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Esta versão do Planejamento Estratégico é fruto das discussões e 
análises realizadas pelos conselheiros do CRBio-04 durante a 

Plenária Estendida dos dias 18 e 19 de dezembro de 2020. Além do 
status de execução das ações, ela traz acréscimos e ajustes de 

redação em relação ao plano original. 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão
Assegurar à sociedade a qualidade do exercício profissional dos biólogos

em todas as suas especialidades e áreas correlatas.

Visão 
Garantir a excelência dos serviços prestados à sociedade, ampliando a 

representatividade social e consolidando a valorização dos seus profissionais.

Valores
O Conselho Regional de Biologia 4ª Região deverá se orientar pelos seguintes valores:

Ética
Profissionalismo
Transparência

Responsabilidade



EIXOS ESTRATÉGICOS

I - Fortalecimento das Relações Institucionais
Refere-se às relações do CRBio-04 com outras instituições, públicas ou privadas, 
estreitando laços e ocupando cadeiras em espaços de participação social. 

II - Orientação e Fiscalização Profissional
Refere-se às atividades finalísticas de orientação e fiscalização do exercício da 
profissão de biólogo. São objetivos e ações desenvolvidas internamente, na 
Sede e Delegacias. 

III - Formação e Aperfeiçoamento Profissional
Engloba atividades de fomento a ações e eventos que promovam a atualização 
profissional, bem como,a avaliação e sugestão de estruturas curriculares.

IV - Fortalecimento e Ampliação Profissional
Busca expandir as categorias de registro profissional no CRBio-04, assim como 
o quantitativo de profissionais registrados.



EIXOS ESTRATÉGICOS

V - Comunicação e Transparência
Consiste em ações e objetivos voltados à forma como o CRBio-04 divulga e dá 
publicidade a seus trabalhos e a outras informações que sejam de interesse da classe. 

VI - Fortalecimento Legislativo
Como ampliação do Eixo I tem a finalidade de fortalecer as relações institucionais, 
estreitando a aproximação entre CRBio-04 e instituições públicas com fins de garantia do 
exercício da profissão do biólogo, bem como criação de cargos e vagas.

VII - Gestão Institucional
Engloba objetivos relacionados à organização administrativa do CRBio-04, buscando seu 
aperfeiçoamento para maior eficiência.



LEGENDA PARA A LEITURA DOS STATUS DAS AÇÕES

A ação está sendo (ou foi) cumprida dentro do cronograma

A ação está atrasada em relação ao cronograma

A ação ainda não foi iniciada (mas está dentro do prazo)

Cores Percentuais

Corresponde ao executado em 2020 em 
relação ao total global. 

Nas ações contínuas, por exemplo, o 100% só 
será atingido ao fim de 2023 (25% por ano). 

Exemplos:

1/4 da ação já foi 
concluído e a execução 
está dentro do prazo.

A ação já deveria, mas 
ainda não foi iniciada.

A ação não foi iniciada, 
mas não está em atraso 

em relação ao 
cronograma.

Ação 
concluída.

13% da ação foi 
concluído, mas esse 

índice é menor do que o 
devido de acordo com o 

cronograma.

Obs.: Os indicadores estratégicos redigidos na cor verde ao longo do documento indicam inclusões 
ao plano original, realizadas pelo Plenário do CRBio-04 em 19 de dezembro de 2020.



Eixo I

Fortalecimento das
Relações Institucionais



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Estreitar o relacionamento 
com entidades de classe

Instituir o café institucional Diretoria/Delegacias/Assessorias 04/2020 04/2020

Formatar o projeto do café 
institucional

Diretoria/Delegacias/Assessorias 03/2020 04/2020

Estabelecer protocolos de 
cooperação técnica

Diretoria/Delegacias/Assessorias 04/2020 contínuo



Estreitar o 
relacionamento com 
instituições públicas e 
privadas

Instituir o café institucional Diretoria/Delegacias/Assessorias 08/2020 09/2020

Formatar o projeto do café 
institucional

Diretoria/Delegacias/Assessorias 03/2020 08/2020

Estabelecer protocolos de 
cooperação técnica

Diretoria/Delegacias/Assessorias 09/2020 contínuo



Aproximar-se das IES

Instituir o café institucional –
diretor de instituição; 
coordenadores de graduação e 
pós-graduação e líderes de 
centros acadêmicos

Diretoria/Delegacias/Assessorias 06/2020 06/2020

Formatar o projeto do café 
institucional

Diretoria/Delegacias/Assessorias 03/2020 05/2020

Estabelecer protocolos de 
cooperação técnica

Diretoria/Delegacias/Assessorias 03/2020 contínuo



Expandir a representatividade do 
CRBio-04 em fóruns, conselhos e 
comitês

Atualizar o censo de 
representatividade do CRBio-04

Diretoria 11/19 contínuo

Participar dos editais Diretoria 11/19 contínuo

Articular para efetivar nomeações 
mediante indicação

Diretoria 11/19 contínuo

Fomentar a participação 
institucional de outras entidades 
representativas do biólogo e áreas 
correlatas

Formatação do projeto de 
fomentos às parcerias

Diretoria 01/2020 05/2020

Realizar parcerias com as 
associações de profissionais e 
estudantes da Biologia e áreas 
correlatas para seu fortalecimento 
e da categoria

Diretoria 01/2020 contínuo



Instituir as Comissões 
Técnicas e fomentar 
demandas na sede e nas 
delegacias

Criar a Comissão Técnica de Meio 
Ambiente e Biodiversidade

Diretoria 01/2020 12/2021

Criar a Comissão Técnica de Saúde Diretoria 01/2020 12/2021

Criar a Comissão Técnica de 
Biotecnologia

Diretoria 01/2020 12/2021

Criar a Comissão Técnica de 
Educação

Diretoria 01/2020 12/2021

Atualizar permanentemente o banco 
de dados de profissionais, por área 
de atuação, para contribuição nas 
comissões e grupos de trabalho

Diretoria 01/2020 contínuo

Geração e atendimento de demandas 
técnicas

Diretoria/Comissões Técnicas 06/2020 contínuo



Remodelar e delinear as ações 
e atribuições das Assessorias 
Institucional e Jurídica

Nomear o novo assessor Institucional Diretoria 11/2019 11/2019

Normatizar as ações e atribuições da 
Assessoria Institucional, por meio de 
Portaria

Diretoria 11/2019 11/2019

Apresentar um plano de inovações para 
atuação jurídica do CRBio-04, com novas 
ações, atribuições e encaminhamentos

AJUR 11/2019 01/2020

Implantar ações de cobranças da dívida 
ativa

AJUR 03/2020 07/2020



Fomentar e participar da 
integração institucional entre os 
Regionais e o CFBio

Participação oficial em reuniões 
dos presidentes dos CRBios

Diretoria 01/2020 contínuo

Participação a convite em 
reuniões conjuntas dos 
presidentes dos CRBios com o 
CFBio

Diretoria 01/2020 contínuo

Participação a convite em 
reuniões plenárias do CFBio

Diretoria 01/2020 contínuo



Contribuir e participar nos grupos de 
trabalho, atendendo às demandas 
apresentadas pelo Sistema 
CFBio/CRBios

Participação em reuniões e trabalhos 
conjuntos das assessorias

Assessorias 01/2020 contínuo

Participação em reuniões e trabalhos 
de GTs nomeados pelo CFBio

Diretoria 01/2020 contínuo

Participação nos trabalhos e reuniões 
de Comissões Técnicas do CFBio

Diretoria 01/2020 contínuo



Eixo II

Orientação e
Fiscalização Profissional



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Fortalecer as ações de 
orientação e fiscalização

Realizar Concurso Público para contratação de fiscais 
e agentes fiscais, bem como de outros cargos que 
se fizerem necessários para a ampliação das ações 
do Conselho e reconhecimento do Sistema

Diretoria 01/2020 01/2021

Ampliar as campanhas de orientação e fiscalização 
diretas ou presenciais

COFEP 01/2021 contínuo

Ampliar as campanhas de orientação e fiscalização 
indiretas ou via correspondência

COFEP 01/2021 contínuo

Implantar a Fiscalização tecnológica COFEP 01/2021 contínuo



Intensificar as ações para registro 
da ART

Promover parcerias com órgãos ambientais que 
gerenciam os licenciamentos ambientais

Diretoria 01/2020 contínuo

Promover reuniões técnicas com os TRTs, por 
áreas de atuação profissional

COFEP 03/2020 01 por semestre

Promover reuniões com as instituições, órgãos 
e empresas que contratam nossos profissionais 
para esclarecimentos sobre ART e outras 
normatizações da atividade profissional

Diretoria 08/2020 contínuo

Reduzir a inadimplência

Realizar a recobrança, bem como a adoção de 
todas as ações necessárias previstas na 
normatização do Sistema CFBio/CRBios

Diretoria 11/2019 contínuo

Encaminhar os casos não negociados para 
protesto em cartório, com acompanhamento 
permanente para suspensão do protesto dos 
casos de pagamento

AJUR 03/2020 07/2020



Planejar as ações de 

fiscalização e 

orientação com apoio 

das delegacias 

Realizar treinamentos nas delegacias para conselheiros, 

delegados e estagiários, para cooperação nas ações de 

fiscalização e orientação do CRBio-04 na esfera de cada 

delegacia 

COFEP 02/2020 

01 por ano 

por 

delegacia 

 

Compartilhar o calendário das campanhas de fiscalização com 

as delegacias para apoio e cooperação 
COFEP 02/2020 contínuo  

Fomentar o 

conhecimento dos 

procedimentos de 

fiscalização e 

orientação 

profissional 

Criar e produzir materiais com fins de orientação e fiscalização 

para serem distribuídos nas instituições, órgãos e empresas que 

contratam nossos profissionais  

COFEP/CLN 04/2020 contínuo  

Participar ativamente e rotineiramente das cerimônias de 

colação de grau 
Diretoria 01/2020 contínuo  

Retomar o Prêmio Mérito Acadêmico Diretoria 01/2020 05/2020  

 



Acompanhar e propor 
sugestões à revisão do 
MOFEP

Criar um grupo de trabalho para revisar 
procedimentos e encaminhamentos do MOFEP

COFEP/CLN 08/2020 10/2020

Encaminhar o relatório de revisão do grupo de 
trabalho à Diretoria, para validar o envio ao CFBio

COFEP 10/2020 01 mês

Elaborar um POP sobre os novos procedimentos e 
atribuições

COFEP/CLN
Após retorno 
do CFBio

01 mês



Eixo III

Formação e
Aperfeiçoamento
Profissional



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Subsidiar a atuação 
profissional do biólogo

Promover e apoiar eventos de formação 
profissional

CFAP 03/2020 contínuo

Fortalecer, aprimorar e 
ampliar o escopo de 
atuação do profissional

Estruturar e promover cursos de atualização, 
capacitação e aprimoramento sobre atuação 
dos profissionais e formação ética, em 
parceria com as IES e outras organizações 
passíveis de convênio

CFAP 03/2020 contínuo

Apoiar publicações e 
eventos técnico-
científicos

Dar continuidade às ações do PAPE no que 
se refere a elaboração de editais de apoio a 
publicações e eventos técnico-científicos

CDI 12/2019 contínuo



Acompanhamento curricular, da estrutura 
e da ementa (conteúdo) dos cursos de 
formação profissional oferecidos na 
jurisdição do CRBio-04

Avaliar e contribuir com a regularidade e 
adequação da estrutura curricular dos 
cursos, dando sugestões e orientações 
para seu aperfeiçoamento e adequação 
ao mercado de trabalho

CFAP 02/2020 contínuo

Avaliar e contribuir com a inclusão de 
carga horária de disciplinas a serem 
oferecidas na modalidade EAD

CFAP 02/2020 contínuo

Realizar reuniões e eventos de maneira 
interativa com os coordenadores dos 
cursos para a avaliação e sugestões de 
conteúdos inovadores

CFAP 02/2020 contínuo

Divulgar as possibilidades de formação 
continuada para graduandos e para 
recém registrados que não atendam às 
exigências do CFBio (Resolução CFBio 
300/2012)

CFAP 02/2020 contínuo



Promover a capacitação e integração 
dos profissionais registrados nas suas 
respectivas áreas de atuação 
(Educação; Meio Ambiente e 
Biodiversidade; Saúde; e Biotecnologia 
e Produção)

Realizar o Congresso de Biologia da 4ª 
Região

Diretoria 01/2020 09/2021

Realizar eventos da profissão e suas 
especialidades na jurisdição do CRBio-04

CFAP 07/2020 contínuo

Realizar eventos itinerantes nas 
delegacias do CRBio-04 considerando 
datas estratégicas e agendas 
institucionais

Diretoria 02/2020 contínuo

Normatizar os procedimentos da 
Comissão de Formação e 
Aperfeiçoamento Profissional - CFAP

Elaborar um POP para essa comissão e 
suas atribuições

CFAP/CLN 02/2020 04/2020

Fortalecer e ampliar o 
Empreendedorismo

Gerar lista de cursos em 
empreendedorismo em parceria 
SEBRAE/Associação/CRBio-04

CFAP 03/2020 07/2020

Promoção de eventos e cursos sobre 
empreendedorismo

CFAP 07/2020 contínuo



Eixo IV

Fortalecimento e
Ampliação Profissional



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Valorizar o Biólogo 
Educador

Oferecer benefícios, criando ações para melhorar e 
ampliar as atividades do biólogo na educação (ensino 
fundamental e médio)

CFAP 08/2020 contínuo

Criar um grupo de trabalho para curadoria no 
YouTube, com conteúdo de ensino fundamental e 
médio, deixando isso disponível 

CFAP 08/2020 contínuo

Criar premiação dos biólogos que possuam canais 
educativos no Youtube e outras mídias

CFAP 10/2020 contínuo

Criar o prêmio Biólogo Educador Nota 10, com o 
objetivo de motivar o registro dos professores e das 
escolas

COFEP 06/2020 08/2020

Propor ao CFBio a criação de duas novas categorias 
de registrados:

Pessoa Física: Biólogo Educador, para professores do 
ensino fundamental e médio, com 50% de desconto 
na anuidade; 

Pessoa Jurídica: Escolas públicas ou privadas, com 
professores de Ciências, Biologia e Ciências da 
Natureza, com isenção de anuidade e taxas, 
motivando a Instituição a ter um TRT.

Diretoria 02/2020 04/2020



Fomentar o registro de 
novas categorias

Encaminhar ao CFBio proposta de 
resoluções para inclusão de novas 
categorias dos técnicos nível médio, em 
todas as áreas de atuação dos nossos 
profissionais, e tecnólogos também de áreas 
correlatas.

Diretoria 02/2020 04/2020

Fomentar o conhecimento 
sobre a atuação 
profissional e suas 
normativas

Criar kit interativo para ser entregue ao 
profissional no momento do seu registro, 
com a legislação, boas vindas, normativas 
no cadastro etc.

CFAP 03/2020 04/2020

Promover o registro de 
profissionais das 
especificidades das Ciências 
Biológicas

Encaminhar ao CFBio a Portaria CRBio-04 
179/2019 para validação

Diretoria/CLN 12/2019 03/2020



Fomentar a capilaridade 
de atuação do CRBio-04

Criar e implantar a Delegacia do 
Norte de Minas Gerais

Diretoria 07/2020 10/2020

Criar e implantar a Delegacia do 
Sul de Minas Gerais

Diretoria 07/2020 10/2020

Criar e implantar a Delegacia do 
Triângulo Mineiro

Diretoria 07/2020 10/2020

Criar delegacias em polos 
universitários estratégicos na área 
de jurisdição do CRBio-04

Diretoria 07/2020 10/2020

Promover o 
relacionamento com as 
Instituições de Ensino 
Superior - IES

Realizar ações de esclarecimento e 
relevância do registro por biólogo 
na educação e áreas afins

CFAP 08/2020 contínuo



Eixo V

Comunicação e
Transparência



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Renovar o Plano de Comunicação 
para o Conselho alinhado aos 
preceitos do Planejamento 
Estratégico

Acompanhar e estabelecer as diretrizes para 
a produção do plano pela Assessoria de 
Comunicação

CDI 02/2020 05/2020

Realizar o acompanhamento permanente de 
sua execução

CDI 05/2020 contínuo



Manter atualizados e 
buscar inovações nos 
meios de comunicação 
do Conselho

Manter a atualização dos canais de 
comunicação do conselho: site, blog, newsletter 
e redes sociais, além de manter-se atenta ao 
surgimento de novas mídias e a novas 
estratégias de comunicação para as mídias 
atuais.

CDI 11/2019 contínuo

Retomar a publicação semestral do Jornal do 
Biólogo

CDI 04/2020 08 edições

Coordenar, em conjunto com outras áreas do 
Conselho, o processo de reestruturação do site 
do CRBio-04: renovação de layout, arquitetura 
de informação, plataforma, servidor

CDI 02/2020 09/2020

Revitalizar o layout do e-Bio, newsletter 
eletrônica semanal do Conselho

CDI 10/2020 01/2021

Criar uma campanha permanente de divulgação 
da Legislação do Biólogo

CDI 03/2020 contínuo



Dar apoio técnico, no âmbito 
das atribuições da CDI, às 
demais comissões e setores 
administrativos do Conselho

Estabelecer um fluxograma para 
encaminhamento de demandas e informações, 
potencializando e estimulando a divulgação de 
ações do Conselho (participação em reuniões, 
iniciativas das Delegacias etc.)

CDI 03/2020 04/2020

Orientar as demais comissões e setores, 
quando demandada, sobre as alternativas e 
melhores estratégias de comunicação para 
determinado propósito

CDI 04/2020 04/2020

Prestar apoio na adequação de conteúdo e 
formatação/diagramação de materiais de 
divulgação das outras comissões e setores

CDI 11/2019
Mínimo de 90% 

atendidas

Assessorar o Plenário e a Diretoria perante 
demandas de comunicação

CDI 11/2019
Mínimo de 90% 

atendidas



Adotar estratégias e ações 
de comunicação que 
aproximem os biólogos e 
estudantes do Conselho

Dar sequência na execução e contribuir para o 
aprimoramento constante do Programa de Apoio 
a Publicações e Eventos do CRBio-04, com 
lançamento de dois editais anuais

CDI 11/2019
02 editais por 

ano

Manter a realização periódica do Papo com 
Biólogo, investindo na revitalização do formato e 
na produção de edições itinerantes nas IES

CDI 11/2019
Realização 

quadrimestral

Produzir uma série de vídeos apresentando a 
estrutura administrativa e os colaboradores do 
Conselho e das Delegacias

CDI 11/2019
02 vídeos por 

ano

Promover a gravação e divulgação trimestral de 
vídeos com o presidente ou membro da Diretoria 
para relato do andamento das ações do 
Conselho e esclarecimento de dúvidas

CDI 03/2020
Produção 

trimestral de 
vídeo



Fortalecer a imagem institucional 
do Conselho e dos biólogos 
perante a sociedade

Promover a campanha anual do 
Dia do Biólogo

CDI 11/2019
01 campanha por 

ano

Criar vídeos sobre as áreas de 
atuação do Biólogo 

CDI 01/2020 02 vídeos por ano

Estimular a mídia espontânea do 
Conselho e dos Biólogos, com 
envio de releases periódicos à 
imprensa

CDI 01/2020
Mínimo de 03 

releases por ano



Aprimorar as estruturas de 
transparência do Conselho

Manter a atualização constante de 
informações públicas (atas, legislação, 
folhas de pagamento, contratos, receitas 
e despesas) no Portal da Transparência 

CDI 11/2019 contínuo

Promover a permanente adequação das 
estruturas de transparência aos critérios 
e boas práticas estabelecidos pelo TCU

CDI 11/2019

Atingir um mínimo 
de 80% de 
aderência às 

boas práticas do 
TCU

Realizar a migração do atual Portal da 
Transparência para um sistema 
automatizado, que possibilite consultas 
específicas e geração de relatórios

Diretoria/AGEST 01/2020 10/2020

Instalar sistemas informatizados nas 
delegacias

Diretoria 01/2020 06/2020



Eixo VI

Fortalecimento
Legislativo



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Fomentar a participação e 
ações nas câmaras legislativas 
municipais, estaduais e federais

Criar a Comissão Parlamentar (CP) na sede, 
por meio de Portaria

Diretoria 03/2020 08/2020

Criar as Comissões Parlamentares (CP) nas 
delegacias, por meio de Portarias

Diretoria 03/2020 08/2020



Articular com políticos e instituições 
públicas em defesa dos espaços de 
atuação profissional

Realizar um censo de cargos e vagas de 
biólogos por municípios

CP 01/2020 contínuo

Inclusão do cargo de biólogo no serviço 
público por meio de leis municipais

CP 01/2020 contínuo

Criar vagas nas entidades públicas CP 01/2020 contínuo

Combater a reserva de mercado CP 01/2020 contínuo



Fomentar a atuação junto às 
instâncias parlamentares

Subsidiar a atuação do profissional em todas 
as suas áreas de atuação junto às câmaras 
legislativas

CP 01/2020 contínuo

Promover discussões legislativas sobre a 
atuação e a importância dos nossos 
profissionais nas áreas de atuação

CP 01/2020 contínuo

Normatizar os procedimentos 
destas Comissões 
Parlamentares

Elaborar um POP e descrição das atribuições 
destas Comissões

CP/CLN 02/2020 06/2020



Eixo VII

Gestão
Institucional



OBJETIVOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RESPONSÁVEL INÍCIO PRAZO REALIZADO

Fomentar a Gestão Institucional 
na administração do CRBio-04

Criar a Assessoria de Gestão, por meio 
de portaria, com as devidas atribuições 
e responsabilidades, com aprovação do 
plenário

Diretoria 11/2019 11/2019

Nomear o assessor de gestão na sede 
do CRBio-04

Diretoria 11/2019 11/2019

Estudar a viabilidade de nomeação de 
outros assessores de gestão na 
jurisdição do CRBio-04 e apresentar ao 
plenário

Diretoria 12/2020 12/2020



Aprimorar a transparência 
das informações para os 
registrados no Conselho

Padronizar forma de comunicação 
entre as delegacias, a sede e os 
profissionais registrados

AGEST 01/2020 contínuo

Implementar/contratar auditoria 
externa anualmente

AGEST 01/2021 contínuo

Padronizar a comunicação e 
funcionamento das delegacias

AGEST 01/2020 contínuo

Disponibilizar as informações nas 
mídias sociais e publicações online, 
tais como: e-bio, site, blog, jornal e 
nas delegacias in loco

AGEST 01/2020 contínuo

Manter atualizada a base cadastral e 
o relacionamento entre o Conselho e 
os profissionais

AGEST 01/2020 contínuo



Estabelecer procedimento de 
funcionamento das Comissões por meio 
de Portaria

Estabelecer padrão para a 
prestação de contas pelas 
comissões

AGEST 01/2020 contínuo

Estabelecer padrão para a 
prestação de contas em 
representações

AGEST 01/2020 contínuo

Estabelecer procedimento para 
envio de relatórios

AGEST 01/2020 contínuo



Estabelecer procedimento de 
funcionamento das Comissões 
por meio de Portaria

(continuação)

Montar agenda de convocação das 
comissões

AGEST 01/2020 contínuo

Criar procedimentos diários de 
funcionamento das comissões

AGEST 01/2020 contínuo

Promover reuniões de atualização de 
procedimentos e realizar treinamentos

AGEST 01/2020 contínuo

Obter padronização de qualidade, 
finanças e cultura organizacional entre 
sede e delegacias

AGEST 01/2020 contínuo



Fomentar a ocupação de vagas por 
profissionais registrados no CRBio-04

Identificar os passos necessários para 
articular vagas para os profissionais

AINST 01/2020 contínuo

Implementar os passos necessários para 
efetivar a ocupação das vagas

AINST 01/2020 contínuo

Identificar os passos necessários para 
efetivar o convênio com o Ministério 
Público nos demais Estados da jurisdição

AINST 01/2020 contínuo

Estabelecer termo de Cooperação 
Técnica com órgãos ambientais

AINST 01/2020 contínuo

Estabelecer convênios com o MPE AINST 01/2020 contínuo



Promover a adequação e o 
ajuste administrativo no quadro 
de funcionários e no 
funcionamento do CRBio-04

Criar um grupo de trabalho para 
revisão da proposta apresentada pela 
última gestão do Plano de Cargos e 
Salários - PCS

Diretoria 03/2020 05/2020

Implantar o novo Plano de Cargos e 
Salários do CRBio-04, conforme 
apresentado pelo GT e aprovado pelo 
Plenário

Diretoria 06/2020 01/2021

Implantar e padronizar o uso de 
uniforme pelos estagiários nas 
delegacias e na sede

AGEST 06/2020 contínuo

Realizar licitação para atualização do 
servidor e estrutura de informática da 
sede e delegacias

AGEST 02/2020 contínuo

Realizar licitação para a substituição 
do sistema de refrigeração da sede e 
delegacias

AGEST 02/2020 contínuo



Promover a adequação e o ajuste 
administrativo no quadro de 
funcionários e no funcionamento do 
CRBio-04

(continuação)

Apresentar proposta de ampliar o 
horário de atendimento da sede e 
das delegacias

AGEST 01/2020 contínuo

Realizar licitações para renovação e 
adequação de contrato de prestação 
de serviço em inconformidade

AGEST 01/2020 contínuo

Sugerir a abertura de vagas para 
estagiários, alunos dos cursos de 
Ciências Biológicas e afins, nas 
delegacias e na sede

AGEST 01/2020 contínuo

Definir comissões internas para 
elaboração e revisão dos POPs

AGEST 01/2020 contínuo

Normatizar o uso e aplicabilidade do 
fundo emergencial nas delegacias

AGEST 01/2020 contínuo



Promover a adequação e o ajuste 
administrativo no quadro de funcionários 
e no funcionamento do CRBio-04

(continuação)

Propor a criação de contratos com 
empresas que atendam dois ou mais 
estados do regional (ou todos), para os 
serviços de informática, limpeza, 
climatização, design, reformas e outros.

AGEST 01/2020 contínuo

Realizar estudo de viabilidade para 
implantação das novas carteiras de 
registro virtual, com uso de aplicativo do 
Conselho Regional para serviços 
prestados pela autarquia

AGEST 06/2020 contínuo

Apresentar a proposta de um Projeto de 
Reestruturação do Ambiente de Trabalho, 
de mobiliários e layout das salas e 
departamentos, na sede e delegacias do 
CRBio-04

AGEST 06/2020 contínuo

Definir com a Diretoria e o Plenário as 
prioridades de execução do Projeto de 
Reestruturação do Ambiente de Trabalho

AGEST 06/2020 contínuo



Comissões Permanentes

I Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional - COFEP

II Comissão de Legislação e Normas - CLN

III Comissão de Tomada de Contas - CTC

IV Comissão de Patrimônio - CP

V Comissão de Licitação - CL

VI Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional - CFAP

VII Comissão de Ética Profissional - CEP

VIII Comissão de Avaliação de Documentos - CAD

IX Comissão de Transparência – CT

X Comissão de Divulgação e Imprensa - CDI



Agrupamento das Comissões

I e VII
I - Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional – COFEP + 

VII - Comissão de Ética Profissional - CEP

II e VIII
II - Comissão de Legislação e Normas – CLN + VIII - Comissão de Avaliação 

de Documentos - CAD

III, V e 
IV

III - Comissão de Tomada de Contas – CTC + V - Comissão de Licitação - CL; 
+ IV - Comissão de Patrimônio - CP

VI VI - Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional - CFAP

X e IX
X - Comissão de Divulgação e Imprensa – CDI + IX - Comissão de 

Transparência – CT



Comissões Temáticas

1 Comissão de Meio Ambiente

2 Comissão de Saúde

3 Comissão de Biotecnologia

4 Comissão de Educação

Assessorias

1 Assessoria Jurídica (AJUR): Fabiano Dias Cardoso

2 Assessoria Institucional (AINST): Atenágoras Café Carvalhais Júnior

3 Assessoria de Gestão (AGEST): Jairo Rodrigues da Silva

4 Assessoria Contábil (ACONT): Reinaldo Florêncio Moreira

5 Assessoria de Comunicação (ACOM): Berlim Comunicação
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