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- UMA AGÊNCIA PARA DESENVOLVER O SERIDÓ -  

 
 

PORTARIA ADESE Nº 006/2020 

 

O DIRETOR EXECUTIVO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSUTENTÁVEL DO 

SERIDÓ - ADESE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 37, seção II, do 

Estatuto Social da ADESE, devidamente registrado no Cartório do Primeiro Oficio de Notas e Serviço de Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Caicó/RN,  

Considerando a decretação de estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública 

decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março 

de 2020; 

Considerando o aumento dos casos da COVID-19 no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte, em 

particular, no município de Caicó/RN; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- Adotar home office para expediente dos colaboradores a partir de 10 de dezembro de 2020, por 

tempo indeterminado. 

Art. 2º- Suspender as viagens a trabalho, sejam essas para participar de reuniões, cursos e eventos, 

dentre outros, promovidas por essa Instituições, bem como por Instituições parceiras, de todos os colaboradores 

por tempo indeterminado. 

Art. 3º- Suspender, por tempo indeterminado, eventos que venham a ser realizados na sala de reuniões 

da ADESE. 

Art. 4º- O Atendimento ao público será feito mediante agendamento, por meio dos seguintes canais: 

Diretoria Executiva: (84) 98827-3264 ou pelo E-mail: adese@adese.com.br 

Coordenação: (84) 98896-1840 ou pelo E-mail: coordenador-cbh-ppa@adese.com.br 

Secretaria: (84) 98896-1839 ou pelo E-mail: secretario-cbh-ppa@adese.com.br 

Financeiro: (84) 98896-1844 ou pelo E-mail: financeiro-cbh-ppa@adese.com.br 

 

Art. 5º- Caso necessário, poderão ainda ser emitidas normas complementares ou substitutivas a 

presente portaria, de acordo com as mudanças no cenário local e evolução da pandemia. 

Art. 6º- Fica revogada a Portaria Adese nª 005/2020, de 03 de setembro de 2020. 

Art. 7º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Diretor Executivo da ADESE, Caicó/RN, 09 de dezembro de 2020. PUBLIQUE-SE 

 

 

 

José Vanderli de Araújo 

Diretor Executivo 
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