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PORTARIA Nº 007/2020-GP 
 

 Dispõe sobre a abertura gradual do 
Conselho Regional dos técnicos 
Industriais do Rio Grande do Norte no 
que se refere as medidas temporárias 
para a prevenção do contágio pelo 
Novo Corona vírus (COVID-19) e dá 
outras providencias. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE 
DO NORTE-CRT-RN, JERÔNIMO ANDRADE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 

Considerando que o Estado do Rio Grande do Norte e em particular o 
município de Natal encontra-se em fase de reabertura das atividades econômicas de âmbito 
geral, como também os órgãos governamentais; 

 
 

Considerando a necessidade de manter, na medida do possível e com 
segurança, as rotinas administrativas e os serviços prestados aos profissionais e a sociedade 
no âmbito do CRT-RN; 
 

Considerando a deliberação emanada da Diretoria Executiva do CRT-RN, na 
reunião realizada no dia 03 agosto de 2020, que aprovou o retorno gradual presencial das 
atividades do CRT-RN a partir de 17 de agosto de 2020. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Prorrogar o prazo estabelecido na Portaria n° 006/2020 de 01 de julho de 2020, por 
prazo indeterminado para os empregados com comorbidades comprovadas, permanecendo 
em regime de trabalho home office (trabalho em casa). 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido o mesmo regime de trabalho do art.1º para os 
empregados a partir de 60 (sessenta) anos. 
 
Art.  2º – Os empregados não contemplados no caput do art.1º e no parágrafo único 
retornarão ao trabalho em 17 de agosto de 2020.  
 
Art. 3º – As disposições constantes desta Portaria poderão ser alteradas segundo a evolução 
epidemiológica da COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Art. 4º – Ficam inalteradas as demais disposições da Portaria nº 006/2020 de 01 de julho de 
2020.  
 
Art. 5º – Dê-se ciência aos interessados. 
 
Art.6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  
 
 

Natal/RN, 03 de agosto de 2020. 

 

 

Jerônimo Andrade 
Presidente 
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