
 

 

DECRETO N. 4.811, DE 29 DE MAIO DE 2020. 

 

Estabelece novas liberações parciais e 

condicionadas para a Rede Particular de 

Ensino durante a pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências. 

 

  FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei e pela 

Constituição Federal, 

 

  CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 4.667, de 17 de março de 

2020, do Decreto nº 4.670, de 18 de março de 2020, do Decreto nº 4.678, de 20 de 

março de 2020, do Decreto nº 4.686, de 25 de março de 2020, Decreto nº 4.689, de 

26 de março de 2020, Decreto nº 4.724, de 03 de abril de 2020, Decreto nº 4.733, de 

09 de abril de 2020, Decreto nº 4.754, de 23 de abril de 2020, Decreto nº 4.759, de 

27 de abril de 2020, Decreto nº 4.768, de 04 de maio de 2020, Decreto nº 4.780, de 

08 de maio de 2020, Decreto nº 4.800, de 22 de maio de 2020, todos do Município de 

Lucas do Rio Verde; 

 

  CONSIDERANDO a publicação dos Decretos Estaduais nº 432, de 31 de 

março de 2020, nº 437, de 03 de abril de 2020 e nº 462, de 22 de abril de 2020, todos 

expedidos pelo Governador do Estado de Mato Grosso; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de garantir segurança jurídica às 

atividades privadas essenciais à saúde, segurança e sobrevivência da população e da 

atividade econômica, sem prejuízo da manutenção das medidas sanitárias preventivas 

à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19); 

 

  CONSIDERANDO a competência dos Municípios prevista no art. 23, inciso 

I da Constituição Federal de 1988; 

 

  CONSIDERANDO a manifestação da Comissão Especial prevista no art. 6º, 

inciso I do Decreto Municipal nº 4.754, de 23 de abril de 2020, com a redação dada 

pelo Decreto Municipal nº 4.759, de 27 de abril de 2020; 

 

  CONSIDERANDO a recomendação realizada pelo Comitê de 

Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) do Município de Lucas do Rio 

Verde, instituído pelo art. 7º do Decreto Municipal nº 4.667, de 17 de março de 2020, 

em reunião realizada no Paço Municipal em 29 de maio de 2020 às 14h; 

 

  CONSIDERANDO a situação local em relação a pandemia do Novo 

Coronovírus (COVID-19),  

 

 



 

 

DECRETA:  

 

  Art. 1º Este Decreto dispõe sobre liberação parcial e condicionada das 

atividades que especifica no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras 

providências.  

 

  Art. 2º Fica autorizada e de maneira facultativa o retorno de aulas presenciais 

das turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental a partir de 01/06/2020 em 

instituições da Rede Particular de Ensino desde que respeitadas as seguintes 

condições: 

 

  I – proibição de aulas de educação física; 

 

  II – proibição do funcionamento de brinquedotecas; 

 

  III – proibição de entrada de pais e/ou responsáveis dentro da instituição com 

o objetivo evitar aglomeração; 

 

  IV – proibição de concessão de horário para recreio com o objetivo de evitar 

a aglomeração dos alunos; 

 

  V – promover e comprovar a capacitação de toda a equipe gestora, técnicos-

administrativos, docentes, cozinheiras, zeladores, limpeza e segurança sobre 

prevenção do COVID-19, medidas de biossegurança e também para identificação de 

casos de síndrome gripal ou similar, devendo acontecer antes do retorno das aulas; 

 

  VI – adotar medidas de higiene e biossegurança, definidos pelos órgãos de 

saúde pública, tais como: 

 

  a) aferir a temperatura dos estudantes ao entrar no estabelecimento de ensino; 

 

  b) realização reiterada da limpeza das unidades escolares, antes e após a 

realização das atividades educacionais;  

 

  c) oferta permanente de produtos para higienização das mãos, como água, 

sabão líquido e álcool em gel 70%;  

 

  d) exigência de uso de máscaras pelos funcionários que laboram nas unidades 

de Educação em todos os ambientes escolares;  

 

  e) observância, na realização das atividades educacionais, de distanciamento 

mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre alunos, funcionários e demais pessoas;  

  

  f) os materiais pedagógicos de uso coletivos (brinquedos, livros, jogos, bolas, 

etc) não poderão ser utilizados 

 



 

  g) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma 

janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;  

 

  h) controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na hipótese de formação 

de filas, deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio);  

 

  i) organização de equipe para orientação e auxílio dos alunos e colaboradores 

quanto a necessidade e importância do asseio das mãos e a utilização de máscaras;  

 

  j) fixação de material com recomendações para prevenção do COVID-19, em 

locais visíveis aos alunos e colaboradores, nas formas de métodos audiovisuais, 

cartazes, faixas, adesivos, entre outros; 

 

  k) a instituição deverá realizar a higienização/desinfecção dos calçados dos 

alunos. 

 

  § 1º Deverá ser adotado sistemas de escala, revezamento de turnos e 

alterações de jornadas para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de alunos e 

colaboradores.  

 

  § 2º Fica proibido o ingresso nas atividades de pessoas do Grupo de Risco, 

adotando-se medidas alternativas para o devido cumprimento de carga horária e a 

realização de atividades sem qualquer prejuízo, sejam alunos e/ou professores. 

 

  § 3º Os estabelecimentos de ensino da rede privada deverão disponibilizar 

meios de ensino à distância aos alunos que optarem pela manutenção do isolamento 

social e/ou por estarem inseridos no grupo de risco, ficando assegurado seu direito 

escolar, inclusive em avaliações, apresentação de trabalhos, computação de presença, 

dentre outros.  

 

  § 4º Deverá ser ampliado a frequência de limpeza de pisos, pátios, corredores, 

corrimãos, superfícies, bancos, poltronas, catracas, maçanetas, banheiros dentre 

outros, bem como reforçar as medidas de asseamento dos ambientes, utilizando-se de 

água sanitária ou cloro para desinfecção. 

 

  § 5º Atender aos protocolos de higienização estabelecidos neste Decreto. 

 

  Art. 3º Fica alterada a redação do art. 2º do Decreto Municipal nº 4.800, de 

22 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º Enquanto vigente este decreto os restaurantes de 

Lucas do Rio Verde que sirvam bufê (“buffet”) podem 

manter seu fornecimento desde que obedecidas as seguintes 

condições: 

 

I – assepsia das mãos dos clientes com álcool em gel 70%; 



 

 

II – após a assepsia acima referida, fornecimento pelo 

restaurante de luvas descartáveis aos clientes na entrada do 

estabelecimento para que estes possam se servir (“self-

service”); 

 

III – somente permitir que o cliente adentre ao 

estabelecimento e sirva se estiver usando máscara. 

 

  Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

partir de 29 de maio de 2020.  

 

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de maio de 2020. 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
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