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PORTARIA 126/2021 

 

Dispõe sobre atualização das medidas de 
combate ao Coronavírus – COVID-19 no 
Instituto de Seguridade Social dos 
Servidores do Município de Várzea 
Grande-MT e dá outras providências; 

 

Considerando o elevado poder de disseminação do vírus (COVID-

19) e a necessidade de evitar aglomerações em ambiente de trabalho, 

com fito de precaver a difusão do vírus; 

Considerando a evolução do número de casos de contaminação 

pelo novo Coronavírus na cidade de Várzea Grande e a necessidade de 

aumentar as medidas restritivas de circulação de pessoas nas 

instalações físicas desta Autarquia; 

Considerando o quanto estabelece o Decreto Municipal nº 

51/2021, e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia 

provocada pelo Coronavírus (COVID-19), em especial, o seu artigo 2º, 

inc. II que delineia acerca da atividade laboral via home office; 

Considerando que o novo Coronavírus tem taxa de mortalidade 

que se eleva entre idosos maiores de 60 (sessenta) anos, gestantes e 

pessoas portadoras de doenças crônicas; 

Considerando a necessidade de se garantir a primazia do 

interesse público e de se manter a prestação dos serviços no âmbito da 

Administração Pública Municipal; 
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O Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 

Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista que o que consta no Decreto 

51 de 27 de abril de 2021, que altera o Decreto Municipal n. 

06/2021, o qual dispõe sobre atualização das medidas para 

combate ao Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências; 

 

RESOLVE: 

Art. 1° - Como medida de controle da 

doença, será permitido a realização dos serviços via home office, 

aos servidores deste Instituto pelo prazo prorrogável de 07 (sete) 

dias, a partir de 25 de agosto de 2021, não prejudicando assim 

o pleno atendimento aos usuários dos serviços públicos. 

 

Art. 2º - Os segurados, poderão entrar 

em contato através do Whatssap (65) 3686-2405, nos horários 

de atendimento normal, quais sejam das 12:00 as 18:00 horas. 

 

Art. 3º - Fica SUSPENSO o 

atendimento presencial nesta autarquia pelo prazo 

prorrogável de 15 (quinze) dias, a contar de 24 de agosto de 

2021, passando a atender somente de forma ON-LINE (App-Meu 

RRPS) disponível nas versões Android e IOS, e ainda via Whatssap, 

como forma de resguardar a saúde de seus funcionários, bem 

como de seus segurados; 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 4º - No site da Prefeitura de Várzea 

Grande, www.varzeagrande.mt.gov.br, será mantida as 

informações necessárias ao enfrentamento do novo Coronavírus, 

inclusive, com enfermeiro virtual; 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2021. 
 

 

Juarez Toledo Pizza 
  Presidente 

 


