
 

 
INSTRUÇÃO Nº 20/2018 

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES EM CONSELHOS E COMITÊS 

 
Dispõe sobre critérios, normas e procedimentos para a 
nomeação de representantes do CRBio-03 em Conselhos e 
Comitês atuantes nas áreas de meio ambiente e saúde, nos 
âmbitos municipal, estadual e federal, bem como suas 
atribuições. 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO - RS/SC - CRBio-03, 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 e regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e  

 
 
 CONSIDERANDO 
 
 

que o CRBio-03 recebe demandas para a indicação de representantes em conselhos e 
comitês, estaduais, municipais e federais, consultivos ou deliberativos, com atuação nas áreas 
previstas na Resolução CFBio 227/2010: Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde e Biotecnologia e 
Produção; 

 
que é interesse do CRBio-03 manter-se ativo, na qualidade de Autarquia Federal que fiscaliza a 

atuação dos profissionais em Ciências Biológicas, em discussões, debates, consultas, e deliberações 
que resultem em políticas em prol do meio ambiente e diversidade, saúde e biotecnologia e 
produção; 

 
a necessidade de se estabelecer critérios de seleção e procedimentos normativos para 

designação de representantes do CRBio-03 em participar nestes fóruns; 
 

a necessidade do CRBio-03 manter um acompanhamento das atividades de seus 
representantes no desempenho de suas atribuições.  

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º Definir critérios, normas e procedimentos para nomeação de representantes do CRBio-

03 em organizações consultivas ou deliberativas, com atuação nas áreas de Meio Ambiente e 
Biodiversidade, Saúde, e Biotecnologia e Produção. 

 
Parágrafo único: A solicitação/indicação deverá ser formalizada mediante abertura de processo 

administrativo a ser encaminhado pela Diretoria. 
 



 

Art. 2º  À Diretoria caberá, para indicação de representante, titular e suplente  quando for o 
caso, requerer para análise, as seguintes informações: 
 

I – Relação de Biólogos registrados e adimplentes, residentes, preferencialmente, no 
município-sede da representação; 

 
II - Identificação da área de formação/atuação dos Biólogos relacionados; 
 
III - Consulta aos Biólogos identificados para manifestação de interesse em representar o 

CRBio-03; 
 
IV - Com base na manifestação de interesse e dados da área de atuação/formação, a 

Comissão pertinente encaminha à Diretoria do CRBio-03 a indicação na forma de titular e suplente, 
quando for o caso, para representação do CRBio-03 na organização. 

 
Art. 3º A Diretoria do CRBio-03 emitirá Portaria de designação do(s) representante(s) após 

assinatura do "Protocolo de Concessão de Representação do CRBio-03", conforme modelo (Anexo 
I). 

 
Parágrafo Único: A Portaria deverá ser encaminhada ao Biólogo(a) indicado(a), com cópia para 

a organização ou seu representante legal. 
 
Art. 4º Os representantes do CRBio-03, nomeados através de Portaria específica, farão jus a 

verba de representação por participação em reuniões e encontros das organizações, desde que 
convocados oficialmente. 

 
§ 1º O valor da verba de representação será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
   
§ 2º O CRBio-03 efetuará o depósito correspondente à ajuda de custo, em conta corrente a ser 

informada pelo representante, após a comprovação da participação na reunião para a qual fora 
convocado, mediante encaminhamento do "Relato de Participação em Eventos", conforme modelo 
(Anexo II). 

 
Art. 5º O CRBio-03 poderá, a qualquer momento, revogar os atos administrativos que levaram 

à indicação de seus representantes nos fóruns demandantes, mediante comunicação ao respectivo 
fórum e ao Biólogo(a) indicado. 

 
Art. 6º Casos não previstos ou de urgência serão avaliados pela Diretoria do CRBio-03. 
 
Art. 7º Esta Instrução entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2019. 
 
 

Porto Alegre, 09 de novembro de 2018 
 
 
 

                                                                    
Biól. Dra. Clarice Luz 

Presidente do Conselho 



 

CRBio 00478-03 
 

 
 

ANEXOS 

 

 
 
 

I - Protocolo de Concessão de Representação do CRBio – 03. 
 
II - Relato de Participação em Eventos de representantes do CRBio-03. 

 
 
 
 
 
  



 

PROTOCOLO DE CONCESSÃO 
 DE REPRESENTAÇÃO DO CRBio – 03 

 

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO (CRBio-03), autarquia federal, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.053.157/0001-36, com sede na Av. Taquara, nº 596, sala 

502, na cidade de Porto Alegre/RS, nesta ato representado por sua CONSELHEIRA 

PRESIDENTE, Sra. Clarice Luz, brasileira, bióloga, portadora da cédula de identidade n.° 

1010257391 e inscrita no CPF sob o n.° 288.604.540-34,  doravante denominada 

simplesmente CRBio-03; e, 

 

____________________, brasileiro, biólogo, (estado civil)_____, inscrito no CRBio-03 sob 

o n. _____ e no CPF sob o n. ______, residente e domiciliado na Rua_____, n. _____, na 

cidade de _______/RS, doravante denominado simplesmente Representante, e, em 

conjunto denominados PARTES; 

 

As Partes resolvem, de comum acordo, firmar o presente PROTOCOLO DE 

CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO CRBIO–03, conforme as cláusulas e 

condições a seguir: 

 

O Representante ora nomeado deverá atender à legislação profissional, exercendo 

suas funções no(a)___________________, no que pertine às políticas públicas de 

__________ respeitando os termos do presente Protocolo de Concessão de 

Representação do CRBio–03. 

 

Serão deveres do Representante: 

 

 Comparecer às reuniões e compromissos do(a) _________________________ 

quando requisitado; 

 Prestar contas ao CRBio-03 do produto de suas atividades, bem como dos assuntos 

postos em deliberação no(a) _____________________________________________; 



 

 Alinhar posicionamentos e entendimentos com o CRBio-03 para manifestação em 

reuniões do(a) ______________________________________________________; 

 

Fica estabelecido que o CRBio-03 poderá, a qualquer momento, revogar a presente 

representação. 

 

O Representante declara estar ciente e de acordo que o exercício dessa atividade 

não implica em vínculo empregatício. 

 

E, por estarem de acordo, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma. 

Porto Alegre, ____ de _____________ de ____. 

 

                                                            

Biól. Dra. Clarice Luz 
Presidente do Conselho 

CRBio 00478-03 
 

 

 

REPRESENTANTE 

 

 

 

 

Uso Interno 

 

Homologado pela Portaria n°_____________, de ___ de___________ de 20__. 

 

___________________________________ 

Coordenadora Administrativa do CRBio – 03. 



 

 

RELATO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE REPRESENTANTES DO CRBio-03 

 
 
 
  NOME DO EVENTO:* 

 

 
 
  DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO (Com endereço completo):* 

 

 
 
  PROPOSTA DO EVENTO (Máximo: 5 linhas): 

 

 
 

BREVE RELATO SOBRE O CONTEÚDO DO EVENTO (Pós-evento –  nº de participantes,       

impressão pessoal, manifestações emitidas como representante do CRBio-03, etc.)*: 

 

 
 
   FOTOS DO EVENTO**  (  ) SIM     (   )  NÃO 
   * Preenchimento obrigatório 
   ** Anexar fotos em jpg. com o nome do autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


