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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro 

ATOS DA DIRETORA-PRESIDENTE  

PORTARIA PRESI/EMATER-RIO Nº 022  

DE 03 DE ABRIL DE 2020 

RERRATIFICA A PORTARIA Nº 020 DE 17 DE MARÇO 
DE 2020, mantendo o fechamento dos Escritórios Re-
gionais e Locais da Emater-Rio, até o dia 15 de abril 
do ano corrente, conforme o Decreto 47.006 de 27 de 
março de 2020. 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA EMATER-RIO, no uso de suas atribuições le-
gais e regulamentares,  

CONSIDERANDO:  

- o Decreto nº. 47.006, de 27 de março de 2020, que suspende até a data de 
15 de abril de 2020 o regime de atividades laborativas não essenciais; 

-  a necessidade de manutenção da política pública sanitária de distanciamento 
social, como instrumento de achatamento da curva epidemiológica de contá-
gio do novo coronavírus; 

RESOLVE:  

Art. 1º- Fica prorrogado o regime de trabalho remoto, estabelecido no “caput” 
do artigo 1º da Portaria nº. 020 de 17 de março de 2020, até o próximo dia 15 
de abril de 2020.  

Parágrafo único: Prorrogar-se-á até o próximo dia 15 de abril de 2020 o fecha-
mento dos escritórios regionais, a suspensão ao atendimento externo dos agri-
cultores, a suspensão das reuniões internas e externas, seminários, encontros, 
feiras, participações agropecuárias e congêneres, a proibição dos deslocamen-
tos de servidores da Emater-Rio, a suspensão de visitação pública às instala-
ções do escritório central da Emater-Rio, centro de treinamento de Italva e a 
suspensão do atendimento pessoal do setor de protocolo e recursos humanos. 
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Art. 2º - Mantidas as demais disposições contidas na Portaria nº. 020 de 17 de 
março de 2020.  

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

STELLA ALVES BRANCO ROMANOS DIRETORIA 

PRESIDENTE EMATER-RIO  
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