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Site e aplicativo ampliam 
transparência e diálogo

Para aumentar a transparência e me-
lhorar ainda mais a comunicação 
com os inscritos, o Conselho Regio-
nal de Biomedicina 3ª Região pro-

moveu uma ampla reformulação do site. Nele 
o Biomédico, com alguns cliques, tem acesso 
instantâneo a notícias sobre Biomedicina, 
classificados de empregos, legislação, autoa-
tendimento e muito mais.

Como se não bastasse, no Congresso Mi-
neiro de Biomedicina e Congresso Mineiro 
de Análise Clínicas, realizado de 12 a 14 de 
outubro, o CRBM-3 lançou uma nova ferra-
menta: o aplicativo CRBM-3, um projeto ou-
sado com informações sobre a jurisdição do 
conselho, notícias, classificados e eventos 
diretamente no smartphone, com versões 
para os dois sistemas operacionais mais po-
pulares do mercado, Android e iOS.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O papel dos 
conselhos no 
cotidiano da 

população

O
s conselhos de classe profissional são Autarquias 
Federais formadas por profissionais de cada 
profissão regulamentada por lei, com diretorias 
democraticamente eleitas pelos seus inscritos e 

suas principais atribuições são registrar, fiscalizar e disciplinar.
O Estado não tem estrutura suficiente para fiscalizar de 

forma apropriada todas as profissões. Assim, por meio de lei, 
foi delegada competências para os conselhos profissionais, 
criados especialmente para essa finalidade.

Conselhos de fiscalização das atividades profissionais, 
como o CRBM-3, são de extrema importância na luta pelos 
direitos e deveres dos inscritos e proteção da população. 
Realizando fiscalizações éticas e técnicas, verificando o 
cumprimento das normas legais, em conformidade com os 
regulamentos determinados por Lei, os conselhos agem 
contra inabilitados ou profissionais habilitados sem ética 
ou capacitação adequada. A contribuição social devida aos 
conselhos regionais de fiscalização profissional tem natureza 
tributária conforme art. 149, da CF/88.

A atividade de fiscalização dos conselhos protege a so-
ciedade dos maus profissionais e proporciona segurança para 
a população que necessita de seus serviços. Os conselhos 
ligados à área da saúde colaboram também para o fortaleci-
mento dos mecanismos de controle social e democratização 
das políticas públicas, buscando ampliar a qualidade do 
atendimento à população.

Sem a existência dos conselhos, a sociedade estaria fra-
gilizada em relação aos serviços prestados por profissionais, 

Rua 27-A nº 142 - 
Setor Aeroporto 

Fone: (62) 3941-7676

especialmente na área da saúde, que lida diretamente com a 
vida e o bem-estar físico e mental do cidadão. Os conselhos 
atuam também na fiscalização da formação e fomentam a 
atualização e o aperfeiçoamento dos profissionais, atuando 
em parceria com universidades, administração pública, e pro-
movendo debates, cursos, palestras, workshops, congressos 
e outros eventos científicos, buscando sempre o avanço, a 
valorização e a melhoria da profissão.

Os Conselhos Regionais de Biomedicina são subordinados 
ao Conselho Federal de Biomedicina, tendo como funções 
básicas registrar, orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão em 
todo o território nacional.Temos trabalhado incessantemente 
para que o CRBM-3 cumpra o seu papel institucional e social 
da melhor forma possível, ampliando sempre e ainda mais 
a sua credibilidade junto aos nossos inscritos e a sociedade 
civil organizada.

Dr. Rony Marques Castilho

Presidente

Telefone e Fax: (62) 3215 1512
www.CRBM-3.gov.br

www.facebook.com/CRBM-3r
e-mail: contato@CRBM-3.gov.br

Tiragem: 7.000



BOLETO ONLINE

ANO NOVO

Anuidade 2018 será emitida 
exclusivamente pela internet

P
ara maior segurança e comodidade dos inscritos, 
o CRBM-3 adota nova tecnologia. Os boletos da 
Anuidade não serão enviados via correio a partir 
de 2018, porém estarão disponíveis por meio di-

gital no site, dentro da plataforma de autoatendimento. Este 
sistema já estava em teste desde 2015 e passa a prevalecer 
em janeiro de 2018.

O novo serviço disponível no site do Conselho vai facilitar 
a vida dos profissionais, que terão autonomia e agilidade na 
emissão desses documentos, com acesso às guias de paga-
mento de forma rápida, fácil e segura.

A nova tendência está em conformidade com o planeja-
mento estratégico do CRBM-3, que visa aperfeiçoar os servi-
ços e melhorar a eficiência da gestão.

A decisão de implantar o projeto também foi inspirada 
por ações de órgãos e entidades de diversas esferas da ad-
ministração pública para a construção de uma infraestrutura 
pública de serviços por meio eletrônico. É um projeto de ges-

tão pública, que visa à obtenção de substanciais melhorias no 
desempenho dos processos, com ganhos em agilidade, pro-
dutividade, satisfação do público usuário e redução de custos.

Será feito divulgação via e-mails dos profissionais cadas-
trados, redes sociais, site, aplicativo, lembrando que a anui-
dade é responsabilidade do profissional. O não recebimento 
do carnê não o isenta de multa em caso de pagamento fora 
do prazo. Por isso, os profissionais inscritos devem manter 
seus dados sempre atualizados para manutenção da quali-
dade no relacionamento com a entidade.

O passo a passo para emissão
Ao acessar o site do CRBM-3, clique em Autoatendimento.
Leia as instruções da página e observe os menus disponíveis.
Você pode emitir o boleto da anuidade 2018 acessando o 
sistema por meio do número de inscrição e senha pessoal ou 
pelo botão de Reemitir boleto, sem a necessidade de senha.
A guia estará disponível em 02/01/2018.

Feliz Natal e 2018 
com saúde e
prosperidade

C
om envolvimento, dedicação, 
muito trabalho e contando sem-
pre com o apoio e colaboração 
dos nossos inscritos e colabora-

dores, alcançamos várias conquistas.
O CRBM-3  finaliza 2017 tornando pú-

blica a sua gratidão a todos os nossos ins-
critos, familiares, parceiros, colaboradores 
e amigos, desejando de um Feliz Natal e 
um Ano Novo de muita paz, saúde, amor e 
prosperidade.
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INTEGRAÇÃO

DIA DO BIOMÉDICO

Representantes do CRBM-3 
visitam faculdades mineiras

Homenagem a biomédicos

P
ara conhecerem as condições oferecidas nos 
cursos de Biomedicina em Minas Gerais, o pre-
sidente, Rony Marques Castilho, o segundo te-
soureiro, Renato Pedreiro Miguel, o Delegado 

do CRBM-3 em Juiz de Fora, Chafic Lays e o conselheiro 
honorário do CRBM-3, Bruno Gatti, visitaram e se reuniram 
com coordenadores e alunos nas faculdades de Biomedi-
cina das cidades de Belo Horizonte (FUMEC, PITÁGORAS, 
UNI-BH, FAMINAS, UMA-BH, IZABELA HENDRIX e UFMG), 
Montes Claros (FUNORTE e FASI), Juiz de Fora (UNIPAC), 
Muriaé (UNIFAMINAS), Leolpodina (FUPAC), Paracatu (TEC-
SOMA), Formiga (UNIFOR), Iguatama (ESMA), Bom Despa-

cho (UNA-BOM DESPACHO), Alfenas (UNIFAL), Varginha 
(UNIS e UNIFENAS-VARGINHA), Passos (UEMG), Conselhei-
ro Lafaiete (FASAR) e Ipatinga (ÚNICA). “Essas visitas são 
extremamente importantes para a integração do CRBM-3 
com as faculdades de Biomedicina”, assinala o presidente 
Rony Marques Castilho.

Muito bem recebidos nessas instituições de ensino, os 
representantes do CRBM-3, aproveitaram para divulgar e 
convidar alunos e professores para participarem do Congres-
so Mineiro de Biomedicina e Congresso Mineiro de Análises 
Clínicas, que serão realizados de 12 a 14 de outubro, no 
Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte (MG).

No dia 16 de novembro, no Au-
ditório Costa Lima da Assembleia 
Legislativa de Goiás, foi realizada so-
lenidade em homenagem ao Dia do 
Biomédico, em referência a data co-
memorada nacionalmente em 20 de 
novembro. O autor da proposta foi o 
deputado Lívio Luciano (PMDB).

Foram homenageados 143 profis-
sionais da área da Saúde, dentre eles 

o presidente do Conselho Regional de 
Biomedicina (CRBM), Rony Marques 
Castilho. Rony falou da importância da 
iniciativa do deputado que, segundo 
ele, valorizou o crescimento da Bio-
medicina em Goiás com essa iniciativa 
louvável, principalmente por vir da As-
sembleia Legislativa. “Existem algumas 
categorias que servem à sociedade, de 
muitas maneiras importantes e distin-

tas, mas que muitas vezes são esque-
cidas em homenagens. O Biomédico 
realiza um trabalho de base e muitas 
vezes não recebe seu devido mérito. 
Existem diversos profissionais à frente 
de pesquisas e grandes descobertas e 
por seus conhecimentos e sua ousa-
dia, que merecem o reconhecimento 
do povo goiano”, enfatizou o deputado 
Livio Luciano.
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

DIFERENÇAS

Conheça quem faz o CRBM-3

Entenda o que cada
entidade da Biomedicina faz

Plenário
Autoridade deliberativa, composto 

por conselheiros, que possuem como 
atribuições principais fazer deliberações 
sobre todos os assuntos da autarquia 
como relatar e julgar processos adminis-
trativos, processos pertinentes à ética e 
à disciplina profissional, deliberar sobre 
pedidos de inscrição; aquisição de bens 
imóveis para o patrimônio do CRBM-3, 
apreciar e julgar balancetes, prestação 
de contas e proposta orçamentária, 
decidir e debater sobre assuntos per-
tinentes a profissão, entre outros, em 
conformidade com o regimento interno 
vigente e Lei.

Diretoria
Autoridade executiva, composta 

pelo Presidente, Vice Presidente, 1° e 
2° Tesoureiro, 1° e 2° Secretário. Res-
ponsáveis pelos atos administrativos e 
gestão do CRBM-3. Suas principais atri-
buições encontram-se estabelecidas nos 
regimento interno vigente e Lei.

Comissões permanentes
São órgãos integrantes da orga-

nização básica do CRBM necessários 
ao exercício de suas atribuições e po-
dem ser ampliadas e extintas mediante 

Muitas são as dúvidas envolvendo 
as competências dos Conselhos, sindi-
catos, federações e associações. Enten-
da as atribuições de cada órgão para 
saber qual procurar de acordo com a 
necessidade. Muitas vezes, os Conse-
lhos são pressionados ou procurados 

decisão do Plenário. Entre elas estão 
a Comissão de ética, Comissão fiscal, 
Comissão social e de eventos, Comis-
são científica, Comissão de promoção 
de classe e Comissão de ensino e do-
cência.

Comissões provisórias
São constituídas por especialistas 

nas matérias a serem estudadas ou 
tarefas a serem executadas, escolhidas 
pelo Plenário por seu reconhecido sa-
ber. Seus membros não precisam ser ne-
cessariamente ser conselheiros, embora 
a coordenação de seus trabalhos deva 
ser obrigatoriamente feitas por mem-
bros do colegiado.

Assessorias
As assessorias são ramos de ativida-

de que utiliza competências e experiên-
cias para auxiliar o Conselho nas suas 
atividades. O CRBM-3 possui Assesso-
ria Contábil, Jurídica, TI, Comunicação 
e outras para garantir que todas suas 
finalidades sejam cumpridas devida-
mente.

Delegados honorários
Representam a diretoria regional-

mente, visando a aproximação entre o 

CRBM-3 e os profissionais da jurisdição.

Gerência e Assistente
Dentre suas atribuições encontram-

-se a coordenação das atividades de 
fiscalização, administrativo, executi-
vo, operacional, financeiro bem como 
acompanhamento da execução dos 
serviços e processos de trabalho. Pro-
por novos métodos e avaliar resulta-
dos, entre outras atividades delegadas 
pela Diretoria do CRBM-3. O cargo de 
assistente ocupa uma posição estra-
tégica no gabinete da presidência e 
pode desenvolver trabalhos ligados às 
comissões e Diretoria como gestão de 
reuniões, eventos etc.

Auxiliares
São encarregados da execução de 

tarefas na área administrativa rela-
cionadas ao seu setor de atuação. Os 
setores de atuação do CRBM-3 são o 
Departamento de protocolo, expedição 
e arquivo, Departamento de Registro, 
Departamento de cobrança e cancela-
mento, Departamento financeiro, De-
partamento de fiscalização, podendo 
os assistentes auxiliarem outros seto-
res quando solicitados, entre outras ati-
vidades delegadas pelo superior direto.

para tratar de assuntos que não os 
competem. Por isso, preparamos um re-
sumo das características de cada uma 
destas importantes entidades.

CRBM
Os CRBMs têm a atribuição de fis-

calizar o exercício profissional dos pro-
fissionais inscritos a fim de garantir a 
qualidade dos serviços e assistência à 
saúde a profissionais e usuários. Fisca-
lizar vai além de adotar medidas puni-
tivas. É também orientar como fazer, 
notificar para que haja melhorias.
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CFBM
O CFBM é o órgão superior res-

ponsável por normatizar e fiscalizar o 
exercício da profissão das classes re-
gulamentadas e subordinadas a ele. 
Elabora o Código de Ética Profissional 
e quando necessário, faz alterações 
em conjunto com os CRBMs. Como ór-
gão técnico, o CFBM cumpre o papel 
no dimensionamento de pessoal e nas 
demais normativas técnicas de funcio-

namento dos serviços da Biomedicina.

Associações
As Associações (ABBM e ABM3) 

têm por finalidade o desenvolvimento 
científico e sociocultural, entre outras. 
Foram criadas com o objetivo de auxi-
liar os profissionais e estudantes com 
atividades que agreguem valores aos 
seus currículos, como cursos, palestras 
congressos e jornadas.

Sindicatos
Os sindicatos e federações (Sind-

biomed GO, DF, MG, MT e DF) são as 
entidades legitimadas por lei para pro-
teger e representar os interesses gerais 
e individuais dos profissionais em ques-
tão de cunho trabalhista como melho-
res condições de trabalho, piso salarial, 
jornada de trabalho, acordos anuais, 
insalubridade, adicionais, indenizações 
entre outras.

CRBM-3

Conheça a fiscalização do 
seu Conselho

M
uitas são as dúvidas e questionamentos 
acerca da atividade de fiscalização desem-
penhada pelos CRBM-3. Como autarquia 
pública federal, o conselho tem por atribui-

ção legal executar a fiscalização do exercício da profissão 
impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando 
às autoridades competentes relatórios e documentados so-
bre os fatos que não seja de sua alçada cumprindo com o 
disposto na Lei Federal nº 6.684 de 3 de setembro de 1979, 
que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Biomedicina.

A atividade fiscalizatória é o instrumento que garante a 
manutenção da prestação do serviço e a melhoria na quali-
dade de assistência à saúde, zelando pela proteção da socie-
dade, resguardando seu direito de ser assistido por profissio-
nal Biomédico e defendendo a profissão.

 

Para tanto, cabe à fiscalização do CRBM-3:
 • Verificar e exigir do Biomédico o desempenho de suas 

atividades com base em uma conduta ética adequada e no 
atendimento às normas profissionais e sanitárias que regem 
a prática da Biomedicina,em cumprimento ao Código de Éti-
ca Biomédico;

• Defender o âmbito de atuação do Biomédico,garantindo 
que as atribuições privativas não sejam exercidas por outros 
profissionais;

• Exigir que os estabelecimentos que contemplam as 
áreas de atuação da Biomedicina possuam Biomédicos ha-
bilitados.

• Checagem se o estabelecimento conta com responsa-
bilidade técnica de Biomédico legalmente habilitado e se o 
profissional presta assistência efetiva nos termos da lei;

•Observação das condições do exercício profissional, 
uma vez que é responsabilidade do Biomédico cumprir as 
normas vigentes, bem como cabe à empresa fornecer condi-
ções adequadas para o exercício profissional.

 A 3° Região, com sua extensa área territorial (maior que 
o México) faz-se necessária manutenção de uma adequada 
estrutura física e organizacional, bem como implementação 
de ações estratégicas para que tudo ocorra de forma unifor-
me, padronizada e regular em todas as regiões e estabele-
cimentos.

 A atividade de fiscalização é regulamentada pela Re-
solução do Conselho Federal de Biomedicina nº 276 de 28 
de agosto de 2017, segue o Plano Anual de Fiscalização do 
CRBM-3 e é realizada conforme Manual de Procedimentos 
de Fiscalização. Os fiscais seguem roteiro de inspeção deter-
minado pela Gerência de Fiscalização para cumprimento de 
ações de rotina e apuração de fatos denunciados à entida-
de. Dessa forma, toda fiscalização realizada, para qualquer 
profissional e em qualquer que seja o estabelecimento ou 
ramo de atividade, possui procedimentos e diretrizes que a 
norteiam.

O CRBM-3 vem trabalhando incansavelmente para coibir 
e sanar práticas irregulares. Por isso, a fiscalização trabalha 
com foco na orientação aos profissionais, com inspeções e 
atendimento presencial, fazendo cumprir a legislação vigen-
te, de forma que todos os atos estejam em consonância com 
as normas.

Todas essas atividades vislumbram a defesa da profissão 
e da sociedade proporcionando satisfação o que torna o 
CRBM-3 uma entidade eficaz e de referência, que age indis-
tintamente com transparência e respeito, de forma a transmi-
tir credibilidade e confiança aos seus usuários.
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TECNOLOGIA

CRBM-3 JR

Nova cédula profissional 
será moderna e segura

Iniciativa arrojada e importante

C
om o propósito de aprimorar o atendimento aos 
profissionais, o Conselho Regional de Biomedi-
cina 3° Região lança, no primeiro semestre de 
2018, a nova Cédula de Identidade Profissional 

do Biomédico.
O novo documento será moderno, seguro, confecciona-

do em cartão rígido, com um avançado sistema antifraude 
e chip criptográfico para certificação digital. O uso dessa 
tecnologia tornará a cédula profissional mais atualizada e 
adequada aos dias de hoje.

A certificação digital é facultativa. Entretanto, para utili-
zá-la nos sistemas de informação, o profissional deve procu-
rar uma Autoridade Certificadora capaz de inserir o certifica-
do digital padrão.

Nova cédula profissional conta com 18 
itens de segurança, entre eles:

•      Impressão Offset.
•      Elementos com efeito caligráfico.
•      Microletras negativas com sicla CRBM.
•      Tinta opticamente variável.
•      Tinta com efeito luminescente.
•      Marca do CFBM com efeito numismático.
•      Dados variáveis impressos a laser.
•      Gravação em relevo da sigla CRBM-3 no verso.
•      Armas da república com efeito munismático no verso.
•      Efeito luminescente quando exposto à luz UV.

O CRBM-3 Jr é um programa cujo principal propósito é 
a aproximação dos futuros Biomédicos ao mercado de tra-
balho e Conselho Regional de Biomedicina 3° Região, uma 
iniciativa importante e, muito vezes, decisiva para o ingresso 
do novo profissional no mercado.

Integram  o programa ações como:
- Apoio a eventos.

- Carteirinha.
- Banco de estágio.
- Cadastro de currículos.
- Atividades complementares.
- Biblioteca virtual.
- Visitas à sede.
- Conselheiros Jr.
- Plenárias Jr.
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Sindicatos de 
Biomédicos

PATRIMÔNIO

VOCÊ SABIA?

Conforto e segurança
Para oferecer mais conforto e segurança aos inscritos e 

colaboradores, a atual gestão do CRBM-3 está realizando 
a reforma da Seccional de Minas Gerais, localizada em 

Belo Horizonte, que, em breve, será reinaugurada. Em 2018, 
será a vez da sede do CRBM-3 em Goiânia, Goiás, passar por 
uma ampla revitalização.

O 
CRBM-3 apoia a criação e manutenção de cinco 
sindicatos de Biomédicos na jurisdição. Já estão 
constituídos os sindicatos de Goiás, Distrito Fe-
deral e Tocantins. Estão em fase de criação os 

sindicatos de Minas Gerais e Mato Grosso. Os trabalhos das 
comissões de criação estão a todo vapor e os diretores e as-
sessorias sempre presentes para garantir o bom andamento e 
que tudo ocorra dentro da lei.
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SECCIONAIS E DELEGACIAS

Atendimento de qualidade 
e logística eficiente

O 
Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região 
atende o Distrito Federal e os estados de 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins, 
o que representa uma área de atuação de 

mais de dois milhões e cem mil metros quadrados.
Com o desafio constante de melhorar o atendimento e a 

logística dos serviços, o CRBM-3 conta com Seccionais em 
todos os estados da jurisdição e três Delegacias no estado 
de Minas Gerais. Essas representações têm como finalidade 
dinamizar a administração, intermediando o relacionamen-
to entre o Conselho e os (as) profissionais, empresas e en-
tidades de classe. São instaladas em locais onde há grande 

concentração de Profissionais e/ou onde haja Faculdade/
Universidade com curso de Biomedicina

 As Seccionais e Delegacias do CRBM-3 podem ser re-
presentadas por um Delegado nomeado pelo Presidente do 
Conselho, com mandato honorífico e por prazo determinado. 
As tarefas operacionais serão conduzidas por funcionários 
contratados pelo Conselho através de concurso público. O 
horário de funcionamento é o mesmo estabelecido na sede, 
em Goiânia – GO, podendo variar conforme particularidade 
de cada região. Todos os documentos recebidos são devida-
mente protocolados e, ao final de cada processo, enviados 
para a sede do CRBM-3 para as providências necessárias.

Goiás
Goiânia - GO

Minas Gerais
Belo Horizonte - MG
Montes Claro-MG
Uberaba-MG
Delegacia de Divinópolis - MG

Distrito Federal
Brasília-DF

Mato Grosso
Cuiabá-MT

Tocantins
Palmas (TO)
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MAIS INFORMAÇÕES:

crbm3.gov.br/nova-cedula

DESENVOLVIDA POR

MODELO

MAIS MODERNA, SEGURA, CONFECCIONADA 
EM CARTÃO RÍGIDO, COM AVANÇADO SISTEMA 
ANTIFRAUDE E CHIP CRIPTOGRÁFICO PARA 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

NOVO CARTÃO DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL EM 2018! 



ACESSE NOSSO SITE: WWW.CRBM3.GOV.BR
E CLIQUE EM AUTOATENDIMENTO

BIOMÉDICO, ESTAMOS 
INOVANDO PARA VOCÊ

BOLETO
ONLINE


