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ART   Anotação de Responsabilidade Técnica
BF   Balanço Financeiro
BO  Balanço Orçamentário
BP   Balanço Patrimonial
CASP  Contabilidade Aplicada ao Setor Público
CDI   Comissão de Divulgação e Comunicação
CEP   Comissão de Ética Profissional
CFAP  Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
CFBio  Conselho Federal de Biologia
CL   Comissão de Licitação
CLN   Comissão de Legislação e Normas
CLT   Consolidação das Leis Trabalhistas
COFEP Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional
CRBio  Conselho Regional de Biologia
CTC   Comissão de Tomada de Contas
DFC   Demonstração de Fluxo de Caixa
DOU   Diário Oficial da União
DVP   Demonstração das Variações Patrimoniais
MOFEP  Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional
SPW   Spiderwere Informática
TCU   Tribunal de Contas da União
TRT   Termo de Responsabilidade Técnica
VPA   Variações Patrimoniais Aumentativas
VPD  Variações Patrimoniais Diminutivas
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Sobre este relato

4

O Relatório da Gestão 2018 visa apresentar as atividades realizadas 
pelo Conselho Regional de Biologia da 6ª Região durante o exercício, que 
foi estruturado de forma a atender ao disposto no art. 70 da Constituição 
Federal, a IN TCU nº 63/2010, a DN TCU nº 154/2016, e a Portaria TCU nº 
59/2016 e as orientações do órgão de controle interno.

Paralelamente, permite ao CRBio-06 prestar contas à sociedade, aos 
Biólogos da aplicação dos recursos que arrecada e administra, assim 
demonstrando a transparência dos resultados da gestão. 

A linha de gestão registra, no planejamento, a constante atenção com a 
inovação, a integração e a melhoria da organização e do funcionamento 

do Sistema. As ações desempenhadas pelo CRBio-06 no ano de 2018 
estão alinhadas ao Planejamento Estratégico, elaborado pelos 
Coordenadores/ Plenário para o quadriênio 2018 a janeiro de 2022, o 
qual apresentou os  objetivos estratégicos, os programas de trabalho, as 
ações para o alcance dos objetivos e os mecanismos de monitoramento 
e de avaliação com vistas ao cumprimento da missão institucional do 
CRBIo-06, que é fortalecer a profissão de Biólogo através do 
planejamento, orientação, estimulo e fiscalização para o seu pleno 
exercício legal.

Ademais, no âmbito do Sistema CFBio/CRBios, compete aos Conselhos 
Regionais realizar o registro e a fiscalização do exercício profissional.
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Mensagem da Presidente
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 O CRBio da 6ª Região atuou no ano de 2018 com foco em três principais 
pilares: A regularização profissional através de registro, a fiscalização e a 
promoção da educação continuada, por meio de realização de minicursos 
e de palestras. Foi um ano em que fomos atores de grandes 
transformações em nosso Conselho.

Procuramos melhorar a infraestrutura, com a mudança para a nova sede, 
uma vez que acreditamos que um ambiente agradável impulsiona a 
produtividade e favorece o atendimento ao Biólogo. 

Nestas horas em que novos desafios estão sendo postos em prática, o 
sistema CFBio/CRBios é de fundamental importância, pois oferece um 
forte apoio, tanto com as suas ferramentas de comunicação, como em 
sua estrutura organizacional. 

Ressalta-se que temos em cada Estado de nossa jurisdição (Amazonas, 
Amapá, Acre , Roraima Rondônia e Pará) um Conselheiro representante. 
Ademais, atuamos nos referidos Estados e respectivos Municípios, onde 
existir um profissional da Biologia, lá estará o CRBio-06. 

Entre as prioridades que não podemos deixar de destacar, é a valorização 
da profissão a fiscalização, buscando a sensibilização dos profissionais e 
evidenciando com instituições governamentais e privadas, visando criar 
oportunidades para o biólogo, tendo como suporte os benefícios gerados 
para a população, foi uma das estratégias que colocamos em prática. 

As conquistas só virão a partir da mudança do tipo de visão que a 
sociedade tem do biólogo. Nos bastidores das ações do CRBio-06, está o 
Setor de Fiscalização, que desenvolve um trabalho extremamente sério e 
criterioso, atendendo todas as denúncias e efetuando vistorias na capital 
e nas cidades do interior de cada um dos estados da jurisdição. 

Todas as nossas representações se empenharam em seguir as 
orientações do Regional, o que demonstra e integração do nosso sistema. 
Este foi um ano de muitas atividades. Realizamos importantes palestras e 
cursos rápidos em que os profissionais puderam obter conhecimento. 

Apesar da crise que abateu a economia no País, o trabalho continuou. 
Como representante de uma classe tão importante, não podemos deixar 
de cumprir nossos objetivos. 

Externalizamos a nossa preocupação com a valorização do profissional e 
deixamos a certeza de que o CRBio-06 está sempre alerta, defendendo os 
interesses da classe, judicializando quando possível e o promovendo a 
progressiva consciência sobre o papel de atuação do Biólogo na 
sociedade.

Alcione Ribeiro Azevedo
Presidente do CRBIO-06
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Quem Somos
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a
O Conselho Regional de Biologia da 6  Região - CRBio-06 é uma Autarquia 
Federal, com personalidade jurídica de direito público, criado pela Lei n° 
6.684, de 3 de setembro de 1979, alterada pela Lei n° 7.019, de 30 de 
agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto n°88.438, de 28 de junho 
de 1983.

Biólogos

Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Fiscal

4363
10 
10
1 
4 Assessores Especiais

2 Administrativo

1 Serviços Gerais



VISÃO GERAL, ORGANIZACIONAL 
E AMBIENTE EXTERNO



O Conselho Regional de Biologia 6ª Região - CRBio-06, criado pela Resolução CFBio no 50/2005, de 18 de fevereiro de 2005, na forma do disposto na 
Lei n° 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7017, de 30 de agosto de 1982, regulamentada pelo Decreto n° 88.438, de 28 de junho 
de 1983, que em conjunto com o Conselho Federal de Biologia - CFBio constitui Autarquia Federal, dotado de personalidade jurídica de direito público e 
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro em Manaus, tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
Biólogo em sua área de jurisdição nos Estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, Rondônia e de Roraima. Até dezembro de 2018 possuía 
4.608 biólogos ativos, dos quais 2.195 registros ativos regulares. 
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CRBio-06

Missão

Defender, orientar e fiscalizar o profissional com o objetivo de valorizar e 
aprimorar a atuação com ética e responsabilidade; estimular seu 
desenvolvimento e promover sua satisfação como pessoa e profissional 
nas diferentes áreas de atuação - Meio Ambiente e Biodiversidade, Saúde 
e Biotecnologia e Produção - buscando excelência na qualidade dos 
serviços prestados à sociedade, disciplinar e fiscalizar o exercício 
profissional do Biólogo, representado em juízo e fora dele, os interesses 
gerais dos profissionais, assegurando a qualidade nos serviços prestados 
à sociedade, de acordo com a legislação vigente, código de ética do 
profissional Biólogo e demais normas estabelecidas pelo CFBio; incentivar 
o profissional, em coerência com sua formação e entendimento dos níveis 
de complexidade, organização e interações da vida em suas formas, ao 
respeito pela vida e liberdade, à adoção de práticas visando a conservação 
e valorização da diversidade biológica, ao compromisso com a melhoria 
da qualidade de vida das populações; contribuir para a formação e o 
aprimoramento dos profissionais da Biologia; zelar pelo bom conceito dos 
profissionais da Biologia; assegurar à sociedade que os serviços da 
biologia são prestados por profissionais habilitados.

Visão

O Conselho Regional de Biologia-6ª Região é uma 
Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito 
público, criado 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.

Visa ser referência nacional, como órgão de profissão 
regulamentada, politicamente articulado e formador de 
opinião em questões do meio ambiente, em 
biotecnologia e produção, e saúde consolidando a 
profissão biólogo como fator de proteção da sociedade.



Organograma

O CRBio-06 apresenta a seguinte 
estrutura organizacional:
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Plenário

Presidente

Vice-Presidente

Conselheiro TesoureiroConselheiro Secretário Comissões

Assessorias

Assessoria de
Informática

Assessoria de
Jurídica

Assessoria 
Contábil

Assessoria de 
Comunicação

Assessor da
Diretoria

EstagiáriosLogística
Gestão de 

Pessoal
Compras

Administrativo

Comissão de Licitação - CL

Comissão de Legislação
e Normas - CLN

Comissão de Formação e 
Aperfeiçoamento Profissional - CFAP

Comissão de Divulgação - CD

Fiscalização

Comissão de Patrimônio -CP

Comissão de Orientação e Fiscalização 
do Exercício Profissional - COFEP

Comissão de Tomada de Contas - CTC

Comissão Permanente de 
Ética Profissional - CPEP

Registro

Tesouraria

Atendimento 
ao Biólogo

Recepção

Fiscal Biólogo

Agente Fiscal

Estagiários

Assistente 
Financeiro

Assistente 
Contábil

Estagiários



Ambiente externo

Cadeia de Valor
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O Conselho Regional de Biologia da 6ª Região, é uma Autarquia Federal 
Especial que compõe a Administração Publica Indireta Federal, porém não 
recebe nenhum repasse de verbas de órgãos governamentais, suas 
fontes de rendas são provenientes de pagamento de anuidades e taxas 
dos profissionais da Biólogos.

Nestes últimos anos temos buscado reduzir o número de profissionais 
inadimplentes, pois esse índice afeta de forma considerável a nossa 
capacidade de arrecadação, restringindo muitas vezes os investimentos 
que são necessários para o desenvolvimento da profissão nos Estados 
que compõem a jurisdição do CRBio-06, que são Amazonas, Acre, Amapá, 
Pará, Rondônia e Roraima.

A crise que tem afetado o país nestes últimos anos tem contribuído de 
forma significativa com este índice de inadimplência, pois com a restrição 
de vagas de trabalho os Biólogos deixam de pagar suas anuidades, e 
assim compromete a gestão financeira da Entidade.

Temos também buscado uma solução para os conflitos de prerrogativas 
com outras profissões que muitas vezes ocupam o lugar que deveria ser 
do profissional Biólogo, neste sentido o CFBio tem buscado aperfeiçoar as 
Resoluções normativas que tratam do tema.

Ainda assim, temos envidado todos os esforços necessários para manter 
os investimentos previstos, principalmente aqueles que alcançam nossas 
atividades fins, uma vez que o trabalho de fiscalização, registro e 
educação continuada devem ser fomentados para que a sociedade 
receba uma melhor prestação de serviços pelos profissionais Biólogos.

O CRBio-06 não possui uma Cadeia de Valor. Em vista da pequena quantidade de 
funcionários habilitados, o desenvolvimento desta ferramenta ainda não foi 
possível. Está se estudando essa possibilidade.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
E GOVERNANÇA



Planejamento Estratégico

Mapa Estratégico
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Foi elaborado um plano de atividades no ano 
de 2017, o qual será desenvolvido no 
quadr iên io  2018 -2021,  onde foram 
estabelecidos os objetivos estratégicos a 
serem alcançados a cada ano. 

No exercício de 2018 deu-se início no 
desenvolvimento dos objetivos estratégicos, 
buscando: a eficácia nos serviços executados; 
a redução no número de inadimplência; a 
intensificação na fiscalização direta, com 
visitas aos Estados de jurisdição. Realizadas 
150 (cento e cinquenta) visitas/fiscalizações 
nos Estados do Amazonas, do Amapá, do Pará, 
do Acre, de Rondônia e de Roraima.

Missão: Defender, orientar e fiscalizar o profissional com o objetivo de valorizar e aprimorar a atuação com ética e responsabilidade;
estimular seu desenvolvimento e promover sua satisfação como pessoa e profissional nas diferentes áreas de atuação - Meio Ambiente e
Biodiversidade, Saúde e Biotecnologia e Produção - buscando excelência na qualidade dos serviços prestados à sociedade, disciplinar e 
fiscalizar o exercício profissional do Biólogo, representado em juízo e fora dele, os interesses gerais dos profissionais, assegurando a 
qualidade nos serviços prestados à sociedade, de acordo com a legislação vigente, código de ética do profissional Biólogo e demais 
normas estabelecidas pelo CFBio; incentivar o profissional, em coerência com sua formação e entendimento dos níveis de complexidade,
organização e interações da vida em suas formas, ao respeito pela vida e liberdade, à adoção de práticas visando a conservação e 
valorização da diversidade biológica, ao compromisso com a melhoria da qualidade de vida das populações; contribuir para a formação e
o aprimoramento dos profissionais da Biologia; zelar pelo bom conceito dos profissionais da Biologia; assegurar à sociedade que os
serviços da biologia são prestados por profissionais habilitados.

Visão: O Conselho Regional de Biologia-6ª Região é uma Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, criado 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.
Visa ser referência nacional, como órgão de profissão regulamentada, politicamente articulado e formador de opinião em questões domeio
ambiente, em biotecnologia e produção, e saúde consolidando a profissão biólogo como fator de proteção da sociedade.

Resultados
institucionais        

Excelência na qualificação e capacitação 
de Biólogos, em estreita colaboração

 com o sistema de ensino  

Participação sócio-politico-institucional
 junto às instituições públicas, privadas e 

sociedade civil visando a valorização
profissional, em defesa da sociedade.

Biólogos reconhecidos
 e valorizados 

Resultados
institucionais        

Contribuir para o desenvolvimento das competências 
e das habilidades dos profissionais inscritosPúblico-alvo 

Conscientizar os profissionais da importância e 
responsabilidade da ART perante a sociedade.

Processos

Tornar o processo 
de fiscalização 
mais efetivo 

 Aprimorar a
 comunicação
 institucional

 Fortalecer a imagem do
 CRBio-06 perante os
 profissionais inscritos

 e a sociedade

Promover, continuamente
 o aperfeiçoamento das 

Normas referente
à Biologia

Consolidar e buscar novas 
parcerias estratégicas 

Pessoas e Infraestrutura   Recursos Financeiros

Desenvolver competências
 dos integrantes do CRBio-06

 em consonância com os 
valores institucionais  

 Melhorar a infraestrutura
 fisica, tecnológica

 Promover a reestruturação
 organizacional
para otimizar a 

gestão do CRBio-06

  Garantir a 
sustentabilidade
 orçamentária e

 financeira do CRBio-06



Estrutura de Governança
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SOCIEDADE

Instâncias Externas
de Governança

TCU

Instâncias Externas
de Apoio à 

Governança

Auditoria
CFBio

Instâncias Internas
de Governança

A
lt

a
 A

d
m

in
is

tr
a
ç
ã
o

Plenário

Presidência

Vice-Presidência

Comissões

Instâncias Internas
de Apoio à

Governança

Tesouraria

Comissão de
Tomada de Contas

Governança corporativa é o sistema por meio do qual se exerce e se monitora o controle 
nas entidades. É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas. No CRBio-06 o sistema de governança apresenta a seguinte estrutura:



Informações sobre 
Dirigentes e Colegiados
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Organização do CRBIO-06

ÁREAS COMPETÊNCIAS

Plenário
 

Cumprimento do disposto nos art. 6º e 7º do Regimento Interno do CRBio-06.
 

Presidente
 

Cumprimento do disposto no art. 21 do Regimento Interno.
 

Vice-Presidente
 

Cumprimento do art. 23 do Regimento Interno do CRBio-06.
 

Conselheiro 
Secretário

 Cumprimento do art. 24 do Regimento Interno do CRBio-06.
 

Cons. Tesoureiro Cumprimento do art. 25 do Regimento Interno do CRBio-06. 
Secretaria

 
Fazer a inter-relação entre Diretoria e os demais setores do Conselho; garan�r e 

execução das tarefas dos subordinados; assessor ar a Presidência e Diretoria para a 
realização de demandas especificas; garan�r a eficiência e qualidade das ações 
administra�vas.

 

Atender as solicitações da diretoria, e em especial da Presidência, quanto as ações 
que visem dar solução administra�vas a s demandas ins�tucionais, e acompanhar 
frequência diária.

 

Assessoria da 
Tecnologia da 
Informação PF e PJ

 

Avaliar, adaptar e manter a rede ins�tucional as necessidades de funcionamento do 
Conselho quanto as questões da Tecnologia de Informação.

 

Assessoria de 
Comunicação Social

 
 

Elaborar e executar as ações de projeção e divulgação das a�vidades do Conselho, 
divididas em ações de comunicação social, eventos divulgação, mídia, home-page, e 
as a�vidades de imprensa.

 

Assessoria Jurídica PF 
e PJ

 
Prestar Consultoria assessoramento, exigindo a observância ao disposi�vos legais e 
fornecer embasamento legal para as decisões e ações do Conselho, representar o 
Conselho perante os tributos

 

Assessoria de 
Contabilidade

 
Manter a documentação contábil e fiscal dos d ocumentos organizada e atualizada; 
atuar dentro das normas contábeis, observando a legislação em vigor; atender as 
demandas da Assessoria Jurídica; dar suporte as a�vidades do Diretor Tesoureiro. 

Gestão de Pessoa Atender as demandas dos funcionários; controle dos bene�cios; elaborar e escala de 
férias; analise de licenças; avaliar a necessidade de treinamento; controle diário do 
pessoal. 

Compras Realizar tomadas de preço; efetuar compras; manter contato com fornecedores, 
manter cadastro atualizado e organizado das empresas prestadores de serviços;
preparar editais.

 
  

Logís�ca Zelar pelos bens materiais e patrimoniais do Conselho; dos recursos voltados as 
a�vidades de audiovisual; informá�ca; manter escalas de uso de veículos; cuidar da 
manutenção predial e conservação da sede, almoxarife do e protocolo geral. 

Tesouraria Promover a emissão de boletos de cobrança das importâncias corresponde as 
anuidades, taxas emolumentos e multas; manter registro atualizado do debito dos 
biólogos; manter fluxo de caixa atualizado. 

Registro Atender e orientar ao Biólogo e as Empresas; manter organizado o arquivo geral; 
conferir documentação para registro e entregar carteiras. 

Fiscalização Promover administra�vamente a cobrança das importâncias correspondentes as 
anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança 
administra�va/amigável; manter o cadastro atualizado. 

Regularização de 
débitos 

Pra�car todos os atos inerentes a Registro, Compras. RH e Logís�ca, dentro de suas 
competências e de acordo com as orientações emanadas da Sede, em razão de usa 
subordinação administra�va e técnica. 

Secretaria e 
administração 

Pra�car todos os atos inerentes a Registro, RH e Logís�ca, dentro de suas 
competências e de acordo com as orientações emanadas da Sede, em razão de suas 
subordinação administra�va e técnica. 

Alcione Ribeiro Azevedo
Presidente

Eduardo Ossumu Nagao
(de 01/01 a 11/01/2018)

Yaimile Benaion Alencar
(de 12/01 a 31/12/2018)

Vice-Presidente

Maria das Graças Vale Barbosa
(de 01/01 a 11/01/2018)

Solange Batista Damasceno
(de 12/01 a 31/12/2018)

Secretária

Aldenira Oliveira da Silva
(de 01/01 a 11/01/2018)

José Felipe de Souza Pinheiro
(de 12/01 a 31/12/2018)

Tesoureiro

Composição do Conselho Diretor

Órgão Deliberativo Superior
Ÿ Plenário

Órgãos Deliberativos e/ou 
Consultivos
Ÿ Conselheiro Secretário
Ÿ Conselheiro Tesoureiro
Ÿ Comissões Permanentes ou Transitórias 

e Grupos de Trabalho
Ÿ Assessorias Especiais

Ÿ Compras
Ÿ Gestão de Pessoas
Ÿ Logística
Ÿ Tesouraria
Ÿ Regularização de Débitos

Órgãos Executivos
Ÿ Presidente
Ÿ Vice-Presidente
Ÿ  Secretaria
Ÿ Administrativo
Ÿ Fiscalização



Canais de comunicação com a sociedade e partes 
interessadas
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Em conformidade com solicitação da Diretoria do Conselho Regional de 
Biologia da sexta região -  CRBio-06, a Ouvidoria, representada pelas 
Conselheiras Dayse Campista Ferreira, Semirian Campos Amoêdo e 
Solange Batista Damasceno apresentam o presente relatório 
simplificado.

Cabe destacar que o CRBio-06 não possui sistema de controle quanto aos 
assuntos que envolvem a Ouvidoria, possuímos apenas um correio 
eletrônico no formato tradicional, onde recebemos e enviamos e-mails. O 
recebimento é mediante preenchimento de formulário eletrônico 
constante no site oficial do Conselho, o qual até o fim de 2018 (ano de 
referência deste relatório), não possuía texto informativo sobre a função 
de uma Ouvidoria, assim como opção de encaminhamento de correio 
eletrônico de acordo com o assunto. O controle sobre o recebimento de 
reclamações e atendimento a estas é feito mediante troca de e-mails 
com os setores objeto da reclamação, porém não há mensuração de 
tempo de resposta. 

A seguir apresentamos um gráfico contendo os assuntos dos e-mails 
enviados para a Ouvidoria e sua correspondência numérica aproximada 
para o ano de 2018. Posteriormente detalhamos apenas os conteúdos 
dos e-mails relativos a reclamações e sugestões.

Relatório simplificado sobre as ações da ouvidoria 

Multa eleitoral – dúvidas e reclamações

Reclamações em geral

Convites

Informações sobre registro, emissão de ART, dívidas, boletos
pendentes, certidões, carga horária etc.

66%

26,5%

4,5% 3%

Sobre os itens 02 e 03, todos os e-mails foram respondidos com devidos 
esclarecimentos. As reclamações sobre multa eleitoral recebidas até 
abril de 2018, foram orientadas a elaborar justificativa eleitoral quando 
cabia e comunicação direta com a Comissão responsável. Após período 
de justificativa os registrados foram esclarecidos sobre a legalidade da 
cobrança da multa. Outros temas reclamados foram: alteração de 
endereço sem aviso prévio, causando devolutiva e demora no 
atendimento; descontentamento quanto ao fornecimento de 
informações, inexistência de mala-direta; demora no atendimento a 
solicitações simples como certidões e boletos; erro de grafia no 
documento oficial do biólogo; boleto não registrado em banco, sistema 
de emissão falho.

Em conclusão salientamos que os registrados procuram a Ouvidoria, 
com maior frequência para dirimir suas dúvidas e solicitar informações, 
muitas vezes encaminhando o mesmo e-mail para vários setores do 
Conselho.

1

2

3

4



Portal da Transparência
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Acessos em 2018

Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre 
atuação da unidade
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www.crbio06.gov.br

Em atendimento à Lei de Acesso a informação, mantemos todas as informações requisitadas pelo TCU 
em nosso Portal da Transparência. O acesso pode ser realizado através de aba específica no site do 
CRBio-06 www.crbio06.gov.br que direciona ao site do portal: 
http://186.202.166.17/spw/PortaltransparenciaCFBIO/Consulta.aspx?CS=JhUZ2mURn8U=

O Portal da Transparência é um canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer 
informações sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo Sistema CFBio/CRBios para conhecimento 
dos profissionais psicólogos e para a sociedade brasileira.



GESTÃO DE RISCOS
E CONTROLE INTERNO
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De acordo com o Regimento do CRBio-06, o Plenário é o órgão normativo e deliberativo Superior do CRBio-06 e a Diretoria é o órgão executivo e de 
apoio ao Plenário.

Plenário

Constituído por todos os 
Conselheiros do CRBio-06, é o 
órgão máximo de orientação, 
controle e disciplinamento 
normativo do CRBio-06. É 
composto por 10 (dez) 
Conselheiros Efetivos e 10 (dez) 
suplentes, todos biólogos.

Órgãos Deliberativos Específicos

O Conselho Regional de Biologia-
6ª Região é uma Autarquia 
Federal, com personalidade 
jurídica de direito público, criado 
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.
Os Conselhos Federal e 
Regionais de Biologia, criados 
pela Lei nº 6.684, de 3 de 
setembro de 1979, ficam 
desmembrados em Conselhos 
Federal e Regionais de 
Biomedicina e Conselhos Federal 
e Regionais de Biologia, 
passando a constituir entidades 
autárquicas autônomas.

Aplicam-se a cada um dos Conselhos 
Regionais desmembrados por esta 
Lei as normas previstas no Capítulo 
III da Lei nº 6.684, de 3 de setembro 
de 1979, Atuam conforme 
procedimento próprio e decidem 
pela manifestação conjunta e 
majoritária, de acordo com as suas 
competências específicas. São 
órgãos deliberativos específicos do 
CRBio-06: Comissão de Fiscalização, 
Comissão de Tomada de Contas e 
Comissão de Aperfeiçoamento. A 
competência de cada um dos órgãos 
deliberativos específicos está 
disposta na Resolução CRBio-06 nº. 
319/2013, que aprova o Regimento 
Interno do Conselho Regional de 
Biologia da 6ª Região.

Comissão de Tomada
de Contas

De acordo com o Regimento 
Interno do CRBio-06 – aprovado 
pela Resolução CFBio nº. 
319/2013 – CTC - Comissão de 
Tomada de Contas é composta 
pelos Conselheiros Efetivos. 

A CTC é a comissão responsável 
pelo acompanhamento da 
gestão financeira, orçamentária 
e patrimonial do CRBio-06, com 
os seguintes atributos:

1. Examinar as despesas 
quanto à sua legalidade, 
economicidade, eficácia e 
eficiência;

2. Deliberar sobre as propostas 
orçamentárias anual e os 
pedidos de abertura de 
créditos adicionais;

3. Analisar e deliberar sobre os 
processos de prestação de 
contas anual e exercer outras 
atividades afins compatíveis 
com as atribuições 
regimentais.

Diretoria

É composta e eleita 
bianualmente por Presidente, 
Vice-presidente, o Conselheiro 
Secretário e Conselheiro 
Tesoureiro. À Diretoria compete 
acompanhar a execução dos 
trabalhos técnicos e 
administrativos do CRBio-06 
verificar o desempenho das 
atividades e formular sugestões 
para o aprimoramento dos 
trabalhos.

Gestão de Riscos e Controle Interno

19

Estabelecimento
do contexto

Mapeamento 
dos processos

Identificação
de riscos

Análise de 
riscos

Avaliação
de riscos

Priorização 
de riscos

Tratamento
dos riscos Monitoramento Comunicação



aRELATO INTEGRADO 2018 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 6  REGIÃO 

Composição da Comissão de Tomadas de 
Contas - CTC

Conselheira Aldenira Oliveira da Silva – Coordenadora
Período: 12/01/2018 a 31/12/2018
Membros titulares: 
Conselheiro – Secretário - Ronildo Baiatone Alencar
Período: 12/01/2018 a 31/12/2018
Conselheira - Vogal - Climéia Correa Soares
Período: 12/01/2018 a 31/12/2018a Diretoria é o órgão executivo e de 
apoio ao Plenário.

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

A Entidade não possui unidade de auditoria interna, a análise das contas, 
bem como das despesas e receitas é realizada a cada trimestre pela 
Comissão de Tomada de Contas (CTC) do CRBio-06, emitindo parecer que 
é submetido para apreciação da Diretoria, do Plenário e encaminhado ao 
Conselho Federal de Biologia para as providências cabíveis, conforme 
previstas em Resoluções CFBio nº 347 de 08 de agosto de 2014.

Atividades de Correição e apuração de ilícitos 
administrativos

Não houve atos ilícitos administrativos que demandassem a instauração 
de processos administrativos disciplinares no referido exercício.

Gestão de riscos e controles internos

A Diretoria do CRBio-06 estabelece um controle sobre os recursos, 
submetendo anualmente o planejamento ao Plenário para apreciação.
A Comissão de Tomada de Contas (CTC) no uso de suas atribuições: a) 
analisa a proposta orçamentária e suas reformulações, bem como 
examina a documentação comprobatória dos atos de gestão financeira 
do CRBio-06; b) analisa as prestações anuais de contas do CRBio-06; c) 
aprecia matéria financeira e de repercussão financeira. Processos 
administrativos disciplinares no referido exercício.

Política de remuneração dos administradores e 
membros do colegiado

Os serviços prestados pelos conselheiros e membros do CRBio-06 têm 
caráter voluntário e gratuito. Os membros são eleitos por meio do voto 
dos biólogos nos Conselhos Regionais.

Informações sobre a empresa de auditoria 
independente contratada

No exercício em referência a entidade não manteve contrato com 
empresa de auditoria independente.

20



RESULTADOS DA GESTÃO
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Objetivos estratégicos

Principais projetos e ações
Realização de vistorias em empresas e outras
instituições.

Objetivo estratégico

Atuar como fator de proteção da sociedade

Investimento total

31.172,90

Indicadores

Realização das atividades programadas

META
ATINGIDA 

70%

REALIZADO80%

META

Número de fiscalizações realizadas

META
ATINGIDA 

200

REALIZADO286

META

Número de ART´s emitidas

META
ATINGIDA 

1500

REALIZADO2218

META

TRTs (Novas e Renovações)

Área Biotecnologia 7

Área Saúde 9

Área Meio Ambiente 31

Total 47

Processos

Ético Disciplinares 7

Administrativos 2

Total 9

Fiscalizações

Externa 151

Interna 135

Total 286

Atuação Jurídica em Concursos Públicos

Ações Judiciais 1

Recursos Administrativos 211

Total 212



aRELATO INTEGRADO 2018 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 6  REGIÃO 

23

Revistas/Informativos

Tiragem no Exercício

0
Nº de Informativos/Nº de Edições no Exercício

98

Nº de Revistas/Nº de Edições no Exercício

1

Tiragem no Exercício

0

Palestras Institucionais 13

Participação em Eventos Científicos,
Técnicos, Congressos 3

Representação em Colegiados Estaduais
e/ou Municipais 5

Reuniões no exercício:

33
Comissões e Grupos de Trabalho

Diretoria 12

Sessões Plenárias 12

Comissão de Formação e Aperfeiçoamento 
Profissional – CFAP/CRBi06:

Histórico
A Comissão CFAP do Conselho Regional de Biologia-CRBio-06 no ano 
de 2018 foi composta pelos seguintes Conselheiros titulares e 
suplentes:

1. Yamile Benaion Alencar - Coordenadora;
2. José Felipe de Souza Pinheiro;
3. Ronildo Baiatone Alencar;
4. Semirian Campos Amoêdo;
5. Aldenira Oliveira da Silva.

Competências da Comissão:
Ÿ Análise de assuntos relativos aos cursos de Biologia existentes e 

propostos;
Ÿ Estudo de currículos e definições técnicas da profissão e das 

incompatibilidades com outras profissões;
Ÿ  Realização de seminários, cursos, simpósios e outros;
Ÿ Apreciação de outros assuntos pertinentes à sua área de 

atuação.

Programa III – gestão de formação, qualificação 
e orientação

Objetivo estratégico
Ÿ Integrar o Sistema CFBio/CRBios com os espaços de Formação 

do Biólogo.

Justificativa
Com o objetivo de valorizar o crescimento profissional do biólogo o 
sistema CFBio/CRBios estabeleceu normas e procedimentos para o 
registro e aprimoramento do biólogo. Este projeto visa fomentar o apoio 
do sistema em ações que estimulem o aperfeiçoamento e a busca da 
excelência, do conhecimento e do desempenho do profissional biólogo 
para melhor atender a sociedade.

Objetivos
Propiciar o desenvolvimento do programa de educação continuada, 
apoiando a realização de eventos e cursos com temas voltados às áreas 
de atuação, à legislação profissional, à técnica e à modernização do 
exercício da profissão, de forma a capacitar o Biólogo para o eficiente 
desempenho de suas atividades.
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Metas
Apoiar a realização de eventos voltados para as áreas de atuação do 
biólogo.

Área Responsável
Comissão de Formação do exercício profissional-CFAP.

Ações desenvolvidas e metas atingidas
Realizar durante o período de 12 meses um total de 10 palestras em 
Instituições de Ensino e Pesquisa pública e privada- Foram realizadas o 
total de 13 palestras em Instituições de Ensino e Pesquisa pública e 
privada com participação de aproximadamente 80 participantes, dos 
quais estudantes de cursos de Ciências Biológicas e profissionais 
registrados nos Estados da jurisdição;

Realização de palestras

META
ATINGIDA 

10

REALIZADO13

META

Realizar no mínimo 10 visitas a Instituições de Ensino e Pesquisa pública 
e privada para Encontro com Coordenadores de Cursos de Ciências 
Biológicas- Foram realizadas o total de 13 visitas a Instituições de Ensino 
e Pesquisa pública e/ou privada para palestras sendo em 04 Encontro 
com Coordenadores de cursos nos Estados da jurisdição;

Visitas a instituições de ensino 

META
ATINGIDA 

10

REALIZADO13

META

Atingir o público alvo de no mínimo 50 participantes da área das Ciências 
Biológicas, alunos, professores e demais interessados em cada 
instituição. Foi atingida a meta no total de doze meses aproximadamente 
1.040 participantes.

Público-Alvo atingido

META
ATINGIDA 

50

REALIZADO1040

META

Classificação orçamentária
Exposições, congressos e conferências  
Investimento total: R$ 8.000,00 (Oito mil reais)
Realizado: R$ 7.933,75 (Sete mil novecentos e trinta e três reais e 
setenta e cinco centavos);
Porcentagem de execução da Rubrica: 99,92%
Saldo a realizar: 6,25 (Seis reais e vinte e cinco centavos)

Objetivo estratégico  
Ÿ Integrar o Sistema CFBio/CRBios com os espaços de Formação 

do Biólogo.

Justificativa
Realizar cursos e palestras para atualização e aperfeiçoamento dos 
profissionais biólogos como forma de proporcionar a fiscalização 
preventiva/orientativa, neste sentido, o Sistema, o Sistema Conselho 
Federal e Conselhos regionais de biologia realizam cursos e palestras, 
visando promover a discussão e a reflexão sobre temas de interesse da 
classe.

 Objetivos
Oferecer aos biólogos cursos e palestras de qualidade, propiciando o 
aprimoramento dos profissionais das Ciências Biológicas.

Investimento total

7.933,7599,92%

Meta
Realizar Cursos e Palestras pelo Conselho Regional de Biologia-CRBio-06.

 Área responsável
Comissão de Formação do exercício profissional-CFAP.

Ações desenvolvidas e metas atingidas
Realizar durante o período de 12 meses um total de 10 palestras em 
Instituições de Ensino e Pesquisa pública e privada visando orientar o 
profissional Biólogo, os Coordenadores de cursos de Ciências Biológicas, 
alunos de cursos de Ciências Biológicas e demais interessados na área- 
Foram realizadas o total de 13 palestras em Instituições de Ensino e 
Pesquisa pública e privada com participação de aproximadamente 80 
participantes, dos quais estudantes de cursos de Ciências Biológicas e 
profissionais registrados nos Estados da jurisdição;
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Realização de palestras

META
ATINGIDA 

10

REALIZADO13

META

Realizar no mínimo 10 visitas a Coordenações de Cursos de Ciências 
Biológicas em Estados da jurisdição, visando orientação sobre a matriz 
curricular dos cursos quanto ao atendimento das Resoluções 227/2010 e 
300 do CFBio dentre outros assuntos pertinentese a área- Foram 
realizadas o total de 13 visitas a Instituições de Ensino e Pesquisa pública 
e/ou privada para palestras sendo em 03 instituições foi realizado 
Encontro com Coordenadores de cursos de Ciências Biológicas nos 
Estados da jurisdição;

Realização de visitas a coordenação de cursos  de
Ciências Biológicas

META
ATINGIDA 

10

REALIZADO13

META

Realizar no mínimo 2 reuniões da CFAP regional com a participação de
representantes de organizações, entidades de classe, e membros de 
diretório deEstudantes de Biologia (CABIO) visando orientação e 
fortalecer a part icipação Sócio-Pol ít ico- inst itucional e ou 
desenvolvimento de parcerias – A referida meta não foi atingida tendo 
em vista demanda de atividades realizadas pela Coordenadora, sendo 
programada para o ano de 2019.

Realização de reuniões do CFAP Regional

2

REALIZADO0

META

META NÃO
ATINGIDA

Participar de reuniões para intercâmbio de informações no sistema 
CFBio/CRBios entre CFAP e as CFAPs de Outros Estados da jurisdição 
visando o aperfeiçoamento e treinamento profissional dos membros da 
comissão - A referida meta não/ foi atingida tendo em vista motivo de foro 
íntimo, a Coordenadora da CFAP não participou da reunião conjunta das 
CFAPs realizada em Recife, PE. Entretanto, a mesma encaminhou ata da 
referida reunião e seus desdobramentos aos membros da comissão CFAP.

Programa III – Gestão de formação, qualificação 
e orientação

Objetivo estratégico  
Ÿ Integrar o Sistema CFBio/CRBios com os espaços de Formação 

do Biólogo.

 Justificativa
A representação do Conselho em eventos fortalece a imagem da 
profissão de biólogo, projetando sua atuação e difundindo seu escopo de 
fator de proteção da sociedade.

 Objetivos
Propiciar representatividade do sistema CFBIO/CRBios em eventos 
nacionais e internacionais, promovendo a integração do sistema no 
contexto sócio econômicopolítico e cultural do país.

Meta
Representar o sistema CFBio/CRBios em eventos nacionais de interesse a 
classe, mediante recebimento de convite oficial condicionado a 
disponibilidade econômicofinanceira.

 Área responsável
Comissão de Formação do exercício profissional-CFA

Ações desenvolvidas e metas atingidas
Por meio da participação em palestras e eventos de IES, órgãos públicos 
e de outra entidade de classe o CRBio-06 busca aproximação e 
estabelecimento de vínculo. O órgão será sempre representado nestas 
ocasiões por seus conselheiros. As ações e execução das metas 
propostas para intercâmbio de informações da comissão CFAP do CRBio-
06 são fundamental importância pois alcançou maior número de 
profissionais da área e aumento do número de registrados.

As ações e execução das metas propostas para intercâmbio de 
informações da Comissão CFAP do Conselho Regional de Biologia-CRBio-
06 foram de fundamental importância pois além da capacitação dos 
profissionais e estudantes por meio de cursos e palestras, proporcionou 
maior visibilidade das ações do conselho perante a sociedade e 
consequentemente maior número de registros de biólogos.

As ações para o envolvimento das instituições no processo de 
disseminação das informações sobre o papel do Biólogo na Sociedade, 
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suas competências e atribuições nos diferentes campos de atuação 
contribuíram significativamente com a difusão do conhecimento sobre a 
profissão fator primordial para alcançar os objetivos propostos no 
planejamento estratégico do Conselho no ano de 2018.

Principais resultados/metas alcançadas:
No ano 2018 além das atividades inerentes a comissão CFAP tais como 
análise de processos e parecer de registros de pessoa física foram 
realizadas várias palestras institucionais, participação em eventos 
científicos, técnicos, cursos e representação em colegiados estaduais e 
municípios nos Estados da jurisdição a saber (AM, AC, PA, RO, RR) com 
participação de Conselheiros e do fiscal Biólogo (Tabela 01).

Fazendo-se uma retrospectiva no ano de 2017 o CRBio06 participou do 
Fórum Nacional do Sistema CFBio/CRBios e Coordenadores de Cursos de 
Ciências Biológicas realizado em Brasília, DF, na ocasião foi concedido o 
Selo CFBio de qualidade de Cursos de Ciências Biológicas –Edição 2017, a 
Universidade Federal do Amazonas, Campus Sede, Licenciatura em 
Ciências Biológicas- curso MEC n°. 398 em 15.09.17.

O ano de 2018 culminou com realização de várias Palestras e mini Cursos 
visando a educação continuada nos Estados da Jurisdição, destacando-
se por período, o mini Curso de “Genética Forense” com carga horária de 
10 horas, ministrado pelo Prof. Dr. Elizeu Fagundes, Conselheiro Federal e 
Coordenador do Laboratório por diagnóstico de DNA da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. O Curso foi realizado de 25 a 26 de maio de 2018 
no Auditório Paulo Burheim na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. 
A Palestra teve participação de aproximadamente 80 participantes, dos 
quais estudantes de cursos de Ciências Biológicas e profissionais 
registrados. O mini curso contou com aproximadamente 20 inscritos. O 
total de 20 vagas foram ofertadas, sendo requisito para inscrição a 
doação de alimentos não perecíveis, distribuído pelo CRBio06 a 
instituição de caridade na cidade de Manaus. O Sistema CFBio/CRBios 
patrocinou o mini curso de Genética forense com diárias e passagens 
aérea para o palestrante.

Destaca-se também no presente ano a realização de palestra e do mini 
curso intitulado “Microbiologia ambiental”, com carga horária de 10 
horas, ministrado pela Profa. Dra. Yamile Benaion Alencar, Vice 
Presidente do CRBio-06 e Coordenadora CFAP, sendo realizado em Boa 
Vista, RR junto a Universidade Federal de Roraima, Auditório Prof. Dr. 
Pablo Oscar Amezega nos dias 17 e 18 de outubro de 2018. A palestra 
teve como tema “ O CRBio-06, o Biólogo e áreas de atuação do 
profissional” contou com participação de estudantes, profissionais 
registrados e coordenadores de cursos do estado.

O curso gratuito teve como objetivo principal capacitar os inscritos 
quanto a métodos de tipagem de microrganismos patógenos em águas, 

com ensaios in vitro, onde cada participante puderam vivenciar a teoria e 
a prática da área de saúde, metodologias de coleta e análise, assim como 
confecção de relatórios de ensaio das atividades. O total de 20 vagas 
foram ofertadas, sendo requisito para inscrição a doação de produtos de 
higiene pessoal, distribuído pela Conselheira Rosana Melquiades ao 
abrigo do idoso Maria Lindalva Teixeira de Oliveira. A Universidade 
Federal de Roraima apoiou o mini curso e palestra com o local, pessoal 
administrativo e recurso de áudio visual.

Total das metas/atividades realizadas pelo CRBio06 e Comissão
CFAP/CRBio-06 nos anos de 2017 a 2018.

METAS 2017 2018

Palestras ins�tucionais 27 13

Par�cipação em eventos cien�ficos, técnicos, congressos 4 3

Representação em colegiados Estaduais e/ou municípios 5 5

Cursos de capacitação Ministrados 0 2

Encontro com Coordenadores de Cursos de Ciências Biológicas 4 3



ALOCAÇÃO DE RECURSOS E 
ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO



Caros Biólogos,

A Tesouraria integra a estrutura administrativa, vinculada a Presidência do 
Conselho Regional de Biologia da 6a Região - CRBio-06, que abrange os Estados 
do Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia e Roraima, conforme disposto no 
regimento interno do CRBio-06. As competências regimentais fundamentam a 
definição das diretrizes inseridas.

As tarefas executadas pela Tesouraria se relacionam com o planejamento, 
orçamento e administração financeira, sob a supervisão da Comissão de 
Tomadas de Contas (CTC) do CRBio-06 e CFBio que atuam como auditores 
fiscais.

Contudo, também é sua competência coordenar, apoiar e supervisionaras 
atividades relacionadas às funções citadas acima, exercer papel articulador 
com as demais Comissões, que compõem a administração, no processo de 
elaboração e acompanhamento da execução das atividades vinculadas à 
Proposta Orçamentária do CRBio-06.

O monitoramento da execução da Proposta Orçamentária aprovada contribuiu 
para a realização das Metas estabelecidas, além de auxiliar a tomada de decisão 
de forma tempestiva, facilitando a cooperação, a articulação e a integração 
entre as comissões e demais áreas do CRBio-06, melhorando a gestão, e 
favorecendo a prestação de contas. Ressalta-se que a elaboração da proposta 
orçamentária considerou as despesas fixas destinadas à execução dos serviços 
e à manutenção da entidade e buscou atender às estimativas de gastos de 
projetos discricionários. Sendo assim, os gastos foram fixados de acordo com 
sua relevância e grau de prioridade, conforme descrito seguir:

Despesas Obrigatórias: definidas pelo caráter continuado e imprescindível para 
a realização das premissas fundamentais que representam para a entidade 
como uma obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 

exercícios (despesas de pessoal e encargos sociais, despesas com fiscalização, 
despesas contratuais e mobiliárias e despesas judiciais).

Despesas Discricionárias: definidas como continuidade de atividades e 
objetivos em destaque por não constituírem obrigações legais e nas quais o 
gestor tem uma maior liberdade para decisão de aplicação.

As dificuldades orçamentárias se constituem em um grande desafio para gestão 
admistrativa, principalmente em razão da crise econômica que o Brasil vem 
enfrentando e que tem contribuído com o desemprego. Como consequência 
desse cenário, temos recebidos pedidos de baixa de registros,  inadimplências 
dos profissionais pelo não pagamento das anuidades, fatores que interferem  
diretamente na arrecadação de recursos.

Essa situação exigiu esforços e constantes ajustes para o aprimoramento dos 
procedimentos de gestão orçamentária e financeira no sentido de elevar a 
produtividade e a efetividade dos recursos empregados, sem comprometer a 
qualidade da prestação de serviços exercidos por este CRBio-06.

A conformidade e a confiabilidade do conteúdo contido neste capítulo 
encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos principais 
sistemas informatizados do CRBio-06 (contabilidade e orçamento, folha de 
pagamento e financeiro) e foram atestados pelos responsáveis das áreas na 
elaboração deste Relato Integrado de 2018. Concluindo, DECLARO que os 
padrões de gestão do Conselho Regional de Biologia da 6a Região atendem aos 
requisitos de conformidade e confiabilidade das informações prestadas neste 
capítulo. 

Declaração da Tesouraria

José Felipe de Souza Pinheiro
Conselheiro Tesoureiro

CRBio 90180/06-D
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Gestão Orçamentária e Financeira 
DESPESAS CORRENTES

GRUPO DE DESPESAS
EMPENHADAS R$ LIQUIDAÇÃO VALORES PAGOS R$

2018 2017 2018 2017 2018 2017
1. Despesas de Pessoal 350.198,13 324.430,45 350.198,13 324.430,45 342.006,97 324.430,45

Remuneração de Pessoal 228.935,16 212.310,41 228.935,16 212.310,41 228.935,16 212.310,41
Encargos Patronais 72.497,53 61.266,18 72.497,53 61.266,18 64.306,37 61.266,18
Bene�cios a Pessoal 48.765,44 50.853,86 48.765,44 50.853,86 48.765,44 50.853,86

2. Uso de Bens e Serviços 450.261,77 410.299,14 450.261,77 410.299,14 444.152,59 401.003,74
Material de Consumo 13.717,47 7.638,04 13.717,47 7.638,04 13.717,47 7.638,04
Serviços 305.730,65 264.704,40 305.730,65 264.704,40 299.621,47 255.409,00
Diárias 43.319,79 53.834,00 43.319,79 53.834,00 43.319,79 53.834,00
Passagens 36.541,86 33.050,70 36.541,86 33.050,70 36.541,86 33.050,70
Demais Elementos do grupo 50.952,00 51.072,00 50.952,00 51.072,00 50.952,00 51.072,00

3. Financeiras 73.587,56 50.188,10 73.587,56 50.188,10 73.489,56 50.141,40
Serviços Bancários 73.587,56 50.188,10 73.587,56 50.188,10 73.489,56 50.141,40

3. Outras Despesas Correntes 301.994,31 288.519,87 301.994,31 288.519,87 284.177,48 280.013,47
Subvenções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tributos 24.695,75 0,00 24.695,75 0,00 24.695,75 0,00
Contribuições 271.587,82 286.861,01 271.587,82 286.861,01 253.770,99 278.354,61
Demais elementos do grupo 5.710,74 1.658,86 5.710,74 1.658,86 5.710,74 1.658,86
DESPESAS CORRENTES (1+2+3) 1.176.041,77 1.073.437,56 1.176.041,77 1.073.437,56 1.143.826,60 1.055.589,06

DESPESAS DE CAPITAL

GRUPO DE DESPESAS
EMPENHADAS R$ LIQUIDAÇÃO VALORES PAGOS R$

2018 2017 2018 2017 2018 2017
5. Inves�mentos 31.368,00 594.759,16 31.368,00 594.759,16 31.368,00 579.864,16

Obras e Instalações 0,00 70.558,22 0,00 70.558,22 0,00 70.558,22
Equipamentos e Material Permanentes 31.368,00 24.200,94 31.368,00 24.200,94 31.368,00 9.305,94
Inversões Financeiras 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

7. Amor�zação da Dívida 60.000,00 25.000,00 60.000,00 25.000,00 60.000,00 25.000,00
Amor�zação de Emprés�mos 60.000,00 25.000,00 60.000,00 25.000,00 60.000,00 25.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 91.368,00 619.759,16 91.368,00 619.759,16 91.368,00 604.864,16
TOTAL GERAL 1.267.409,77 1.693.196,72 1.267.409,77 1.693.196,72 1.235.194,60 1.660.453,22

Em 2018, as despesas executadas atingiram 90,41% montante arrecadado.

As despesas correntes representaram cerca de 92,79% da despesa total e apresentaram uma 
média de gasto mensal de, aproximadamente, R$ 98.003,48 (noventa oito mil três reais e quarenta 
e oito centavos), sendo as de maior relevância descritas a seguir:

Pessoal, Encargos e Benefícios
Ÿ Remuneração de pessoal: 18,06%
Ÿ Encargos patronais: 5,72%
Ÿ Benefícios: 3,85%

Uso de bens e serviços
Ÿ Os serviços se referem as despesas fixas e variáveis para manutenção: 24,12%
Ÿ O material de consumo se refere aos bens adquiridos para  consumo nas atividades: 

1,08% 

O orçamento para o exercício de 2018 foi 
estimado em R$ 1.257.220,00 (um milhão 
duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e 
vinte reais) , aprovado pelo Plenário do CRBio-
06.

A arrecadação do Exercício foi  de R$ 
1.401.817,29 (um milhão quatrocentos e um mil 
oitocentos e dezessete reais e vinte e nove 
centavos), ultrapassando em 11,50% o total da 
receita prevista. Desse montante, foram 
empenhadas e liquidadas despesas no valor de 
R$ 1.267.409,77 (um milhão duzentos e 
sessenta e sete mil quatrocentos e nove reais e 
setenta e sete centavos), representando 
90,41% da receita prevista.

Execução Orçamentária

Despesas de Pessoal Uso de Bens e Serviços

35,53%

27,633%
23,83%

5,81%

4,73%2,47%

Financeiras Outras receitas recorrentes

InvestimentosAmortização de dívidas

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Receita Arrecadada 1.401.817,19

Despesa Realizada 1.267.409,77

Superávit Orçamentário 134.407,52



aRELATO INTEGRADO 2018 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 6  REGIÃO 

A política de gestão de pessoas praticada pelo CRBio-06 é pautada nas 
diretrizes institucionais  desenvolvida por meio das ações específicas 
na área de recursos humanos, que buscam a valorização do seu corpo 
funcional.

Tem como finalidade motivar e comprometer os funcionários com os 
resultados operacionais da unidade de trabalho e, consequentemente, 
com os objetivos finalísticos da organização.

Conformidade Legal
Para assegurar a conformidade da gestão de pessoal, o CRBio-06 
observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Federal e órgãos de controle. Conforme a seguir:

Ÿ Constituição Federal;
Ÿ Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
Ÿ DL n.º 5.452/1943, Lei n.º 13.467/2017;
Ÿ Lei n.º 6.019/1974
Ÿ Leis n.º 8.036/1990 e 8.212/1991;

Avaliação da força de trabalho

30

Gestão de Pessoas

3 3

5

Total de Colaboradores

Funcionários Efetivos Temporários Estagiários

Bolsa auxílio dos estagiários 

Carga Horária Valor Quantidade

4 R$ 400,00 4

4 R$ 650,00 1

 

 

 

 Até 21 anos
entre 37 e 
51 anos

 acima de 
51 anos

Funcionários Efetivos

Temporários

0

0

2

3

  

 

0

0

entre 22 e 
36 anos

1

0

Representatividade por Faixa Etária

 Millennials Geração Y  Geração X Baby 
Boomers

 

 

Estagiários

TOTAL 0 5

  

 

06

00 05

Representatividade
por Gênero

 

3 Funcionários Efetivos 0

1 Temporários 2

1 Estagiários 4

5 Total 6

Representatividade por Faixa Salarial 

Funcionários 
Efetivos

Faixa Salarial
Funcionários 
Temporários

0 Até 1.000,00 1

0 De 1.000,01 a 2.500,00 1

3 De 2.500,01 a 3.000,00 0

0 De 3.000,01 a 3.500,00 1
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Estratégia de recrutamento e alocação de 
pessoas
A admissão de empregados ao quadro do CRBio-06 é precedida de 
Concurso Público, que deve obedecer aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, constantes no Art. 37 da 
Constituição Federal. Excetuam-se dessa disposição os empregos aqui 
definidos como de Provimento em Comissão, os quais são de livre 
contratação e extinção. 

As descrições componentes do cargo têm o objetivo de definir as 
relações de competência, atribuições, requisitos essenciais e 
responsabilidades necessários para o desempenho das atividades do 
CRBio-06.

Para realização de concurso são considerados fatores como: 
desligamentos de empregados, dimensionamento da força de trabalho, 
complexidade da estrutura do CRBio-06, disponibilidade orçamentária e 
financeira e projeções futuras do quadro de pessoal.

Detalhamento da despesa de pessoal 

Comparativo do gasto com pessoal

O gasto com pessoal teve um aumento de 7,94% em relação ao ano de 
2017. Os fatores que levaram ao incremento desse gasto foram o 
reajuste anual que é concedido, neste ano de 16% somando ao aumento 
do valor do Ticket-Alimentação.

31

182.393,01

7.880,01

20.597,26
17.314,18

750,70

72.497,53

48.765,44

Salários

13º Salários

Função Gratificada

Horas Extras

Férias

Encargos Patronais

Benefícios

324.430,45

350.198,13

2017 2018

Diminuir a rotatividade de empregados 
Nos últimos anos temos enfrentando uma alta rotatividade dos 
empregados do CRBio-06, e dessa forma compromete a qualidade dos 
serviços prestados aos profissionais da biologia, bem como à sociedade. 
Nosso desafio é tornar a permanência dos empregados mais atrativa 
diante das outras oportunidades que surgem no mercado de trabalho, 
com valorização profissional e aperfeiçoamento dos seus conhecimen-
tos.

A manutenção do quadro de pessoal deve atender aos parâmetros 
estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal. Assim, faz-se 
necessária a recomposição da força de trabalho, através de realização de 
concurso público para provimento de vagas.

Principais desafios e ações futuras 

Um dos principais desafios para a área de gestão 
de pessoas consiste na adequação das rotinas 
trabalhistas à nova metodologia do Governo para 

verificação do cumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas pelos órgãos públicos. Essa ferramenta é denominada 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (e-Social), que tem por objetivo padronizar a transmissão, 
validação, armazenamento e distribuição dessas informações.

Os órgãos públicos têm previsão para iniciar a utilização do e-Social em 
a

janeiro/2020. Neste sentido, o Conselho Regional de Biologia - 6  Região 
deverá criar/incentivar uma política de comunicação eficiente para que 
todos os fatos que interferem na folha de pagamento dos  
empregados/estagiários sejam registrados e enviados ao Governo 
dentro dos prazos estipulados. 
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Conformidade Legal
A base legal das contratações e compras contemplam as razões de fato e 
de direito que fundamentam as demandas dos produtos ou do serviço 
que se pretende contratar, apontando, como balizadores as seguintes 
leis: Constituição Federal, Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/14, IN 
05/2017(STI/MP).

Detalhamento dos Gastos das Contratações 
por finalidade e especificação dos tipos de 
serviços contratados para o funcionamento 
administrativo
No exercício de referência todas as despesa administrativas do CRBio-06 
foram realizadas por dispensa de licitação, baseadas nos incisos I e II do 
Art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Contratos em 2018 
No exercício de 2018 o CRBio-06 manteve 06 (seis) contratos para 
Prestação de Serviços:

Ÿ Assessoria Contábil
Ÿ Assessoria Jurídica
Ÿ Assessoria de Informática
Ÿ Assessoria de Comunicação
Ÿ Assessoria da Diretoria
Ÿ Licença e Manutenção de Sistemas

Devido ao orçamento restrito, a maior despesa do CRBio-06 se dá na área 
de pessoal, por esta razão as demais despesas são realizadas dentro 
limite legal anual para dispensa de licitação, como determina a 
legislação vigente.

No período a modalidade onde os gastos mais expressivos foi a 
Contratação por Dispensa, não havendo nenhum contratação por 
inexigibilidade.

Gestão de Licitação e Contratos

Contratações Diretas Dispensas Inexigibilidades

Funcionamento Administra�vo 188.369,78 0,00

Despesas Finalís�cas 49.264,34 0,00

Tecnologia da Informação 33.877,74 0,00

Fortalecimento Ins�tucional 22.899,62 0,00

Gasto por Modalidade 294.411,48 0,00

Modalidade Valor (R$) %
Convite 0,00 0,00%
Dispensa 294.411,48 23,25%
Inexigibilidade 0,00 0,00%
Folha de Pagamento 350.198,13 27,65%
Diárias 43.319,79 3,42%
Outros 579.480,37 45,68%

TOTAL 1.267.409,77 100%

Contratações diretas: participação nos
processos de contratação, principais
tipos e justificativas para realização 
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Entre os resultados alcançados decorrentes dos investimentos 
realizados, pode-se destacar:

Resultados alcançados

O aprimoramento da infraestrutura 

do Conselho decorrente da melhoria 

nos processos de manutenção

Melhoria da qualidade no 
atendimento aos profissionais da 
Biologia e à sociedade

Melhoria da qualidade dos 

ambientes, principalmente quanto 

à manutenção e climatização

Desfazimento de ativos
No exercício em referência, não houve nenhum tipo de baixa de ativos.

Principais desafios e ações futuras
Estabelecer um controle mais eficiente dos bens patrimoniais do 
Conselho. Instituir comissão de bens patrimoniais para que o inventário 
físico seja atualizado e seus valores possam ser conciliados com os 
registros contábeis.  

Gestão patrimonial e infraestrutura

a
O Conselho Regional de Biologia da 6  Região está alinhado, dentre 
outros, aos seguintes normativos quanto à sua gestão patrimonial:

Ÿ Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal;
Ÿ Lei n.º 4.320/1964;
Ÿ Decreto-lei n.º 200/1967;
Ÿ Instrução Normativa n.º 205/1988;
Ÿ Lei Complementar n.º 101/2000;
Ÿ Lei n.º 8.429/1992;
Ÿ Decreto n.º 9.373/2018 e demais instrumentos legais que 

regem a gestão patrimonial na Administração Pública.

Principais investimentos de capital 
(infraestrutura e equipamentos) 

Modernização e manutenção da estrutura física

R$ 49.529,95

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

R$ 31.368,00

R$ 
80.897,95

Total 
Investido
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Apesar do CRBio-06 não realizar a distribuição dos custos indiretos por 
centros de custos, o Conselho utiliza sistema informatizado para controle 
dos custos diretos realizados por projeto, no módulo do Sistema do Plano 
de Trabalho, cujas informações são geradas a partir dos registros 
contábeis. Por meio desse sistema é possível emitir relatórios com o 
propósito de gerenciar os gastos por objetivo estratégico, programa, 
área e projeto, sendo, portanto, uma importante ferramenta de apoio à 
tomada de decisão pelo gestor. 

Conformidade legal
Art. 50, §3º da Lei Complementar 101/2000; Plano de Trabalho e o 
orçamento para o exercício financeiro de 2018 aprovado pela Plenária do 
CRBio-06.

Principais desafios e ações futuras
A implementação de Gestão da Execução das Despesas por Centro de 
Custos através de uma ferramenta que possibilite a distribuição dos 
custos diretos e indiretos é essencial para uma otimização dos gastos.

Ÿ O CFBio tem um grupo de trabalho formado para elaboração desse 
mecanismo que será implementado nos Conselhos Regionais.

Gestão de Custos

Despesas Executadas por Programa
PROJETO DESCRIÇÃO VALOR

1004 COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL NOS CRBIOS - PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURÍDICAS 4.064,77

2001 FISCALIZAÇÃO DAS PESSOAS FISICAS E PESSOAS JURÍDICAS. 31.172,90

2004 REUNIÕES REGIMENTAIS 57.141,46

2009 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 350.198,13

3002 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS ÁREAS DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 7.993,75

3005 SEMINÁRIOS E REUNIÕES VOLTADOS À GESTÃO DO SISTEMA CFBIO/CRBIOS 29.538,86

3006 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS 2.960,43

5001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 220.031,61

5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33.877,74

5005 COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES 38.607,47

5007 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 16.202,09

5008 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 31.368,00

5011 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO  E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 663,96

5012 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO 13.717,47

5013 DESPESAS FINANCEIRAS 73.587,56

5014 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 271.587,82

5015 OBRIGAÇÕES LEGAIS 24.695,75

5018 EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS JUNTO AO CFBIO 60.000,00

TOTAL 1.267.409,77

Despesas Executadas por Área de Gestão
ÁREA DE GESTÃO VALOR

GESTÃO DE REGISTRO 4.064,77

GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO 438.512,49

GESTÃO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO 40.493,04

SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES AFINS 784.339,47

TOTAL 1.267.409,77
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Assessoria de informática contratada sob o contrato nº 004/2016 do 
CRBio-06, os serviços de Assessoria são desenvolvidos de pessoa 
física contratada, o Sr. Jimmy da Silva Padilha. A entidade não possui 
nenhum servidor lotado no setor de TI.

O suporte é prestado na área de manutenção do parque computacional 
do CRBio-06, bem como orientações aos usuários (funcionários) 
referente a utilização e o auxílio na aquisição de novo equipamentos. 

Conformidade legal
Para assegurar a conformidade legal da gestão de tecnologia da 
informação (TI), o CRBio-06, por meio do Departamento de Informática, 
observa e aplica um conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou 
referenciadas pelo Governo Federal, órgãos de controle, Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão-MP e melhores práticas para a 
manutenção dos serviços de TI.

Como exemplo, destacam-se a IN 4 - Instrução Normativa MP/SLTI n.º 
4/2014, o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação do SISP e a Portaria n.º 40/2016 - Plano de 
Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações 
do MP/STI.

Desse modo, buscamos evoluir continuamente nossos padrões e 
processos, principalmente em relação a governança, evolução de 
tecnologia, segurança da informação, licitação e fiscalização de 
contratos alinhadas às normas para contratação de tecnologia da 
informação.

Segurança da informação
O CRBio-06 mantém uma permanente rotina de backup de sua base de 
dados, além de uma constante atualização das suas ferramentas de 
segurança.

Principais desafios e ações futuras
Contratação de um profissional capacitado em TI para o seu quadro de 
funcionários.

O parque computacional do CRBio06 passará por atualização mediante 
idade dos dispositivos e novo recursos a serem  implementados, visando 
o auxílio nas atividades desempenhadas no Conselho.  

R$ 33.877,74

Gestão de tecnologia da informação

Contratações mais relevantes de recursos de 
serviços de informática



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Estratégia para alcançar os 
principais objetivos 

aO Conselho Regional de Biologia da 6  Região do 
Amazonas estabeleceu usas estratégias de acordo 
com o Orçamento Programa aprovado para o 
Exercício de 2018, bem como as ações definidas 
para desenvolver uma melhor gestão.
 

Gestão Orçamentária 
Financeira 

A Assessoria Contábil atende a demanda dos setores 
do CRBio-06, e nesse sentido trabalha da elaboração 
da proposta orçamentária, promove as alterações 
necessárias para suprir as demandas e também faz 
os devidos acompanhamentos da evolução do 
mesmo. 

O acompanhamento do desempenho financeiro tem 
por objetivo demonstrar as informações sobre o 
fluxo financeiro, com vistas a demonstrar a evolução 
das receitas arrecadas e das despesas realizadas 
pelo CRBio-06 no período. O CRBio-06 tem 
sazonalidade na arrecadação das suas receitas.

Em relação, seu maior pico ocorre no vencimento da 
anuidade do exercício, que é no final do mês de maio 
de cada ano, período no qual, na comparação 
mensal se observa que a receita é maior que a 
despes, já nos meses de junho a dezembro essas 
situação e inverte, e nesse caso é necessário fazer o 
devido controle para as receitas arrecadas possam 
suprir as despesas até o mês de dezembro, inclusive 
aqueles referentes ao décimo terceiro salário.

O maior desafio do CRBio-06 está me baixar os altos 
índices de inadimplência, que comprometem a 
saúde financeira do Conselho.

Gestão de custos 

Em relação à gestão de custos, neste exercício ainda 

não foi implementá-la no CRBio-06, porém, temos 
um Grupo de Trabalho do CFBio que já está 
trabalhando na elaboração de uma sistemática de 
custos que possa ser aplicadas aos Regionais.

O  CRB io -06  executou  seu  p lane jamento 
orçamentário através de 25 Projetos/Atividades e a 
execução por Área de Gestão ficou assim 
distribuída: 

ŸGestão de Registro Profissional – R$ 4.064,77

ŸGestão de Fiscalização – R$ 438.512,49

ŸGestão de Formação, Qualificação e Orientação – 
R$ 40.493,04

ŸSuporte e Apoio a Atividades Afins – R$ 
784.339,47

Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações Contábeis foram organizadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 
4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 
 
Os demonstrativos são os seguintes:

Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e 
passivos da Entidade;
Balanço Orçamentário – demonstra o orçamento 
inicial e suas alterações, confrontando-os com a 
execução da receita e da despesa;
Balanço Financeiro - demonstra a receita e a 
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos 
e os pagamentos de natureza extra-orçamentária;
Demonstração das Variações Patrimoniais – 
evidencia as alterações verificadas no patrimônio, 
classificadas em quantitativas, decorrentes de 
transações que aumentam ou diminuem o 
patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de 
transações que alteram a composição dos 
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio 
líquido, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício;

Demonstração dos Fluxos de Caixa – compreen-
de a movimentação financeira histórica da entidade 
pública, visando à análise em torno da capacidade 
financeira, bem como a projeção e a avaliação de 
cenários quanto à liquidez, solvência e endivida-
mento. 

 Declaração do Contador 

As demonstrações contábeis do CRBio-06 foram 
elaboradas em conformidade com a Lei n.º 
4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras 
de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 
(NBC TSP 16); conforme orientações da Instrução 
Normativa TCU n.º 63/10 de 01/09/2010, da DN-TCU 
nº 170/2018, de 19/09/2018 e da Portaria TCU 369, 
de 17/12/2018, bem como as orientações contidas 
no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas). Os 
normativos trazem orientações quanto aos 
procedimentos para a elaboração e apresentação do 
Relatório de Gestão e do processo de Prestação de 
Contas. Portanto, declaro que as informações 
constantes das demonstrações contábeis refletem 
os seus aspectos mais relevantes a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho 

aRegional de Biologia da 6  Região.

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior
Contador CRCAM Nº 009737/O-7
Assessor Contábil do CRBIO-06

Declaração do Contador
Manoel de Oliveira Queiroz Júnior
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O Balanço Patrimonial - BP evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31 
de dezembro de 2018 e de 2017 e demonstra a posição estática dos ativos e 
passivos no final do exercício, possibilitando ao usuário da informação conhecer, 
qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das 
obrigações (passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao 
longo de vários exercícios (patrimônio líquido). Além disso, a fim de atender à Lei 
n.º 4.320/1964, apresentam-se no BP os valores dos grupos: ativo financeiro, 
ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial.

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o 
passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.° 4.320/64. no 
exercício de foi apurado um superávit financeiro no valor de R$ 497.635,43 
(quatrocentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e 
três centavos).

Balanço Patrimonial - BP

Número Conta Descrição 2018 2017 Número Conta Descrição 2018 2017

1 ATIVO 9.871.168,63 7.902.004,93 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.871.168,63 7.902.004,93

1.1 ATIVO CIRCULANTE 8.572.323,14 6.674.901,65 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.029.545,17 1.891.180,15

1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 599.932,43 483.104,44 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR 8.191,16 7.435,42

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 599.932,43 483.104,44 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00

1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 599.932,43 483.104,44 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00

1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 7.923.263,62 6.150.040,15 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.191,16 7.435,42

1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 7.923.263,62 6.150.040,15 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 8.191,16 7.435,42

1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 7.923.263,62 6.150.040,15 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 10.256,04 28.042,52

1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 43.690,63 37.660,52 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 10.256,04 28.042,52

1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 4.121,14 1.419,07 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.540,23 2.123,07

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.121,14 1.419,07 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 2.508,63 1.682,35

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 0,00 2.1.2.1.03 FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS 6.207,18 24.237,10

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 37.318,00 33.559,46 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 41.777,45 25.833,44

1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 37.318,00 33.559,46 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 116,52 547,02 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00

1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 116,52 547,02 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 17.816,83 8.605,40

1.1.3.6 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.134,97 2.134,97 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 17.816,83 8.605,40

1.1.3.6.99 CRÉDITOS DIVERSOS 2.134,97 2.134,97 2.1.3.3 VALORES EM TRÂNSITO 908,48 4.638,59

2.1.3.3.01 VALORES EM TRÂNSITO 908,48 4.638,59

1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.436,46 4.096,54 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 23.052,14 12.589,45

1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.436,46 4.096,54 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 23.052,14 12.589,45

1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.436,46 4.096,54 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 1.454.320,52 1.254.868,77

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 31.199,44 23.891,03

2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA PARTE 1.423.121,08 1.230.977,74

2.1.5 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 515.000,00 575.000,00

2.1.5.1 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 515.000,00 575.000,00

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.298.845,49 1.227.103,28

1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 98.865,87 4.848,57 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.841.623,46 6.010.824,78

1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 98.865,87 4.848,57 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.841.623,46 6.010.824,78

1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 98.865,87 4.848,57 2.3.1.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.841.623,46 6.010.824,78

1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 1.199.979,62 1.222.254,71 2.3.1.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 7.841.623,46 6.010.824,78

1.2.2.2 IMOBILIZADO 1.199.979,62 1.222.254,71 2.3.1.1.01.01 RESULTADOS ACUMULADOS 7.841.623,46 6.010.824,78

1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 129.614,83 98.246,83 2.3.1.1.01.01.001 DO EXERCÍCIO 1.830.798,68 1.193.730,71

1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 1.210.558,22 1.210.558,22 2.3.1.1.01.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.121.854,93

1.2.2.2.03 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -140.193,43 -86.550,34 2.3.1.1.01.01.003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.010.824,78 3.695.239,14
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O BO 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 superávit orçamentário apresentado 
em 2018 foi da ordem de R$ 134.407,52 (cento e trinta e quatro mil 
quatrocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Balanço Orçamentário  - BO

Número Conta Descrição Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

6.2.1 RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 1.257.220,00 1.257.220,00 1.401.817,29 -144.597,29

6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 1.019.545,00 1.019.545,00 1.183.138,81 -163.593,81

6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 153.175,00 153.175,00 79.734,82 73.440,18

6.2.1.3 FINANCEIRAS 83.950,00 83.950,00 92.905,06 -8.955,06

6.2.1.4 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 550,00 550,00 46.038,60 -45.488,60

6.2.2 RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

6.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

TOTAL DAS RECEITAS: 1.257.220,00 1.309.220,00 1.401.817,29 -92.597,29

TOTAL GERAL: 1.401.817,29

Número Conta Descrição Dotação Inicial Dotação Atual Empenhada Liquidada Crédito Disponível

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.184.097,00 1.217.797,00 1.176.041,77 1.176.041,77 41.755,23

6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 386.030,00 352.530,00 350.198,13 350.198,13 2.331,87

6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 468.663,00 485.663,00 450.261,77 450.261,77 35.401,23

6.3.1.4 FINANCEIRAS 52.650,00 74.350,00 73.587,56 73.587,56 762,44

6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 269.054,00 297.554,00 296.283,57 296.283,57 1.270,43

6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.700,00 7.700,00 5.710,74 5.710,74 1.989,26

6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL 73.123,00 91.423,00 91.368,00 91.368,00 55,00

6.3.2.1 INVESTIMENTOS 13.123,00 31.423,00 31.368,00 31.368,00 55,00

6.3.2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS: 1.257.220,00 1.309.220,00 1.267.409,77 1.267.409,77 41.810,23

SUPERÁVIT 134.407,52

TOTAL GERAL: 1.401.817,29
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O Balanço Financeiro demonstra os dispêndios, evidenciando as receitas e 
despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos de natureza extra-
orçamentária, bem como os saldos  financeiros observados no exercício 
anterior. O resultado desta movimentação é o saldo financeiro para o exercício 

seguinte, guardando paridade com o que está demonstrado no Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa e nos Extratos Bancários do 
período.

Balanço Financeiro - BF

Número 

Conta
Ingressos Títulos 2018 2017

Número 

Conta
Dispêndios Títulos 2017 2017

RECEITA ORÇAMENTARIA 1.401.817,29 1.794.393,15 DESPESA ORÇAMENTARIA 1.267.409,77 1.693.196,72

6.2.3 RECEITAS CORRENTES REALIZADA 1.401.817,29 1.194.393,15 6.3.5 DESPESAS CORRENTES  LIQUIDADAS 1.176.041,77 1.073.437,56

6.2.4 RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 0,00 600.000,00 6.3.6 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 91.368,00 619.759,16

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 1.682.721,50 1.857.697,13 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 1.700.301,03 1.875.163,80

1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 39.646,36 29.020,31 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 42.348,43 30.270,25

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 371.944,91 99.535,68 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 375.703,45 124.041,00

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 926,11 1.130,00 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 495,61 1.426,11

1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 135,00 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 135,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 235.757,52 212.310,41 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 235.757,52 212.310,41

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 95.931,21 81.379,53 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 95.175,47 80.836,89

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 637.649,79 1.162.858,11 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 655.436,27 1.157.042,72

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 380,64 2.013,26 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 380,64 2.013,26

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 272.197,62 228.248,77 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 262.986,19 227.191,49

2.1.3.3 VALORES EM TRÂNSITO 28.287,34 41.066,06 2.1.3.3 VALORES EM TRÂNSITO 32.017,45 39.896,67

1.1.1.1 DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 483.104,44 399.374,68 1.1.1.1 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 599.932,43 483.104,44

TOTAL GERAL 3.567.643,23 4.051.464,96 TOTAL GERAL 3.567.643,23 4.051.464,96
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A DVP 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 BP. O superávit patrimonial observado no exercício foi 
de R$ 1.830.798,68 (um milhão oitocentos e trinta mil setecentos e noventa e 
oito reais e sessenta e oito centavos).

Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

Número 

Conta
Descrição 2018 2017

Número 

Conta
Descrição 2018 2017

4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.722.724,44 2.996.680,34 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.891.925,76 1.802.949,63

4.1 CONTRIBUIÇÕES 2.543.706,59 2.286.001,43 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 356.166,62 324.639,37

4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.543.706,59 2.286.001,43 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 356.166,62 324.639,37

4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.543.706,59 2.286.001,43 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 356.166,62 324.639,37

4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 27.153,04 104.238,66 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 506.490,10 460.581,49

4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 27.153,04 104.238,66 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 506.490,10 460.581,49

4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 27.153,04 104.238,66 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 506.490,10 460.581,49

4.3 FINANCEIRAS 650.496,40 557.016,29 3.4 FINANCEIRAS 80.987,74 87.045,43

4.3.1 FINANCEIRAS 650.496,40 557.016,29 3.4.1 FINANCEIRAS 80.987,74 87.045,43

4.3.1.1 FINANCEIRAS 650.496,40 557.016,29 3.4.1.1 FINANCEIRAS 80.987,74 87.045,43

4.5 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 488.426,91 563.411,34

4.5.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 488.426,91 563.411,34

4.5.1.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 488.426,91 563.411,34

4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 501.368,41 49.423,96 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS C/ ATIVOS 325.873,69 223.231,06

4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 501.368,41 49.423,96 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS C/ ATIVOS 325.873,69 223.231,06

4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 501.368,41 49.423,96 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS C/ ATIVOS 325.873,69 223.231,06

3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 133.980,70 144.040,94

3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 133.980,70 144.040,94

3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 133.980,70 144.040,94

SUPERÁVIT 1.830.798,68 1.193.730,71

TOTAL: 3.722.724,44 2.996.680,34
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Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece 
informações acerca das alterações no caixa e 
equivalentes de caixa da entidade em um determinado 
período contábil, evidenciando separadamente as 
mudanças nas atividades operacionais, nas atividades 
de investimento e nas atividades de financiamento. As 
informações são úteis para proporcionar aos usuários 
das demonstrações contábeis uma base para avaliar a 
capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes 
de caixa, bem como, as necessidades da entidade de 
utilização desses fluxos de caixa.

Demonstração do 
Fluxo de Caixa - DFC

2018 2017

Fluxo de Caixa das A�vidades das Operações 208.195,99 103.488,92

Ingressos 3.084.538,79 3.052.090,28

Receitas 1.401.817,29 1.194.393,15

Receitas de Contribuições 1.183.138,81 954.537,08

Exploração de Bens e Serviços 79.734,82 152.275,71

Financeiras 92.905,06 74.669,72

Outras Receitas Correntes 46.038,60 12.910,64

Recebimentos Extra-Orçamentários 1.682.721,50 1.857.697,13

Desembolsos 2.876.342,80 2.948.601,36

Despesas 1.176.041,77 1.073.437,56

Pessoal e Encargos 350.198,13 324.430,45

Uso de Bens e Serviços 450.261,77 418.299,14

Financeiras 73.587,56 50.188,10

Tributárias e Contribu�vas 296.283,57 278.861,01

Outras Despesas Correntes 5.710,74 1.658,86

Pagamentos Extra-Orçamentários 1.700.301,03 1.875.163,80

Fluxo de Caixa Líquido das A�vidades das Operações 208.195,99 103.488,92

Fluxos de Caixa das A�vidades de Inves�mento -91.368,00 -19.759,16

Ingressos 0,00 600.000,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00

Alienações de Bens 0,00 0,00

Alienações de Títulos e Ações 0,00 0,00

Amor�zação de Emprés�mos Concedidos 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 600.000,00

Desembolsos 91.368,00 619.759,16

Aquisição de A�vo Não Circulante 31.368,00 594.759,16

Amor�zação/Refinanciamento da Dívida 60.000,00 25.000,00

Transferências de Capital 0,00 0,00

Fluxos de Caixa Líquido das A�vidades de Inves�mento -91.368,00 -19.759,16

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 116.827,99 83.729,76

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 483.104,44 399.374,68

Caixa e Equivalente de Caixa Final 599.932,43 483.104,44
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Contexto Operacional
O Conselho Regional de Biologia da 6ª Região 
(CRBio-06), localizado na Ephigênio Salles, 2300, 
Edf. Boulevard Mundi, Salas 201/202B - CEP 69.060-
020, Aleixo- Manaus/AM, criado pela Resolução 
CFBio no 50/2005, de 18 de fevereiro de 2005, na 
forma do disposto na Lei n° 6.684, de 03 de 
setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7017, de 30 
de agosto de 1982, regulamentada pelo Decreto n° 
88.438, de 28 de junho de 1983,  tem como 
principais atividades o registro e a fiscalização do 
exercício profissional, dotado de personalidade 
jurídica e forma federativa, funciona como Autarquia 
Federal Especial.

Apresentação e Elaboração 
das Demonstrações Contábeis
A s  D e m o n s t r a ç õ e s  C o n t á b e i s  s ã o  d e 
responsabilidade de sua Administração. Foram 
organizadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em 
conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em 
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova 
harmonização internacional; aos Princípios 
Contábeis geralmente aceitos. O responsável 
técnico pela elaboração das mesmas foi o Contador 
Manoel de Oliveira Queiroz Júnior, inscrito no CRC-
AM sob nº 009737/O-7.

Principais Diretrizes Contábeis
A partir de 1º de janeiro de 2013 a contabilidade do 
Conselho Regional de Biologia da 6ª Região (CRBio-
06) passou a ser elaborada com base nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público. As demonstrações contábeis são ainda 
elaboradas em conformidade ao que regulamenta a 
Parte V – Demonstrações Contábeis do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Notas Explicativas 2018

Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis utilizadas na 
preparação das demonstrações contábeis estão 
definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo 
aplicadas de modo consistente em todos os períodos 
apresentados, salvo disposição em contrário.

Principais Práticas Contábeis
Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de 
caixa, são administrados pelo CRBIO-06, em 
consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da 
Constituição Federal: Os recursos não utilizados na 
operac iona l i zação  das  a t iv idades  fo ram 
depositados em contas separadas das demais 
disponibilidades, em observância aos limites e 
condições de proteção e prudência financeira, 
alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei 
Complementar n.º 101/2000 e as receitas 
resultantes das aplicações desses recursos foram 
reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão 
depositadas no Banco Central; as dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do Poder Público e das empresas por ele 
controladas, em instituições financeiras oficiais, 
ressalvados os casos previstos em lei.”

Caixa e equivalentes de caixa incluem: saldos em 
conta movimento e aplicações financeiras com 
vencimentos no prazo de três meses ou menos, a 
contar da data da contratação e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado, 
sendo o ganho registrado no resultado do período:

c) Demais Créditos e Valores 
de Curto Prazo
Compreende os valores a receber por demais 
transações como adiantamentos a colaboradores, 
valores a receber de entes públicos e terceiros até o 
termino do exercício seguinte:

TÍTULOS 2018 2017

Caixa e Equivalente de Caixa 599.932,43 483.104,44

Bancos Aplicação Financeira 599.932,43 483.104,44

b) Créditos a Receber
Os direitos e os títulos de créditos são mensurados 
ou avaliados pelo valor original na data do Balanço 
Patrimonial. Os riscos de recebimento de dívidas são 
reconhecidos em conta de ajuste, a qual será 
reduzida ou anulada quando deixarem de existir os 
motivos que a originaram. As atualizações e os 
ajustes apurados são contabilizados em contas de 
resultado.

TÍTULOS 2018 2017
Créditos de Curto Prazo 7.923.263,62 6.150.040,15

Créditos de Longo Prazo 98.865,87 4.848,57

TÍTULOS 2018 2017
Adiantamento a Empregados 4.121,14 1.419,07
Tributos e Contribuições a Recuperar 37.318,00 33.559,46
Créditos por Danos ao Patrimônio 116,52 547,02
Variações Patrimoniais Antecipadas 5.436,46 4.096,54
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d) Bens Patrimoniais
Os bens registrados no ativo imobilizado foram ainda não foram reavaliados, e os valores registrados no Balanço Patrimonial, são os de origem. Também não foi 
aplicada a depreciação no período devido à falta de reavaliação dos bens.

DESCRIÇÃO
Saldo em 

31/12/2017

Aquisições Baixas
(Ajuste ao Vr 
Recuperável)

Saldo em 
31/12/2018

Depreciação 
AcumuladaCompras

Incorpora -
ções

Alienação Desincor-
poração(Vendas)

Móveis e Utensílios de Escritório 26.339,36 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.339,36 -8.542,39

Máquinas e Equipamentos 37.614,09 1.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.982,09 -7.578,41

Instalações 1.110,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,20 0,00

Utensílios de Copa e Cozinha 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00 -91,85

Equipamentos de Processamento de Dados 32.741,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.741,18 -18.260,48

Biblioteca 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00

Sede 1.210.558,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.558,22 -105.720,30

TOTAL 1.308.805,05 31.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.173,05 -140.193,43

e) Depreciação
A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos pela Receita Federal do 
Brasil.

Os bens adquiridos até junho de 2016, foram reavaliados e depreciados a partir de 1º de julho de 2016, de acordo com a vida útil do bem estabelecida no laudo de 
avaliação. 
Os bens móveis adquiridos após esta data estão sendo depreciados com base na legislação vigente, conforme a seguir: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas 
e Equipamentos, Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha e Veículos (uso administrativo), tempo de vida útil de 10 anos e valor residual de 10%; Equipamentos 
Processamento de Dados tempo de vida útil de 5 anos e valor residual de 10%, resultando nos saldos demonstrados no quadro aposto no item anterior.

f) Passivo Circulante
Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de 
contração junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, 
originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2018; de 
obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de 
colaboradores e terceiros.

TÍTULOS 2018 2017
Obrigações de Curto Prazo a Pagar
Obrigações Trabalhistas 8.191,16 7.435,42
Obrigações de Curto Prazo 10.256,04 28.042,52
Demais Obrigações de Curto Prazo 41.777,45 25.833,44
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g) Patrimônio Líquido
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em 
decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente:

TÍTULOS 2018 2017
Patrimônio Líquido 7.841.623,46 6.010.824,78
Resultado do Exercício 1.830.798,68 1.193.730,71
Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 1.121.854,93
Resultados Acum. Exerc. Anteriores 6.010.824,78 3.695.239,14

h) Resultado Patrimonial
O resultado patrimonial no valor de R$ 1.830.798,68 (um milhão oitocentos e 
trinta mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), foi 
apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, 
escrituradas no subsistema patrimonial: 

TÍTULOS 2018 2017
Resultado Patrimonial 1.830.798,68 1.193.730,71
Variações Patrimoniais Aumenta�vas 3.722.724,44 2.296.680,34
(-) Variações Patrimoniais Diminu�vas 1.891.925,75 1.802.949,63

i) Resultado Financeiro
O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e 
o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/64.vNo 
exercício de 2018 foi apurado um resultado superavitário no valor de R$ 
497.635,43 (quatrocentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais 
e quarenta e três centavos).

TÍTULOS 2018 2017
Superávit Financeiro 497.635,43 -101.196,43

Passivo Financeiro 649.059,42 524.461,50

(-) A�vo Financeiro -151.424,09 -636.311,38

j) Resultado Orçamentário
O superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas 
arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

O resultado orçamentário de R$ 97.561,23 (noventa e sete mil quinhentos e 
sessenta e um reais e vinte e três centavos), foi extraído com base no 
subsistema orçamentário.

TÍTULOS 2018 2017

Superávit Orçamentário 97.561,23 101.196,43
Receitas (Corrente + Capital) 1.401.817,29 1.794.393,15
Despesas (Corrente + Capital) 1.309.220,00 1.693.196,72



OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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O CRBio-06 procurou atender neste exercício as 
atividades fim, implementou um projeto de 
fiscalização em todos os Estado que compõem a sua 
jurisprudência, de forma a coibir o exercício ilegal da 
profissão, bem como divulgar a necessidade do 
profissional estar registrado em Conselho de Classe.

Conselho Regional de Biologia 
da 6ª Região realiza palestra e 
minicurso em Roraima

Na dia 17 de outubro o CRBio-06 promoveu palestras 
e minicurso na Universidade Federal de Roraima 
(UFRR) com o objetivo de estimular a educação 
continuada aos profissionais e aos futuros biólogos. 
No evento estiveram presentes profissionais da área 
cito a bióloga e Conselheira Suplente do CRBio-06, 
Rosana Melquides, representante do Estado de 
Roraima; pesquisadora e vice-presidente do CRBio-
06, Yamile Alencar, e ainda a Presidente do 
Conselho, Alcione Ribeiro de Azevedo. 

No dia 11 de janeiro de 2018, foi 
inaugurada a nova sede do 
CRBio-06

localizada na Avenida Ephigênio Salles, Boulevard 
Mundi, bairro Aleixo, Manaus/AM. Durante a 
cerimônia, o Conselho Regional de Biologia 
homenageou o presidente do CFBio, nomeando 
como “Plenário Dr. Wlademir João Tadei” o espaço da 
nova sede destinado a sessões deliberativas do 
Regional. Também participaram da inauguração os 
presidentes Marcos Loureiro Madureira (CRBio-02), 
Maria Eduarda de Larrazábal da Silva (CRBio-05) e 

Participação do CRBio-06 no 1º Seminário do Comitê 
de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu, realizado 
nos dias 26 e 28 de setembro, na cidade de 
Manaus/AM. Com o apoio da presidente do Comitê 
conselheira Solange Damasceno membro da 
Diretoria do CRBio-06. O evento buscou capacitar 
especialistas, usuários, gestores e conselheiros 
sobre a legislação de recursos hídricos e aprimorar a 
compreensão técnica a cerca da temática, assim 
como discutir a elaboração do Plano de Bacia do 
Tarumã. Além de reunir os principais especialistas 
em gestão de recursos hídricos de Manaus e do 
Amazonas,  contamos com a presença de 
especialistas de nível nacional como a Agência 
Nacional de Águas (ANA), representantes do Fórum 
Nacional de Comitê de Bacia e outros Comitês de 
Bacia e Agência de Água do Brasil. E ainda contou 
com a presença da Presidente do CRBio-06 Alcione 
Azevedo. Foi realizada uma grande discussão 
técnica sobre a realidade do Tarumã-Açu e sobre 
como orientar trabalhos futuros do Comitê e do 
futuro de suas águas.  

César Roberto Góes Carqueija (CRBio-08). membros 
da Diretoria e os Conselheiros do CRBio-06 
empossado e demais autoridades.

Outras informações relevantes



ANEXOS
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Declaramos junto aos órgãos de controle interno e externo, conforme as 
recomendações da IN n.º 170/2018, de 19 de setembro de 2018, anexo II e 
Portaria TCU n.º 369, de 17 de dezembro de 2018, que somos responsáveis por 
assegurar a integridade dos dados contidos no Relato Integrado – 2018 
referentes às informações disponibilizadas pelos setores do Conselho Regional 

a
de Biologia da 6  Região e reconhecemos que na preparação e na apresentação 
do Relato Integrado – 2018 os dados e informações foram analisados por esta 
Diretoria, e suas respectivas assessorias.

Manaus, 30 de maio de 2019.

Alcione Ribeiro Azevedo
Presidente

Eduardo Ossumu Nagao
(de 01/01 a 11/01/2018)

Yamile Benaion Alencar
(de 12/01 a 31/12/2018)

Vice-Presidente

Maria das Graças Vale Barbosa
(de 01/01 a 11/01/2018)

Solange Batista Damasceno
(de 12/01 a 31/12/2018)

Secretária

Aldenira Oliveira da Silva
(de 01/01 a 11/01/2018)

José Felipe de Souza Pinheiro
(de 12/01 a 31/12/2018)

Tesoureiro

Declaração de Integridade do Relato Integrado 2018
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Alcione Ribeiro Azevedo
Presidente

Eduardo Ossumu Nagao
(de 01/01 a 11/01/2018)

Yamile Benaion Alencar
(de 12/01 a 31/12/2018)

Vice-Presidente

Maria das Graças Vale Barbosa
(de 01/01 a 11/01/2018)

Solange Batista Damasceno
(de 12/01 a 31/12/2018)

Secretária

Aldenira Oliveira da Silva
(de 01/01 a 11/01/2018)

José Felipe de Souza Pinheiro
(de 12/01 a 31/12/2018)

Tesoureiro

Expediente

Comissão responsável pela Elaboração do Relato Integrado 
referente ao exercício de 2018

Manoel de Oliveira Queiroz Júnior - Coordenador

Eliney Correa Porto

Marcelo Garcia

Yamille Benaion Alencar 
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