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ATOS DA DIRETORA-PRESIDENTE 
PORTARIA PRESI/EMATER-RIO Nº 023 

DE 14 DE ABRIL DE 2020 
 
 

RERRATIFICA A PORTARIA Nº 022 DE  03 DE ABRIL  DE 
2020, prorrogando o prazo  do fechamento provisório dos 
Escritórios Regionais e Locais  e Central da Emater-Rio, até o 
dia 30 der abril do corrente, além de estender a concessão do 
Regime de “Home Office” à todos os agentes públicos em 
serviço  na Emater-Rio, nas situações excepcionais que 
menciona. 
 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA EMATER-RIO, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
  
CONSIDERANDO: 
   
- o Decreto nº 47.027 de 13 de abril de  2020, que reconhece a situação de 
emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e 
adota medidas de enfrentamento à propagação do novo coronavírus (Covid-19), e dá 
outras providências;  
 
- a restrição e redução na circulação de trens, barcas, ônibus e metrô, ocasionada por 
força do Decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, c/c Decreto Estadual nº 47.019  
de 03 de abril de 2020    , que prorroga o prazo  da  referida redução;  
 
- a necessidade de impedir a propagação do novo coronavírus às regiões 
administrativas de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro.  
 
- o aumento de contágios e mortes ocorridas no Estado do Rio de Janeiro em 
decorrência do coronavírus,  
  
RESOLVE:   
 
Art. 1º - Altera o “caput” do artigo 1º da Portaria nº 022 de 03 de abril para prorrogar  o  
trabalho remoto – home office, para todos os agentes públicos em atividade na 
Emater-Rio até o próximo dia 30 de abril. 
 
 
  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.  
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