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 PORTARIA CRBio-04 Nº 240/2022 

 Normatiza  o  pagamento  de  verbas 
 indenizatórias  no  âmbito  do  Congresso  de 
 Biólogos  do  Conselho  Regional  de 
 Biologia  da  4ª  Região  e  dá  outras 
 providências. 

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

 Considerando  o  disposto  na  Lei  nº  11.000/2004,  art.  2º  e  na  Resolução  CFBio  nº 
 560/2020; 

 Considerando  que  os  Conselheiros,  profissionais  Biólogos  convocados  não 
 exercem  atividades  meramente  administrativas,  mas  sim  funções  públicas  e  políticas 
 de representatividade; 

 Considerando  o definido na Portaria CRBio-04 nº 202/2020  e 

 Considerando  que  a  participação  no  Congresso  de  Biólogos  da  4ª  Região,  evento 
 realizado pelo CRBio-04, implicará numa demanda maior dos participantes; 

 RESOLVE: 

 Art.  1º  Os  Conselheiros  e  os  profissionais  Biólogos  que  foram  convocados  para 
 participar  do  “I  Congresso  de  Biólogos  da  4ª  Região”  receberão  Diárias  ou  auxílio 
 representação, conforme o caso, nos termos da Portaria CRBio-04 nº 202/2020. 

 §1º  Considerando  que  o  tempo  dispendido  no  Congresso  será  maior  que  a  média  de 
 tempo  nas  representações  ordinárias,  o  valor  do  auxílio  representação  será 
 equivalente ao valor da meia diária. 

 §2º  Não haverá nenhuma alteração na forma de cálculo,  ou no valor da diária. 

 Art.  2º  Todas  as  despesas  com  as  indenizações  previstas  nesta  portaria  correrão  na 
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 conta orçamentária própria do Congresso. 

 Art.  3º  As  previsões  desta  portaria  estão  limitadas  às  verbas  indenizatórias  para 
 participação  no  “I  Congresso  de  Biólogos  da  4ª  Região”,  não  se  aplicando  a  nenhum 
 outro evento. 

 Art. 4º -  Esta portaria entra em vigor na data de  sua publicação. 

 Belo Horizonte, 28 de setembro de 2022. 

 Carlos Frederico Loiola CRBio 0008871/04-D 

 Presidente do CRBio-04 
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