
Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Prefeito
Praça  Amaral Peixoto nº 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000
Tele-Fax.: (22) 2668-1118 CNPJ  28.741.098/0001-57
Home Page: http://www.silvaja  rdim.rj.gov.br   e-mail:gabinete.civil@silvajardim.rj.gov.br

DECRETO Nº 2159 / 2020                                  DE 14 DE ABRIL DE 2020.

Disciplina, no âmbito do Município de Silva Jar-
dim - RJ, a continuação da adoção de medidas
temporárias para a prevenção ao contágio pelo
novo coronavírus (COVID-19), as formas de as-
segurar a continuidade dos serviços a população
e dá outras providências.

 

O Prefeito Municipal de Silva Jardim, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de continuar adotando medidas temporárias para a pre-
venção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), e ainda assegurar a continuidade
dos serviços a população, sobretudo no que concerne ao atendimento de demandas urgen-
tes e de relevante interesse público

DECRETA

Art. 1º - Fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2020 os efeitos dos decretos 2145/2020 e
2155/2020, reconhecendo a necessidade de manutenção do estado de emergência nos ter-
mos do Decreto 2148/2020.

Art. 2º - O gabinete de crise, formado pelas Secretaria do Gabinete Civil; Secretaria Munici-
pal de Saúde; Secretaria Municipal de Segurança Pública; Coordenadoria de Defesa Civil;
Secretaria de Habitação e Promoção Social; Secretaria Municipal de Administração; Secre-
taria Municipal de Educação; Procuradoria Geral e Controladoria Geral, criado para acom-
panhar e articular as ações relativas às medidas temporárias de prevenção, combate e en -
frentamento ao coronavírus, funcionará de forma ininterrupta enquanto perdurar a situação
de emergência decretada no Município.

Art 3º - As linhas de ônibus intermunicipais, somente poderão ingressar no Município de sil -
va Jardim após serem inspecionadas pelas barreiras sanitárias que se encontram instaladas
nos acessos municipais.

Art 4º - As medidas previstas no presente Decreto poderão ser prorrogadas ou suprimidas,
de acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde;

Art 5º - Fica revogado o decreto 2149/20;

Art 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer dispo-
sições em contrário, vigorando enquanto durar a situação de emergência decretada no Mu-
nicípio.

Prefeitura Municipal de Silva Jardim, 14 de abril de 2020.
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PREFEITO EM EXERCÍCIO

http://www.silvaja/
mailto:pmsj@silvajardim.rj.gov.br
http://www.silvajardim.rj.gov.br/

