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Prefeito 

Silvestre José Gorini 
 

Vice-Prefeito 
João Said Abib Vargas 

 
Procurador Geral do Município 

Daniel Guimarães Sathler 
 

Secretaria Municipal de Gabinete 
Vinicius Oliveira Dutra 

 
Secretaria Municipal de Administração 

André Luis Ramos de Souza 
 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Fátima Aparecida Pimentel 

 
Secretaria Municipal de Saúde 

Rafael Fabbri Ramos 
 

Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e 
Arrecadação 

Celso da Silva Garcia 
 

Secretaria Municipal de Turismo  
Adriano de Oliveira Silva 

 
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Vigilância 

Carlos Humberto Faria Barbosa 
 

Secretaria Municipal de Estradas Vicinais 
Emerson Pimenta Lopes 

 
Secretaria Municipal de Obras 

José Maria Pelegrini 
 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Cremilson José de Souza Lino 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 

Habitação 
Isabela Louvain Fabri Moraes 

 
Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário 

Antônio Carlos Celebrini 
 

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer 
José Carlos Stevão de Castro 

 
 

ATOS DO EXECUTIVO 

 
PORTARIA N° 139/2020 

 
Dispõe sobre concessão de Pensão por Morte. 
 
O Prefeito Municipal de Varre-Sai/RJ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente 
pelos incisos VI e IX, do art. 78, da Lei Orgânica do Município, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder a LUCIENE DUTRA DE OLIVEIRA, viúva, 
dependente de JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA, 
Aposentado, falecido em 24/07/2020, Pensão mensal, com 
base no inciso I, parágrafo 7º, art. 40, da CF, com redação 
dada pela EC nº. 41, de 19/12/2003, aplicável por força do art. 
23, § 8º, da EC 103/2019, fixada em R$ 1.045,00 (um mil e 
quarenta e cinco reais), que corresponde ao último vencimento 
percebido pelo servidor na data do falecimento, conforme 
demonstrativo de cálculo abaixo: 
Vencimento: R$ 1.045,00  
 
Art. 2º - As despesas com o pagamento da pensão correrão 
por conta de dotação orçamentária própria.  
 
Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 24/07/2020. 

 
Registre-se                 Publique-se           e               Cumpra-se 

 
Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 13 de agosto de 2020. 

 
 

SILVESTRE JOSÉ GORINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PORTARIA N° 140/2020 
 

“Designa servidor para atuar temporariamente na Vigilância 
Sanitária.” 

 
CONSIDERANDO a licença de servidor com atuação na 
Vigilância Sanitária do Município de Varre-Sai; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar os serviços e 
fiscalização da vigilância sanitária no combate a multiplicação 
do COVID-19, que atingiu a crescente e preocupante número 
de 45 pessoas contaminadas nas últimas 72h. 
CONSIDERANDO finalmente o aumento da demanda do 
serviço de competência da Vigilância Sanitária e, conseqüente 
necessidade de pessoal para atuar no combate a 
disseminação do Coronavírus,  

 
DECIDE: 

 
Art. 1º Designar os servidores Jorge Luiz Martins de Almeida, 
matrícula 55010/8, Carlos Humberto Faria Barbosa, matrícula 

Prefeitura Municipal de Varre-Sai 

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº 01. 

Centro, CEP: 28375-000 - CNPJ: 39.217.831/0001-55. 

Tel.: (22) 3843-3532 / 3814 

Responsável pelo D.O. : Bárbara do Carmo de Moraes 
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1665/9 e João Lucas Correa de Oliveira, matrícula 55007/8, 
para atuar, a partir do dia 14/08/2020, na Vigilância Sanitária 
do Município de Varre-Sai, pelo período de vigência do 
Decreto que trata do enfrentamento do Coronavírus no 
Município de Varre-Sai, ou edição de nova Portaria. 
 
Art. 2º Compete ao Secretário de Gabinete, de imediato, 
comunicar, para os ajustes e anotações necessárias, a 
presente designação ao Secretário de Administração, bem 
como, ao chefe imediato dos servidores ora designados e ao 
responsável pela vigilância sanitária do Município. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Registre-se      Publique-se           e               Cumpra-se 

 
Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 13 de agosto de 2020. 

 
 

SILVESTRE JOSÉ GORINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO N° 1742/2020 
 
O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da 
LOM, em especial pelo disposto no art. 1º. da Lei n° 933/2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no 
Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 
2020, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para 
contemplar a dotação classificada na forma do artigo. 

 
ÓRGÃO FUNCIONA

L 
NATUREZA DA 

DESPESA 
FICHA FONTE VALOR (R$) 

Sec. Mun. de 
Obras Urbanas e 
Saneamento 

17.512.00
04.1.005 

3.3.90.39.99 254 12 200.000,00 
 

TOTAL     200.000,00 

 

Art.2º - Os recursos para ocorrerem ao Crédito Adicional 
Especial, objeto do Artigo 1º e no mesmo valor, serão 
provenientes de Transferência de recursos conforme convênio 
nº 864482/2018 com o Ministério da Saúde – Fundação 
Nacional de Saúde, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 
4.320/64. 
 
Art. 3º Face ao disposto nos artigo 1º e 2º, são considerados 
incluídos a Lei de Meios   (Lei nº 922/2019), compatível com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias  (Lei nº 897/19) e Plano 
Plurianual. 
 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
 

Registre-se             Publique-se        e          Cumpra-se 
 

Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 13 de agosto de 2020. 
 

SILVESTRE JOSÉ GORINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO N° 1743/2020 
 

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da 
LOM, em especial pelo disposto no art. 1º. da Lei n° 934/2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no 
Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 
2020, no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), 
para contemplar a dotação classificada na forma do artigo. 
 

ÓRGÃO FUNCIONAL NATUREZA DA 
DESPESA 

FICHA FONTE VALOR 
(R$) 

Fundo 
Municipal de 
Educação 

12.361.0018.1.
015 

3.3.90.30.99 255 39 85.000,00 
 

TOTAL     85.000,00 

 
Art.2º - Os recursos para ocorrerem ao Crédito Adicional 
Especial, objeto do Artigo 1º e no mesmo valor, serão 
provenientes de Transferência de recursos da União a título da 
Lei 12.858/2013 que dispõe sobre a destinação para áreas de 
educação e saúde de parcela da participação no resultado ou 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/64. 
 
Art. 3º Face ao disposto nos artigo 1º e 2º, são considerados 
incluídos a Lei de Meios   (Lei nº 922/2019), compatível com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias  (Lei nº 897/19) e Plano 
Plurianual. 
 
  Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
        Registre-se             Publique-se        e          Cumpra-se 

 
       Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 13 de agosto de 2020. 

 
 

   SILVESTRE JOSÉ GORINI 
    PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

DECRETO N° 1744/2020 
 

O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos incisos VI, VIII e XXX, art. 78 da 
LOM, em especial pelo disposto no art. 1º. da Lei n° 934/2020, 
 
DECRETA: 
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Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no 
Orçamento Geral do Município de Varre-Sai no exercício de 
2020, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), para 
contemplar a dotação classificada na forma do artigo. 

 
ÓRGÃO FUNCIONAL NATUREZA DA 

DESPESA 
FICHA FONTE VALOR (R$) 

Fundo 
Municipal de 
Saúde 

10.301.0020
.2.053 

3.3.90.30.99 256 40 35.000,00 
 

TOTAL     35.000,00 

 
Art.2º - Os recursos para ocorrerem ao Crédito Adicional 
Especial, objeto do Artigo 1º e no mesmo valor, serão 
provenientes de Transferência de recursos da União a título da 
Lei 12.858/2013 que dispõe sobre a destinação para áreas de 
educação e saúde de parcela da participação no resultado ou 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás 
natural, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 4.320/64. 
 
Art. 3º Face ao disposto nos artigo 1º e 2º, são considerados 
incluídos a Lei de Meios (Lei nº 922/2019), compatível com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 897/19) e Plano 
Plurianual. 
 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Registre-se             Publique-se        e          Cumpra-se 

 
Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 13 de agosto de 2020. 

 
 

SILVESTRE JOSÉ GORINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO N° 1745/2020 
 

“Dispõe sobre a suspensão temporária do atendimento 
presencial pelos estabelecimentos comerciais, para reduzir a 
disseminação do novo coronavírus no Município e dá outras 
providências.” 
 
O Prefeito do Município de Varre-Sai, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, 
 
CONSIDERANDO o crescente e preocupante número de 
pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Município de 
Varre-Sai, que tinha, em 142 dias (de 17/03/2020 a 
06/08/2020) 169 casos e, nos últimos 07 dias, de 07/08/2020 a 
13/08/2020, 50 casos em média, sendo 45 nas últimas 72 
horas; 
CONSIDERANDO que muitos contaminados pelo vírus são 
servidores e/ou profissionais que atuam no hospital e 
Secretaria de Saúde, realidade de extrema preocupação por 
conta da necessidade de afastá-los de suas atribuições, 
consideradas essenciais a população; 
CONSIDERANDO a necessidade de interromper, com 
urgência, a preocupante ascensão do número de 
contaminados, para evitar o iminente colapso no sistema de 

saúde do Município, sob pena de comprometer até os serviços 
de urgência e emergência para população, por falta de 
profissionais em serviço; 
CONSIDERANDO que o isolamento das pessoas, ainda é a 
maneira mais conhecida e indicada para interromper o grande 
e crescente número de pessoas contaminadas no Município, 
especialmente nas últimas 72 horas; 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do 
Administrador Público, demandando, portanto, o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública a fim de por um lado 
evitar a disseminação da doença e por outro preservar a vida, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - De forma excepcional e com a necessária urgência, 
com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade 
na prevenção e combate a propagação do coronavírus, fica 
suspenso, a partir do dia 15 de agosto de 2020 (sábado) até o 
dia 24 de agosto de 2020 (segunda-feira), nos limites do 
Município de Varre-Sai: 
 I - A abertura o funcionamento e o atendimento presencial 
pelos estabelecimentos comerciais ou não comerciais, 
legalizados ou não, de qualquer natureza, finalidade e razão 
social, inclusive, farmácias, bancos, casa lotérica, correios, etc; 
 II - as celebrações e/ou cultos pelas igrejas 
§ 1º Durante a vigência do presente Decreto o fornecimento e 
entrega de produtos, especialmente destinado ao consumo 
humano e animal, bem como, a prestação de serviços 
essenciais e inadiáveis, deverão ser solicitados ao fornecedor 
por telefone, whatsapp ou rede social, devendo chegar ao 
destinatário exclusivamente através de entrega a domicílio 
(delivery).  
 § 2º Os proprietários de comércio deverão instalar, na fachada 
do respectivo ponto comercial, um exemplar deste Decreto e, 
em destaque, o número do telefone e/ou número do whatsapp 
para atender os consumidores, através da entrega a domicílio 
(delivery). 
 
Art. 2º - A restrição do artigo 1º, inciso I, não se aplica, apenas 
e tão somente: 
I - Ao Cartório de Ofício Único; 
II - ao serviço de segurança, fornecimento de água e outros 
ofertados pela União, Estado e Município; 
 III - aos serviços de urgência, emergências e considerados 
imprescindíveis, interno ou externo, realizados pelo poder 
público municipal, através das respectivas Secretarias, 
incluindo o hospital; 
IV - aos estabelecimentos de saúde particular para os casos 
de urgência e emergência; 
V - aos estabelecimentos que comercializam combustíveis e 
derivados;  
VI - aos estabelecimentos que produzem e comercializam pães 
e assemelhados, neste caso, com atendimento externo, na 
porta e sem aglomeração, limitado ao horário compreendido 
entre 05 e 10 horas, 
 
 Art. 3º - Fica instituído o canal de comunicação com a Guarda 
Municipal, através do número 153 (ligação gratuita) ou (22) 
3843-3273. 
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Art. 4º - A equipe da Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal, 
com apoio da Polícia Militar, atuará no cumprimento das 
disposições do presente Decreto, podendo fotografar e filmar 
todos aqueles que descumprirem as medidas previstas neste 
Decreto, a fim de instruir notícia de fato porventura 
encaminhado a Autoridade Policial e/ou Ministério Público 
Estadual. 
Parágrafo Único - A administração Pública deverá assegurar o 
sigilo das informações, portanto, fica vedada a divulgação de 
fotografia e filmagem produzida pelo servidor público. 
 
Art. 5º - Fica autorizada a convocação de Servidores do 
Município, a qualquer dia e horário, para atender a demanda 
decorrente do cumprimento do presente Decreto. 
 
Art. 6º - Em caso de descumprimento das medidas previstas 
neste Decreto, as autoridades competentes deverão agir e 
produzir provas da prática das infrações administrativas 
previstas no Artigo 10, da Lei Federal nº. 6.437/77, bem como, 
do crime previsto no artigo 268 do Código Penal. 
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15/08/2020, 
sem prejuízo das recomendações e restrições aplicáveis e não 
contraditórias impostas pelos Decretos nº 1702/2020, 
1709/2020 e 1716/2020. 
 
Art. 8º - Revoga expressamente o Decreto nº 1735/2020 e 
demais disposições em contrário. 

 
Registre-se             Publique-se        e          Cumpra-se 

 
Prefeitura Municipal de Varre-Sai, 13 de agosto 2020. 

 
 

SILVESTRE JOSÉ GORINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
PODER LEGISLATIVO 

 

 
Sem expediente nesta data 
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