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Portaria CRBio-01 nº 68/2019 
 

 
Dispõe sobre a instituição de Comissão Especial para 
estudo e apresentação de proposta de parâmetros e 
requisitos para aceitação de declarações médicas, de 
outros profissionais da saúde, laboratoriais ou de 
acompanhamento, no âmbito do CRBio-01. 

 
 
O Presidente do Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (SP, MT, MS) – CRBio-01, 
autarquia federal com sede nesta capital, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
conferidas pelo disposto na Lei nº 6.684/79, de 3 de setembro de 1979, 
 
CONSIDERANDO o decidido na 309ª Reunião de Diretoria e o deliberado na 209ª Sessão 
Plenária do CRBio-01, realizadas respectivamente em 26 e 28 de junho de 2019, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir a Comissão Especial para estudo e apresentação de proposta de 
parâmetros e requisitos para aceitação de declarações médicas, de outros profissionais da 
saúde, laboratoriais ou de acompanhamento, apresentados por funcionários do CRBio-01. 
 
Art. 2º Nomear o Conselheiro Secretário Horácio Manuel Santana Teles, a Gerente 
Financeira Cátia Cristina Soares Costa e o Auxiliar Administrativo José Armando Cossa 
Louzada, a comporem a Comissão de Especial de Auditoria instituída no artigo anterior. 
 
Art. 3º Ficam os Membros, nomeados no artigo anterior, designados respectivamente 
Coordenador, Secretário e Vogal da referida Comissão. 
 
Art. 4º A Comissão deverá apresentar, no prazo de 30 dias a contar da assinatura desta 
Portaria, relatório contendo suas conclusões, com o objetivo de orientar as decisões da 
Diretoria e do Plenário do CRBio-01. 
 
Art. 5º Mediante razões fundamentadas, o prazo previsto no artigo anterior poderá ser 
prorrogado por igual período. 
 
Art. 6º A presente Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
 
São Paulo, 11 de julho de 2019. 
 
 

Eliézer José Marques 
Presidente 
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