
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES 

GABINETE DO PREFEITO 
 

DECRETO N.º 6194 DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

RECONHECE E DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES E ESTABELECE 

AS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES POR CONTA 

DAS AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (2019-

NCOV – COVID-19). 

 

O Prefeito do Município de Paty do Alferes Eurico Pinheiro Bernardes Neto, no uso de suas atribuições legais, 

e 

CONSIDERANDO o reconhecimento da situação de emergência pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

estabelecendo as recomendações e orientações por conta das ações da saúde pública em decorrência da infecção 

humana pelo Novo Coronavírus (2019-NCOV – COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que o Município de Paty do Alferes deve realizar  suas ações no sentido de acompanhar as 

determinações da OMS – Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado do 

Rio de Janeiro; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Orgânica Municipal de Paty do Alferes no tocante às ações 

emergenciais e de calamidade pública; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º) – Fica reconhecida e decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PATY DO 

ALFERES em decorrência da INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV-

COVID-19). 

 

Art. 2º) – O Poder Executivo, no âmbito de sua atuação mediante a situação de emergência reconhecida neste 

Decreto e à luz do que dispõe a Lei Orgânica Municipal de Paty do Alferes tomará todas as providências no 

sentido de somar esforços às ações das autoridades estaduais, federais e internacionais com o principal objetivo 

de combater a disseminação do vírus bem como o acompanhamento de pacientes com suspeita de infecção e 

aqueles porventura diagnosticados mediante exames específicos nas instituições oficiais. 

 

Art. 3º) -  Fica, pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado conforme orientações da Organização 

Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado do Rio de Janeiro, determinado que: 

 

I – As escolas da rede pública municipal e instituições de ensino da rede privada antecipem o recesso escolar de 

julho a contar de 16 de março de 2020, respeitadas as regras e calendários estabelecidos pelo Ministério da 

Educação; 

 



II – os viajantes internacionais que cheguem ao Brasil e residem ou visitam Paty do Alferes fiquem em 

isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não tenham sintomas de Covid-19; 

 

III – as pessoas com sintomas (febre, tosse com secreção, coriza) fiquem em isolamento domiciliar por 14 dias, 

após avaliação médica; 

 

IV – As Unidades Básicas de Saúde do Município de Paty do Alferes sejam orientadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde como deverão proceder com a recepção e o encaminhamento dos munícipes atuando, 

provisoriamente, como referência do estabelecimento de triagem para o diagnóstico do Novo Coronavírus 

(NCOV – COVID-19) até que novo local central para triagem seja definido e informado, se necessário. 

 

V - Os atendimentos aos munícipes nas consultas eletivas serão avaliados pelas Equipes Médicas e 

Coordenadores dando prioridade às urgências e os atendimentos odontológicos obedecerão a um 

protocolo de atendimento com apenas 02 Unidades – Unidade de Saúde de Avelar e CEO – Arcozelo. 

 

VI – Os transportes de pacientes para exames diversos eletivos serão suspensos, ressalvados aqueles que 

digam respeito à hemodiálise, quimioterapia e radioterapia. 

 

VII -  A realização de eventos e atividades serão suspensas, ainda que previamente autorizadas, que envolvam 

aglomerações de pessoas tais como eventos esportivos, shows, concursos, eventos científicos, passeatas em 

locais abertos ou fechados; 

 

VIII – a proibição de atividades de cinema, teatro (apresentações esporádicas, temporadas ou ensaios) e afins, 

cursos, treinamentos e outras ações coletivas, evitando aglomeração de pessoas; 

 

IX – as igrejas, assembleias e outras instituições religiosas que reduzam os horários de missas, cultos e 

encontros, evitando a aglomeração de pessoas orientando aos idosos e crianças que deem preferência a 

permanecer em suas casas; 

 

X – os prédios públicos do Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário terão seu funcionamento 

mediante atos próprios, respeitada a separação, independência e harmonia dos poderes, porém, em atenção às 

orientações básicas do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

XI – A Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, por ora, respeitará seu funcionamento normal, devendo, porém, 

cada Secretário Municipal avaliar o horário de atendimento ao público, a permanência de servidores em 

situação de risco e suas atuações presenciais ou através do sistema home office
1
, estabelecendo rodízios, se for 

o caso e escalas de trabalho de modo a não permitir também circulação e aglomeração de pessoas em cada 

repartição, expedindo os atos próprios que no âmbito da administração pública são as Resoluções. O horário 

de funcionamento permanece normal, de 9:00 às 18:00 H, porém, o atendimento ao público será 

realizado das 12:00 às 16:00 H. 

 

XII – Independentemente da utilização de sistema de ar condicionado os usuários do prédio da Prefeitura 

Municipal de Paty do Alferes, demais dependências, unidades e Secretarias, externa ou interna deverão 

promover ações no sentido de proporcionar maior ventilação possível durante o horário do expediente cuidando 

da atenção à higienização das mãos seja por sabão, sabonete ou álcool gel a 70º. 

 

XIII – as atividades de serviços, mesmo da rede privada, que possam ser realizadas à distância, seja 

preferencialmente implantado sistema de Home Office. 

 

                                                           
1
 Home Office é uma expressão inglesa que significa “escritório em casa”, na tradução literal para a língua portuguesa. 

Também conhecido pela sigla SOHO (Small Office and Home Office), este método de trabalho é normalmente usado por 

trabalhadores independentes, também conhecidos por freelancers. Algumas empresas possuem este sistema de trabalho quando os 

funcionários não precisam ou não podem trabalhar no escritório. 

 



XIV – ficam canceladas, pelo período de 15 dias, as férias dos profissionais de saúde para que os mesmos 

atuem junto às Unidades Básicas de Saúde, na prevenção e proteção dos cuidados da saúde da população 

mediante Resolução e Convocação da Secretaria Municipal de Saúde se e quando for o caso. 

 

XV – idosos e crianças, sempre que possível, permaneçam o maior tempo possível dentro de suas casas, 

diminuindo o contágio e disseminação do vírus; 

 

XVI – os profissionais que estejam liberados do horário de trabalho ou direcionados para trabalhos em home 

Office permaneçam em suas casas, reduzindo a movimentação, aglomeração e circulação de pessoas; 

 

XVII – pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, câncer, renais crônicos e transplantados e 

outros grupos com maior atenção) evitem sair de casa. 

 

XVIII – Nos locais de circulação de pessoas que impliquem em abastecimento de alimentos, medicamentos e 

congêneres, comércio em geral bem como terminais urbanos de embarque e desembarque de passageiros, 

recomenda-se reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os 

usuários, em local sinalizado devendo ser ainda disponibilizadas informações visíveis sobre higienização das 

mãos com sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios dos estabelecimentos. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto e aquelas decorrentes do enquadramento em 

situação de emergência, devidamente justificadas, com obrigatória tramitação à Procuradoria Geral do 

Município e Controladoria Geral do Município, correrão à conta de dotação orçamentária própria, 

suplementando-se, se necessário, inclusive no que estabelece a Lei Orgânica Municipal de Paty do Alferes para 

os casos enquadrados na referida situação e ainda em calamidade pública. 

 

Art. 3º - As medidas estabelecidas neste Decreto terão vigência considerando a data de 16 de março de 2020, 

retroativamente e serão revistas de acordo com as orientações e recomendações do Ministério da Saúde e 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e informadas diariamente através dos canais de comunicação oficial do 

Município de Paty do Alferes com centralização na página oficial www.patydoalferes.rj.gov.br). 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 

produzindo seus efeitos a partir de 16 de março de 2020 e terá vigência no prazo estabelecido de 15 dias 

devendo o Poder Executivo promover a comunicação com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da 

permanência, prorrogação ou cancelamento da vigência dos protocolos e medidas estabelecidos no todo ou em 

parte em obediência às recomendações da OMS – Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Paty do Alferes, 18 de Março de 2020. 

Eurico Pinheiro Bernardes Neto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patydoalferes.rj.gov.br/

