
 

LEVANTAMENTO DOS DECRETOS, PORTARIAS E CAMPANHAS 

MUNICIPAIS NOS EGUINTES MESES: agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro. 

 

CIDADE PARA MONITORAR: 

LACERDA 

DECRETO MUNICIPAL Nº 183, DE 04/08/2020 

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

EXCEPCIONAIS, DE CARÁTER TEMPORÁRIO, RESTRITIVAS À CIRCULAÇÃO 

E ÀS ATIVIDADES PRIVADAS, PARA A PREVENÇÃO DOS RISCOS DE 

CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Disponível em: 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=4377&cdDiploma=2020001

83&NroLei=183&Word=&Word2= 

ALCINO PEREIRA BARCELOS, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o plano de ações de prevenção à pandemia 

de COVID-19 no âmbito do Município de Pontes e Lacerda/MT e que a situação ainda 

demanda medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 

saúde pública, a fim de evitar a disseminação do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 031, de 13 de fevereiro de 2020, e suas alterações 

posteriores, divulga os dias de feriados, e estabelece os dias de ponto facultativo do 

exercício de 2020, para cumprimento pelos Órgãos da Administração Pública 

Municipal; 

 

CONSIDERANDO que no dia 06 de agosto (quinta-feira) comemora-se o aniversário 

do Município de Pontes e Lacerda, a teor da Lei nº 51/1985, que determina feriado 

Municipal na mencionada data. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica determinada a suspensão das atividades comerciais, seja qual for o 

ramo do comércio, ainda que de atividades essenciais, de modo que os 

estabelecimentos devem permanecer fechados durante as 24horas do dia 

06/08/2020 (quinta-feira), sem atendimento presencial. 

 

Art. 2º A determinação de fechamento não abrangerá os hospitais, farmácias e 

postos de combustível, os quais devem intensificar as normas de segurança e 

distanciamento mínimo, bem assim aplicar a diminuição da capacidade de 
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usuários/clientes no local. 

 

Art. 3º As borracharias e restaurantes localizados especificamente na BR-174, 

sentido Cuiabá/MT/Rondônia/RO, poderão funcionar em horário normal, 

respeitadas as indicações de distanciamento e redução da capacidade 

usuários/clientes no local. 

 

Art. 4º Os estabelecimentos excetuados no art. 2º devem intensificar as medidas 

de proteção e prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID-19), tanto aos 

empregados e colaboradores, como aos clientes. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga as 

disposições em contrário, para aplicação restrita na data que menciona no art. 1º. 

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, em 04 de agosto de 2020. 

 

ALCINO PEREIRA BARCELOS 

Prefeito Municipal 

 
Publicado no portal CESPRO em 05/08/2020. 

Nota: Este texto não substitui o original. 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 190, DE 10/08/2020 

PRORROGA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, EM 

RAZÃO DOS IMPACTOS SOCIO-ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

DECORRENTES DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Disponível em: 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=4377&cdDiploma=2020001

90&NroLei=190&Word=&Word2= 

ALCINO PEREIRA BARCELOS, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; e, 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 523/2020, que prorrogou a declaração de 

situação de emergência no Estado de Mato Grosso, decorrente de desastre natural 

classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais 

(COBRADE 1.5.1.1.0); 

 

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através 

da Resolução nº 6.767/2020, reconheceu a existência de Calamidade Pública para o 

Município de Pontes e Lacerda/MT, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, para fins 

do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF). 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo inicialmente estabelecido através do Decreto 
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Municipal nº 085, de 15 de abril de 2020, que trata do estado de calamidade 

pública no âmbito da Administração Pública do Município de Pontes e Lacerda/MT, 

em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia 

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), para os fins prescritos no art. 65 da 

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF). 

   Parágrafo único. A situação de calamidade de que trata o caput vigorará até 31 

de dezembro de 2020, a teor da Resolução nº 6.767, de 13 de maio de 2020. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, mantidas as demais cominações do Decreto Municipal nº 

085, de 15 de abril de 2020. 

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, em 10 de agosto de 2020. 

 

ALCINO PEREIRA BARCELOS 

Prefeito Municipal 

 
Publicado no portal CESPRO em 11/08/2020. 

Nota: Este texto não substitui o original. 

 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 210, DE 18/09/2020 

ESTABELECE NOVOS REGRAMENTOS SOBRE A LIBERAÇÃO 

CONDICIONADA, PARCIAL E FACULTATIVA DAS ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE PARTICULAR DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA 

DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Disponível em: 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=4377&cdDiploma=2020002

10&NroLei=210&Word=&Word2= 

ALCINO PEREIRA BARCELOS, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

 

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de 

Saúde considerou como pandemia a infecção humana pelo COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 085, de 15 de abril de 2020, que declara 

estado de calamidade pública no âmbito do Município de Pontes e Lacerda/MT; 

 

CONSIDERANDO o artigo 32, 4º § da LDBEN 9.394/96, e o artigo 8º do Decreto Federal 

nº 9.057, de 25 de maio de 2017, em que contempla que a educação no ensino 

fundamental deverá ser presencial, entretanto abre a possibilidade do ensino a 

distância, a ser utilizado como processo de aprendizagem complementar, como 

também da sua utilização em situações emergenciais, o que credencia a 

municipalidade a buscar os meios exeqüíveis para o seu desenvolvimento; 
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CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução Normativa nº 02/2020 CEE/MT, no qual 

esclarece que excepcionalmente, enquanto permanecer as medidas de prevenção ao 

COVID -19, as instituições escolares que dispuserem de recursos das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, poderão ofertar material de estudos e atividades escolares 

a serem realizadas e consideradas como aulas não presenciais que devem ser pensadas 

de forma a atender à carga horária diária correspondente e prevista para o período, 

registrando-se a frequência dos alunos de acordo com o desenvolvimento das 

atividades propostas, às quais devem ser registradas e arquivadas comprovando-se, 

assim, as atividades escolares realizadas fora da instituição escolar 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 121, de 04 de junho de 2020, que dispõe a 

aplicação de medidas não farmacológicas excepcionais e as atividades, de caráter 

temporário e preventivo, restritivas a circulação e as atividades desempenhadas por 

servidores públicos municipais, para a prevenção dos riscos de contagio do coronavirus 

(COVID19), no âmbito do município de Pontes e Lacerda-MT. 

 

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. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A Rede Particular de Ensino fica autorizada de maneira facultativa o retorno 

das atividades escolares presenciais de Instituições de Ensino, de maneira gradual, a 

partir de outubro de 2020, no âmbito do Município de Pontes e Lacerda/MT. 

   Parágrafo único. A decisão da retomada as aulas é exclusivamente das unidades 

educacionais, bem como a implementação de medidas restritivas e a adoção de 

medidas de higiene e biossegurança, definidos pelos órgãos de saúde pública para 

garantia da manutenção da saúde dos alunos, empregados e colaboradores. 

 

Art. 2º Fica determinado que as unidades que retomarem as atividades cumpram 

os termos dos protocolo da OMS e planos estratégicos pedagógicos apresentados, 

os quais fazer parte integrante como anexo deste Decreto, independente de 

transcrição. 

 

Art. 3º Fica proibido o ingresso nas atividades presenciais 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. Que adotem sistemas de escala, revezamento de turnos e alterações 

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

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

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, em 18 de setembro de 2020. 

 

ALCINO PEREIRA BARCELOS 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 224, DE 13/10/2020 

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PAÇO MUNICIPAL, APÓS 

PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-

19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Disponível em: 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=4377&cdDiploma=2020002

24&NroLei=224&Word=&Word2= 

ALCINO PEREIRA BARCELOS, Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

 

CONSIDERANDO que os procedimentos de desinfecção do Paço Municipal, conforme 

estabelecido no Decreto Municipal nº 219/2020, levando em conta o período de 

contaminação e transmissão do Coronavírus (COVID-19), qual seja de 14 (quatorze) 

dias, a teor da orientação do Ministério da Saúde. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica determinado o retorno do expediente em todas as Unidades 

Administrativas que compõe o Paço Municipal, sem exceção, para funcionamento e 

atendimento ao público no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 19 de outubro de 2020, inclusive, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda-MT, em 13 de outubro de 2020. 

 

ALCINO PEREIRA BARCELOS 

Prefeito Municipal 

 
Publicado no portal CESPRO em 15/10/2020. 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 259, DE 23/12/2020 

REVOGA O DECRETO Nº 121, DE 04 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE 

A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO E PREVENTIVO, 

RESTRITIVAS À CIRCULAÇÃO E ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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Disponível em: 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=4377&cdDiploma=2020002

59&NroLei=259&Word=&Word2= 

WILSON JOAQUIM MOREIRA, Prefeito em Exercício de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei; e 

 

CONSIDERANDO o Recesso de Fim de Ano estabelecido pelo Decreto Municipal nº 242, 

de 19 de novembro de 2020, que abrange o interregno de 23 de dezembro de 2020 a 

03 de janeiro de 2021; 

 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de promover adequações administrativas para 

definição das novas medidas, em especial no que concerne ao levantamento 

quantitativo de servidores em função da garantia mínima de atendimento ao público 

e funcionamento dos setores sem prejuízo. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 121, de 04 de junho de 2020, que autorizou a 

realização de atividades em regime de teletrabalho/home office, bem assim o 

afastamento dos servidores do grupo de risco. 

 

Art. 2º Todos os servidores abrangidos pelo Decreto 121/2020 deverão retornar às 

suas atividades presenciais impreterivelmente em 04/01/2021. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito em Exercício de Pontes e Lacerda/MT, em 23 de dezembro de 

2020. 

 

WILSON JOAQUIM MOREIRA 

Prefeito em Exercício 

 
Publicado no portal CESPRO em 29/12/2020. 
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