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PORTARIA CRBio-01 nº 134/2021 

 
 
 

Dispõe sobre a manutenção da suspensão das 
atividades profissionais (presenciais) na sede e 
Delegacias Regionais do CRBio-01. 

 
 

A Presidente do Conselho Regional de Biologia – 1ª Região (SP, MT, MS), autarquia federal 
com sede nesta capital, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pelo 
disposto na Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979 e no Regimento do CRBio-01, 
 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 65.563, de 11 de março de 2021, que institui 
medidas emergenciais de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento 
da pandemia de CONVID-19, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 65.613, de 9 de abril de 2021, que estende a 
medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, altera a 
redação do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e dá providências correlatas 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º. Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19, manter 
suspenso o atendimento presencial na sede e delegacias regionais do CRBio-01, enquanto 
perdurarem as medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional nos termos e 
condições estabelecidos nos Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020; 

Artigo 2º. Todos os empregados do CRBio-01 deverão permanecer em regime de home 
office até 18 de abril de 2021, podendo esse prazo ser revisto a qualquer tempo. 
 
Parágrafo primeiro. O acesso às dependências do CRBio-01 será permitido, somente, 
mediante anuências da chefia imediata, e por motivos essenciais. 
 
Art. 3º. Em virtude da suspensão do atendimento presencial do CRBio-01, os prazos 
vinculados às notificações, autos de infração e processos administrativos e éticos-
disciplinares ficam suspensos, voltando a fluírem na data em que se der o retorno do 
atendimento presencial na sede do CRBio-01, ainda que parcialmente, o que será 
divulgado com antecedência no portal do Conselho, publicando- se nova portaria nesse 
sentido.  

http://www.crbio01.gov.br/
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Art. 4º. A presente portaria entrará em vigor na data da sua assinatura. 
 
São Paulo, 12 de abril de 2021. 
 

 
Dra. Iracema Helena Schoenlein-Crusius 

Presidente 
CRBio 003566/01-D 
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