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“COMUNICADO N.º 087/2020” 

 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019, de 23 de maio de 2019, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 073/2019, cujo objeto compreende “Alienação de Imóveis Urbanos e Rurais 

de Propriedade do Município de Matão (SP)”, de acordo com as especificações elencadas no Edital, 

a qual será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Municipal n.º 5.254, de 29 de março de 2019 e 

demais Leis que regem a matéria. 

 

O SR. JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 

informando não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE pela 

RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão 

disponíveis a partir do dia 27 de abril de 2020, no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES; e 

que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à 

disposição para gravação do mesmo em mídia digital. 

Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Proposta 

Comercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 

08h30min do dia 09 de junho de 2020. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de 

abertura dos mesmos. 

Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 

3383-4070, (16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 

08h00min às 17h00min. 

 

Matão, 23 de abril de 2020. 

 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“COMUNICADO N.º 088/2020” 

 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019, de 23 de maio de 2019, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 074/2019, que tem como objeto a Alienação por Concessão de Direito Real 

de Uso com futura Doação com encargos, como incentivo, para a instalação de natureza 

industriais e comerciais, de imóveis públicos localizados no Distrito Industrial de Silvânia, 

conforme Lei Municipal n.º 5.278, de 16 de maio de 2019 

 

O SR. JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 

informando que em virtude da adjudicação parcial do chamamento editalício em epígrafe, DECIDE 

pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o Edital Retificado e seus anexos, 

estarão disponíveis a partir do dia 27 de abril de 2020, no site www.matao.sp.gov.br no link 

LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações 

estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital. 

Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação) e de n.º 02 (Proposta 

Comercial) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 

08h30min do dia 10 de junho de 2020. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de 

abertura dos mesmos. 

Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 

3383-4070, (16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 

08h00min às 17h00min. 

 

Matão, 23 de abril de 2020. 

 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“COMUNICADO N.º 089/2020” 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2020. 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2020. 

O SR. JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, o procedimento de 

Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2020, levada a efeito pelo PROCESSO 

LICITATÓRIO N.º 025/2020, cujo objeto compreende a SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE 

INVESTIMENTOS PARA CONCESSÃO COMUM – COM FULCRO NA LEI FEDERAL Nº 8.987/95 cc 

Nº 8.666/93 e alterações E LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 5120, DE 19 DE OUTUBRO DE 

2017 – PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANTA INDUSTRIAL PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANO, INDUSTRIAL, DE SAÚDE, RURAIS, PNEUS, BIOMASSA E SIMILARES PARA 

TRANSFORMAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS DE ORIGEM FÓSSEIS E 

RENOVÁVEIS NO MUNICÍPIO DE MATÃO – SP. 

Comunica que, a partir do dia 28 de abril de 2020, o Edital e seus anexos, estarão 

disponíveis no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das 

interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo 

em mídia digital.  

E finalmente comunica, que os Envelopes de n.º 01 (Documentos de Habilitação), n.º 02 

(Proposta Técnica), e n.º 03 (Proposta de Preços), serão recebidos e protocolizados, no Departamento 

de Compras e Licitações, até às 08h30min do dia 15 de junho de 2020. Nesta mesma data, às 

08h30min, iniciar-se-à a sessão de abertura dos mesmos. 

Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 

3383-4070, (16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 

08h00min às 17h00min. 

Matão, 23 de abril de 2020. 
 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEIRO DE MATÃO 
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“COMUNICADO N.º 091/2020” 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Matão 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, COMUNICA, que por ato do EXMO. SR. PREFEITO 

MUNICIPAL, foi ADJUDICADA a seguinte licitação: 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020 – em favor da sociedade empresária: 

DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – Item: 01. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de Recapeamento 

Asfáltico em várias Ruas do Município em parceria com o Governo do Estado de São Paulo – 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, com fornecimento de material, mão de obra, máquinas e 

equipamentos necessários à sua perfeita execução, tudo em conformidade com o descrito no Edital e 

em seus Anexos para o Departamento de Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Municipais 

da Prefeitura Municipal de Matão.. 

 

Comunica, que decorrido o prazo regulamentar e não havendo interposição de recurso, fica 

homologado o objeto do procedimento acima, mediante ato de instrução do Sr. PREFEITO MUNICIPAL. 

 

Palácio da Independência, aos 23 de abril de 2020. 

 

 

 

CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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“COMUNICADO N.º 090/2020” 

O Sr. JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que, decorrido o prazo regulamentar sem 

interposição de recurso, HOMOLOGA o objeto das seguintes licitações: 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 

CONTRATADA: LUIZ ANTONIO LEITE SCOGNAMIGLIO – ME. 

VALOR: R$ 13.500,00. 

LOCAL: Quadra 11 – Lote 03. 

OBJETO: Alienação por Concessão de Direito Real de Uso com futura Doação com encargos, como 

incentivo, para a instalação de natureza industriais e comerciais, de imóveis públicos localizados no 

Distrito Industrial de Silvânia, conforme Lei Municipal n.º 5.278, de 16 de maio de 2019. 

 

Comunica à contratada que está convocada para a assinatura do Contrato no prazo estimado 

em Edital. 

                                                          

    Matão, aos 23 de abril de 2020. 

 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“EXTRATO DE CONTRATO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2019 – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. – EPP. 
VALOR: R$ 4.124,00. 
CONTRATADA: R. D. VELANI ELÉTRICA – EPP. 
VALOR: R$ 11.998,25. 
CONTRATADA: NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO EIRELI – EPP. 
VALOR: R$ 700,00. 
CONTRATADA: PRC MATÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. – ME. 
VALOR: R$ 3.900,00. 
CONTRATADA: V.B. MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI. 
VALOR: R$ 2.122,50. 
TERMOS: Assinados aos 22 de abril de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do contrato. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Elétricos, para as diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. 
VALOR: R$ 1.074,00. 
TERMO: Assinados aos 22 de abril de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias corridos contados da assinatura do contrato. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza e Descartáveis, 
para as Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal De Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
VALOR: R$ 22.372,00. 
TERMO: Assinado aos 22 de abril de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos, para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020 – SUPRESSÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 
VALOR SUPRESSÃO MENSAL: R$ 12.045,35 
VALOR SUPRESSÃO NOS DOZE PRIMEIROS MENSES: R$ 144.544,20 
TERMO: Assinado aos 20 de abril de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa para Licenciamento de uso de Softwares de Gestão Pública, 
tudo conforme descrito no Edital e em seus Anexos para a Secretaria Municipal de 
Administração, Fazenda e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019 – TERMO DE COMPROMISSO DE VENDA E 
COMPRA. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: LUIZ ANTONIO LEITE SCOGNAMIGLIO – ME. 
VALOR: R$ 13.500,00. 
LOCAL: Quadra 11 – Lote 03. 
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TERMO: Assinado aos 23 de abril de 2020. 
OBJETO: Alienação por Concessão de Direito Real de Uso com futura Doação com encargos, 
como incentivo, para a instalação de natureza industriais e comerciais, de imóveis públicos 
localizados no Distrito Industrial de Silvânia, conforme Lei Municipal n.º 5.278, de 16 de maio de 
2019. 
PROPONENTES: 01. 
 

Palácio da Independência, 23 de abril de 2020. 
 
 
 
 

CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 
PREGOEIRA MUNICIPAL E PRESIDENTE DA COMISSÃO  

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
 
 

LOCATÁRIA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO  

LOCADORES: LAURINDO DOS SANTOS 

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

SERVIÇO PÚBLICO. 

PRAZO:  60 (SESSENTA) DIAS, OU SEJA, ATÉ O DIA 15 DE JUNHO DE 2020. 

DATA DA ASSINATURA: 15 DE ABRIL DE 2020. 

AMPARO LEGAL:  LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O INCISO X DO 

ARTIGO 24.   

 
 
 

PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA, 15 DE ABRIL DE 2020. 
 
 
 
 

JOSE EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

LOCATÁRIA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO  

LOCADORES: DECIO JOÃO MINIUSSE E OUTRO. 

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE TEM COMO FINALIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS. 

PRAZO:  12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ O DIA 22 DE ABRIL DE 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 22 DE ABRIL DE 2020. 

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O INCISO X DO ARTIGO 

24.   

 

 

Palácio da Independência, 22 de abril de 2020. 
 
 
 

JOSE EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO Nº 5.216 DE 23 DE ABRIL DE 2.020 
  
Dispõe sobre a Flexibilização das atividades permitidas, durante 
a quarentena, em virtude da Pandemia COVID-19 (Coronavírus). 

 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão,   Estado de São 

Paulo,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Matão; e  

 
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços essenciais nesse 

período de pandemia; 
 
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 

30 de janeiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública no Município de 

Matão, conforme Decreto 5.203/2020, e ainda que as aglomerações são evidentemente 
focos do contágio para o COVID-19; 

 
CONSIDERANDO, por outro lado, que a situação se encontra estabilizada no 

âmbito do Município de Matão e que os casos do COVID-19 estão se mantendo estáveis; 
 
CONSIDERANDO ainda necessidade de retomada parcial da economia local: 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica mantida a quarentena no território do Município de Matão até o dia 10 de 
maio de 2020, ou até data a ser estabelecida pelos órgãos competentes. 
 
Art. 2º - Fica permitido o funcionamento, com atendimento presencial, dos seguintes 
estabelecimentos e serviços: 

 
 

1. Lavanderias 

2. Serviços de limpeza 

3. Hotéis e similares 

4. 
Serviços de construção civil, na medida em que não abranjam atendimento presencial ao 
público 

5. Comercialização de materiais de construção e congêneres 

6. Serviços veterinários e de venda de produtos farmacêuticos e alimentos para animais 

7. Cuidados com animais em cativeiro 

8. 
Serviços de entrega ("delivery") e "drive thru" de bares, restaurantes, lanchonetes, padarias 
e similares, incluídos os vendedores ambulantes de bebidas não alcoólicas, lanches e 
congêneres 

9. Oficinas de veículos automotores, borracharias, bancas de jornal, serviços para manutenção 
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de bicicletas e centros automotivos e de distribuição de peças e insumos automotivos 

10. 
Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos, fisioterápicos, 
laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares 

11. 
Manicures, cabeleireiros, barbeiros, salões de Beleza e congêneres, desde que com hora 
marcada e proibida sala de espera 

12. Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade 

13. 
Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 
presos 

14. Atividades de defesa nacional e de defesa civil 

15. 
Transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de 
passageiros por táxi ou aplicativo 

16. Telecomunicações, internet e assistência técnica de produtos eletroeletrônicos 

17. Captação, tratamento e distribuição de água 

18. Captação e tratamento de esgoto e lixo 

19. 

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte, e distribuição e 
comercialização de gás natural 

20. Iluminação pública; 

21. 

Produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 
presencialmente, exceto para consumo local, ou por meio do comércio eletrônico, de 
produtos de saúde, farmacêuticos, óticos, higiene, alimentos e bebidas, a exemplo de 
farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, 
hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas conveniência, 
lojas de venda de água mineral, padarias e lojas especializadas na venda de artigos médicos, 
odontológicos, ortopédicos e hospitalares 

22. 
Comercialização de suplementos alimentares, desde que no âmbito do item II do § 1º do 
Decreto Estadual 64.881/2020 

23. Estabelecimentos de beneficiamento e processamento de produtos agropecuários 

24. 
Comercialização de insumos agropecuários, medicamentos de uso veterinário, vacinas, 
material genético, suplementos, defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes e mudas e 
produtos agropecuários 

25. Comercialização de embalagens 

26. Serviços funerários 

27. Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias 

28. Serviços de zeladoria e limpeza pública 
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29. Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais 

30. Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal 

31. Vigilância agropecuária 

32. 
Atividades internas de escritórios de advocacia ou contabilidade, com fechamento do 
ingresso do público ao seu interior, ressalvado acesso dos clientes 

33. 
Serviços bancários e correspondentes, supervisionados pelo Banco Central do Brasil, na 
forma por este definida 

34. Serviços prestados por lotéricas 

35. Serviços de estacionamento de veículos, garagens e locação 

36. Serviços postais 

37. Transporte e entrega de cargas em geral 

38. 
Serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) 
para suporte de outras atividades previstas neste anexo 

39. Postos de combustíveis 

40. Venda no atacado e varejo de botijões de gás 

41. Despachantes e Seguradoras 

42. 
Atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 
194 da Constituição 

43. 

Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, 
mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de 
equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos 
previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência 

44. 
Outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade 

45. 
Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia 
de que trata este Decreto 

46. 
Atividades acessórias de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia 
produtiva, relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 
essenciais 

47. 
Atividades industriais em geral, na medida em que não abranjam atendimento presencial ao 
público 

48. Serviços públicos de notas e registros (Cartórios) 

49. 
Outras atividades que vierem a ser definidas em ato conjunto expedido pelas Secretarias 
Municipais de Governo, da Saúde e de Desenvolvimento Econômico, Social, bem como 
pelo Gabinete instituído pelo Decreto Municipal 5203 de 17 de março de 2020 
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Art. 3º – Fica limitada a capacidade de atendimento de cada estabelecimento, conforme 
Artigo 2º, a uma pessoa a cada 05 (cinco) metros quadrados de área útil. 
 
Parágrafo único. Os estabelecimentos ficam obrigados a organizar as filas de caixa e de 
entrada no estabelecimento, caso ocorram, de modo que haja espaçamento de no mínimo 
02 (dois) metros entre os clientes. 
 
Art.4º – O estabelecimento deverá ser permanentemente higienizado, conforme as 
orientações do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. 
 
Parágrafo 1º. É obrigatório o uso de máscaras por todos os colaboradores e funcionários 
dos estabelecimentos elencados no artigo 2º deste Decreto. 
 
Parágrafo 2º. Deverá ainda no interior de cada estabelecimento e em suas entradas ser 
disponibilizado álcool em gel 70% e/ou sabão e água para lavagem das mãos. 
 
Art.5º – Ficam permitidos os serviços de entrega (“delivery”) ou “drivre Thru” de 
quaisquer estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, sendo obrigatória a 
adoção dos cuidados de higiene e segurança de praxe. 
 
Art.6º – Fica permitida a realização da Feira do Pequeno Produtor, a ser realizada toda 
quarta-feira, das 16h às 19h, no estacionamento do Ginásio de Esportes Décimo Chiozzini, 
observadas as seguintes regras: 
 
I – O atendimento dar-se-á somente por meio do sistema “drive thru”; 
 
II – Será obrigatório o uso de máscaras pelos atendentes e comerciantes; 
 
III – Será obrigatória a disponibilização de álcool gel 70% aos consumidores; 
 
IV – Fica proibida a saída dos consumidores de dentro dos veículos e o acesso de pedestres 
à feira. 
 
Art.7º – O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente decreto   será passível 
de sanções administrativas, cível ou criminal, e multas estabelecidas pelo Decreto 
Municipal 5215/2020. 
 
Art.8º – Ficam revogados o § 1º do artigo 5º e o artigo 8º, ambos do decreto Municipal 
5.208/2020 
 
Art.9º – Este decreto entra em vigor na data de 23 de abril de 2020. 
 
 

Palácio da Independência, 23  de abril de 2.020. 
 
 
 
 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito de Matão 
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DECRETO Nº 5.217 DE 23 DE ABRIL DE 2.020 
 
Dispõe sobre a Recomendação do uso de máscaras de proteção 
facial pela população do Município de Matão como meio 
complementar de prevenção, em virtude da Pandemia COVID-19 
(Coronavírus). 

 
 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI,  Prefeito de Matão,   Estado de São Paulo,  no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Matão; e  
 
 
CONSIDERANDO a situação de emergência e de calamidade pública no Município 

de Matão reconhecidas pelos Decretos nº 5.203, de 17 de março de 2020, e nº 5.209, de 26 
de março de 2020, bem como a necessidade de medidas de vigilância epidemiológica com 
fundamento na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e na Lei Federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, DECRETA: 

 
 
Art. 1º Sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social 

das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e 
quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, 
confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde. 

 
§ 1º À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas 

produzidas para uso hospitalar. 
 
§ 2º As máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações 

constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página 
do Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br. 

 
 
Art. 2º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional devem 

garantir prioritariamente o suficiente abastecimento da rede de assistência e atenção à 
saúde e, subsidiariamente, dos profissionais dos demais serviços essenciais. 

 
 
Art. 3º A Secretaria Municipal da Saúde poderá, por Portaria do seu Titular, 

regulamentar eventuais procedimentos adicionais para o efetivo cumprimento das 
recomendações contidas neste decreto. 

 
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor em 23 de abril de 2020, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 

Palácio da Independência, 23  de abril de 2.020. 
 
 
 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito de Matão 
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PORTARIA Nº 14.115, DE 20 DE ABRIL DE 2020. 
Dispõe sobre a alteração de membros para a composição do 
Gabinete de Prevenção e Monitoramento dos efeitos do 
Coronavírus – COVID 19 e dá outras providências. 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de 
Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e, 

 
Considerando que o Decreto Municipal nº 5.203, de 17 de 

março de 2020, criou o Gabinete de Prevenção e Monitoramento dos efeitos do 
Coronavírus – COVID 19;  

 
Considerando que o objetivo do Gabinete de Prevenção e 

Monitoramento é estabelecer e divulgar ações de prevenção à transmissão do 
vírus,  além de articular as ações de enfrentamento e contingência ao 
Coronavírus – COVID-19, RESOLVE: 

 
Art. 1º – Alterar os membros abaixo identificados, para 

compor o Gabinete de Prevenção e Monitoramento dos efeitos do Coronavírus – 
COVID 19: 

 
I - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 
- Dr. João Guimarães Junqueira Neto 
- Marina Sevilhano Cecchetto 
- Sizue Kanesawa 
- Viviane Sousa Rocha 
 
II – Representantes da Vigilância em Saúde 
- Tânia Mara Mancini Bambozzi 
- Ana Maria Fontoura Bopp 
- Tânia Jacinto Rodrigues 
 
III – Representantes de Saúde “Atenção Básica” 
- Daiana Naiara Palma 
- Luís Paulo Ferreira Bellini 
 
IV – Representante de Saúde “Educação Permante” 
- Lucele Schiavetto 
 
 V – Representante do Hospital Carlos Fernando Malzoni 
 - Fabiana Lobo Masalskiene 
 
 

Art. 2º – Caberá ao Gabinete de Prevenção e Monitoramento 
dos efeitos do Coronavírus – COVID 19, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Saúde, avaliar e  adotar as medidas preventivas e terapêuticas 
necessárias para o enfrentamento da situação de saúde pública decorrente da 
pandemia de coronavírus (Covid-19) no município de Matão.  

 
Parágrafo único: Compete ainda, ao Gabinete de Prevenção e 

Monitoramento: 
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I - Propor e acompanhar a alocação de recursos orçamentário-

financeiro para execução das medidas necessárias referentes ao enfrentamento 
da proliferação, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico em casos 
do novo Coronavírus (COVID-19); 

 
II - Elaborar relatórios visando ao esclarecimento da população 

acerca da pandemia do coronavírus, inclusive sobre as ações a serem adotadas. 
  
 

Art. 3º – A função de membro do Gabinete de Prevenção e 
Monitoramento dos efeitos do Coronavírus – COVID 19, ora constituído, é 
considerada relevante serviço prestado à coletividade, portanto, sem 
remuneração. 

 
 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 Palácio da Independência, aos 20 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
 Prefeito de Matão 
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EDITAL Nº 054, DE 22 DE ABRIL DE 2020.  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

 

O Departamento de Administração e Pessoal, convocou os candidatos 
habilitados no Concurso Público - Edital nº 04/2019, para os cargos abaixo relacionados, 
solicitando o comparecimento na Prefeitura Municipal de Matão, localizada na Rua Oreste 
Bozelli, nº 1165 - Centro, junto à Divisão de Administração de Pessoal, para manifestar 
interesse em sua admissão. 

A convocação efetivada por este Edital, tem por objetivo o suprimento de 
vaga existente, a fim de manter em funcionamento inadiável serviços públicos essenciais, 
conforme o item abaixo: 

 

I – Convocação para atender necessidade: 

 

 

CLASS 
NOME RG CARGO 

1ª MARIANA TURIM AUGUSTINHO 40.144.768-6 FISCAL GERAL 

2ª PAULO RICARDO MISSAO MARASSI 46.255.681-5 FISCAL GERAL 

 

 

Na impossibilidade de comparecimento, poderá fazer-se representar por 
Procurador devidamente constituído para tal fim. 

 

O não atendimento a presente convocação será considerado desistência, 
sendo convocado o próximo candidato classificado, visando à continuidade da prestação de 
serviços à comunidade. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de abril de 2020. 

 

 

 

______________________________ 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  

Prefeito Municipal  

 
 



Instrução Normativa da SME – n 01 de 15 de abril de 2020

Estabelece   instituições  para  a  rede  municipal  de  Ensino  de  Matão  sobre  a
realização de atividades escolares em regime especial  domiciliar,  em caráter
excepcional, no período em que permanecerem em isolamento social, devido ao
surto global do coronavírus.

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições legais e,

Considerando as declarações da OMS, que indicam que medidas de afastamento social
precoce são eficazes para restringir a disseminação comunitário do COVID 19;

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, com ênfase nos artigos 205 e
206;

Considerando o Decreto Municipal n° 5230 de 17 de março de 2020;

Considerando as disposições fixadas nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
em especial no § 2°, do artigo 23 e no § 4° do artigo 32 e art. 80;

Considerando a portaria n° 343, de 17 de março de 2020 do Ministério da Educação e
Cultura;

Considerando a Medida Provisória n° 934, de 1° de abril de 2020;

Considerando o Decreto n° 9057, de 25 de maio de 2017;

Considerando a Deliberação CEE 177/2020

Resolve,

Art.  1° As  escolas  municipais  organizarão,  em  caráter  excepcional,  as  atividades
escolares,  em  regime  especial  domiciliar,  contando  com  a  participação  de  alunos  e
profissionais  de  Educação,  com base  em seus  Projeto  Político  Pedagógico,  Regimento
Interno, BNCC e Currículo Paulista.

Art. 2° Para atender às demandas do atual cenário, os gestores das instituições terão as
seguintes atribuições para execução do regime especial de atividades.

I  – planejar e elaborar as ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas
durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas, com o objetivo de
viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgação e compreensão
por parte dos estudantes e familiares.

II  – propor material  específico para cada etapa e modalidade de ensino,  como: vídeo
aulas, conteúdos organizados para inserção na plataforma, indicação de sites e links de
pesquisa, impressos para quem não tem acesso.

III  –  zelar  pelo  registro  da  frequência  dos  estudos,  por  meio  de  relatórios  e
acompanhamento da evolução nas atividades propostas, que computarão como aula, para
fins de cumprimento do ano letivo 2020.

Parágrafo 1° As atividades escolares em regime especial  dirigidas à Educação Infantil,
deverão ter como finalidade a manutenção dos vínculos afetivos, sociais e culturais.



Parágrafo 2° Para os estudantes públicos alvo da Educação Especial deve-se assegurar
recurso  de  acessibilidade,  tecnologia  assistiva  e  materiais  adequadas  para  atender  às
necessidades e especificidades desses estudantes.

Art. 3° Nos casos de constatação de que o estudante e seus responsáveis não consigam
acessar o conteúdo eletrônico, dispor, na área externa da Unidade Escolar as orientações
e, ainda, agendar horários individualizados para retirada de material.

Art. 4° Caberá ao Diretor da Escola disponibilizar na Unidade Educacional o acesso aos
equipamentos  tecnológicos  da  escola  aos  professores  impossibilitados  de  realizar  as
atividades em outro local.

Art.  5º  O  Profissional  em trabalho  remoto  deverá  ficar  disponível  em seu horário  de
trabalho,  ciente  de  que  se  necessário  poderá  ser  convocado  a  comparecer  na  sua
respectiva Unidade Escolar.

Art. 6° Caberá a SME, quando do retorno às atividades presenciais, a edição de normas
complementares com vistas à adequação do calendário de Atividades do ano de 2020.

Art. 7º Está normativa valerá pelo prazo de 45 dias, podendo ser suspensa e prorrogada a
qualquer momento.


