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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

LEIS 

LEI Nº 852/2021 

 

 
Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse 

público e suprir falta de servidores do Quadro permanente do Poder Executivo, nos termos do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal. 

 

 
  

 A PREFEITA DE FRUTUOSO GOMES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 

decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

   Art. 1°. Fica o Poder Executivo do Município de Frutuoso Gomes autorizado a efetuar contratação de 

pessoal, de modo a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal. 

 

 §1° - A contratação mencionada no caput ocorrerá, exclusivamente, para suprir a carência de pessoal, 

enquanto não viabilizada, operacional e financeiramente, a realização de concurso público para provimento de 

cargos do Quadro de servidores efetivos do Poder Executivo. 

 §2º - As pessoas a serem contratadas exercerão cargos e funções de acordo com a disponibilidade 

indicada no Anexo desta Lei. 

 

 



                  JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FRUTUOSO GOMES/RN 
 

 

                                                    Edição Ordinária nº 144 

      Lei 688 de 2009.                                         Ano XIII, Frutuoso Gomes-RN, em 05 de Maio de 2021 
 

 

 

 

 
JORNAL  OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE  FRUTUOSO GOMES-RN 

ANO XIII – Edição Ordinária n°. 144/2021 

 

 

 

2 

     §3º - Os contratos serão expirados, no máximo, em 31.12.2021. 

 

 §4º. O recrutamento do pessoal a ser contratado para os cargos de Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 

Psicólogo e Nutricionista do NASF será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na análise 

curricular e prova dissertativa sobre conhecimentos de SUS, sujeito a ampla divulgação. 

 

 §5º. O recrutamento do pessoal a ser contratado para os cargos de Médico, Enfermeiro, Odontólogo, 

Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal do Programa de Saúde da Família (PSF) será feito mediante 

Processo Seletivo Simplificado baseado na análise curricular e prova dissertativa sobre conhecimentos de SUS, 

sujeito a ampla divulgação. 

 

§6º. O recrutamento do servidor a ser contratado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate a Endemias será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na análise curricular e prova dissertativa 

sobre conhecimentos de SUS, sujeito a ampla divulgação.  

 

§7º. O recrutamento do servidor a ser contratado para o cargo de Educador Físico e Fisioterapeuta do Pólo de 

Saúde será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na análise curricular e prova dissertativa sobre 

conhecimentos de SUS, sujeito a ampla divulgação.  

 

§8º. O recrutamento do servidor a ser contratado para o cargo de Odontólogo e Auxiliar de Saúde Bucal do Centro 

de Especialidade Odontológica (CEO) será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na análise curricular e 

prova dissertativa sobre conhecimentos de SUS, sujeito a ampla divulgação. 
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§9º. O recrutamento do servidor a ser contratado para o cargo de Odontólogo do Laboratório Municipal de Prótese 

Dentária (LMPD) será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na análise curricular e prova dissertativa 

sobre conhecimentos de SUS, sujeito a ampla divulgação. 

 

§10. O recrutamento do servidor a ser contratado para o cargo de Médico Clínico, Médico Psiquiatra, Enfermeiro, 

Assistente Social, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional, Artesão, Recepcionista, Assistente Administrativo, 

Psicológo do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na 

análise curricular e prova dissertativa sobre conhecimentos de SUS, sujeito a ampla divulgação. 

 

§11. O recrutamento do servidor a ser contratada para os cargos de Visitador e Supervisor Técnico do programa 

“Criança Feliz” será feito mediante Processo Seletivo Simplificado baseado na análise curricular e prova dissertativa 

sobre conhecimentos de SUAS, sujeito a ampla divulgação. 

 

Art. 2°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, 

podendo o Poder Executivo, caso necessário, proceder à abertura de crédito adicional para tal finalidade. 

 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, retroagindo seus efeitos a 05/01/2021. 

 

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes - RN, em 15 de abril de 2021. 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

Prefeita 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

DECRETOS 

DECRETO Nº 066, DE 12 DE ABRIL DE 2021. 
 

Dispõe sobre a adoção de medidas restritivas relativas as atividades sociais e econômicas, para o 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e dá outras providências. 

 

 

 A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE FRUTUOSO GOMES – RN, no exercício das atribuições 

que lhe conferem os artigos 57, inciso IX e 66, inciso I, ambos da Lei Orgânica do Município,  

 

 CONSIDERANDO que a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com as alterações 

introduzidas pela Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020, estabelece que as autoridades, no âmbito 

de sua competência, poderão adotar medidas restritivas temporárias para conter o avanço do vírus; 

 

 CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 654/2006 estabelece no artigo 181 que nenhum 

estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços funcionará ou se localizará sem autorização da 

Prefeitura Municipal; 

 

 CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 802/2017 (Código Sanitário Municipal) prevê em seu artigo 

72 a infração administrativa sanitária de transgredir normas regulamentares destinadas à proteção à saúde, 

prevendo inclusive multa; 

 

 CONSIDERANDO a edição do Decreto Executivo Estadual n. 30.458, de 1º de abril de 2021, ampliando 
as medidas restritivas relativas as atividades sociais e econômicas, para o enfrentamento à pandemia da 

COVID-19 e recomendando aos Municípios medidas temporárias de controle de aglomerações; 

 

 CONSIDERANDO a inevitável introdução de novas variantes do SARS-CoV-2, em especial das cepas 

mais recentes, já em circulação neste estado e nos vizinhos, podendo contribuir para aumento da 

transmissibilidade; 

 

 CONSIDERANDO a alta taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI na rede assistencial pública e 

privada no Estado do Rio Grande do Norte. 



                  JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FRUTUOSO GOMES/RN 
 

 

                                                    Edição Ordinária nº 144 

      Lei 688 de 2009.                                         Ano XIII, Frutuoso Gomes-RN, em 05 de Maio de 2021 
 

 

 

 

 
JORNAL  OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE  FRUTUOSO GOMES-RN 

ANO XIII – Edição Ordinária n°. 144/2021 

 

 

 

5 

DECRETA: 

 

 

CAPÍTULO I 

Do toque de recolher 

 

Art. 1º. Fica restabelecida a adoção de “toque de recolher”, com proibição de circulação de 

pessoas em ruas e espaços públicos e mitigação de aglomerações, nos seguintes termos: 

I – De segunda-feira a sábado, das 20h01min às 06h da manhã do dia seguinte; 

 

II – aos domingos e feriados, em horário integral. 

 

§1º Não se aplicam as medidas previstas no caput deste artigo às seguintes atividades:  

I – serviços públicos essenciais; 

II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos, hospitalares, atividades de 

podologia, entre outros; 

III – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos e ortopédicos; 

IV – supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais estabelecimentos voltados ao 

abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no período do toque de recolher; 

V – atividades de segurança privada; 

VI – serviços funerários; 

VII – petshops, hospitais e clínicas veterinária; 

VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística; 

IX – atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como assessoria e consultoria 

jurídicas e contábeis e demais serviços de representação de classe; 

X – correios, serviços de entregas e transportadoras; 
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XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a veículos automotores e 

máquinas; 

XII – oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas; 

XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e domésticos, incluindo eletrônicos; 

XIV – serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens eletrônicos e eletrodomésticos; 

XV – lojas de material de construção, bem como serviços de locação de máquinas e 

equipamentos para construção; 

XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás; 

XVII – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares; 

XVIII – lavanderias; 

XIX – atividades financeiras e de seguros; 

XX – atividades de construção civil; 

XXI – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da informação e de processamento 

de dados; 

XXII – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; 

XXIII – atividades industriais; 

XXIV – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou industriais, incluindo 

elevadores, refrigeração e demais equipamentos; 

XXV – serviços de transporte de passageiros; 

XXVI – cadeia de abastecimento e logística. 
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§2º Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os estabelecimentos comerciais de 

qualquer natureza e prestadores de serviço poderão funcionar exclusivamente por sistema de entrega (delivery), 

drive-thru e take away. 

§3º A partir do horário de início do toque de recolher previsto no inciso II do artigo 3º, os 

estabelecimentos de alimentação (bares, restaurantes e similares) poderão funcionar por 90 (noventa) minutos 

exclusivamente para encerramento de suas atividades presenciais, sendo vedado o atendimento de novos 

clientes. 

§4º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e pousadas as mesmas regras 

dos demais estabelecimentos do ramo de alimentação, observado, durante a incidência do toque de recolher, a 

vedação do acesso a não hóspedes e a consumação restrita à unidade hoteleira (quarto ou apartamento). 

§5º É permitido o deslocamento durante a vigência do toque de recolher, seja mediante serviço 

de transporte de passageiros ou veículo próprio, restritamente em situações de emergência, para o deslocamento 

entre o local de trabalho e o domicílio residencial e nos casos dos serviços excetuados pelo §1º deste artigo. 

§6º As forças de segurança com atuação no Município promoverão operações constantes para 

garantir a aplicação das medidas dispostas neste Decreto, bem como assegurar o distanciamento social e coibir 

aglomerações, sem prejuízo das ações complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas pelos 

agentes municipais de vigilância em saúde. 

 

CAPÍTULO II 

Dos protocolos sanitários gerais 

 

Do uso obrigatório de máscara 

Art. 2º. Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Município de Frutuoso 

Gomes, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial por todos aqueles que, independentemente 

do local de destino ou naturalidade, ingressarem no território estadual, bem como por aqueles que precisarem 

sair de suas residências, especialmente quando do uso de transporte público, individual ou coletivo, ou no 

interior de estabelecimentos abertos ao público, durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-

19, ficando excepcionado(a)s dessa vedação: 
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I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 

sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de 

proteção facial, conforme declaração médica; 

II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem sentados à mesa de 

estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente durante a consumação. 

§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos 

de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de máscaras de proteção facial pelos seus 

servidores, empregados, colaboradores, consumidores e usuários. 

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as máscaras de proteção 

facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.  

Do dever especial de proteção ao idoso 

Art. 3º Os idosos e as demais pessoas enquadradas no grupo de risco da COVID-19 se sujeitarão 

a um dever especial de proteção, devendo restringir sua circulação, com o uso obrigatório de máscaras de 

proteção facial, apenas ao deslocamento para atividades e serviços essenciais.  

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo não se aplicam aos agentes públicos, 

profissionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja essencial para o controle da 

pandemia de COVID-19. 

 

CAPÍTULO III 

Das medidas de suspensão de funcionamento  

Art. 4º Permanecem suspensos, com o fim específico de evitar a propagação do novo 

coronavírus (COVID-19) no Município de Frutuoso Gomes: 

I – funcionamento de parques públicos, centros de artesanato, circos, parques de diversões, 

bibliotecas e demais equipamentos culturais; 
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II – realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, convenções, shows, 

festas ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais privado, como os condomínios 

edilícios; 

III – atividades recreativas em clubes sociais e esportivos, inclusive prática desportiva no Ginásio 

de Esportes. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não impede o funcionamento para administração, 

manutenção e fiscalização das atividades elencadas.  

Das atividades religiosas 

Art. 5º. Fica permitida a abertura das igrejas, templos, espaços religiosos de matriz africana, 

centros espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares, inclusive para atividades de natureza coletiva, 

respeitadas as recomendações da autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um 

metro e meio) entre as pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros quadrados) de área 

do estabelecimento ou frequência não superior a 20% da capacidade máxima, o que for menor. 

§1º A permissão do caput não se aplica ao período do toque de recolher, estabelecido no artigo 1º 

deste Decreto. 

§2º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo responsável por assegurar o 

controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequentadores acerca dos riscos de contaminação, 

sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus (COVID-19). 

§3º Fica autorizada, na vigência do toque de recolher, a realização de atividades de natureza 

religiosa de forma virtual, sem a presença de público, ficando a equipe responsável para a preparação da 

celebração ressalvada do disposto no §1º deste artigo. 
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Da proibição de venda de bebidas alcóolicas 

Art. 6º. Fica suspensa a venda para consumo no local de bebidas alcóolicas, em qualquer 

estabelecimento comercial, incluindo hotéis e pousadas, bem como seu consumo em locais de acesso ao 

público, como conveniências, bares, restaurantes e similares, independentemente do horário, durante o período 

de vigência deste Decreto. 

Do Transporte Público 

Art. 7º. Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no âmbito do Sistema de 

Transporte Coletivo de Passageiros no âmbito do Município de Frutuoso Gomes/RN. 

Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem utilização de máscara de 

proteção facial, devendo, em caso de recusa, acionar a autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.  

Das atividades de ensino  

Art. 8º. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, poderão funcionar em sistema 

híbrido (presencial e remotamente) as escolas e instituições de ensino até o 5º ano do fundamental I, da rede 

privada de ensino, conforme a escolha dos gestores educacionais e dos pais ou responsáveis legais, desde que 

atendidas as regras estabelecidas nos protocolos sanitários vigentes. 

§1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e modalidades 

educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo 

instituições de ensino superior, técnico e especializante, devendo, quando possível, manter o ensino remoto. 

§2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em que o ensino remoto seja 

inviável, exclusivamente, para treinamento de profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais 

para concluintes do ensino superior. 

§3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a incidência sobre esse 

setor de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do novo coronavírus. 

Art. 9º. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo funcionamento 

presencial ou híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das medidas constantes neste Decreto, 

todas as normas atinentes à medicina e segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de 
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manutenção de um ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de 

responsabilização civil. 

 

CAPÍTULO IV 

Das medidas preventivas nos estabelecimentos 

 

Art. 10. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar no âmbito local deverão cumprir os 

seguintes protocolos de biossegurança:  50% da capacidade do público; dispor mesas com distanciamento 

mínimo de 1,5 metro entre elas com o máximo de 4 clientes por mesa; manutenção de higienização regular dos 

ambientes e dos equipamentos de contato; em atenção às normas específicas de combate ao novo coronavírus 

(COVID- 19); disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool em gel 70% em locais fixos de fácil 

visualização e acesso, devendo os frequentadores higienizar as mãos na entrada e saída do estabelecimento; 

utilização de máscaras de proteção, pelos frequentadores e funcionários durante todo o tempo em que 

permanecerem no estabelecimento. 

 

Art. 11. Com a finalidade de resguardar o interesse da coletividade no enfrentamento da 

pandemia do novo coronavírus, determina-se ainda a adoção das seguintes medidas visando restringir a 

circulação de pessoas em espaços coletivos, serviços e atividades econômicas e sociais: 

 

I – nos serviços em que permitido o funcionamento, fica definido o horário de 6h às 8h da manhã 

como horário prioritário para atendimento de pessoas idosas e em grupo de risco; 

 

II – restrição de entrada de até 2 (duas) pessoas por grupo familiar em estabelecimentos 

comerciais; 

 

III -  proibir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de proteção facial em transportes 

públicos ou privados de passageiros;  

  

IV - determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros a proibição de acesso e 

permanência sem o uso de máscaras de proteção facial.  
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CAPÍTULO V 

Da implementação de ações estratégicas 

 

 

  Art. 12. Fica instituído, por tempo indeterminado, o Centro de testagem para a COVID-19, com 

a finalidade de implementar medida de verificação em maior escala da presença do coronavírus na população.  

 

  §1º. O Centro de testagem funcionará nas instalações da sede do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), respeitados todos os protocolos do Ministério da Saúde e notas técnicas da Secretaria de 

Estado da Saúde Pública (SESAP).  

 

  §2º. A Secretaria Municipal de Saúde divulgará ostensivamente o horário de funcionamento do 

Centro de Testagem, os critérios de elegibilidade dos usuários SUS a serem testados, bem como disponibilizará 

contato telefônico para agendamentos dos atendimentos.  

 

  Art. 13. Fica suspenso por tempo indeterminado os atendimentos e serviços da Odontologia, 

prestados no âmbito dos programas desenvolvidos na atenção primária em saúde local, exceto os casos 

urgentes.  

 

  Art. 14. Fica instituída a função temporária de Agente de Fiscalização educativa no âmbito da 

estratégia de combate à pandemia da COVID-19, visando fiscalizar o cumprimento do presente decreto, ao 

mesmo tempo em que orientará a população sobre a necessidade de implementar, distanciamento social, uso 

obrigatório e adequado de máscara, frequente higienização das mãos, dentre outras medidas previstas nesse 

decreto. 

 

  Parágrafo único. A designação do(s) ocupante(s) da função instituída nos termos do caput 

ocorrerá por portaria da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Sanções 

 

 

Art. 15. O descumprimento das medidas restritivas previstas neste Decreto e nos demais editados 

anteriormente ensejará ao infrator a aplicação de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), sem prejuízo da adoção de medidas administrativas como a apreensão, interdição e emprego de força 
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policial, bem como da responsabilização penal, pela caracterização do crime contra a saúde pública, tipificado 

no artigo 268 do Código Penal. 

 

Parágrafo único. A reincidência do infrator aos termos das determinações emanadas em razão 

da pandemia do COVID-19 acarretará pagamento em dobro da multa estipulada acima.  

  

 

CAPÍTULO VII 

Das disposições finais 

 

Art. 16. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 23 de abril de 2021, ressalvadas as 

disposições do artigos 12, 13 e 14 deste Decreto, os quais tem vigência por tempo indeterminado. 

 

 

Art. 17. As medidas sanitárias previstas nesse Decreto poderão ser revistas diante de um cenário 

de redução sustentada da ocupação de leitos críticos na rede pública estadual de saúde. 

 

 

  Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua divulgação nos canais de comunicação do 

Governo Municipal. 

 

  

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes – RN, 12 de abril de 2021. 

 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

       Prefeita 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

DECRETOS 

DECRETO Nº 067, DE 13 DE ABRIL DE 2021. 
 

Dá nome da Rua no Município de Frutuoso Gomes-RN e dá outras providências. 

  

 

 A PREFEITA DE FRUTUOSO GOMES – RN, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 

57, XXI, da Lei Orgânica do Município: 

 

  

DECRETA: 

 

 

Art. 1º - É dada a denominação, na conformidade da Lei Orgânica Municipal a seguinte rua, no município de 

Frutuoso Gomes-RN:  

RUA GERCINA MARIA DE OLIVEIRA – para a rua perpendicular à Rua Dr. José Fernandes Carlos, no 

município de Frutuoso Gomes/RN. 

Art.2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra vigor na data da sua publicação. 

 

 

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes – RN, 13 de Abril de 2021. 

 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

Prefeita 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

DECRETOS 

DECRETO Nº 068, DE 26 DE ABRIL DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE RETOMADA ECONÔMICA E SOCIAL RESPONSÁVEL E 

SEGURA, VISANDO À REABERTURA GRADUAL E FUNCIONAMENTO DE SEGMENTOS DE 

ATIVIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FRUTUOSO 

GOMES/RN 

 

 

 A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE FRUTUOSO GOMES – RN, no exercício das atribuições 

que lhe conferem os artigos 57, inciso IX e 66, inciso I, ambos da Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO que desde o início da pandemia, a Administração Pública Municipal tem buscado promover 

medidas preventivas para evitar o contágio e a disseminação da doença COVID-19, tendo adotado como 

princípios basilares dos protocolos medidas sanitárias como a higienização contínua, o uso de máscaras de 

proteção facial e o distanciamento social;  

    I        que o princ pio da  ignidade da  essoa Humana bem como os valores  ociais do  rabalho 

e da  ivre Iniciativa constituem fundamentos da  ep blica Federativa do Brasil; 

    I        a necessidade de compatibili ação das medidas de preservação da vida sem contudo dei ar 

de garantir a subsist ncia das fam lias potiguares; 

    I        o firme e reiterado comprometimento da  dministração   blica com a preservação da 

sa de e bem estar de toda população municipal, sem perder de vista a necessidade de e erc cio de trabalho de 

subsist ncia compat vel com as medidas de segurança   sa de; 
CONSIDERANDO a diminuição da taxa de transmissibilidade, bem como do número de pedidos de internações 

em todo o Estado do Rio Grande do Norte; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto tem por objetivo disciplinar as regras de abertura e funcionamento das atividades 

que refere, de forma a promover o equilíbrio entre as regras de prevenção de contágio e enfrentamento da 

pandemia da COVID-19 e a subsistência do comércio local.  

 



                  JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FRUTUOSO GOMES/RN 
 

 

                                                    Edição Ordinária nº 144 

      Lei 688 de 2009.                                         Ano XIII, Frutuoso Gomes-RN, em 05 de Maio de 2021 
 

 

 

 

 
JORNAL  OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE  FRUTUOSO GOMES-RN 

ANO XIII – Edição Ordinária n°. 144/2021 

 

 

 

16 

CAPÍTULO I 

DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

  

Art. 2º. Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, food parks e similares poderão abrir e funcionar 

das 11h00min às 22h00min de segunda a sábado, desde que atendidas as regras e protocolos previstas no Anexo 

I deste Decreto. 

§1º Após o horário de fechamento, os serviços de alimentação poderão funcionar por 60 (sessenta) minutos 

exclusivamente para encerramento de suas atividades presenciais, sendo vedado o atendimento de novos 

clientes. 

 

§2º. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo poderão comercializar bebidas alcoólicas durante o seu 

horário de funcionamento, para consumação exclusivamente no local.  

§3º. Fica proibida a realização de festas, shows, música ao vivo e sonorização de qualquer natureza nos 

estabelecimentos mencionados no caput. 

§4º. Aos domingos e feriados os estabelecimentos mencionados no caput somente poderão funcionar por meio 

dos serviços de delivery, drive-thru e take away.  

§5º. Para o serviço de entrega domiciliar, os estabelecimentos referidos no caput deste artigo poderão atender 

aos seus clientes sem qualquer limitação de horário. 

 §6º. Fica proibida a consumação de bebidas alcoólicas nos espaços públicos, independentemente do horário e 

do dia da semana. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PRIVADA 

 

Art. 3º. Fica autorizado o retorno das aulas presenciais das escolas de ensino médio, fundamental e 

infantil da rede privada de ensino no âmbito do Município, desde que atendidas as regras estabelecidas no 

protocolo específico estatuído no Anexo II deste Decreto.  

Parágrafo único. Aos pais ou responsáveis, deverá ser assegurado o direito de escolha entre as 

modalidades de ensino, remota ou presencial, recomendando-se sejam intercaladas as duas modalidades. 

 

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES CORPORATIVAS 

 

                 Art. 4º. Fica autorizada a realização de reuniões corporativas, tais como treinamentos, 

seminários, cursos, simpósios, e palestras, desde que atendidas as regras de distanciamento social e protocolos 

previstas no Anexo II deste Decreto. 
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Parágrafo único. A realização dos eventos referidos no caput deste artigo poderá acontecer em 

auditórios e salões, localizados em instituições públicas e privadas, inclusive empresas e hotéis.  

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS GERAIS 

 

Do uso obrigatório de máscara 

 

Art. 5º. Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Município de Frutuoso 

Gomes, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial por todos aqueles que, independentemente 

do local de destino ou naturalidade, ingressarem no território estadual, bem como por aqueles que precisarem 

sair de suas residências, especialmente quando do uso de transporte público, individual ou coletivo, ou no 

interior de estabelecimentos abertos ao público, durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-

19, ficando excepcionado(a)s dessa vedação: 

I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 

sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de 

proteção facial, conforme declaração médica; 

II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem sentados à mesa de 

estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente durante a consumação. 

§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos 

de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de máscaras de proteção facial pelos seus 

servidores, empregados, colaboradores, consumidores e usuários. 

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as máscaras de proteção 

facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.  

 

Do dever especial de proteção ao idoso 

 

Art. 6º Os idosos e as demais pessoas enquadradas no grupo de risco da COVID-19 se sujeitarão 

a um dever especial de proteção, devendo restringir sua circulação, com o uso obrigatório de máscaras de 

proteção facial, apenas ao deslocamento para atividades e serviços essenciais.  

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo não se aplicam aos agentes públicos, 

profissionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja essencial para o controle da 

pandemia de COVID-19. 
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Das atividades religiosas 

 

Art. 7º. Fica permitida a abertura das igrejas, templos, espaços religiosos de matriz africana, 

centros espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares, inclusive para atividades de natureza coletiva, 

respeitadas as recomendações da autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um 

metro e meio) entre as pessoas, com frequência não superior a 50% da capacidade máxima. 

§1º A permissão do caput se aplica aos domingos e feriados, desde que as celebrações ocorram 

até as 15 (quinze) horas. 

 

§2º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo responsável por assegurar o 

controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequentadores acerca dos riscos de contaminação, 

sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus (COVID-19). 

§3º Fica autorizada, aos domingos e feriados, após o horário das 15 horas, a realização de 

atividades de natureza religiosa de forma virtual, sem a presença de público, ficando a equipe responsável para 

a preparação da celebração. 

 

CAPÍTULO V 

DAS MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS EM ESPAÇOS RECREATIVOS 

 

Art. 8º. Fica proibido o acessos às lagoas, cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem 

como piscinas, inclusive aquelas em locais de uso coletivo.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 9º. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

poderão impor as penalidades previstas no artigo 10 da Lei Federal no. 6.437, de 20 de agosto de 1977 – dentre 

elas o fechamento e a interdição do estabelecimento, além de multa no valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). 

 

              §1º. Após a interdição do estabelecimento, a autoridade deverá encaminhar relatório do auto de 

interdição ao Ministério Público Estadual para apurar a ocorrência de crime contra a saúde pública, nos termos 

do artigo 268 do Código Penal, com pena de detenção de até um ano.  

                        §2º. O retorno das atividades condiciona-se à avaliação favorável de inspeção quanto ao 

atendimento das medidas sanitárias, devendo o responsável pelo estabelecimento comprometer-se mediante 

termo escrito a não mais incorrer na infração cometida. 
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                         §3º. Em caso de reincidência, será cassado o alvará de funcionamento do estabelecimento, sem 

prejuízo da aplicação de nova multa. 

 

                          §4º. Ao interessado é permitida a apresentação de defesa contra o auto de infração diretamente 

no órgão ao qual pertence o agente de fiscalização. 

 

   

Art. 10. As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com 

as taxas e índices de transmissibilidade da COVID-19 no Município. 

 

 

  Art. 11. As aulas e atividades escolares da rede municipal de ensino público permanecerão da 

forma remota, cumprindo estratégias e  cronograma da Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

                          Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes/RN, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

Prefeita 

 

 

ANEXO I 

PROTOCOLOS GERAIS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

 

1. Recomendação de aferição de temperatura de clientes e fornecedores, antes de qualquer contato com os 

colaboradores. 

 

2. Uso obrigatório de máscara de proteção para fornecedores, colaboradores e clientes, os quais poderão retirá-

la somente enquanto estiverem fazendo suas refeições. 
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3. Readequação dos salões, com distanciamento de 2 metros entre mesas. 

 

4. Reforçar a higienização de mesas e cadeiras, repetindo o procedimento para cada mesa encerrada e antes de 

receber novos clientes. 

 

5. Áreas de lavabo, pias e banheiros devem ter a higienização reforçada e intensificada. Dispor álcool 70o 

INPM nesses pontos e afixar instruções de lavagens de mal e uso de álcool para conscientização dos clientes. 

 

6. Organizar turnos específicos para limpeza, sem contato com as demais atividades do estabelecimento, 

realizando limpezas antes do início dos turnos, nos intervalos e no fechamento.  

 

7. Manter portas e janelas abertas em tempo integral, nos estabelecimentos em que isso seja possível.  

 

8. Limitar as mesas ao número máximo de 8 (oito) pessoas, mantendo os distanciamentos recomendados 

(família e companheiros de trabalho, que naturalmente já tem contato). 

 

9. Cobrir a maquineta de pagamentos com filme plástico, para facilitar a higienização após cada uso.  

10. Evitar cumprimentos com contato físico entre os profissionais com clientes, como cumprimentos com aperto 

de mão, abraços etc. 

 

11. A limpeza dos banheiros deve ocorrer a cada hora. 

 

12. Será permitido apenas a permanência de clientes no interior do ambiente que estejam sentados em mesas, 

ficando vedada o uso de venda em balcão para consumo no local.  

13. Para os clientes sentados, seguir as linhas gerais e distanciamento estabelecido. 

 

14. Pratos, talheres e galheteiros não devem ficar expostos na mesa, devendo somente serem levados ao cliente, 

junto com a refeição, diminuindo o tempo de contato. 

 

15. Galheteiros devem ter sachês individuais e passar por processo de higienização a cada novo cliente.  

16. Priorizar alternativas digitais para leitura do cardápio (p. ex. QR Code) e caso não seja possível, plastificar 

ou tornar prática e simples a higienização do menu. 

 

17. Orientar o cliente a pagar em cartões e de preferência por métodos de aproximação. Quando usar dinheiro, 

higienizar as mãos depois de receber e caso haja troco, entregar em saquinho para o cliente. 
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18. Promover o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre pessoas nas filas na entrada ou para o 

pagamento, com marcações no chão com essa distância. 

 

19. Estabelecer o distanciamento também para os funcionários da cozinha e, se possível, dividir em turnos.  

ANEXO II 

PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

 

 

1. Medidas gerais: 

1.1 A escola deve estabelecer e divulgar para os seus alunos e colaboradores as orientações ou protocolos com a 

indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-

19 no ambiente escolar. As orientações ou protocolos devem ser disponibilizados por meio eletrônico ou outro 

que assegure a mais ampla divulgação. 

 

1.2 As orientações ou protocolos devem incluir: 

a) medidas de prevenção no ambiente escolar, nas áreas comuns do estabelecimento, a exemplo de refeitórios, 

cantinas, banheiros etc. 

b) ações para identificação precoce e afastamento de alunos e colaboradores com sinais e sintomas compatíveis 

com a COVID-19; 

c) procedimentos para que os alunos e colaboradores possam reportar à administração da escola, inclusive de 

forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a COVID-19 ou contato com caso confirmado da COVID-

19; e 

d) instruções sobre higienização. 

 

1.3 A administração da escola deve informar aos seus alunos e colaboradores sobre a COVID-19, incluindo 

formas de contágio, sinais e sintomas e cuidados necessários para redução da transmissão no ambiente escolar e 

na comunidade. 

 

2. Conduta imediata relacionada aos casos suspeitos da COVID-19 e providências a serem tomadas por 

colaboradores, alunos e responsáveis: 

2.1 Considera-se caso confirmado o aluno ou colaborador com: 

a) resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da 

Saúde; ou 

b) síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não foi possível a investigação 

laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-

19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas. 2.2 Considera-se caso suspeito o aluno ou 
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colaborador que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor 

de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores 

musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia. 2.3 Considera-se 

contatante de caso confirmado da COVID-19, o aluno ou colaborador assintomático que teve contato com o 

caso confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da 

confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo: 

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância; 

b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte; 

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; 

2.4 A escola deve afastar imediatamente das atividades presenciais, por quatorze dias, o aluno ou colaborador 

nas seguintes situações: 

a) casos confirmados da COVID-19; 

b) casos suspeitos da COVID-19; ou 

c) contatantes de casos confirmados da COVID-19. 

2.4.1 O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-19 deve ser contado a partir do 

último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado. 2.4.2 Os alunos ou colaboradores afastados 

considerados casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais, antes do período 

determinado de afastamento quando: a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as 

orientações do Ministério da Saúde; e b) estiverem assintomáticos por mais de 72 horas. 

2.4.3 Os alunos e colaboradores que residem com caso confirmado da COVID-19 devem ser afastados de suas 

atividades presenciais por quatorze dias, devendo ser apresentado documento comprobatório. 2.5 A escola deve 

orientar seus alunos e colaboradores afastados nos termos do item 2.4 a permanecer em sua residência. 

2.6 A escola deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos, incluindo: a) canais para 

comunicação com os alunos e colaboradores, referente ao aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com 

a COVID-19, bem como sobre contato com caso confirmado ou suspeito da COVID-19; 

b) triagem na entrada da escola em todos os turnos, utilizando medição de temperatura corporal por 

infravermelho ou equivalente, antes que os alunos e colaboradores iniciem suas atividades. 2.7 Os alunos ou 

colaboradores que tenham tido contato com caso suspeito da COVID-19, no ambiente escolar, devem ser 

informados sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à escola o surgimento de qualquer sinal ou 

sintoma relacionado à doença, descritos no item 2.2. 2.8 A escola deve, na ocorrência de casos suspeitos ou 

confirmados da COVID-19, reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas. 

 

3. Higienização 

3.1 Todos os alunos e colaboradores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos 

com utilização de água e sabonete (lavagem com fricção das mãos por vinte segundos), ou, caso não seja 

possível a lavagem das mãos, com sanitizante adequado para as mãos, como álcool 70o INPM. 

3.2 Devem ser adotados procedimentos para que os alunos e colaboradores evitem tocar superfícies com alta 
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frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos, balcões etc. 

3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de circulação, como 

álcool 70o INPM. 

3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de objetos de uso pessoal. 

3.5 Os alunos e colaboradores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as mãos e 

sobre utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos 

após espirrar ou tossir. 

 

4. Distanciamento social 

4.1 A escola deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato pessoal entre alunos e 

colaboradores, orientando para que se evitem abraços, beijos, apertos de mão e conversações desnecessárias. 

4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os alunos e colaboradores. 

4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de escadas e ambientes restritos, inclusive 

banheiros. 

4.4 A escola deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com, no mínimo, um metro de 

distância entre as pessoas. 

 

5. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes 

5.1 A escola deve promover a limpeza e desinfecção dos locais de aula e áreas comuns no intervalo entre 

turnos. 

5.2 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção de cantinas e banheiros, além 

de pontos de grande contato como mouses e teclados, corrimãos, maçanetas, mesas, cadeiras etc. 

5.3 Deve-se privilegiar a ventilação natural ou adotar medidas para aumentar ao máximo o número de trocas de 

ar dos recintos, trazendo ar limpo do exterior. 

5.4 Quando em ambiente climatizado, a escola deve evitar a recirculação de ar e verificar a adequação das 

manutenções preventivas e corretivas, além de elaborar um Plano de Manutenção, Operação e Controle 

(PMOC) dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à 

saúde dos ocupantes, nos termos da Lei Federal no. 13.589, de 04 de janeiro de 2018, e da Portaria no. 3.523, de 

28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde. 

5.5 Os bebedouros do tipo jato inclinado, quando existentes, devem ser adaptados de modo que somente seja 

possível o consumo de água com o uso de copo descartável.  

 

6. Colaboradores do grupo de risco 

6.1 Os colaboradores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco para desenvolvimento 

de complicações da COVID-19 devem receber atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência 

em trabalho remoto ou, ainda, em atividade ou local que reduza o contato pessoal com outras pessoas. 

6.1.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: 



                  JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FRUTUOSO GOMES/RN 
 

 

                                                    Edição Ordinária nº 144 

      Lei 688 de 2009.                                         Ano XIII, Frutuoso Gomes-RN, em 05 de Maio de 2021 
 

 

 

 

 
JORNAL  OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE  FRUTUOSO GOMES-RN 

ANO XIII – Edição Ordinária n°. 144/2021 

 

 

 

24 

cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 

arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas 

(dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC); 

imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme juízo 

clínico, e gestantes de alto risco. 

 

7. Máscaras de Proteção Individual e outros equipamentos de proteção 

7.1 A escola deve orientar os alunos e colaboradores sobre o uso, higienização, descarte e substituição das 

máscaras de proteção, higienização das mãos antes e após o seu uso, e, inclusive, limitações de sua proteção 

contra a COVID-19. 

7.2 Não será admitida a entrada e circulação de pessoas no ambiente escolar sem a utilização de máscaras de 

proteção – inclusive familiares de alunos e colaboradores. 

7.3 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os colaboradores e seu uso exigido em 

todos os ambientes em que haja contato com outras pessoas. 

7.4 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada três horas de uso ou quando 

estiverem sujas ou úmidas. 

7.5 Os alunos devem levar as próprias máscaras de proteção para substituição durante o horário de aula. 7.6 As 

máscaras e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre os alunos e colaboradores. 

 

8. Cantinas 

8.1 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização. 

8.2 A escola deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, bancadas e cadeiras. 8.3 

A escola deve promover espaçamento mínimo de um metro entre as pessoas na fila e nas mesas. 8.4 Quando o 

distanciamento frontal ou transversal não for aplicável, deve ser utilizada barreira física de proteção (por 

exemplo, com placas de acrílico). 

8.5 A escola deve distribuir os alunos e colaboradores em diferentes horários nos locais de refeição. 8.6 Devem 

ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros e farinheiras, bem como os porta-

guardanapos, de uso compartilhado, entre outros. 

 

9. Banheiros 

9.1 Deve-se evitar aglomeração de alunos e colaboradores na entrada, na saída e durante a utilização dos 

banheiros. 

9.2 A escola deve adotar procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso nos vestiários e orientar os 

alunos e colaboradores para manter a distância de um metro entre si durante a sua utilização. 

9.3 Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de 

sanitizante para as mãos (como álcool 70o INPM) na entrada e na saída dos vestiários. 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 040/2021  Em 12 de abril de 2021. 

 

 A Prefeita de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela presente, 

 

 

RESOLVE 

 

 Art. 1º   M    os membros que farão parte dos  G      FI    IZ      /  U   IV          

  F     M          V        VÍ U  (  VI -19), no Munic pio de Frutuoso Gomes –   , que são: 

 ANA LÚCIA ALVES DE ANDRADE 

 

 AMANDA CAVALCANTE DE ANDRADE SILVA 

 

 FRANCISCA HELENA CARLOS 

 

 JEANNE ANTÔNIA DA SILVA 

 

 MARIA NEIDE ALVES 

 

 SARAH LETÍCIA PAULO PAIVA 
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 ANDRESSA FERNANDA JÁCOME DE OLIVEIRA 

 

 GENILDA FERREIRA DO NASCIMENTO 

 

 ANA BÁRBARA CARLOS PAIVA 

 

 UBIRACIRA VITÓRIA DE OLIVEIRA MAIA 

 

 RUGUILENE ISLÂNDIA CÂMARA 

 

 VALDEMIR ROBSON DE SÁ 

 

 

 

 Art. 2º  sta  ortaria entra em vigor na data de sua publicação.  evogadas as disposições em contrário. 

 

 UB IQU -  .   GI    -  .  UM   -  . 

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes (RN), 12 de abril de 2021. 

 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

 refeita Municipal 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 041/2021 Em 22 de abril de 2021. 

 

 Considerando o que consta no Processo Judicial n° 2020.000818-7, oriundo do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte, com expressa determinação de afastamento temporário do exercício da função 

de servidora pública desse Município, a Prefeita de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela presente 

 

RESOLVE 

Art. 1º. Afastar, temporariamente, a senhora MARIA MADALENA PAULO TORRES do exercício do cargo de 

Secretária Municipal de Saúde, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 20.04.2021, em estrito cumprimento à 

decisão judicial e na forma do art. 319, inciso VI, do Decreto-Lei n. 3.689/1941.  

 Parágrafo único. O afastamento cautelar definido no caput deste artigo não implica em suspensão da 

remuneração, conforme a decisão judicial.   

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes (RN), 22 de abril de 2021. 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

Prefeita 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 042/2021   Em 22 de abril de 2021. 

 

 Considerando o que consta no Processo Judicial n° 2020.000818-7, oriundo do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte, com expressa determinação de afastamento temporário do exercício da função 

da Secretária Municipal de Saúde, a Prefeita de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela presente 

 

RESOLVE 

Art. 1º. Designar a senhora MARIA ELINEUZA DE QUEIROZ, inscrita no CPF/MF sob o n. 054.656.014-85, 

para responder interinamente pelo cargo de Secretária Municipal de Saúde, enquanto perdurar o afastamento 

temporário da titular da pasta MARIA MADALENA PAULO TORRES.  

Art. 2°. A servidora designada fará jus a remuneração do cargo, enquanto perdurar a substituição. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação oficial. 

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita, em Frutuoso Gomes (RN), 22 de abril de 2021. 

 

JANDIARA SINARA JÁCOME CAVALCANTE 

Prefeita 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº: 043/2021/GAP – PMFG.     

 
 

  A Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela presente, 

 

Considerando a necessidade junto ao Banco do Brasil do Secretário Municipal de Tributos e 

Finanças e da Prefeita Constitucional realizar operações, transações e atividades afins em nome do Município 

de Frutuoso Gomes/RN; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Autorizar a Secretária Municipal de Saúde, Maria Elineuza de Queiroz, brasileira, união estável, 

inscrita no CPF/MF nº 054.656.014-85 e portadora do RG nº 002.387.062, residente e domiciliada na Rua 

Antônio Dantas de Medeiros, nº 410, AP-01, centro, Frutuoso Gomes/RN, realizar, em conjunto com a Prefeita 

Constitucional de Frutuoso Gomes/RN Jandiara Sinara Jácome Cavalcante, junto ao Banco do Brasil S.A., a 
movimentação da conta corrente do Fundo Municipal de Saúde do Município de Frutuoso Gomes-RN, 
CNPJ 11.313.547/0001-63, com poderes para emitir cheques, abrir contas, solicitar saldos, extratos e 

comprovantes, solicitar saldos/extratos de investimentos, requisitar talonários de cheques, endossar cheques, 

sustar/contra ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar pagamentos por meio eletrônico, 

efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamento no Gerenciador Financeiro, efetuar 

transferência para a mesma titularidade – meio eletrônico, encerrar contas, efetuar resgates/aplicações 

financeiras, solicitar saldos/extratos de investimentos e emitir comprovantes. 

 

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação oficial. 
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, em 22 de abril de 2021. 

 

 

Jandiara Sinara Jácome Cavalcante 

Prefeita 

 
PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº: 044/2021/GAP – PMFG.         
 

  A Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela presente, 

RESOLVE: 

Art. 1º. EXONERAR a Senhora Ivonete Cavalcante da Silva, inscrita no CPF de nº 943.155.074-15, do cargo 

de provimento em comissão de Chefe do Departamento de Trabalho e Renda, símbolo CC-5. 
 

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação oficial. 

  Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, em 03 de maio de 2021 

 

Jandiara Sinara Jácome Cavalcante 

Prefeita 
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PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº: 004/2021 – GAP/SEARHP.    

                      
 

 

  A Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Complementar nº 792/2017, pela presente, 

 

  

  RESOLVE: 

 

  Art. 1º. DESLIGAR, a pedido e em razão da concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), do quadro permanente de servidores da administração pública municipal, a senhora JOSEFA 

ALVES FILGUEIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Professora.  

 

                          Art. 2°. Em consequência da aposentadoria pelo RGPS da senhora JOSEFA ALVES FILGUEIRA DA 

SILVA e ainda considerando a adesão da mesma ao Programa de Complementação de Proventos de Aposentadoria, 

concedo a complementação de proventos à referida ex-servidora, no valor de R$ 1.619,35 (hum mil, seiscentos e 

dezenove reais e trinta e cinco centavos), nos termos em que foi apurado no Processo Administrativo n° 004/2021. 

 

                          Art. 3°. O pagamento a que se refere o artigo anterior será feito por meio de folha suplementar, nas 

mesmas datas em que ocorrer o pagamento dos servidores ativos da Secretaria Municipal a qual a ex-servidora pertencia.  

 

              Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e retroagem seus efeitos a 1º de março do 

ano corrente. 

 



                  JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 

FRUTUOSO GOMES/RN 
 

 

                                                    Edição Ordinária nº 144 

      Lei 688 de 2009.                                         Ano XIII, Frutuoso Gomes-RN, em 05 de Maio de 2021 
 

 

 

 

 
JORNAL  OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE  FRUTUOSO GOMES-RN 

ANO XIII – Edição Ordinária n°. 144/2021 

 

 

 

32 

                         Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, em 16 de março de 2021. 

 

Jandiara Sinara Jácome Cavalcante 
Prefeita 

 

Francisco Eudes Dantas 

Secretário de Administração, Recursos Humanos e Planejamento. 

 

 

PODER EXECUTIVO 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES 

Rua José Carlos, 95 – Centro. 

Frutuoso Gomes/RN 
 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº: 005/2021 – GAP/SEARHP.                         
 

 

  A Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, Estado do Rio Grande do Norte no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Complementar nº 792/2017, pela presente, 

 

  

  RESOLVE: 

 

  Art. 1º. DESLIGAR, a pedido e em razão da concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), do quadro permanente de servidores da administração pública municipal, o senhor JOSE 

ALVES DA CUNHA, ocupante do cargo de Professor. 
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                          Art. 2°. Em consequência da aposentadoria pelo RGPS do senhor JOSE ALVES DA CUNHA e ainda 

considerando a adesão do mesmo ao Programa de Complementação de Proventos de Aposentadoria, concedo a 

complementação de proventos ao referido ex-servidor, no valor de R$ 1.132,51 (hum mil, cento e trinta e dois reais e 

cinquenta e um centavos), nos termos em que foi apurado no Processo Administrativo n° 005/2021. 

 

                          Art. 3°. O pagamento a que se refere o artigo anterior será feito por meio de folha suplementar, nas 

mesmas datas em que ocorrer o pagamento dos servidores ativos da Secretaria Municipal o qual o ex-servidor pertencia.  

 

              Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e retroagem seus efeitos a 05 de abril do 

ano corrente. 

                          Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

   

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Frutuoso Gomes, em 14 de abril de 2021. 

 

 

 

Jandiara Sinara Jácome Cavalcante 
Prefeita 

 

Francisco Eudes Dantas 

Secretário de Administração, Recursos Humanos e Planejamento. 

 


