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DECRETO MUNICIPAL Nº 064, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.  

 

“DISPÕE SOBRE O PERÍODO PARA A 

REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E 

REMATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE LIBERATO SALZANO-RS 

PARA O ANO LETIVO DE 2021 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

GILSON DE CARLI, Prefeito Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e Constituição Federal, considerando a 

necessidade da realização das matrículas da rede municipal de ensino, e, considerando a 

necessidade de medidas de prevenção e combate à Pandemia do Coronavírus, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica estabelecido o período de 30 de outubro à 20 de dezembro de 2020, para serem 

efetuadas as matrículas para o ano letivo de 2021, na Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 2° Deverão ser matriculadas crianças de 06 meses à 03 anos na creche, no Pré I da 

Educação Infantil as crianças que completarem 04 anos de idade até o dia 31 de março de 

2021 e no Primeiro Ano do Ensino Fundamental de 09 anos as crianças que completarem 06  

anos de Idade até o dia 31 de março de 2021. 

 

Art. 3° A matrícula e/ou rematrícula deverão ser efetuadas pelos pais e responsáveis de 

alunos menores de 18 anos, ou pelo próprio aluno com 18 anos completo ou mais.  

 

Art. 4° A vaga para a matrícula dos candidatos é assegurada somente no período previsto, 

sendo garantida a vaga na escola, porém, a garantia não se estende ao período em que o aluno 

irá estudar.  

 

Parágrafo Único. Não efetivada a matrícula ou rematrícula na data prevista no artigo 1° deste 

decreto o candidato perderá a vaga. 

 

Art. 5º Devido aos cuidados para não haver aglomeração de pessoas em decorrência da 

Pandemia do Coronavírus, para realizar a matricula e/ou rematrícula, deverá, 

preferencialmente, os pais ou responsáveis agendar o atendimento por telefone ou outro meio 

de comunicação do estabelecimento escolar. 

 

§ 1º É obrigatória a observância das medidas sanitárias estaduais e municipais à todos, sem 

distinção, sendo no mínimo o uso de máscara de proteção facial e higienização das mãos e 

objetos com álcool gel 70%. 
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§ 2º É obrigatório aos servidores dos estabelecimentos escolares, organizar o devido 

distanciamento interpessoal para evitar aglomerações. 

 

Art. 6° Este decreto Municipal entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 22 dias do mês de 

outubro de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 


