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PORTARIA Nº 189/2020 

Dispõe sobre a prorrogação das medidas 
complementares de prevenção ao contágio 
pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito 
do Conselho Regional de Biologia da 4ª 
Região, e dá outras providencias. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979, regulamentada 
pelo Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983 e 

Considerando a Portaria 188/2020 que dispõe sobre medidas complementares de prevenção 
ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Conselho Regional de Biologia da 
4ª Região, e dá outras providencias; e 

Considerando a evolução epidemiológica da COVID-19, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Altera a redação do artigo 1º da Portaria CRBio-04 188/2020 que passa a ter a seguinte 

redação: 

“Art. 1º A partir de 23/03/2020, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 

internacional decorrente da COVID-19, o CRBio-04 adotará as medidas previstas 

nesta portaria com o objetivo de reduzir a transmissão da COVID-19.” 

Art. 2º Altera a redação do artigo 11 da Portaria CRBio-04 188/2020 que passa a ter a seguinte 

redação: 

“ART. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Parágrafo único. As medidas previstas nesta Portaria serão analisadas semanalmente 
e poderão ser prorrogadas por simples despacho do Presidente do CRBio-04 que será 
imediatamente publicado no site www.crbio04.gov.br.” 

ART. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 02 de Abril de 2020. 

 

Carlos Frederico Loiola CRBio 0008871/04-D 

Presidente 
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PORTARIA Nº 188/2020 

Dispõe sobre medidas complementares de 
prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 
Coronavírus) no âmbito do Conselho Regional 
de Biologia da 4ª Região, e dá outras 
providencias. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979, regulamentada 
pelo Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983 e 

 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
 

Considerando o conteúdo do Decreto do Governo do Estado de Minas Gerais nº 47.886, de 15 
de março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
COVID-19 (novo Coronavírus) no âmbito do Estado e seus congêneres nos outros entes da 
federação que estão sob a jurisdição do CRBio-04; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A partir de 23/03/2020, até 03/04/2020, o CRBio-04 adotará as medidas previstas nesta portaria 

com o objetivo de reduzir a transmissão da COVID-19. 

Art. 1º A partir de 23/03/2020, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
internacional decorrente da COVID-19, o CRBio-04 adotará as medidas previstas nesta portaria 
com o objetivo de reduzir a transmissão da COVID-19. (Redação dada pela Portaria CRBio-04 nº 
189/2020) 

Art. 2º Ficam suspensas: 

I – As reuniões plenárias e a realização de atividades externas da Fiscalização. 

II- As reuniões presenciais das comissões, todavia poderão ocorrer apenas na modalidade 

virtual. 

III - As participações de funcionários em eventos ou viagens. 

Art. 3º O horário de atendimento na Sede do CRBio-04 ocorrerá no horário de 10h as 15 horas. 

§1º Não haverá atendimento presencial. 
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§2º O atendimento telefônico ocorrerá no horário indicado no caput e apenas na Sede do 

CRBio-04 

§3º O atendimento deverá ocorrer, preferencialmente, por e-mail. 

Art. 4º O atendimento nas Delegacias do CRBio-04 fica suspenso durante a vigência desta 

portaria. 

Art. 5º Ficam dispensados de comparecer à Sede do CRBio-04: 

I – Os funcionários com idade superior a 60 anos; 

II – As funcionárias gestantes; 

III – Os funcionários portadores de doenças respiratórias ou imunodeprimidos; 

IV - Os funcionários que apresentem sintomas da doença. 

V – Todos os estagiários. 

VI – Todos os menores aprendizes. 

§1º Os funcionários que se enquadrem na situação dos incisos de I a IV manterão suas 

atividades através de teletrabalho. 

§2º Os funcionários que se enquadrem na situação prevista no inciso IV ficam dispensados da 

apresentação do atestado médico. 

Art. 6º. A critério da Diretoria poderá ser determinado o revezamento dos funcionários nas 

atividades realizadas na Sede do CRBio-04. 

Art. 7º. Os gestores dos contratos de prestação de serviço que atendem ao CRBio-04, deverão 

notificar as empresas contratadas para que, sob pena de responsabilidade contratual em caso 

de omissão: 

I - Adotem todos os meios necessários para o cumprimento das determinações constantes 

desta Portaria e da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

II - Conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade 

de reportarem a ocorrência dos sintomas de contaminação do COVID-19. 

Art. 8º. Consideram-se sintomas de contaminação pelo COVID-19, para os fins do disposto 

nesta Portaria, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 

O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. 

ART. 9º. Adota o CRBio-04, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19, as seguintes 

medidas: 

I - Manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, sempre que 

possível; 
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II - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores; 

IV - Vedar a realização de eventos com mais de 15 (quinze) pessoas. 

 

ART. 10. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação desta Portaria serão definidos 

pela Diretoria do CRBio-04. 

ART. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até o dia 03/04/2020. 

Parágrafo único. A vigência desta portaria poderá ser estendida, conforme evolução epidemiológica da 
COVID-19  

ART. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (Redação dada pela Portaria 
CRBio-04 nº 189/2020) 

Parágrafo único. As medidas previstas nesta Portaria serão analisadas semanalmente e 
poderão ser prorrogadas por simples despacho do Presidente do CRBio-04 que será 
imediatamente publicado no site www.crbio04.gov.br. (Redação dada pela Portaria CRBio-04 nº 
189/2020) 

 

Belo Horizonte, 19 de março de 2020. 

 

 

Carlos Frederico Loiola CRBio 0008871/04-D 

Presidente 


