas/TO, a partir da doação de livros 

com objetivo de criar um espaço de leitura baseado no compartilhamento 

➢ Realização da Campanha do Dia do Biólogo em todos os estados da jurisdição do CRBio-

04, com a participação das Delegacias, Instituições de Ensino e Entidades de 

representação. 

➢ Criação do Grupo de Trabalho em resposta ao rompimento da barragem da Vale Mina do 

Feijão, em Brumadinho, onde foram elaborados relatórios com propostas de medidas e 

ações mitigatórias dos impactos causados ao meio ambiente. 

 

Eixo Programático 2 - Fortalecimento Profissional 

• Mobilizar biólogos para atuarem em fóruns oficiais: 

➢ Criado um mapa de monitoramento da participação de biólogos que atuam em Comissões, 

Conselhos de Meio Ambiente e Saúde, Câmaras, dentre outras, sendo identificadas 48 

Representações Institucionais. 

➢ Conquista para participação em uma das cadeiras do Conselho Municipal de Política 

Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte. 

➢ Conquista de cadeiras em dois órgãos colegiados de Minas Gerais: na Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado e no Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

➢ Foram solicitadas e atendidas várias retificações de editais para inclusão do profissional 

Biólogo. 

➢ Realização de Termo de Cooperação Técnica entre o CRBio-04 e o Ministério Público de 

Minas Gerais TCT, para apoio técnico e científico ao Ministério Público, por meio da 

indicação de profissionais qualificados, para a realização de vistorias, consultorias, 

avaliações, pareceres e laudos no âmbito dos trabalhos da Coordenadoria Estadual de 

Defesa da Fauna (Cedef) 

 

Eixo Programático 5 - Formação e Aperfeiçoamento Profissional 

• Apoio a publicações e eventos técnico-científicos 

➢ Lançamento de duas edições do PAPE - Programa de Apoio a Publicações e Eventos 

– PAPE (Edital PAPE 01 e 02/2019) sendo aprovado apoio para 10 instituições na 

primeira edição (primeiro semestre) e 20 na segundo edição (segundo semestre), 

totalizando 30 instituições apoiadas no exercício, com eventos para estudantes, eventos 

Regionais e Nacionais e Publicações. 



 

 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO – CRBio-04 

MG | GO | TO | DF 

 

11 

 

➢ Publicação da 72 edição do Jornal do Biólogo 

 

Eixo programático 7 – Comunicação 

• Produzir campanhas de divulgação e comunicação 

➢ Papo com Biólogo – foram realizados no exercício 2019 três eventos na área de Meio 

Ambiente, Saúde e Biotecnologia e Produção. 

➢ Produção de folder informativo sobre a atuação dos biólogos na área da Saúde 

➢ Participação, com estande institucional, no 43º Congresso de Zoológicos e Aquários do 

Brasil, realizado de 21 a 25 de maio de 2019 em Belo Horizonte. 

➢ Participação no evento Saúde Integral, em Belo Horizonte, realizado em conjunto com 

outros conselhos profissionais da área da saúde. O evento ocorreu em 06 de abril de 

2019, na barragem Santa Lúcia. 

➢ Realização da campanha publicitária/institucional do Dia do Biólogo 2019, celebrando 

os 40 anos da regulamentação da profissão no Brasil. 

 

2.5 Valores gastos com Fiscalização em 2019  

 

O Departamento de Fiscalização do CRBio-4 é responsável por realizar orientações e fiscalizações do 

exercício profissional em Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, apurar todas as denúncias 

recebidas, baseado sempre na legislação vigente, além de sistematizar a programação e custeio da 

fiscalização, o roteiro a ser cumprido pelos fiscais da Instituição, supervisioná-los em sua atuação, 

avaliar, analisar e emitir parecer no processo administrativo-fiscalizador. A fiscalização é realizada 

pelos fiscais, que possuem formação em Biologia.  

 

Informações de custos:  

 

Pessoal (salários) R$276.207,74 

Encargos Sociais R$83.363,96 

Benefícios Assistenciais  R$67.719,60 

Diárias  R$18.088,00 

Bolsa estágio  R$18.674,22 

Transporte/passagens R$11.106,59 

Capacitação Profissional   R$2.587,50 
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O Departamento de Fiscalização do CRBio-04 conta com 01 (um) coordenador, 02 (dois) fiscais e 02 

(dois) estagiários.   

 

O valor total de gastos relacionados às atividades de fiscalização foi de R$477.747,61 (quatrocentos e 

setenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). Os critérios 

utilizados para estabelecer os gastos destinados à fiscalização do exercício profissional foram 

definidos através da Resolução nº 518, de 05 de julho de 2019 do Conselho Federal de Biologia.   

 

Cabe ressaltar que da Receita Bruta arrecadada pelo CRBio-04, no valor de R$5.110.588,84, foi 

deduzida o montante R$924.667,71, referente a cota parte do CFBIO, totalizando uma receita líquida 

representada por R$4.185.871,13; o que equivale a 11,41% de gastos com a fiscalização. 

 

2.6 Valores gastos com as demais atividades finalísticas 

 

O Departamento de registro e orientação do CRBio-04 conta com 01 (um) coordenador, 03 (três) 

administrativos. O valor total de gastos relacionados às demais atividades finalísticas foi de 



 

 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO – CRBio-04 

MG | GO | TO | DF 

 

13 

 

R$426.255,38 (quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito 

centavos), conforme abaixo descriminado.  

Informações de custos:  

 

Pessoal (salários) R$238.963,16 

Encargos Sociais R$72.883,76 

Benefícios Assistenciais  R$67.719,60 

Diárias  R$8.928,00 

Aprendiz  R$21.656,46 

Transporte/passagens R$2.678,70 

Capacitação Profissional   R$13.425,70 

 

 
 

2.7 Valores gasto com indenizações dos conselheiros e políticas de remuneração  

 

O CRBio-4 é composto por profissionais em cargos eletivos de Conselheiros e na função de gestores, 

sendo eles: Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente, Diretor tesoureiro e Diretor-Secretário que 
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integram a Diretoria; além de outros seis conselheiros efetivos, que com aqueles formam o colegiado, 

totalizando dez cadeiras. Além disso, são eleitos 10 (dez) conselheiros suplentes para o Conselho.  

 

A Resolução CRBio-4 nº 148, de 23 de novembro de 2018, regulamenta a concessão de diárias e 

gratificações de presença no Conselho.  

 

Os pagamentos de gratificação de presença e de diárias para os Conselheiros, Delegados e 

Colaboradores obedeceram aos valores aprovados na Resolução CRBio-4 nº 148, de 23 de novembro 

de 2018, conforme tabela abaixo, onde demonstramos o valor total pago com indenizações em 2019, 

destacado abaixo.  

 

Diária Valor (R$) 

Com pernoite 584,00 

Sem pernoite 292,00 

 

Diária para o DF Valor (R$) 

Com pernoite 700,00 

Sem pernoite 350,00 

 

Gratificação de Presença Valor (R$) 

Conselheiros, Delegados e Colaboradores 150,00  

 

 

Tipo de Indenização Valor total pago em 2019 

Diárias para conselheiros R$80.746,50 

Diárias para delegados e colaboradores R$33.338,00 

Gratificação de Presença para conselheiros R$61.950,00 

Gratificação de Presença para delegados e colaboradores   R$96.450,00  

 

Valor total gasto com indenizações em 2019 R$272.484,50 
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3 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 

 

3.1 Relação dos principais riscos identificados 

 

Os potencias riscos identificados no ano de 2019 e as ações preventivas estão destacadas no quadro 

abaixo: 

 

Risco Probabilidade 

de ocorrência 

Grau de 

Impacto  

Medida de Mitigação 

Gestão de Pessoal 

inadequada por falta 

de profissional 

especializado 

Médio Médio Contratação de consultoria de Gestão 

visando a implantação dos projetos de 

Revisão da Estrutura Organizacional, 

Revisão dos Procedimentos Operacional 

Padrão (POP.s) e Gestão de Pessoas para 

equipe de colaboradores e renovação do 

contrato de medicina do trabalho para 

acompanhamento psicológico. 

Ausência de 

normatização 

referente a gestão 

documental 

Médio Médio Contratação de consultoria de especializada 

em Gestão de Documentos físicos e 

eletrônicos 

 

O Conselho definiu uma nova estrutura organizacional, criando setores, chefias e assessoria a fim de 

viabilizar a conformidade dos processos e atribuições/responsabilidades específicas de cada 

departamento. 

 

3.2 Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles 

 

A direção do CRBio-04 considera os controles internos como elementos essenciais à consecução dos 

objetivos e o cumprimento da missão da entidade, de modo a contribuir para o alcance dos resultados 

planejados, bem como a estrita observância à legislação e regulamentos aplicáveis à entidade. O nível 

de documentação tem sido considerado adequado e suficiente, havendo a definição clara das 

responsabilidades, bem como das delegações de autoridade e competência, em documentos formais. 

Há normas que regulamentam a guarda de documentos físicos e eletrônicos. Os processos de trabalho 

são padronizados e estão descritos em procedimentos documentais. As metas e objetivos estão 

devidamente formalizados e há identificação dos processos críticos para a consecução das metas e 

objetivos da entidade.  
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É prática da direção a identificação dos riscos envolvidos em seus processos, bem como da 

probabilidade de sua ocorrência e da necessidade de adotar ações para mitigar esses riscos. Quando 

fraudes, desvios ou condutas inadequadas são identificadas, o CRBio-04 instaura inquérito ou 

sindicância interna buscando apurar as responsabilidades envolvidas e o eventual ressarcimento do 

dano, quando aplicável. 
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4 RESULTADO E DESEMPENHO DA GESTÃO 

 

4.1 Relatório Fiscalização  

 

No exercício de 2019 foram realizadas 12 campanhas de fiscalização direta com visita a 415 

empresas/instituições e 5 campanhas indiretas com atuação em 199 empresas/instituições. Desta 

forma, considerando-se fiscalizações diretas e indiretas, foram vistoriadas 614 empresas/instituições.  

 

A fiscalização emitiu 259 Autos de Infração e 663 Termos de Notificação, totalizando 922 autos 

registrados. 

 

Foram movimentados 717 processos de fiscalização entre janeiro e dezembro/2019, sendo 10 por 

diligências por infração ética e 707 por infrações diversas. Neste período, foram encerrados 557 

processos, sendo 24 encaminhados ao Ministério Público Estadual, 95 com aplicação de penalidade e 

438 arquivados por regularização ou defesa acatada." 

 

As ações da fiscalização geraram os seguintes dados no ano de 2019. 
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4.2 Gestão Orçamentária e Financeira 

 

A gestão orçamentária e financeira foi pautada na Lei Complementar nº 101/2000, respeitando a 

referida Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na Lei 4.320/64 aplicada ao Setor Público, 
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buscando o equilíbrio orçamentário financeiro e a implantação de projetos, para que fossem medidos 

os resultados objetivando maior controle orçamentário e financeiro. 

Tais controles buscaram uma maior avaliação do seu Orçamento Programa durante o ano de 2019, 

refletindo nos resultados alcançados, e assim demonstrados: 

4.2.1 Receitas  

A Receita Orçada inicial foi de R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais). Durante o 

exercício foi necessário a reformulação orçamentária com uma suplementação da receita no valor de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) passando a receita prevista para R$ 5.200.000,00 (cinco 

milhões e duzentos mil reais). Deve-se salientar que nesta reformulação foram alocados recursos de 

superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), totalizando o orçamento final no valor de R$ 5.550.000,00 (cinco milhões quinhentos e cinquenta 

mil reais), visando aos investimentos previstos nas despesas de capital. 

A receita arrecadada, conforme demonstrada no balanço orçamentário foi de R$ 5.110.538,84 (cinco 

milhões, cento e dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o que representa 

98,28% da receita prevista. 

Em comparação com exercício de 2018, no qual arrecadamos R$4.703.847,28 (quatro milhões, 

setecentos e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), houve um aumento de 

8,64%.   

Anexo I e II 

4.2.2 Despesas 

Inicialmente, a Despesa Orçada foi fixada em R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais). 

Durante o exercício foi necessário a reformulação orçamentária elevando a despesa orçada para R$ 

5.550.000,00 (cinco milhões quinhentos e cinquenta mil reais) para atender as despesas correntes e de 

capital, previstas em nosso orçamento.  

As despesas correntes foram fixadas em R$ 5.085.000,00 (cinco milhões e oitenta e cinco mil reais) e 

foi empenhado o valor de R$ 4.372.009,41 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil nove reais e 

quarenta e um centavos), representando 85,98% do valor previsto, sendo que da despesa empenhada 

foi liquidada R$4.369.238,41 (quatro milhões, trezentos e sessenta e nove mil duzentos e trinta e oito 

reais e quarenta e um centavos). A despesa de capital foi estimada em R$ 465.000,00 (quatrocentos e 

sessenta e cinco mil reais) tendo sido realizada R$70.238,20 (setenta mil duzentos e trinta e oito reais 

e vinte centavos) relativa às obras e instalações e equipamentos e materiais permanentes.   
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Comparativamente com o exercício anterior as despesas correntes no exercício de 2019 tiveram um 

acréscimo de R$ 93.227,50 (noventa e três mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) 

representando um crescimento de 2,18% em relação ao exercício de 2018.  

Anexo III e IV 

 

4.2.3 Resultado  

O Superávit orçamentário de R$738.529,43 (setecentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e nove 

reais e quarenta e três centavos) é resultado de uma gestão voltada para resultados e metas aplicadas 

ao longo do ano de 2019, demonstrando maior eficiência com os gastos públicos.  

Anexo V 

4.2.4 Equilíbrio Orçamentário 

O CRBio-4 cumpriu o princípio do equilíbrio ao não gastar mais do que arrecada, mantendo a despesa 

corrente menor que a receita corrente. Esse fato viabiliza a perenidade das atividades, além de garantir 

condições financeiras para realizar investimentos na entidade. 

 

4.3 Gestão de Pessoas 

 

4.3.1 Composição da Força de Trabalho 

O quadro efetivo do CRBio-04 é composto por 13 (treze) servidores efetivos, sendo que destes 3 atuam 

na área da fiscalização, conforme segue: 
 

Número de servidores Número de fiscais Percentual de fiscais/servidores 

13 3 23,07% 

 

A evolução da despesa com pessoal decorreu em relação ao aumento salarial aplicado pelo INPC cuja 

variação foi de 3,87%, representando um aumento real na ordem de R$67.397,556 conforme 

demostrado no anexo IV.  

 

Em novembro de 2019 houve uma readequação nas funções das Assessorias, como uma 

redistribuição das atividades entre as Assessorias de Gestão e Assessoria Institucional. 

 

O CRBio-04 permaneceu com o mesmo número do seu quadro efetivo, ou seja, 13 colaboradores. 
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4.3.2 Força de Trabalho 

Quantitativo da Força de Trabalho 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipologias dos cargos   
Lotação 

Efetiva 
  

Ingressos no 

Exercício 
  

Egressos no 

Exercício   

  

  

  

  

  

  

  

1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2)  13  0  0 

1.1. Servidores em Cargos Efetivos  10  0  0 

1.2. Cargos em Comissão  3  1  1 

1.2.1. Assessoramento Superior  0  0  0 

1.2.2. Função Gratificada  2  0  0 

2. Servidores com Contratos Temporários  0  0  0 

3. Total de Servidores (1+2)   13  0  0 

 

4.4 Gestão de Licitação e contratos  

 

Foram realizados licitações na modalidade Pregão para contratação de consultoria de Gestão visando 

a implantação dos projetos de Revisão da Estrutura Organizacional, Revisão dos Procedimentos 

Operacional Padrão (POP.s) e Gestão de Pessoas buscando a promoção do desenvolvimento pessoal 

e profissional, alinhando aos objetivos do Conselho e contratação de consultoria de especializada em 

Gestão de Documentos físico e eletrônico por Dispensa de Licitação em conformidade com a Lei 

8.666/93, em continuidade ao processo de reestruturação da gestão documental física e eletrônica. 

 

Contratos do exercício: 

Nº Contrato Empresa Objeto do Contrato Valor Anual  

001/2019 JOÃO DOMINGOS NOGUEIRA Aluguel sala Palmas/TO R$13.200,00 

052/2019 TICKET SERVIÇOS S/A Concessão Vale cultura R$94,80 

044/2019 AGL SERV. PREDIAIS LTDA.  Mão de Obra de limpeza R$5.250,24 

Apólice AXA SEGURADORA S.A Seguro R$2.362,31 

9912375080 ECT- CORREIOS  Vendas de produtos/serviços Por demanda 

TP/001/2019 BERLIM COMUNICAÇÃO LTDA Comunicação Institucional R$99.000,00 

02/2019 INST. EUVALDO LODI –DF Serviços de Estágios R$1.440,00 

01/2019 FUNDAÇÃO CDL - ESTÁGIO Contratação de Estágios R$979,57 

 

4.5  Gestão Patrimonial e Infraestrutura 

No exercício de 2019 com reflexo no ativo permanente foram adquiridos e incorporados a bens móveis 

e obras e instalações o valor total de R$70.238,20 (setenta mil, duzentos e trinta t oito reais e vinte 
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centavos) passando o saldo do líquido do imobilizado para R$3.837.734,11 (três milhões, oitocentos e 

trinta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos) conforme demostrado no balanço 

patrimonial. 

 

No exercício de 2019 não ocorreram desfazimento de ativos, bem como não foram realizadas 

mudanças e desmobilização relevantes. 

 

O CRBio-04 possui um único contrato de locação, que é a sala da Delegacia de Palmas/TO, localizada 

no endereço QDR 602 S Conj. 01 - LT 16 Sala 01 | Av. Teotônio Segurado Palmas-TO ,  77022-002 no 

valor anual de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). 

 

4.6 Gestão de Custos 

 

A Assessoria Contábil e a Comissão de Tomada de Contas junto com a Diretoria e com a Deliberação 

da Plenária gerenciam e aprovam as contas deste Conselho dentro das normas contábeis e àquelas 

estabelecidas pelo Conselho Federal de Biologia. Este último tem o poder de fiscalizar e aprovar as 

contas do CRBio-04.  

 

Além disso, a Gestão de Custos do exercício de 2019 foi pautada em controle de projetos, 

departamentalização das despesas e controle de sua execução, objetivando maior controle por projetos 

e distribuição dos custos por ações voltadas no resultado e objetivos estratégicos traçados pela 

Autarquia.  
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5 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 

 

5.1 Mensagem do Contador 

 

As demonstrações contábeis do CRBio-4 referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

foram elaboradas em conformidade com as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a Lei nº 

4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) e o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). São elas:  

  

Balanço Patrimonial: é um relatório contábil que demonstra como está a posição patrimonial e 

financeira do Conselho. Ele detalha o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, bem como seus bens, 

direitos e obrigações.  

 

Balanço Orçamentário: é o demonstrativo que evidencia as receitas, detalhadas por categoria 

econômica e origem, a previsão inicial e a previsão para o exercício, a receita realizada e o saldo. 

Também evidencia as despesas por categoria econômica e grupo por natureza da despesa, 

discriminando a dotação inicial e atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas 

liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 

 

Balanço Financeiro: é a demonstração contábil que evidencia os totais das receitas e despesas 

orçamentárias e extra orçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades que foram 

recebidos do exercício anterior e os saldos que serão passados para o exercício seguinte. 

 

Demonstração das Variações Patrimoniais: evidencia o resultado patrimonial do período, fruto do 

confronto das variações patrimoniais aumentativas com as variações patrimoniais diminutivas.  

 

Demonstração do Fluxo de Caixa: evidencia as entradas e saídas de recursos financeiros durante o 

exercício de 2019.  

  

Vale ressaltar que todas as demonstrações contábeis estão disponíveis no portal da transparência da 

Autarquia no link: 

http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=204 

 

 

Reinaldo Florêncio Moreira 

TC/CRC-MG 22.389 

 

http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=204
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5.2 Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos e a evolução do exercício de 2019 em relação a 

2018. 

 

Os ativos compreendem os saldos de recursos financeiros e patrimoniais controlados pelo CRBio-4, 

com capacidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços, ao passo que 

os passivos compreendem os saldos de suas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados 

e com alta probabilidade de desembolso futuro. O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre 

o total dos ativos e o total dos passivos, sendo uma importante referência sobre a situação financeira 

do Conselho.  

Anexo VI 

 

5.2.1 Demonstrações das Variações Patrimoniais  

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do 

Conselho durante o exercício financeiro. Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que pode 

ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido entre as variações aumentativas e 

diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial. 

5.2.2 Resultado Patrimonial 

O resultado patrimonial representa o superávit apurado com base no regime de competência da 

Variação Patrimonial Diminutiva e da Variação Patrimonial Aumentativa, escrituradas no subsistema 

patrimonial. 

 

RESULTADO PATRIMONIAL DE 2019 

Variações Patrimoniais Aumentativas R$ 6.997.845,01 

Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 6.368.314,70 

Superávit R$ 629.530,31  

Anexo VII 

5.2.3 Demonstração do Fluxo de Caixa 

A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos 

operacional, de investimento e de financiamento. 

Anexo IX 
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5.3 Balanço Orçamentário 

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas 

e reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença 

entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o 

qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O resultado 

orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas 

empenhadas. 

O orçamento do CRBio-4 para o exercício 2019 foi elaborado a partir das análises dos exercícios 

anteriores, dos projetos apresentados pela diretoria e das percepções dos possíveis cenários 

econômicos à época da elaboração. O monitoramento do mesmo é realizado constantemente o que 

contribui para que as atividades do Conselho sejam devidamente cumpridas. 

 

A programação orçamentária do CRBio-4 não depende do orçamento da União, e suas atividades são 

financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas da área, 

bem como dos emolumentos, multas por infrações e outras receitas previstas na legislação. 

 

5.3.1 Resultado Orçamentário 

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas 

empenhadas, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre as receitas arrecadadas e 

as despesas empenhadas e liquidadas no exercício. 

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema orçamentário e apresentou um 

superávit orçamentário de R$738.529,43 (setecentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e nove reais 

e quarenta e três centavos).  

Anexo V 

5.4 Balanço Financeiro  

O Balanço Financeiro apresenta os ingressos e os dispêndios, evidenciando a receita e a despesa 

orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os 

saldos financeiros advindos do exercício anterior. Desta movimentação financeira resulta um saldo 

financeiro que é transferido para o exercício seguinte. 
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5.4.1 Resultado Financeiro 

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 

apurado em conformidade com a Lei n.4.320/1964. No exercício de 2019, o superávit financeiro 

acumulado é de R$ 7.846.666,26 (sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).  

Anexo VIII 

 

 

5.5 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 

 

5.5.1 Contexto Operacional 

                         

O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região - CRBio-04, foi criado através da Lei 6.684/79 

regulamentada pelo Decreto 88.438, de 28 de junho de 1983, tendo por objetivo orientar, disciplinar e 

fiscalizar, legal técnica e eticamente, o exercício da profissão de Biólogo. É constituído de pessoa 

jurídica de direito público que, sob forma federativa, tem estrutura organização e funcionamento nos 

mesmos moldes do Conselho Federal de Biologia. Possui autonomia no que se refere à administração 

de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 

                         

A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação de anuidades dos biólogos e empresas, 

sendo que do produto de arrecadação das anuidades, 20% é destinado ao CFBio. Além das 

anuidades, o CRBio-04 obtém recursos decorrentes de taxas, serviços e receita patrimonial. 

                         

O CRBio-04 goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços nos termos 

do artigo 150 da CF. 

 

5.5.2 Apresentação das Demonstrações Contábeis 

                                          

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da Lei nº 4.320/64 e 

IN –TCU 63 de 01 de setembro de 2010; Decisões Normativas TCU nº 127, de 15 de maio de 2013, e 

TCU nº 146, de 30 de setembro de 2015 e das Portarias: TCU nº 175, de 9 de julho de 2013, TCU nº 

321, de 30 de novembro de 2015 e TCU nº 369 de 17 de dezembro de 2018 e DN TCU 178/2019, 

observando diretrizes da NBC -T 16.9 e NBC – T 16.10 e, estão apresentadas de forma comparativa 

com as do exercício anterior. 
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5.5.3 - Principais Práticas Contábeis 

 

A - Apuração do Superávit 

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e incluem os 

rendimentos, encargos e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, incidentes, quando 

aplicável, sobre ativos e passivos financeiros. 

 

 

         B – Ativo Circulante  

b. 1 Aplicações Financeiras 

São representadas por saldos em Bancos Contas de Movimento, Arrecadação, 

Poupança e Fundos de Investimentos (CDB e FIC).   

 

b. 2 Créditos a Receber 

Os créditos a receber dizem respeito à Dívida Ativa com terceiros, na fase 

administrativa, relativos às anuidades em atraso, dos exercícios de 2015 a 2018, no 

montante de R$2.002.283,07 (dois milhões, dois mil, duzentos e oitenta e três reais e 

sete centavos), devidamente atualizados monetariamente. Além dos créditos acima, 

contamos ainda com um crédito no montante de R$1.005.512,96 (um milhão, cinco mil, 

quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos), referente a inadimplência das 

anuidades e parcelamentos do exercício de 2019. Desse total dos créditos a receber no 

valor de R$3.007.796,03 (três milhões, sete mil, setecentos e noventa e seis reais e três 

centavos), foi reconhecida uma estimativa de perda no valor de R$1.284.464,58 (um 

milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme demonstrado no balanço patrimonial encerrado em 

31/12/2019. 

 

         C – Ativo Permanente  

O imobilizado do CRBio-04 está demonstrado ao custo de aquisição ou incorporação 

contemplando as depreciações, podendo ser assim demonstrado: 

 

5.6 Bens Patrimoniais – Bens Móveis 

 

BENS MÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 

Móveis e Utensílios de Escritório 193.256,90 224.083,82 

Máquinas e Equipamentos 43.705,29 43.705,29 

Utensílios de Copa e cozinha 2.823,34 5.858,34 
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Equipamentos de Processamento de Dados 102.547,34 113.133,62 

Sistemas de Processamento de Dados 9.924,48 9.924,48 

Biblioteca    195,00  195,00  

TOTAL 352.452,35 396.900,55 
 

  
BENS IMÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 

Sede  3.085.580,00 3.111.370,00 

Sub sedes - Delegacias 647.310,94 647.310,94 

TOTAL 3.732.890,94 3.758.680,94 
   

5.7 Depreciação – Bens Móveis e Imóveis 
 

  
BENS MÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 

Móveis e Utensílios de Escritório -63.116,88 -79.461,42 

Máquinas e Equipamentos -7.832,65 -10.203,44 

Utensílios de Copa e cozinha -1.231,97 -1.390,92 

Equipamentos de Processamento de Dados -70.580,49 -88.511,95 

Sistemas de Processamento de Dados -6.352,91 -7.789,39 

Biblioteca -78,84 -98,35 

TOTAL -149.193,74 -187.455,47 
   

BENS IMÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 

Bens Imóveis  0,00 -130.391,91 

TOTAL 0,00 -130.391,91 
 

  
TOTAL LÍQUIDO DO IMOBILIZADO 3.936.149,55 3.837.734,11 

 

5.8 Cobertura de Seguros 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o CRBio-04 mantém cobertura de seguro contra incêndios para seus 

bens, em especial ao ativo imobilizado, por valores considerados pela administração como suficientes 

para cobrir eventuais riscos dos ativos registrados contabilmente. 

 

5.9 Dos Administradores 

 

Registramos que durante o exercício de 2019, os ordenadores de despesas, conforme demonstrado no 

rol de responsáveis, assim discriminado: 
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Tales Heliodoro Viana - Presidente, no período de 01.01.2019 a 05.11.2019. 

Gladstone Correa de Araújo - Tesoureiro, no período de 01.01.2019 a 05.11.2019. 

Carlos Frederico Loiola - Presidente, no período de 06.11.2019 a 31.12.2019. 

Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida - Tesoureiro, no período de 06.11.2019 a 31.12.2019. 

 

 

5.10 Patrimônio Social  

              

O Patrimônio Social do CRBio-04 é formado pelo superávit apurado em cada exercício, créditos 

inscritos em dívida ativa e direitos a receber, não sendo dividido em quotas ou qualquer outra forma de 

participação. 

                         

De acordo com as demonstrações contábeis e notas explicativas e, tendo em vista as justificativas 

apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação patrimonial, 

realizada no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a Diretoria do CRBio-04 entende 

que o Balanço Patrimonial, Financeiro e demais Demonstrações Contábeis espelham com exatidão e 

transparência todas as transações realizadas no Exercício. 

 

5.11 Declaração do Contador 

 

Declaro que as informações constantes nas demonstrações contábeis que compreendem o Balanço 

Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações 

Patrimoniais e a Demonstração do Fluxo de Caixa, regidos pela Lei nº 4.320/64, refletem com 

propriedade em seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 

Conselho Regional de Biologia da 4ª Região.  

 

Vale ressaltar que todas as demonstrações contábeis estão disponibilizadas nos anexos I a XII deste 

relatório de gestão, bem como no portal da transparência da autarquia no link: 

http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=204 

 

Reinaldo Florêncio Moreira 

TC/CRC-MG 22.389 

 

 

 

 

http://www.crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=204
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6 – ANEXOS E APENDICES 

  

  

ANEXO I  ...............................................................................Demonstrativo da Receita por Origem 

ANEXO II   .............................................................................Previsão de Arrecadação por Natureza 

ANEXO III ....................Despesas por Modalidade de Contratação / Créditos Originários/ TOTAL 

ANEXO IV  ..................Despesas por Grupo e Elemento de Despesa/Créditos Originários/TOTAL 

ANEXO V  .........................................................................................................Balanço Orçamentário 

ANEXO VI  .............................................................................................................Balanço Patrimonial 

ANEXO VII  ........................................................................Demonstração de Variações Patrimoniais 

ANEXO VIII  ..............................................................................................................Balanço Financeiro 

ANEXO IX  ......................................................................................................................Fluxo de Caixa 

ANEXO X  .......................................................................................................................Plano de ação 
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 Demonstrativo da Receita por Origem 

ANEXO I - 

 

 

Descrição 2019 2018 
 

 

  

4.703.847,28 5.110.538,84 RECEITAS CORRENTES 
 

  

3.296.887,35 3.544.962,39 CONTRIBUIÇÕES 
 

  

805.551,41 917.572,84 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

  

584.051,81 630.793,77 FINANCEIRAS 
 

  

0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS 
 

  

17.356,71 17.209,84 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

  

0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 
 

  

0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 
 

  

0,00 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS 
 

  

0,00 0,00 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 
 

  

0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 
 

  

0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
 

  

0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
 

  

4.703.847,28 5.110.538,84 TOTAL: 
 

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII - 
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ANEXO VIII 
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ANEXO IX -  
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ANEXO X 

Gestão ética & Ação 

Monitoramento Programa de Ação – Quadriênio 2015 a 2019 

Objetivo 
Meta 

Ação-chave 
Prazo (mês / ano) Priorização Responsável Acompanhamento 

Descrição Início Término    

 

Eixo programático 1: Fortalecimento Institucional 

1. Ampliar a 

representatividade 

do CRBio-04 nos 

estados Criar e implantar a 

Delegacia no Distrito 

Federal 

Definir local de 

implantação da Delegacia 
MAR/16 ABR/16 

1 Tales 

Verificar disponibilidade 

de sala no CFbio 

Pesquisar preços para 

Aluguel de sala 
MAI/16 JUN/16 -  

Realizar aquisição de 

mobiliário 
JUN/16 JUL/16 -  

Indicar/eleger delegados AGO/16 AGO/16 -  

Criar e implantar SET/16 SET/16 -  

Potencializar o 

funcionamento da 

Delegacia do GO, TO 

e DF 

Capacitar funcionários 

com vistas a melhorar o 

funcionamento das 

delegacias 

Primeiro 

Semestre 

Primeiro 

Semestre 
1 Atenágoras 

As capacitações 

ocorrerão na ocasião 

das visitas da equipe de 

Fiscalização 
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Capacitar Delegados 

visando promover ações 

de divulgação do conselho 

e das delegacias 

Primeiro 

Semestre 

Primeiro 

Semestre 

Definir datas: 

GO 

TO 

Capacitar interessados 

para atuarem em ações 

pontuais de fiscalização 

Segundo 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
2 Atenágoras 

Possibilitar que 

delegado ou 

representante do 

Conselho possam ter 

função fiscal em 

situações pontuais; 

constituindo assim, uma 

lista de possíveis 

profissionais para 

atuarem quando 

necessário 

Realizar plenárias 

itinerantes acontecendo 

nas delegacias dos 

estados 

Segundo 

Semestre 

Segundo 

Semestre 
1 

Meiriele (TO) 

Caio (GO) 

Definir agenda política 

TO 

GO 

DF 

Viabilizar a criação de 

novo Conselho 

Regional do Centro-

Atualizar Estudo de 

Viabilidade Técnica e 

Econômica incluindo os 

MAR/16 SET/16 2 Gladstone - 
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Oeste/Norte custos das duas 

delegacias 

 

Viabilizar 

representação em 

Conselhos; 

Comitês; 

Comissões;  

Grupos de Trabalho 

etc 

Identificar conselhos, 

comitês etc, nos quatro 

estados, que necessitam 

participação do 

profissional biólogo e cuja 

representação política 

favorece ao Conselho 

MAR/16 DEZ/16 3 Igor 

O levantamento 

necessita ser contínuo e 

também por áreas 

temáticas: 

I Meio ambiente e 

biodiversidade, 

II Saúde 

III Biotecnologia e 

produção 

 

Igor coordenará a ação 

com a ajuda dos 

Conselheiros fora de BH 

Identificar os passos 

necessários para articular 

vagas aos biólogos 

MAR/16 Contínuo 3 Igor 

Igo será o responsável 

com o auxílio dos 

Conselheiros fora de BH 

Seguir os passos 

necessários para efetivar 

as indicações 

MAR/16 Contínuo 3 Igor 

Igo será o responsável 

com o auxílio dos 

Conselheiros fora de BH 
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Estabelecer convênios 

com Ministério Público 

- MP (GO, TO e DF) 

Identificar passos 

necessários para efetivar 

o convênio nos demais 

estado 

MAR/16 Contínuo 3 
Delegados em 

cada estado 

Apresentar o caso MG 

com referência para os 

demais estados 

Mobilizar Biólogos para 

atuarem em 

Comissões Oficiais do 

CRBio nas regiões: 

Norte de Minas, 

Triângulo Mineiro, Sul 

de Minas e Zona da 

Mata e demais estados 

Aproximação política do 

conselho com órgãos 

públicos e privados 

MAR/16 Contínuo 1 

Diretoria 

Arlete e 

conselheiros com 

ação regional 

Um exemplo é a 

possibilidade de realizar 

reuniões com os 

Diretores dos órgãos 

públicos e privados 

Aproximação com as 

Universidades – alunos, 

coodenadores, 

professores 

MAR/16 Contínuo 1 CFAP - 

Rever os requisitos do 

prêmio mérito acadêmico 
MAR/16 ABR/16 1 CFAP 

Incluir necessidade de 

registro por parte do 

Coordenador do curso 

2. Aumentar a 

interação dos 

profissionais do 

CRBio-04 no 

fortalecimento de 

sua atuação 

Melhorar o Portal da 

Transparência CRBio-

04 

Atender a Lei 12527/2011 

que regula o acesso à 

informação dos Órgãos 

Públicos 

MAR/16 MAIO/16 1 Diretoria - 

Fortalecer e ampliar o 

Empreendedorismo 

Prestar orientação a 

Pessoa Jurídica 
MAR/16 Contínuo 3 Jurídico - 
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Realizar gestão para 

extender o benefício 

de parcelamento a 

pessoas jurídica 

Contatar o Conselho 

Federal para extender 

benefício  

MAR/16 ABR/16 1 Tales - 

Criar programa de 

apoio a biólogos 

empreendedores 

Gerar lista de cursos em 

empreendedorismo com 

parceria pelo SEBRAE/ 

Associação /CRBio 

Segundo 

semestre 
ABR/17 3 Bruce - 

 

3. Fortalecer o 

funcionamento das 

Associações e 

Sindicatos 

Retomar iniciativas  

de apoio financeiro & 

político as Associações 

e Sindicatos 

Desenvolver 

programa/sistema que 

permita incluir na ART 

eletrônica a possibilidade 

de uma taxa a serem 

repassadas as 

Associações 

MAR/16 ABR/16 1 
CODIV & 

Fiscalização 
Sindicato 

Garantir o repasse dos 

recursos advindos das 

ARTs as associações. 

MAR/16 NOV/17 3 Tales  

A demanda de garantir o 

repasse dos recursos 

advindos das ARTs as 

associações foi 

apresentado ao CFBIo 

em Abril/12. Realizar 
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nova consulta. 

Capilarizar a associação, 

em ação conjunta ao 

CNPL, para prever 

possibilidade de apoio em 

forma de repasse/insumos 

MAR/16 NOV/17 1 
Diretoria & 

Análise Juridicas 
- 

Eixo programático 2: Fortalecimento Profissional 

1. Embasar 

tecnicamente a 

atuação do 

Conselho 

Criar Câmaras 

Temáticas de forma 

permanente, 

vinculando Comissões 

e Grupos de Trabalho 

Criar por demanda e 

desenvolver um banco de 

dados de profissionais 

que possam estar 

disponíveis quando 

necessário 

MAR/16 
Primeiro 

Semestre 
1 COFEP 

Estruturar as 

Câmaras 

contemplando as três 

áreas temáticas I - 

Meio ambiente e 

biodiversidade; II – 

Saúde; III - 

Biotecnologia e 

produção 

2. Aumentar a 

interação dos 

profissionais no 

fortalecimento da 

profissão 

Resguardar a atuação 

profissional do biólogo 

Levantar demandas do 

mercado, pelas 

delegacias, e viabilizar 

cursos que respondam a 

essas demandas 

MAR/16 

Primeiro 

semestre 

de cada 

ano 

1 Delegados - 
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Promover um Curso de 

“Formação de Gestores 

de Conselho de Biologia” 

MAR/16 
Primeiro 

semestre 
2 CFAP 

O nome do curso 

ainda não está 

definido, mas 

necessita ser algo 

que englobe 

aspectos de Gestão e 

Formação Política 

Promover evento 

semestral na delegacia, 

organizado de acordo com 

as demandas do estado e 

para dar visibilidade as 

ações da delegacia para o 

fortalecimento da 

profissão 

MAR/16 
Semestralm

ente 
3 Delegados 

As delegacias devem 

informar as datas em 

Jun/16 para qie o 

evento aconteça no 

segundo semestre 

Eixo programático 3: Orientação e Fiscalização 

1. Promover 

melhorias na 

estrutura de análise 

das ARTs 

Revisão do formulário, 

identificando dados 

necessários a serem 

inseridos/modificados 

Melhorar manual de 

orientação do 

preenchimento da ART 

MAR/16 

Continuam

ente 

/semestre 

2 
Gestão CFbio & 

COFEP- reinterar 
- 
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Eixo programático 4: Legislação e Normas 

1. Garantir, que o 

Sistema CFBio / 

CRBio, possam 

legitimar e agilizar a 

atuação do 

profissional no 

território nacional 

Criar mecanismo para 

o fortalecimento de 

uma atuação conjunta 

entre os regionais e o 

CFBio que legitimem e 

agilizem a atuação do 

profissional no território 

nacional. 

Referendar e tomar 

conhecimento do que está 

sendo utilizado como 

estratégia para extinção 

do registro secundário 

MAR/16 ABR/16 1 Tales 

Conselho propor 

estratégia de maneira 

informatizada e 

unificado com todos 

os conselhos 

2.Garantir produção 

de notas técnicas  

Fortalecer a atuação 

do Conselho frente à 

Resolução 227, de 

modo a subsidiar a 

atuação do profissional 

Biólogo 

Executar as demandas da 

Resolução 227  
MAR/16 

Sob 

demanda 
3 COFEP - 

Eixo programático 5: Formação e aperfeiçoamento profissional 

1. Fortalecer o 

funcionamento da 

Comissão de 

Formação e 

Aperfeiçoamento 

Fortalecer, Aprimorar, 

e Ampliar o escopo de 

atuação do profissional 

1. Realizar contribuições a 

Avaliação o Documento 

Base curricular gerando 

uma resposta oficial do 

Conselho 

07 MAR/16 15 MAR/16 1 Wenderson  - 
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Profissional - CFAP 2. Participar no Seminário 

para Base Nacional 

Curricular 

MAR/16 Participar  1 Wenderson  - 

1. Enviar oficio ao CFbio 

para envio da última 

versão da lista de áreas 

de atuação do biólogo  

MAR/16 
Primeiro 

semestre 
1 Diretoria - 

2. Revisar as áreas de 

atuação, dando especial 

atenção as opções em 

saúde 

MAR/16 
Primeiro 

semestre 
1 Diretoria - 

3. Oferecer 

formações/cursos aos 

profissionais para atuarem 

nessas novas áreas. 

Sob 

demanda 
DEZ/19 3 CFAP - 

Elaborar Folder de 

orientação para os 

coordenadores de curso 

MAR/16 DEZ/16 2 CFAP/CODIV 

Pensar também na 

possibilidade de 

vídeo 

Atuar em conjunto na 

Resolução nº 383 

(resolução nº 300) para 

mudanças na carga 

10 MAR/16  MAR/16 1 Igor - 
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horário formação do 

profissional 

 

Reaproximar as 

Universidades e 

instituições de ensino 

resgatando os biólogos 

que atuam em 

Educação (ensino 

fundamental e médio) 

Pesquisa da situação dos 

biólogos que atuam no 

ensino: 

Quem são? 

Estão registrados? 

MAR/16 
Segundo 

semestre 
3 Delegados - 

Apoio a publicações e 

cartilhas temáticas EDITAL semestral MAR/16 

Segundo 

semestre - 

contínuo 

1 CODIV - 

2. Promover a 

melhoria da 

qualificação dos 

profissionais 

Realizar cursos de 

capacitação aos 

profissionais e 

estudantes 

Seminário de formação 

aos biólogos que atuam 

nos órgãos público-

privado 

MAR/16 

Segundo 

semestre - 

contínuo  

2 Bruce 

Verificar se pode ser 

realizado por meio de 

convênios 

Apoiar realização de 

cursos de capacitação 
Curso de formação em 

Ética 
MAR/16 

Segundo 

semestre - 

contínuo  

2 Elias/Mariana - 

Apoiar eventos 

técnico-científicos 
EDITAL semestral MAR/16 

Lançar o 

primeiro no 
1 CODIV - 
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dia do 

biólogo 

2016 

Apoio a publicações e 

cartilhas temáticas EDITAL semestral MAR/16 

Segundo 

semestre - 

contínuo 

1 CODIV - 

Eixo programático 6: Ações administrativas 

1. Fortalecer o 

Funcionalismo do 

Conselho 

Valorizar e ampliar 

número de 

profissionais que 

trabalham no CRBio 

Ter o plano de carreira do 

funcionalismo adequado 

às novas legislações 

trabalhistas e demandas 

do Conselho. 

Mar/16 
Segundo 

semestre 
1 Diretoria - 

Reformular e reativar 

Agente Fiscal – nível 

médio 

Mar/16 
Segundo 

semestre 
1 Diretoria - 

Retomar a contratação de 

Agente Fiscal – nível 

médio 

Mar/16 
Segundo 

semestre 
1 Diretoria - 

Novas contratações ao 

Cargo Agente Fiscal – 

biólogo 

Mar/16 
Segundo 

semestre 
1 Diretoria - 
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Promover capacitações e 

encontros para 

alinhamentos das funções 

Mar/16 
Segundo 

semestre 
1 Diretoria - 

2. Melhoria do 

atendimento aos 

biólogos 

Criação de 

OUVIDORIA 

Identificar os passos 

necessários para sua 

instalação 

Mar/16 Set/16 1 Diretoria  - 

Eixo programático 7: Comunicação 

1. Fortalecer a 

marca da nova 

gestão. 

Manter, renovar os 

atualizar os meios de 

comunicação aos 

biólogos 

Comissões repassarem 

informações à CODIV 
Mar/16 2019 1 Codiv 

Atualização 

constante 

Divulgar na mídia os 

eventos que necessitam 

de participação, 

convocando os biólogos a 

participarem  

Mar/16 2019 1 Codiv 
Atualização 

constante 

2. Garantir a 

divulgação de todas 

as ações resultados 

alcançados pelo 

CRBio-04. 

Estimular que toda 

ação possa ser 

divulgada 

Comissões repassarem 

informações à CODIV 
Mar/16 2019 1 Codiv 

Dar visibilidade 

também as ações de 

comunicação no 

Apoio Político 

Criar um 

procedimento/rotina para 

centralizar a informação e 

repassar a todas as 

Mar/16 

Primeiro 

semestre 

2016 

1 Codiv 
Elaborar um 

formulário padrão 
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comissões 

Gerar relatório síntese 

(semestralmente) dos 

resultados alcançados 

pelo CRBio-04  

Mar/16 
Semestralm

ente 
1 CODIV 

Atualizar o modelo da 

já em uso pela Beth 

3. Livro CRBio 30 

anos do 04 

Executar os passos 

para produção do Livro 

com expectativa de 

lançamento para junho 

de 2017 

Definir linha editorial   Mar/16 Maio/16 1 Codiv - 

Licitar Jun/16 Jun/16 1 Codiv - 

Produzir Jul/16 Maio/17 1 Codiv - 

4. Promover ações 

de comunicação 

visando ao 

Fortalecimento 

Institucional 

Elaborar folheto 

explicativo sobre 

representação e 

controle social 

Preparar o material: 

redação, edição e 

diagramação 

Sob 

demanda 
2 meses 2 Evandro - 

Produzir Campanhas 

de divulgação e 

comunicação 

Papo do biólogo;  Mar/16 Bimestral 2 Codiv - 

#oqueocrbio4faz Mar/16 
Fluxo 

contínuo 
2 Codiv - 

Você quer um bom 

conselho 
Mar/16 Bimestral 2 Codiv - 

Café com o presidente Mar/16 Bimestral 2 Codiv - 

Montar estratégias Reformular o site para Mar/16 Segundo 2 Codiv Nesta reformulação 
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para fortalecer o 

acesso do profissional 

no site do Conselho.-  

potencializar nas redes 

sociais 

tornar mais fácil o acesso 

as informações 

semetre de 

2017 

do site promover e 

divulgar melhor a 

ART e orientar sobre 

o acervo técnico dos 

profissionais 

5. Promover ações 

de comunicação 

visando ao 

Fortalecimento 

Profissional 

/Orientação e 

Fiscalização 

Promover ações para 

esclarecer importância 

do registro no conselho 

Campanha de mídia nas 

Universidades Públicas e 

Privadas, órgão públicos e 

aproximação institucional 

divulgar as Delegacias  

Segundo 

semenstre 

2016 

Segundo 

semenstre 

2017 

1 Codiv - 

 


