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PORTARIA Nº 5, de 19 de março de 2020. 

Estabelece funcionamento do CRB-1 durante a pandemia do 
coronavírus (COVID-19). 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 1ª 
REGIÃO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 79, inciso x do Regimento do Sistema 
CFB/CRB, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia nº 179, de 26 de maio de 
2017 e  

Considerando a decisão Plenária da Reunião Ordinária de 18 de março de 2020;  

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência do coronavírus (COVID-19) e; 

Considerando os esforços preventivos que estão sendo empreendidos pelos órgãos 
governamentais quanto ao risco de contágio e disseminação do coronavírus (COVID-19); 

Resolve: 

Art. 1º Suspender o atendimento presencial na sede do CRB-1 a partir do dia 19 de março 
até o dia 5 de abril de 2020. 

Art. 2º Determinar que os colaboradores do CRB-1 trabalhem no sistema de teletrabalho, 
atendendo os bibliotecários por meio dos celulares/WhastApp: Secretaria - (61) 98450-4291, Financeiro 
- (61) 99216-5653 e Fiscalização - (61) 9381-7551, e também por meio dos correios eletrônicos: 
crb1@crb1.org.br, secretaria@crb1.org.br e fiscalizacao@crb1.org.br, no horário de 08h às 18h, de 
segunda à sexta-feira, enquanto durar a suspensão.  

Art. 3º Determinar que os novos pedidos de registro ou outras solicitações, como 
cancelamento, licença, dentre outras, deverão ser encaminhados, se e quando necessários, via correio 
para a sede do CRB-1 ou por e-mail, que procederá aos encaminhamentos quando possível, dentro das 
contingências no momento relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID-19).  

Art.4º Informações complementares serão divulgadas nas redes sociais do CRB1 e estarão 
disponíveis também no site oficial do Conselho; 

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

FABIO LIMA CORDEIRO 
CRB-1/1763 
Presidente 


