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2 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 
 

 

 
Wlademir João Tadei 

Presidente do CFBio 

CRBio 01741/01-D 

 

 

 

Na qualidade de representante de tão honrosa profissão que agrega cerca de oitenta mil Biólogos em 

nosso país apresento este Relatório de Gestão referente às atividades do Conselho Federal de Biologia 

no ano de 2018. O CFBio tem como missão institucional defender, disciplinar e fiscalizar o exercício 

profissional do Biólogo representando, em juízo e fora dele, os interesses gerais dos profissionais e 

assegurando a qualidade dos serviços prestados a sociedade; zelar, juntamente com os Biólogos, pela 

vida em todas as suas formas e pelos interesses sociais, tendo como referência o desenvolvimento 

científico e tecnológico necessário à constante melhoria da qualidade de vida da população, à 

conservação e a sustentabilidade da biodiversidade e dos ecossistemas; orientar os Biólogos sobre seus 

direitos e deveres profissionais estabelecidos em normas éticas e princípios, e em especial no Código de 

Ética; e estimular a honradez no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos Biólogos 

que a exercem. 

Como prioridades nesta gestão objetivamos a melhoria contínua da profissão, fortalecendo os Conselhos 

Regionais para que estes possam crescer com o aumento de registros e da qualidade dos profissionais da 

Biologia, além de fomentar e intensificar os procedimentos de fiscalização em todo o país. 

Como consequência das ações e investimentos, tanto na estrutura física da sede como no aumento 

qualitativo e quantitativo dos recursos humanos do CFBio, com a realização de concurso público houve 

melhoria na estrutura organizacional e funcional. 

O CFBio também publicou inúmeras normas nas mais diversas áreas de atuação, visando dar o suporte 

legal e técnico aos Biólogos.   

Diante das ações emanadas os principais resultados foram a credibilidade profissional e a 

respeitabilidade perante a sociedade. 

Embora tenhamos grandes perspectivas para a melhoria e o engrandecimento profissional somos 

sabedores que também enfrentaremos desafios que nos levam a trabalhar com mais empenho de modo a 

atender aos desafios que nos são impostos. Neste sentido, sempre seguindo o nosso código de ética e o 

respeito à vida, buscamos a excelência profissional com intuito de oferecer segurança à sociedade pelos 

serviços prestados pelo Biólogo.   
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3 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 
 

O CFBio é uma Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, criado pela Lei nº 

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

pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983 e Regimento do CFBio, tendo como visão tornar-se um 

Conselho de referência através de uma gestão ética e eficaz que contribui para a formação do Biólogo 

visando a excelência dos serviços prestados à sociedade.  
 

 

 

Figura 1 – Organograma Funcional 

 

 

 

O PLENÁRIO, órgão normativo e deliberativo superior do CFBio, é composto de dez Conselheiros 

efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela forma estabelecida no Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 

1983, ao qual remete a Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979. 

 

A DIRETORIA, órgão executivo do CFBio e de apoio ao Plenário, é constituída pelo Presidente, Vice-

Presidente, Conselheiro Secretário e Conselheiro Tesoureiro, os dois primeiros eleitos pelo Plenário e os 

outros dois indicados pelo Presidente e referendados pelo Plenário, quadrienalmente, todos dentre os 

Conselheiros Efetivos. 

 

As COMISSÕES PERMANENTES, de caráter especializado, com composição estabelecida pelo 

Plenário, terão por finalidade apreciar as matérias pertinentes a sua área de competência e serão em 

número de no máximo seis: 
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I - Comissão de Legislação e Normas (CLN);  

II - Comissão de Tomada de Contas (CTC);  

III - Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (CFAP);  

IV - Comissão de Licitação (CPL);  

V - Comissão de Patrimônio (CP);  

VI - Comissão de Avaliação de Documentos (CAD). 

 

Os GRUPOS DE TRABALHO serão indicados pela Diretoria e referendados pelo Plenário, para 

realizarem estudos especializados sobre assuntos de interesse dos Biólogos, terão prazo determinado e 

poderão ser formados por Biólogos ou pessoas de notável saber sobre o tema que justificar sua criação, 

não havendo obrigatoriedade de ser composto por membros do Conselho. 

 

Compete ao Conselho Federal de Biologia exercer função normativa, baixar atos necessários à 

interpretação e execução do disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando 

providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais; supervisionar a fiscalização do 

exercício profissional em todo o território nacional; apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta 

pelos Conselhos Regionais; dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código 

de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética Profissional  e estimular a exação 

no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem. 
 

O Conselho Federal de Biologia desenvolve ações perante a sociedade visando acompanhar e propor 

alterações e aperfeiçoamentos na legislação de interesse do Biólogo e em Projetos de Lei, nas diversas 

esferas do Poder Executivo e Legislativo, no âmbito federal, estadual e municipal; celebrar convênio 

com Sociedades Científicas com vistas à melhoria da qualificação/especialização dos Biólogos; apoiar 

eventos técnico-científicos de caráter nacional, de interesse do Biólogo; participar de eventos de caráter 

nacional e internacional de órgãos públicos e privados de áreas do interesse da profissão buscando maior 

inserção em fóruns representativos bem como  participar de colegiados de interesse para a profissão. 
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4 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 

 

4.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Tem como finalidade traçar os caminhos para alcançar os objetivos, indicadores e metas estabelecidas. 

Numa instituição a estratégia está relacionada à forma de utilizar, adequadamente, os recursos físicos, 

financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos riscos e a maximização das oportunidades. 

  

➢ Análise Externa 

Oportunidades: adoção do planejamento estratégico como ferramenta gerencial permanente; incentivo a 

parcerias institucionais visando a integração da tecnologia da informação e dos sistemas informatizados 

do CFBio e dos CRBios; intensificar as ações de valorização da ART; trabalho conjunto com a 

administração pública e instituições de ensino e divulgação das ações institucionais.  

Ameaças: conflito com os demais conselhos de classe nas áreas de sombreamento; baixa visibilidade 

sobre as ações e os serviços prestados pelo Sistema CFBio/CRBios, pela sociedade; falta de interesse do 

Biólogo em conhecer melhor o Sistema CFBio/CRBios. 

 

➢ Análise interna  

Pontos fortes: sustentabilidade patrimonial e financeira; sistema de tecnologia da informação que 

disponibiliza ferramentas para a melhoria da gestão, aprimoramento da fiscalização e atendimento ao 

profissional.  

Oportunidades de Melhoria: maior envolvimento dos funcionários e assessorias nas ações desenvolvidas 

pelo Sistema CFBio/CRBios; aprimorar a estrutura do cadastro dos profissionais nos CRBios, indicando 

o perfil, especialidades e áreas de atuação, entre outros; melhorar a divulgação das ações do Sistema 

CFBio/CRBios para os profissionais e acadêmicos, e para a sociedade em geral; mensurar a satisfação 

da sociedade, através de pesquisas, com foco na avaliação das ações do Conselho e dos profissionais e 

atualização decenal do Planejamento Estratégico.  

 

4.2  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Os sete objetivos do Sistema CFBio/CRBios são: 1. Assegurar as ações de orientação e fiscalização 

como fator de proteção da sociedade; 2. Inovar, aperfeiçoar, integrar e otimizar a gestão e promover a 

integração dos profissionais com o sistema CFBio/CRBios; 3. Fortalecer a imagem do sistema 

CFBio/CRBios e da profissão perante a sociedade; 4. Estimular a formação de competências e 

habilidades do profissional e fomentar programas de educação continuada; 5. Elaborar, acompanhar e 

aperfeiçoar normas de interesse do sistema CFBio/CRBios, da profissão e das ciências biológicas; 6. 

Integrar o sistema CFBio/CRBios com os espaços de formação do Biólogo; 7. Fortalecer a participação 

sócio-político-institucional junto às instituições públicas e privadas e entidades representativas de classe. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

A Diretoria, órgão executivo do CFBio é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Conselheiro 

Secretário e Conselheiro Tesoureiro. Nos casos de impedimento, o Presidente será substituído pelo Vice-

Presidente; o Vice-Presidente pelo Conselheiro Secretário; Conselheiro o Secretário pelo Conselheiro 

Tesoureiro e o Conselheiro Tesoureiro pelo Conselheiro Secretário, o Vice-Presidente é o segundo na 

linha de substituição do Conselheiro Secretário e do Conselheiro Tesoureiro. 

 

São atribuições do Presidente: zelar pela honorabilidade e autonomia da Instituição e pelo cumprimento 

das leis e regulamentos referentes ao exercício da profissão de Biólogo; convocar, ordinária ou 

extraordinariamente, a Diretoria e o Plenário; convocar reuniões conjuntas entre o CFBio e os CRBios; 

contratar e autorizar a contratação de pessoal necessário aos serviços do CFBio, observados os quadros 
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de pessoal permanente e contratados, bem como determinar as medidas adequadas para o desempenho 

eficiente dos serviços pelos empregados; assinar, junto com o Secretário e/ou Tesoureiro, as Resoluções, 

Portarias, Instruções e demais atos normativos e administrativos; autorizar despesas e assinar, juntamente 

com o Tesoureiro, os cheques e demais documentos relativos à receita e despesas do Conselho; adquirir, 

alienar, onerar e alugar bens móveis, após autorização da Diretoria; e bens imóveis, após autorização do 

Plenário, observadas as exigências legais; submeter ao Plenário a proposta orçamentária anual do CFBio; 

submeter ao Plenário o relatório da Comissão Permanente de Tomada de Contas, para pronunciamento 

prévio, a ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União; suspender o cumprimento de qualquer 

deliberação do Plenário que lhe pareça inconveniente ou contrária aos interesses da Instituição, 

submetendo sua decisão, na próxima reunião, ao Plenário, para nova deliberação; determinar a realização 

de concurso público para contratação de pessoal.  

 

São atribuições do Vice-Presidente: assessorar o Presidente em caráter permanente e substituí-lo em suas 

licenças, ausências e impedimentos; acumular, como segundo na linha sucessória, o cargo de 

Conselheiro Secretário ou Conselheiro Tesoureiro;  

 

São atribuições do Conselheiro Secretário: superintender o preparo da matéria das reuniões do Conselho, 

dando-lhes a destinação determinada pelo Presidente; lavrar as Atas das reuniões do Plenário, da 

Diretoria e das Conjuntas; dar conhecimento das Atas das reuniões aos Conselheiros e obter as 

respectivas assinaturas; determinar o cumprimento de diligências e outras medidas necessárias à 

instrução e andamento de processos no CFBio; expedir e assinar certidões; manter sob sua guarda, na 

sede do Conselho, as folhas de presença do comparecimento dos Conselheiros às Reuniões para fins de 

pagamento de diárias, gratificações e ressarcimento de despesas; substituir o Vice-Presidente e o 

Conselheiro Tesoureiro nos seus impedimentos;  

 

São atribuições do Conselheiro Tesoureiro: dirigir e fiscalizar os serviços da Tesouraria, conforme as 

normas da contabilidade pública; firmar com o Presidente os atos de responsabilidade financeira e 

patrimonial; elaborar, com o Presidente, a proposta orçamentária do CFBio; elaborar com o Presidente 

a prestação de contas do CFBio; providenciar licitação, se for o caso, para aquisição ou alienação de 

bens móveis e imóveis, consoante as normas da administração pública; substituir o Conselheiro 

Secretário e ser o segundo na linha sucessória do Vice-Presidente; emitir, obrigatoriamente, parecer 

sobre qualquer matéria que implique em aumento de despesas ou mudança de orçamento; 

 
 

4.4 PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E PARTES INTERESSADAS 

 

➢ Canais de acesso do cidadão 

O Conselho Federal de Biologia – CFBio dispõe de diversos canais de acesso do cidadão, que vão desde 

o site, e-mails institucionais e telefones para contato até a utilização de redes sociais digitais como 

Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Além disso, no Portal da Transparência, disponível no site 

deste Conselho, está o e-Sic (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), que possibilita 

que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, em atendimento à 

Lei de Acesso à Informação – LAI. 

 

➢ Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

De modo geral, o CFBio tem recebido feedback positivo de cidadãos-usuários por meio de suas redes 

sociais, as quais tem alcançado expansão expressiva ao longo dos últimos anos, especialmente as 

plataformas Facebook e Instagram. A página do Conselho Federal de Biologia no Facebook, por 

exemplo, aumentou de 10,2 mil curtidas em 2015 para mais de 72,7 mil curtidas em janeiro de 2019 

(Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Curtidas na página do CFBio no Facebook entre janeiro de 2015 e janeiro de 2019 

 
Fonte: Dados catalogados pela Assessoria de Comunicação e Imprensa do CFBio. 

 

 

Já no Instagram, esse crescimento se deu de maneira mais intensa entre 2018 e 2019. Conforme é 

possível observar no Gráfico 2, o número de seguidores do perfil do CFBio no Instagram aumentou de 

472, em 2017, para 4,4 mil, em 2018, alcançando mais de 24,3 mil em janeiro de 2019.  

 
Gráfico 2 – Número de seguidores do perfil do CFBio no Instagram entre janeiro de 2017 e janeiro de 2019 

 
Fonte: Dados catalogados pela Assessoria de Comunicação e Imprensa do CFBio. 

 

 

 

Em relação ao perfil dos cidadãos-usuários que acompanham as páginas do CFBio no Facebook e 

Instagram (Gráficos 3 e 4, respectivamente), constata-se que a maioria é do gênero feminino e possui 

idade entre 18 e 34 anos. No Facebook, o percentual de mulheres que curtiram a página chega a 71,21%, 

em detrimento de 28,79% do gênero masculino. Já no perfil do CFBio no Instagram, 67,84% da 

audiência é feminina e 32,16%, masculina. 
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Gráfico 3 – Idade e gênero da audiência do CFBio no Facebook 

 
Fonte: Iconosquare.  

 

 

 

Gráfico 4 – Idade e gênero da audiência do CFBio no Instagram 

 
Fonte: Iconosquare.  

 

 

O CFBio também mantém canal no Youtube, com o total de 653 inscritos, e perfil no Twitter, com 1,4 

mil seguidores em 2019. Além de utilizar essas redes sociais, o CFBio tem recorrido a meios de 

comunicação offline, como é o caso da Agenda do Biólogo e da Revista Coquetel, como ferramentas 

para divulgação de informações relevantes ao profissional e à sociedade. A agenda é distribuída a 

Biólogos registrados e a atores científicos e políticos, com o objetivo de informar sobre resoluções e 

normas que dão respaldo legal para a profissão. Já a revista Coquetel foi lançada pelo CFBio em 2018 

como parte das ações para divulgar as áreas de atuação dos Biólogos e para informar sobre as 

atribuições do Conselho Federal; os exemplares da revista têm sido distribuídos em congressos, feiras 

e eventos. Outra ação consiste na elaboração do boletim informativo “CFBio Notícias”, que traz as 

principais informações do Conselho a cada três meses. O boletim é divulgado nos sites, em redes sociais 

do Sistema CFBio/CRBios, bem como em revistas impressas e online de Conselhos Regionais.  
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➢ Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

O Conselho Federal de Biologia mantém o Portal da Transparência, no qual o cidadão encontra 

informações importantes como atos normativos, atas das Sessões Plenárias, calendário de reuniões, 

Planejamento Estratégico Decenal do Sistema CFBio/CRBios, Plano Anual do CFBio, execução 

orçamentária, diárias e passagens, demonstrações contábeis e prestações de contas, licitações, contratos, 

concurso público, quadro de pessoal,  perguntas frequentes, dados estatísticos e outras informações 

institucionais. Conforme é possível confirmar no Gráfico 5, o número de acessos ao Portal da 

Transparência obteve crescimento ao longo dos últimos anos, passando de 1,5 mil acessos em 2016 para 

3,5 mil, em 2017, e chegando a mais de 11,4 mil no ano de 2018.  

 
Gráfico 5 – Número de acessos ao portal da Transparência de 2016 a 2018.  

 
Fonte: Portal da Transparência 

 

 

4.5 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E 

INSTALAÇÕES 

 

Visando à aproximação mais eficiente com a sociedade, o Conselho Federal de Biologia, no exercício 

de 2018, através do Portal da Transparência, procurou facilitar e promover o acesso a conteúdo de 

interesse público e social conforme estabelecido na Lei de Acesso à Informação – LAI. Além disso, o 

CFBio divulga informações em seu website e em redes sociais digitais, incentivando a manifestação e 

interação do cidadão, bem como buscando tornar serviços, produtos e instalações mais confortáveis e 

acessíveis. 
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5 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

Por meio de reuniões mensais a Diretoria do CFBio orienta e monitora as ações necessárias para atingir 

os objetivos estabelecidos no planejamento. Essas ações são operacionalizadas pelas Comissões 

Técnicas, Permanentes e Temporárias, Grupos de Trabalho que embasam as decisões do Plenário no 

sentido de editar Resoluções, Portarias, Instruções e demais atos normativos e administrativos, a fim de 

defender, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional do Biólogo. 

 

A Diretoria do CFBio tem procurado identificar os riscos que impedem a atuação do profissional e 

minimizá-los, principalmente nas áreas de sombreamento com outras categorias profissionais.  

 

Os principais riscos que afetam a capacidade de alcançar os objetivos estratégicos são: 

➢ O exercício de profissionais não habilitados na efetiva ação do Sistema; 

 Solução: Aprimorar e intensificar a fiscalização.  

 

➢ Impedimento do Biólogo atuar em áreas de sombreamento com outras profissões; 

Solução: Edição de Atos Normativos que deem suporte a atuação profissional do Biólogo. 

 

➢ Qualidade de ensino dos cursos de Ciências Biológicas; 

Solução: Buscar maior interação do Sistema com as Instituições de Ensino Superior – IES no sentido  

de ofertar ao mercado profissionais melhor qualificados. 

 

➢ Impedimento do Biólogo em participar de concursos públicos e concorrências.   

Solução: Maior atuação das Assessorias Jurídicas nas Ações Administrativas e Judiciais visando 

alteração dos Editais. 

 

O CFBio dispõe de uma Assessoria Jurídica que monitora e atua em todas as ações judiciais que 

envolvem a profissão mantendo a gestão do Conselho sempre atualizada.   
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6 - RESULTADOS DA GESTÃO 

 

6.1 DESTAQUES DO RESULTADO DA GESTÃO 

➢ Resoluções de 2018: Resolução nº 497, de 7 de dezembro de 2018; Resolução nº 496, de 7 de dezembro 

de 2018; Resolução nº 484, de 5 de outubro de 2018; Resolução nº 483, de 5 de outubro de 2018; 

Resolução nº 482, de 5 de outubro de 2018; Resolução nº 481, de 10 de agosto de 2018; Resolução n° 

480, de 10 de agosto de 2018; Resolução n° 479, de 10 de agosto de 2018; Resolução nº 478, de 10 de 

agosto de 2018; Resolução nº 477, de 10 de agosto de 2018; Resolução nº 476, de 8 de junho de 2018. 

➢ Sessões Plenárias de 2018 em que participam os Conselheiros Federais e Presidentes dos Regionais: 

331ª e 332ª Sessões Plenárias de fevereiro; 333ª e 334ª Sessões Plenárias de abril; 335ª e 336ª Sessões 

Plenárias de junho; 337ª e 338ª Sessões Plenárias de agosto; 339ª e 340ª Sessões Plenárias de outubro; 

341ª, 342ª, 343ª e 344ª Sessões Plenárias de dezembro. 

➢ Realização de Concurso Público para contratação de pessoal. 

➢ Criação de Comissões e Grupos de Trabalho. 

➢ Plano de Cargos e Salários - PCS instituído pela Portaria CFBio nº 244/2018, de 10 de agosto de 

2018. 

➢ Regimento aprovado na 337ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 10 de agosto de 2018. 

➢ Código de Conduta dos Empregados, Assessores e Estagiários do CFBio. 

➢ Manter o Sistema de Controle Interno, e-Sic e o Portal da Transparência com objetivos de aprimorar 

o relacionamento com os inscritos e a sociedade e promover a qualidade dos serviços prestados sob 

a égide da eficiência. 

➢ Contratação de empresa, via licitação, para elaboração do Plano de Gestão de Documentos do 

CFBio e dos CRBios. 

➢ Manter equilíbrio entre Receitas e Despesas. 

 

6.2 EXPECTATIVAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO 

➢ Incrementar os investimentos na área de fiscalização do exercício profissional; 

➢ Melhorar a comunicação sobre as ações do Sistema CFBio/CRBios junto aos profissionais; 

➢ Reformular o Cadastro Nacional de Biólogos, incluindo dados financeiros, visando informatizar a 

solicitação de registros secundários nos Conselhos Regionais; 

➢ Implantar o Plano de Gestão de Documentos do CFBio e dos CRBios em atendimento às 

deliberações do CONARQ. 

  

  

http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-497-DE-7-DE-DEZEMBRO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-496-DE-7-DE-DEZEMBRO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-496-DE-7-DE-DEZEMBRO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-484-DE-5-DE-OUTUBRO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-483-DE-5-DE-OUTUBRO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-482-DE-5-DE-OUTUBRO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-481-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%B0-480-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%B0-480-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%B0-479-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-478-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-478-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/-RESOLUcaO-N%C2%BA-477-DE-10-DE-AGOSTO-DE-2018
http://www.cfbio.gov.br/artigos/RESOLUcaO-N%C2%BA-476-DE-8-DE-JUNHO-DE-2018
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7 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

O CFBio alocou recursos orçados para manutenção e conservação do patrimônio, mantendo a estrutura 

física do Conselho, propiciando condições adequadas de ergonomia e de conforto ambiental aos 

empregados, colaboradores e Biólogos.   

Orientação e acompanhamento das ações de fiscalização realizadas pelos Conselhos Regionais como 

prioridade para responder as demandas da sociedade.  
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8 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   

 

8.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 

Figura 2 – Balanço Orçamentário Receita 
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Figura 3 – Balanço Orçamentário Despesa 
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8.2 BALANÇO FINANCEIRO 

 

Figura 4 – Balanço Financeiro 
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Figura 5 – Balanço Financeiro 
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8.3 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 

 

Figura 6 – Balanço Patrimonial Comparado Ativo
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Figura 7 – Balanço Patrimonial Comparado Ativo 
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Figura 8 – Balanço Patrimonial Comparado Passivo 
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Figura 9 – Resumo do Balanço 
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8.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

Figura 10 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
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Figura 11 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
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Figura 12 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
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8.5   DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 

 

Figura 13 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa 

7.5  
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8.6 NOTAS EXPLICATIVAS  

 

8.6.1 CONTEXTO OPERACIONAL  

O Conselho Federal de Biologia - CFBio, entidade de direito público, com autonomia administrativa e 

financeira foi criado pela Lei nº 6.684/79. Suas representações regionais são exercidas pelos Conselhos 

Regionais de Biologia, dotados de autonomia administrativa e financeira. 

O CFBio exerce o papel de primeira e segunda instância, verificando, orientando e fiscalizando o 

exercício profissional com a missão de defender a sociedade da prática ilegal das atividades abrangidas 

pelo Sistema CFBio/CRBios. 

A principal fonte de recursos do CFBio é a cota parte oriunda dos Conselhos Regionais de Biologia – 

CRBios, equivalente a 20% da arrecadação de anuidades dos profissionais e de empresas. No âmbito do 

Sistema CFBio/CRBios as prestações de contas são tornadas públicas através de seus Portais da 

Transparência. 

 

8.6.2 APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

➢ Apresentação das Demonstrações Contábeis  

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da administração dos Conselhos e foram 

elaboradas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em conformidade com a Lei nº 

4.320/1964, com a observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem 

como a Resolução CFBio nº 347/2014, prezando pela transparência das informações. Tem por objetivo 

fornecer ao público informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade, em apoio ao processo de tomada de decisão e 

à prestação de contas. Com a convergência das práticas contábeis vigentes aos padrões internacionais de 

contabilidade e a consequente adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público 

(NBCASP), o Ministério da Fazenda, por meio da Portaria MF nº 184/2008, definiu que a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) é o órgão regulador do processo de convergência no Brasil. Entre outras 

atribuições, a STN estabelece normas e procedimentos contábeis mediante a elaboração, discussão, 

aprovação e publicação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). No sentido 

de padronizar os procedimentos contábeis entre os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios), a STN desenvolveu o Plano de Contas Aplicado ao Setor (PCASP) e as Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).  

Adicionalmente ao processo de convergência, o CFBio apresenta as Notas Explicativas, que são parte 

integrante das demonstrações contábeis e contém informações relevantes, complementares ou 

suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações. As Notas 

Explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações 

de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica e financeira.  

 

8.6.3 PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES E MENSURAÇÕES UTILIZADOS  

 

➢ Base de Mensuração:  

As demonstrações contábeis da entidade foram preparadas com base no custo histórico, reconhecidas 

nos balanços patrimoniais.  

 

➢ Moeda de Apresentação:  

As demonstrações contábeis são apresentadas em real (R$), que é a moeda nacional.  
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8.6.4 PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 

O CFBio adota o Regime de Competência para registro de suas transações. O critério utilizado pela 

entidade, para o registro de ativos e passivos circulantes, reflete as operações cuja realização ou 

exigibilidade ocorram até o final do exercício social seguinte, sendo que as demais transações são 

consideradas de longo prazo e estão registradas no não circulante. 

 

➢ Ativo Circulante  

 

a) Disponibilidades Caixa e equivalentes de caixa  

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo CFBio e 

depositados no Banco do Brasil S/A, em consonância ao que dispõe o §3º, art. 164 da Constituição 

Federal – “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.  

 
Tabela 1 - Disponibilidades Caixa e equivalentes de caixa 

Disponibilidades Caixa e equivalentes de caixa 2018 (R$) 2017 (R$) 

Bancos Conta Movimento 30.321,10 1.631,05 

Bancos Conta Arrecadação 0,00 0,00 

Bancos Conta Aplicações Financeiras 23.058.011,19 19.343.755,35 

TOTAL R$ 23.088.332,29 19.345.386,40 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 

 

b) Créditos a Receber  

Os Créditos a Receber são os valores da cota parte dos CRBios, que se encontravam em aberto 

no final dos exercícios de 2018 e de 2017, mas devidamente quitados no mês de janeiro do exercício 

subsequente, sendo sua composição a seguinte: 

 
Tabela 2 - Créditos a Receber 

DESCRIÇÃO 2018 (R$) 2017 (R$) 

Conselho Regional de Biologia da 1ª Região 36.589,48 28.673,86 

Conselho Regional de Biologia da 2ª Região 25.347,63 38.992,14 

Conselho Regional de Biologia da 3ª Região 32.366,50 48.395,65 

Conselho Regional de Biologia da 4ª Região 23.994,92 26.498,19 

Conselho Regional de Biologia da 5ª Região 13.107,21 13.773,68 

Conselho Regional de Biologia da 6ª Região 16.451,98 7.856,30 

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região 19.914,03 13.271,03 

Conselho Regional de Biologia da 8ª Região 8.953,30 17.996,96 

TOTAL R$ 176.725,05 195.457,81 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 

 

c) Demais Créditos e Valores a Receber  

Correspondem a valores a receber referentes a empréstimos concedidos a Conselhos Regionais, 

devidamente autorizados pelo Plenário deste Federal, sendo sua composição a seguinte: 
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Tabela 3 - Demais Créditos e Valores a Receber 

DESCRIÇÃO 2018 (R$) 2017 (R$) 

Conselho Regional de Biologia da 5ª Região 90.000,00 150.000,00 

Conselho Regional de Biologia da 6ª Região 515.000,00 575.000,00 

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região 705.000,00 795.000,00 

Conselho Regional de Biologia da 8ª Região 430.000,00 0,00 

TOTAL 1.740.000,00 1.520.000,00 

 Fonte: Balanço Patrimonial 2018 

 

d) Imobilizado  

O ativo imobilizado é mensurado ou avaliado, inicialmente pelo valor de aquisição ou construção. 

Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o registro é realizado com base em 

avaliação obtida através procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação 

recebida. 

 Após o reconhecimento inicial, os elementos do ativo imobilizado ficam sujeitos à depreciação 

ou amortização (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e a 

reavaliação. 

 

e) Obrigações de Curto Prazo 

 Representadas por valores a pagar, decorrentes de obrigações trabalhistas e previdenciárias a 

pagar, obrigações fiscais de curto prazo a recolher, depósitos consignáveis, fornecedores/prestadores de 

serviços a pagar. Todas as dívidas que apresentaram saldos em 31/12/17 foram registradas por 

competência, e as datas têm vencimento em 2018 e cabem ao CFBio, conforme exposto a seguir: 

 
Tabela 4 - Obrigações de Curto Prazo 

TÍTULOS 2018 (R$) 2017 (R$) 

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar 17.761,69 17.203,49 

Obrigações Fiscais de Curto Prazo a Recolher 5.455,39   6.561,19 

Depósitos Consignáveis  13.731,01 10.026,49 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 

 

f) Patrimônio Líquido 

 O patrimônio líquido no Balanço Patrimonial é composto pelos saldos de resultados positivos 

apurados em exercícios anteriores, superávit  patrimonial do exercício e ajustes de exercícios anteriores. 

Seguem os montantes do CFBio: 

 
Tabela 5 - Patrimônio Líquido 

Títulos 2018 (R$) 2017 (R$) 

Patrimônio Líquido 31.599.625,49 27.830.594,41 

Resultado Patrimonial do exercício  3.769.031,08   3.847.524,17 

Resultado Acumulados de exercícios anteriores 27.830.594,41 23.983.070,24 

Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 
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g) Resultado Orçamentário 

 O orçamento do CFBio para o exercício de 2018 foi aprovado pelo Plenário, sendo sua receita 

prevista e sua despesa fixada no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Somente ocorreu 

suplementação orçamentária decorrente de anulação, ou remanejamento orçamentário de uma rubrica 

para outra. No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e das 

despesas empenhadas e liquidadas. Releva destacar que o CFBio não adota a metodologia de restos a 

pagar não processados, desta forma, os empenhos não liquidados até 31/12 foram cancelados. 

 Conforme o art. 35 da lei 4.320/1964, o superávit orçamentário do Conselho Federal de Biologia 

corresponde a diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, conforme 

demonstramos: 

 
Tabela 6 - Resultado Orçamentário 

Títulos 2018 (R$) 

Resultado Orçamentário 3.477.756,49 

Receitas Arrecadadas 7.584.966,36 

Despesas Realizadas 4.107.209,87 

 

De acordo com as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas e tendo em vista as justificativas 

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

realizada no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, entendemos que o Balanço Patrimonial, 

Financeiro e demais Demonstrações Contábeis espelham com exatidão e transparência todas as 

transações realizadas no Exercício. 
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9 - ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

ANEXO I 

 

ROL DE RESPONSÁVEIS 

 

EXERCÍCIO DE 2018 
 

 

NOME DO RESPONSÁVEL CARGO CPF PERÍODO 

DE 

GESTÃO 

INVESTIDUR

A 

WLADEMIR JOÃO TADEI 

 

End. Residencial: Rua Paquetá, 

2235 - Boa Vista - São José do Rio 

Preto/SP  

CEP: 15025-180 

E-mail: wjtadei@yahoo.com.br 

Presidente 205.117.528-49 1º/01/2018 

a  

31/12/2018 

Ata da 326ª 

Sessão Plenária 

Ordinária de 23 

de outubro de 

2017. 

  Mandato: out 

2017 a out 2019 

MURILO DAMATO 

 

Rua Simão Alves, 200, ap. 06 - 

Pinheiros 

São Paulo - SP  

CEP: 05417-020 

E-mail: 

murilo.damato@uol.com.br 

Tesoureiro 060.473.268-62 1ª/01/2018 

a 

07/10/2018 

Ata da 326ª 

Sessão Plenária 

Ordinária de 23 

de outubro de 

2017. 

  Mandato: out 

2017 a out 2019 

GENI CONCEIÇÃO DE 

BARROS CÁUPER 

 

Av. Monteiro Lobato, nº 663, ap. 

1802 - Ed. Palácio Real Tambaú - 

Tambaú - João Pessoa - PB  

CEP: 58039-170 

E-mail: 

genicauper@yahoo.com.br 

Secretária/ 

Tesoureira 

275.591.652-49 08/10/2018 

a 

06/12/2018 

Ata da 349ª 

Reunião de 

Diretoria do 

CFBio de 04 de 

outubro de 

2018. 

   

EDSON TADEU IEDE 

 

Rua Deputado Heitor de Alencar 

Furtado, nº 1720, ap. 603 - 

Mossungue - Curitiba - PR 

CEP: 81200-110 

E-mail: 

edson_tadeu_iede@yahoo.com 

Tesoureiro 231.604.039-04 07/12/2018 

a 

31/12/2018 

Ata da 342ª 

Sessão Plenária 

Ordinária de 07 

de dezembro de 

2018 

 

mailto:wjtadei@yahoo.com.br
mailto:murilo.damato@uol.com.br
mailto:genicauper@yahoo.com.br
mailto:edson_tadeu_iede@yahoo.com

