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PORTARIA CRB-13 Nº 004/2020 
 
 
 
 
 

 
 
A Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia - 13ª Região, 13ª 
Gestão, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas 
pela Lei nº 4.084/62, Decreto nº 56.725/65 e artigo 104 do Regimento Interno 
do Sistema CFB/CRB; 
 

Considerando os alertas e protocolos de saúde pública sobre a pandemia do 
COVID-19 (coronavírus) anunciados pela Organização Mundial de Saúde e 
pelas autoridades governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, 
em particular o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão; 
 

Considerando a necessidade de continuar seguindo as medidas de 
prevenção para reduzir a transmissão e propagação do vírus, assim como 
preservar a saúde dos funcionários, bibliotecários e todos que utilizam os 
serviços do CRB-13; 
 
Considerando a necessidade de retomada gradativa dos serviços presenciais 
prestados pelo CRB-13 aos profissionais bibliotecários e aos cidadãos, na 
jurisdição do Maranhão, obedecendo aos protocolos de segurança e medidas 
sanitárias dos órgãos competentes. 
 

 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1º. Retomar parcialmente o atendimento presencial na sede do CRB-13 a 
partir do dia 01 de julho de 2020, somente no turno matutino, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 8h às 12h, enquanto durar o período da pandemia. 
 

 

Art. 2º. Determinar que o atendimento presencial deverá ser realizado a 
partir de agendamento junto à Secretaria do CRB-13, de segunda a sexta-
feira por meio do correio eletrônico crb13@crb13.org.br; e, pelo whatsapp (98-
98225-2962), nos horários de 8h às 12h e de 14h às 18h. 

Dispõe sobre os protocolos para reabertura 
parcial das atividades presenciais na sede do 
CRB-13, enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 
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Art. 3º. As medidas de redução do horário de atendimento poderão ser 
revistas a qualquer tempo, conforme o cenário internacional e nacional da 
pandemia e, também, de acordo com os decretos estaduais publicados pelo 
governo do Maranhão. 
 
Art. 4º. Quaisquer informações poderão ser solicitadas por mensagens de e-
mail ou de whatsapp, exceto pedido de novos registros profissionais, em 
que as cópias da documentação deverão ser entregues presencialmente e  
apresentados os originais para a devida conferência; quanto aos pedidos de 
licença temporária e de cancelamento de registro, os profissionais 
interessados poderão solicitar por mensagem de e-mail, porém deverão 
devolver a carteira profissional na Secretaria do CRB-13. 
 

Art. 5º. Todas as informações e alterações a partir desta Portaria serão 
divulgadas nas redes sociais do CRB-13, e estarão disponíveis no site oficial e 
enviadas por mailing list aos profissionais registrados. 
 

Art. 6º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
 

 

Afixe-se cópia desta Portaria no quadro de avisos da autarquia e publique-se 
no site do CRB-13: www.crb13.org.br 
 

 

 

São Luís - MA, 30 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 

 
Leoneide Maria Brito Martins 

Presidente do CRB13 

http://www.crb13.org.br/

