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Acesso ao CRBio 24hs

Caso seja seu primeiro

Entre com seu login e senha 
para emitir uma ART

Caso seja seu primeiro
acesso siga as instruções
para criar um login



Incluir ART Eletrônica

Ao entrar no CRBio 24hs o profissional 
poderá iniciar o cadastro de uma nova 
ART Eletrônica



Incluir ART Eletrônica

Depois de clicar no menu Depois de clicar no menu 
ART Eletrônica  você será 
redimensionado a esta 
tela. Clique em INCLUIR 
ART.



Digitação dos Dados da Atividade

Faça o preenchimento 
de sua ART.



Digitação dos Dados da Atividade

O campo do contratado 
é preenchido 
automaticamente com 
os dados do biólogo

No campo do contratante basta 
digitar o CPF ou CNPJ e clicar em 
buscar. Se já houver cadastro os 
dados serão preenchidos 
automaticamente, se não, basta 
preenchê-los  uma única vez.



Digitação dos Dados da Atividade

Preencher os dados da 
atividade profissional

Somente preencher a 
data de término se já 
tiver concluído a ART. O 
sistema não aceitará 
datas além da do dia em 
que você está incluindo a 
ART.



Digitação dos Dados da Atividade

Após preenchidos todos os 
dados clique em ENVIAR



Clique para imprimir o 
boleto da taxa de ART

Rascunho da ART Eletrônica

Após validação de 
preenchimento dos 
campos do formulário, 
a ART será registrada



Rascunho da ART Eletrônica

Após imprimir o Boleto 
clique novamente no 
menu ART ELETRÔNICA



Acompanhamento

Nesta tela você acompanhará 
o STATUS da ART incluída. É 
possível identificar quando 
estará liberada para impressão



Acompanhamento

� O Boleto da ART será emitido com prazo de 20 dias para

pagamento.

� Conforme a data de preenchimento do campo “ÍNICIO”, se o

trabalho tiver iniciado a um período maior de 30 dias será

gerado o valor da Multa de ART que corresponde a duas vezes o

valor de uma ART.

� Somente após o pagamento da taxa é que a ART será

liberada para a impressão.

� Em até dois dias úteis após o pagamento a ART será

liberada para impressão.



Acompanhamento
Liberação da ART Eletrônica

Após o pagamento da taxa o 
status mudará. No status 
abaixo a ART já poderá ser 
impressa. Basta clicar em 
qualquer dos itens sublinhados



Acompanhamento

Clique no item 
“Imprimir ART” e 

pronto! A ART 
está liberada, 
obviamente 
faltando as faltando as 

assinaturas e 
carimbos do 

profissional e do 
contratante



Conferência de autenticidade da ART

Qualquer pessoa pode conferir 
a autenticidade da ART. Basta 
acessar o CRBio 24hs pelo site 
www.crbio-7.gov.br e clicar no 
menu CONFERÊNCIA DE ART



Conferência de autenticidade da ART

Basta digitar o número da ART 
e clicar em LOCALIZAR. Esse 
recurso também pode ser 
utilizado para reimprimir sua 
ART.



Baixa na ART

Após  terminado o trabalho você deverá dar baixa 

na sua ART. Para isso acesse o CRBio 24hs, vá no na sua ART. Para isso acesse o CRBio 24hs, vá no 

menu ART ELETRÔNICA e siga conforme 

orientações nos próximos slides.



1. Selecione a ART 
que deseja dar baixa

Baixa na ART

2. Escolha o motivo da 
baixa e digite a data de 
término do trabalho

3. Clique em BAIXAR ART



Baixa na ART

Repare que o status de 
sua ART mudou



Baixa na ART

� Após solicitar a baixa no CRBio 24hs você deve enviar ao menos

uma via da sua ART para o CRBio-07-PR para que o setor deuma via da sua ART para o CRBio-07-PR para que o setor de

fiscalização conclua a ART e libere-a para acervo técnico.

� Lembre-se a ART é válida desde quando é liberada a sua

impressão, porem é importante que seja dada a baixa para que

possa constar em seu Acervo Técnico.



Baixa na ART

Após o CRBio-07-PR 
receber a ART, estando 
tudo ok, o funcionário 
responsável concluirá a 
baixa. Assim a ART que 
tiver a baixa solicitada 
será alocada no menu 
CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO, obviamente  
se a baixa for por 
conclusão. 



Emissão de CAT – Certidão de Acervo Técnico

Ao clicar no menu Certidão de Acervo 
Técnico você será redimensionado a 
esta página

Todas as ART’s que 
tiverem sido baixadas 
aparecerão listadas aqui



Emissão de CAT – Certidão de Acervo Técnico

Para emitir uma CAT basta 
selecionar quais ART’s
devem constar no acervo e 
clicar no botão “imprimir 
CAT”.CAT”.



Emissão de CAT – Certidão de Acervo Técnico

Para emitir uma CAT basta 
selecionar quais ART’s
devem constar no acervo e 
clicar no botão “imprimir 
CAT”.CAT”.



Emissão de CAT – Certidão de Acervo Técnico

Pronto, sua Certidão de Acervo 
Técnico pode ser impressa. 
Basta configurar sua impressora. 
Não há qualquer tipo de 
cobrança por este serviço. Em uma CAT poderá constar  

várias ART’s, desde que tenha 
sido dada a baixa, porem, 
somente poderá ser emitida somente poderá ser emitida 
uma CAT por dia.



Emissão de CAT – Certidão de Acervo Técnico

Todas as CAT’s que você 
emitir ficarão listadas aqui. 
Clicando nela será possível 
fazer a reimpressão.



Dúvidas????

Se depois deste tutorial ainda restarem dúvidas entre 

em contato com nosso setor de fiscalização pelo em contato com nosso setor de fiscalização pelo 

email fiscalizacao@crbio-7.gov.br


