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“COMUNICADO N.º 226/2020” 

REF: CHAMADA PÚBLICA N.º 006/2020, de 13 de agosto de 2020, levado a efeito pelo 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2020, cujo objeto compreende o “Chamamento Público 

para a seleção de associações e/ou cooperativas de catadores, sem fins lucrativos, 

constituídas no município de Matão, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa 

renda, reconhecidas pelo poder público como sendo de utilidade pública, para realizar a 

triagem de resíduos sólidos recicláveis produzidos pelos habitantes do Município de 

Matão/SP, bem como a classificação e destinação ambientalmente adequada dos Resíduos 

Sólidos, em conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Edital e seus Anexos,” 

para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos da Prefeitura 

Municipal de Matão. 

 

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 do e-mail do Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, corroborado pela Secretaria Municipal 

de Negócios Jurídicos, DECIDE pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS, sendo que o 

Edital Retificado e seus anexos, estarão disponíveis a partir do dia 28 de setembro 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 serão recebidos e protocolizados, no Departamento de 

Compras e Licitações, até às 09h00min do dia 14 de outubro de 2020.  

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

3383-4035, (16) 3383-4056, (16) 3383-4067, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4070, de segunda a sexta-

feira, das 08h00min às 17h00min. 

 

Matão, 24 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“EXTRATO DE CONTRATO” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2017 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: COLORADO SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI. 
PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 22 de dezembro de 2021. 
TERMO: Assinados aos 22 de setembro de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Coleta de 
Resíduos Sólidos Urbanos, Transbordo, Transporte e Destinação Final do Lixo Domiciliar, com o 
fornecimento de Equipes para a Coleta Seletiva de Lixo, Limpeza de Feiras Livres, Locais de 
Eventos e Serviços de Varrição, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos – Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2017 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: VIAÇÃO PARATY LTDA. 
PRORROGAÇÃO: 198 (cento e noventa e oito) dias, ou seja, de 01 de janeiro de 2023 até o dia 
18 de julho de 2023. 
TERMO: Assinados aos 22 de setembro de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de 
alunos da zona rural e urbana, intermunicipal, pacientes, esportistas eventuais e 
extracurriculares, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal da 
Saúde, Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e Secretaria Municipal de 
Administração, Fazenda e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2018 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS EIRELI – EPP. 
PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 24 de setembro de 2021. 
TERMO: Assinado aos 24 de setembro de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento 
de postos de serviços de copa, zeladoria e controlador de acesso, em próprios municipais, 
incluindo o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários, com a efetiva 
cobertura dos postos, para as Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2020 – ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
DETENTORA: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA. – EPP. 
VALOR REGISTRADO POR ITEM: Item: 1.1 e 2.1 = R$ 75,00. 
DETENTORA: CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 
VALOR REGISTRADO POR ITEM: Item: 1.2A = R$ 0,81 e 1.2B = R$ 0,92. 
DETENTORA: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI – ME 
VALOR REGISTRADO POR ITEM: 2.2A = R$ 0,68 e 2.2B = R$ 2,88. 
ATAS: Assinadas aos 18 de setembro de 2020. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. 
OBJETO: Registro de Preços objetivando o Pregão Simplificado – Lei Federal n.º 13.979/2020 – 
Adoção Prioritária em período de Pandemia Covid-19, para a Aquisição de Termômetro 
Infravermelho para aferição da temperatura humana com pilhas e certificado de calibração e de 
materiais para Exame PCR para detecção do Covid-19, para a Prefeitura Municipal de Matão. 
PROPONENTES: 22. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: RENATO PISANI & CIA LTDA. – EPP. 
VALOR: R$ 6.800,00. 
TERMO: Assinado aos 24 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Pães para a Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2019 – CONTRATOS DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 
VALOR CONTRATADO: 536,90 
TERMO: Assinado aos 21 de setembro de 2020. 
CONTRATADA: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 
VALOR CONTRATADO: 825,60 
TERMO: Assinado aos 23 de setembro 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 074/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: PORTO SINALIZAÇÃO EIRELI – EPP. 
VALOR: R$ 83.195,00. 
TERMO: Assinado aos 21 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do contrato. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Tintas para Demarcação Viária, para o 
Departamento de Trânsito – Fundo Municipal de Trânsito da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 
VALOR: R$ 98,00. 
TERMO: Assinado aos 23 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Enfermagem, para o 
Departamento de Saúde – Fundo Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: A.C.A. EMPREENDIMENTOS – EPP.  
VALOR CONTRATADO: R$ 4.795,00. 
TERMO: Assinado aos 21 de setembro 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 Construção, para as diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI – ME 
VALOR CONTRATADO: R$ 114.125,00. 
TERMO: Assinado aos 22 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura. 
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OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Estomia, para a Secretaria 
Municipal de Saúde – Departamento de Saúde – Fundo Municipal da Saúde. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2020 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: CHM – CENTRO HIPERBÁRICO MATÃO SS LTDA. – ME. 
VALOR CONTRATADO: R$ 8.100,00 
TERMO: Assinado em 23 de setembro de 2020. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: A execução dos serviços se dará conforme as especificações contidas 
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para a realização 
de Sessões de Câmara Hiperbárica, com o Fornecimento de todos os materiais necessários, 
para o Município de Matão, para o Departamento de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da 
Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: C.M. ORATHES CONFECÇÕES ME. 
VALOR CONTRATADO: R$ 7.500,00. 
TERMO: Assinados aos 24 de setembro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
OBJETO: PREGÃO SIMPLIFICADO – LEI FEDERAL N.º 13.979/2020 – ADOÇÃO 
PRIORITÁRIA EM PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS para a “AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS”, para a Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 
VALOR CONTRATADO: R$ 79,50. 
TERMO: Assinado aos 21 de setembro 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. 

 

Palácio da Independência, 24 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 
PREGOEIRA MUNICIPAL 
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“COMUNICADO N.º 223/2020” 

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: 

 

CONVITE N.º 014/2020 – em favor da sociedade empresária: 

GOMES LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA. – ME. – itens: 01 e 02; 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Confecção Laboratorial de Próteses Dentárias 

Totais e Parciais Removíveis para o Centro de Especialidades Odontológicas, tudo conforme descrito 

no Edital e em seus Anexos, para a Secretaria Municipal da Saúde – Departamento de Saúde – Fundo 

Municipal de Saúde – CEO, 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 21 de setembro de 2020. 

 

 

 
CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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“COMUNICADO N.º 224/2020” 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Matão no uso das atribuições que lhe são conferidas por 

lei, COMUNICA, que por ato do EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, foram ADJUDICADAS as seguintes 

licitações: 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2020 – em favor das sociedades empresárias: 

CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI – EPP. – Item: 1.4; 

CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. – itens: 1.1 e 2.1;  

DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – itens: 1.2 e 2.2; 

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. – Itens: 1.3 e 2.3; 

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI – ME. – Item: 2.4. 

OBJETO: Registro de Preços para a “Aquisição de Insumos para Diabéticos”, para a 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2020 – em favor da sociedade empresária: 

L M ALIMENTAÇÃO LTDA – ME. – Itens: 1.1 e 2.1. 

OBJETO: Registro de Preços para a “Aquisição de Marmitas”, para diversas Secretarias 

Prefeitura Municipal de Matão. 

 

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

homologados os objetos dos procedimentos acima, mediante ato de instrução do Sr. PREFEITO 

MUNICIPAL. 

 
Palácio da Independência, aos 23 de setembro de 2020.  

 
 
 
 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 
PREGOEIRA MUNICIPAL 



 

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO  
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA  

 
 
 

 

 

CONVITE  

 
 
A Prefeitura Municipal de Matão, através da GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DR. JOÃO GUIMARÃES JUNQUEIRA NETO, 
atendendo dispositivos contido no Artigo 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de Julho de 1.993, 
convida a todos os interessados para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ANÁLISE E 
AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS PORMENORIZADOS DAS AÇÕES DE SAÚDE 
DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE MATÃO NO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MATÃO, que se realizará no próximo dia      
30 de Setembro de 2.020 (quarta-feira) às 16:00 hs, nas dependências da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, situada à Rua Luciano Gandini, 842, Centro, nesta cidade de Matão, 
Estado de São Paulo. Para as pessoas interessadas em participar via online, entrar em contato com a 
secretaria no dia da audiência que passaremos o endereço eletrônico. 

Matão(SP), aos 22 de Setembro de 2020. 
DR. JOÃO GUIMARÃES JUNQUEIRA NETO – Secretário Municipal da Saúde 
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DECRETO Nº 5.258, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 
Regulamenta a destinação de recursos orçamentários provenientes da Lei Federal 
de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto 
Presidencial nº 10.464/2020, e dá outras providências. 

 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no artigo 85, incisos III, IV e V, da Lei 
Orgânica do Município, e 

Considerando que o Decreto Federal n° 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
regulamenta a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, determina no parágrafo 
4°, do artigo 2°, que o Poder Executivo Municipal editará regulamento com os procedimentos 
necessários à aplicação dos recursos, D E C R E T  A: 

 

CAPÍTULO I  

Das Disposições Gerais 

Art. 1º Fica regulamentado pelo presente instrumento, os meios e critérios para a 
destinação dos recursos a este município, provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020, que dispõe 
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e suas 
atualizações. 

Art. 2º O recurso destinado ao município, provenientes da Lei supracitada será de 
R$ 588.991,19 (Quinhentos e Oitenta e Oito mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Dezenove 
Centavos), que terá seu repasse realizado pela Plataforma de Transferências de recursos da União, 
Mais Brasil, e será gerido pela Prefeitura Municipal de Matão por meio da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e Comitê Extraordinário de Acompanhamento formado especificamente para o 
tema.  

I – Do valor previsto, destina-se R$ 240.000,00 para subsídio mensal para 
manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas; 

II - Do valor previsto, destina-se R$ 240.000,00 para editais de premiação conforme 
inciso III; 

III – Do valor previsto, destina-se R$ 108.991,19 para aquisição de bens e serviços 
de trabalhos locais do município de Matão. 

Art. 3º Compreende-se por: 

I. Trabalhador(a) da Cultura:  Pessoas que participam da cadeia produtiva dos 
segmentos artísticos e culturais descritos no artigo 8º da Lei Emergencial 
Aldir Blanc, enquadrados nos itens descritos no artigo 6º da referida lei, 
prioritariamente residentes na cidade de Matão, incluídos artistas, contadores 
de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de 
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escolas de arte e capoeira e congêneres, que tiveram suas atividades 
interrompidas e que, para recebimento da renda emergencial descrita no 
inciso I do artigo 2º da referida lei, devem estar devidamente enquadrados 
nos critérios apresentados em seu artigo 6º;  

II. Espaços / Territórios Culturais: São microempresas e pequenas empresas 
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições 
culturais com atividades interrompidas, organizadas e mantidas por pessoas, 
organizações da sociedade civil, cooperativas com finalidade cultural e 
instituições culturais, com ou sem fins lucrativos; e 

III. Prêmio: Modalidade se seleção de propostas de projetos, espaços e territórios 
culturais.  

Parágrafo único. As Cooperativas deverão comprovar que o(s) cooperado(s), 
possui(em) 2 (dois) anos de residência na cidade de Matão no momento da inscrição e deverão 
atender ao artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971, que dispõe sobre o registro 
da Cooperativa perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras. 

 

CAPÍTULO II  

 

Do Conselho Municipal de Cultura 

Art. 4º O Conselho Municipal de Cultura, instituído pela Lei Municipal nº 
3709/2005, órgão paritário, consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, será a instância 
oficial de consulta das ações ligadas a Lei Emergencial Aldir Blanc.  

Art. 5º Os membros do Conselho Municipal de Cultura, representantes da Sociedade 
Civil e dos segmentos culturais, poderão ser beneficiados pela referida Lei Emergencial Aldir 
Blanc, exceto aqueles que são integrantes do Comitê Extraordinário de Acompanhamento e os 
servidores Públicos Municipais ou outros impedimentos previstos no Capítulo VIII.   

 

CAPÍTULO III  

Do Comitê Extraordinário de Acompanhamento  

             Art. 6º O Comitê Extraordinário de Acompanhamento para fins da Lei Emergencial 
Aldir Blanc, foi criado mediante Portaria nº 14.322/2020, cujos membros foram nomeados pelo 
Prefeito Municipal de Matão por meio da referida portaria, é presidido pela Secretária de Educação 
e Cultura e possuem as seguintes atribuições: 

I. Definir o plano de ação para uso de recurso da referida portaria; 

II. Participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do 
Município de Matão para distribuição dos recursos na forma prevista no 
artigo 2º da lei Federal nº14.017/2020;  

III. Acompanhar e orientar os processos necessários para implantação da lei 
Federal nº 14. 017/2020 no município de Matão;  
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IV. Acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo 
Federal para o município;  

V. Fiscalizar a execução dos recursos transferidos;  

VI. Elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no 
âmbito do Município.  

 

Art. 7º O Comitê a que se refere este capítulo foi constituído mediante a seguinte 
composição:   

I. 01 (um) representante da Secretaria de Educação e Cultura;  

II. 1 (um) representante do Departamento Municipal de Cultura;  

III. 1 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;  

IV. 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda; 

V. 1 (um) representante da Câmara Municipal  

VI. 1 (um) representante da Sociedade Civil do Setor Artístico e de Movimentos 
Culturais;  

VII. 1 (um) representante da Sociedade Civil de Espaços Culturais  

 

Art. 8º O referido Comitê Extraordinário de Acompanhamento será extinto com a 
conclusão da prestação de contas dos recursos junto ao órgão federal competente. 

 

CAPÍTULO IV  

 

Do Mapeamento e Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura  

Art. 9º  A Secretaria de Educação e Cultura utilizará do seu sistema de Mapeamento 
e Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura,  conforme artigo 7º da Lei Federal, para 
cadastramento dos(as) trabalhadores(as), grupos, coletivos, espaços e territórios culturais.  

Art. 10 Todos os beneficiários, principais membros de grupos, coletivos, pessoas 
ligadas aos espaços e territórios culturais, deverão estar cadastrados, visando o monitoramento e 
mapeamento da amplitude do atendimento e descentralização dos recursos, objetivo principal da Lei 
Emergencial Aldir Blanc. 

Art. 11  Conforme parágrafo 8º, artigo 2º do Decreto Regulamentador nº 
10.464/2020, o cadastro de grupo, coletivo, espaço e território cultural que não possuir inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, será representado por seu responsável, que terá seu 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) vinculado ao respectivo grupo, coletivo, espaço e/ou território 
cultural. 

Art. 12 A Secretaria de Educação e Cultura deverá realizar ações que busquem dar 
acesso ao sistema de cadastramento às pessoas com dificuldades específicas e ainda, colocará à 
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disposição colaboradores que possam ajudar no processo de cadastramento;  

 

CAPÍTULO V  

Do Sistema de Credenciamento, Inscrição de Propostas e Prazos 

Art. 13 Os prêmios, concursos, credenciamentos, editais e chamadas públicas a 
serem publicados, serão devidamente publicizados, respeitando as legislações eleitorais vigentes, e 
neles todas as informações, critérios de seleção, datas, prazos e demais regulamentações sobre a 
matéria. 

Art. 14  Devido ao caráter emergencial e a urgência em facilitar e agilizar o acesso 
aos recursos públicos, bem como o tempo exíguo de 60 (sessenta) dias para a operacionalização dos 
recursos por parte da administração municipal conforme artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Aldir Blanc, 
poderão os períodos de inscrição e o cadastramento serem interrompidos momentaneamente.   

Parágrafo único. Caso necessário, poderão ser prorrogados conforme demanda, 
respeitando o período limite conforme artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Aldir Blanc. 

 

CAPÍTULO VI  

Da Comprovação de Atuação no Setor Cultural e Interrupção de Atividades 

Art. 15 De acordo com a Lei Emergencial nº 14.017/2020, é necessário comprovar 
atuação no setor cultural :  

I. Trabalhador(as) a cultura: terem atuado social ou profissionalmente nas 
áreas artística e cultural a partir de 29 de junho de 2018 de forma 
comprobatória, mediante documentos; 

II. Grupos e Coletivos Culturais: Com atividades comprovadas a partir de 29 
de junho de 2018 de forma documental;  

III. Espaços e Territórios Culturais: Com atividades comprovadas a partir de 
29 de junho de 2018 de forma documental.  

Art. 16 Entende-se por interrupção de atividades, assim como previsto na Lei 
Emergencial nº 14.017/2020, as ações e atividades culturais realizadas, interrompidas no todo ou 
em parte, cujo critério de pontuação e ranqueamento dos projetos inscritos nos editais levarão em 
consideração o impacto causado pela pandemia, proporcionalmente ao interrompimento de sua 
atividade. 

Parágrafo único. Não ficarão impedidos de participar dos prêmios, concursos 
editais e chamadas públicas, trabalhadores(as), espaços e territórios culturais que tiveram suas 
atividades interrompidas, no todo ou em parte, a partir do período de publicação do Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e que atualmente buscam dar continuidade nas suas 
ações, adequando-se aos protocolos de retomada colocados pelo Governo do Estado de São Paulo.   

 

CAPÍTULO VII  
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Da Sobreposição Entre Entes 

Art. 17 O beneficiário não poderá, em hipótese alguma, ser beneficiado em 
diferentes entes, com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc para os mesmos projetos, espaços  
e/ou territórios culturais, conforme incisos II e III da referida lei, cabendo a ele a responsabilidade 
legal caso venha a ocorrer. 

Parágrafo 1º. Os trabalhadores(as) da cultura beneficiados pela Renda Emergencial 
conforme inciso I da Lei Federal 14.017/2020, poderão ser apoiados com recursos em projetos, 
espaços e territórios culturais selecionados conforme incisos II e III da referida Lei Federal. 

Parágrafo 2º. Os Espaços e Territórios Culturais beneficiados com recursos oriundos 
de editais relacionados ao inciso II da Lei Federal 14.017/2020, poderão participar de outros editais, 
desde que o projeto apresentado não esteja relacionado ao custeio das atividades e do local. 

 

CAPÍTULO VIII  

 

Da Impossibilidade de Recebimento de Benefícios 

Art. 18  Não será permitido beneficiar projetos tais como: 

I. publicações, atividades e ações que não tenham caráter cultural; 

II. cultos, rodeios, exposições agropecuárias e congêneres; 

III. eventos cujo título contenha ações de “marketing” e/ou propaganda explícita; 

IV. projetos que veiculem propaganda relacionada ao tabaco, álcool, política, 
partidos políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos eletivos e de 
personalidades políticas;  

V. projetos de conteúdo sectário ou segregacionista atinente à raça, cor, gênero e 
religião. 

 

Art. 19 Estão impossibilitados de participarem dos credenciamentos, prêmios, 
concursos, editais e chamadas públicas: 

I. espaços culturais credenciados conforme inciso II da Lei Federal, criados pela 
Administração Pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a 
espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados 
ou mantidos por grupos de empresas, teatros e casas de espetáculos de 
diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços 
geridos pelos serviços sociais do Sistema S; 

II. É vedada a participação neste edital Servidores públicos ativos da Prefeitura 
Municipal de Matão;  

III. É vedada a participação neste edital Pessoas físicas e jurídicas que tenham 
domicílio ou sede fora do município de Matão. 
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CAPÍTULO IX  

Dos Projetos Culturais 

Art. 20 Não poderá o mesmo projeto ser apresentado fragmentado ou parcelado. 

Art. 21 Após o encerramento do período de inscrição, os projetos iniciados no 
sistema online e não finalizados serão cancelados. 

Art. 22 Para a inscrição de projetos, os proponentes deverão enviar a documentação 
relacionada em cada um dos instrumentos legais, e todos seus dados devem estar atualizados no 
Cadastro Municipal. 

 

Parágrafo único. Não serão aceitos protocolos da documentação e documentos com 
prazo de validade vencido. 

 

Art. 23 A Secretaria de Educação e Cultura poderá solicitar comprovações das 
informações constantes nos projetos inscritos e informações mencionadas no Cadastro Municipal, 
tais como: certificados e/ou outros documentos pertinentes. 

Art. 24 Os recursos oriundos da Lei Emergencial Aldir Blanc não poderão, em 
hipótese alguma, serem utilizados para a aquisição de bens permanentes. 

Art. 25 Todos os beneficiários assinarão Termo de Auxílio Emergencial, cujo 
modelo está disponível junto com os editais abertos conforme o caso. 

 

CAPÍTULO X  

Dos Custos Relativos a Manutenção de Espaços e Territórios Culturais  

Art. 26 Os espaços e territórios culturais enquadrados no artigo 8º da Lei 
Emergencial Aldir Blanc, deverão comprovar no Relatório Final de Atividades que o subsídio 
mensal recebido, foi utilizado para gastos relativos à manutenção do local e/ou atividades culturais 
do beneficiário, mediante documentos. 

Art. 27 Conforme artigo 7º, parágrafo 2º do Decreto Federal nº 10.464/2020, 
entende-se como gastos relativos à manutenção da atividade cultural, custos devidamente 
comprovados tais como: 

I. internet;  

II. transporte; 

III. aluguel; 

IV. telefone; 

V. consumo de água e luz; e 

VI. outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. 
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Parágrafo 1º. Entende-se por outras despesas todas aquelas ligadas diretamente às 
ações realizadas, ou seja, todo custo existente para a concretização da atividade cultural, tais como: 
profissionais, recursos humanos, serviços de manutenção, limpeza, segurança e outras para o devido 
funcionamento do local e a continuidade de suas atividades impactadas. 

Parágrafo 2º. Não serão consideradas despesas relativas à manutenção das 
atividades, o pagamento de empréstimos, aquisição de bens permanentes ou outras que configurem 
relação direta apenas com as despesas pessoais do responsável legal ou de membros do Espaço ou 
Território Cultural. 

 

CAPÍTULO XI  

 

Do Limite de Concentração de Renda 

Art. 28 Respeitando os princípios da Lei Emergencial Aldir Blanc que trata da 
descentralização e capilarização do acesso aos recursos públicos por ela destinados, visando 
minimizar o impacto no setor cultural, e atendendo a orientação presente no artigo 9º, parágrafo 1º 
do Decreto Federal nº 10.464/2020, cabe aos beneficiários evitar a concentração de renda conforme 
as seguintes orientações: 

I. Espaços e Territórios Culturais: vedado o recebimento cumulativo, mesmo 
que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro de diferentes entes 
ou, seja responsável por mais de um espaço cultural;  

 

CAPÍTULO XII  

Dos Pagamentos do Recurso Emergencial 

Art. 29 Os pagamentos a serem realizados pela referida Lei Emergencial Aldir Blanc 
ocorrerão da seguinte forma: 

I. Renda Emergencial aos Trabalhadores(as) da Cultura: Será realizado pelo 
Governo do Estado de São Paulo com regramentos específicos (Inciso I);  

II. Espaços e Territórios Culturais inscritos com CNPJ: por meio de 
transferência bancária para a conta do CNPJ; 

III. Espaços e Territórios Culturais inscritos sem CNPJ: por meio de 
transferência bancária para a conta do responsável legal ou ordem de 
pagamento caso este não tenha conta bancária. 

IV. Grupos e Coletivos Culturais: por meio de transferência bancária para a 
conta do responsável legal; 

V. Projetos Culturais de ações coletivas: por meio de transferência bancária 
para a conta do responsável legal pela inscrição; e 

VI. Ações culturais individuais ou de pequenos grupos: por meio de 
transferência bancária para a conta do responsável legal pela inscrição ou 
ordem de pagamento caso este não tenha conta bancária. 
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CAPÍTULO XIII  

Do Relatório Final de Prestação de Contas  

Art. 30 Deverá o projeto beneficiado, conforme exigência em seus instrumentos 
legais, apresentar Relatório Final de Atividades em até 120 dias após o recebimento da última 
parcela, para apreciação e aprovação, em conformidade com o disposto nos incisos subsequentes: 

I. deverá conter os resultados alcançados; eventos, ações ou produtos realizados 
e seus eventuais desdobramentos; a abrangência, qualificando e quantificando 
o atingido e apresentação de eventuais problemas e dificuldades enfrentados; 

II. apresentará, de forma detalhada, a utilização dos recursos recebidos e 
despendidos em todas as fases de execução conforme previstas no projeto 
aprovado; 

III. na falta de quaisquer dos documentos exigidos ou se feita em desacordo com 
as normas desta regulamentação, o relatório final de atividades poderá ser 
rejeitado a critério da Secretaria de Educação e Cultura e/ou do Comitê 
Extraordinário de Acompanhamento e Fiscalização; 

IV. todos os seus formulários deverão ser assinados pelo proponente, pessoa 
física ou pelo representante legal da pessoa jurídica, cujas situações 
excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da 
Administração Municipal; 

V. não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega 
do relatório final de atividades, salvo por solicitação da Administração 
Municipal; e 

VI. em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias, originais e seus anexos, 
bem como quaisquer outros materiais ou documentos protocolados, cabendo 
à Secretaria de Educação e Cultura decidir sobre a destinação final do 
material, devendo o proponente guardar cópias dos documentos necessários 
ao seu uso e de toda a  documentação comprobatória por 10 (dez) anos. 

Art. 31 A Secretaria de Educação e Cultura e Comitê Extraordinário de 
Acompanhamento poderão solicitar, a qualquer tempo, documentos complementares, bem como 
informações, esclarecimentos e relatórios referentes ao Relatório Final de Atividades. 

Art. 32 A análise do Relatório Final de Atividade deverá ocorrer no prazo de 60 
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de seu protocolo na Secretaria de Educação e 
Cultura, obedecendo às fases abaixo: 

I - A Secretaria de Educação e Cultura terá 60 a 90 (de sessenta a noventa) dias para 
conferir os documentos entregues; 

II -  Caso seja verificada alguma imprecisão ou necessidade de complemento de 
informações, o proponente será notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar seus esclarecimentos, encaminhar documentos e regularizar a 
situação;  

III -  A Secretaria de Educação e Cultura fará a apresentação ao Comitê Extraordinário 
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de Acompanhamento que deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 
parecer final, aprovando ou fazendo ressalvas que poderão ser sanadas. 

Art. 33 Para que o Relatório Final de Atividades seja homologado pela 
Administração Municipal, o proponente deverá estar em dia com todos os compromissos assumidos 
no projeto e apresentar documentos comprobatórios em vias originais e em cópias e ter o parecer 
final homologado pelo Comitê Extraordinário de Acompanhamento.  

 

CAPÍTULO XIV  

Das Contrapartidas 

Art. 34 Conforme solicitado Decreto Federal nº 10.464/2020, artigo 6º, parágrafos 4º 
e 5º, deverão os projetos beneficiados, conforme solicitação formalizada pelos prêmios, concursos, 
editais e chamadas públicas, quando for o caso, oferecer contrapartidas exeqüíveis respeitando: 

I. realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas 
públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma 
gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com 
a Secretaria de Educação e Cultura;   

II. no ato da inscrição do projeto cultural, a contrapartida deverá ocorrer com a 
oferta de bens ou serviços economicamente mensuráveis. 

Art. 35 Poderão ser realizadas por meio de ações presenciais, respeitados todos os 
protocolos oficiais de saúde e retomada econômica.  

Art. 36 A contrapartida oferecida deverá ser economicamente mensurável e 
corresponder a, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do valor recebido pelo recurso emergencial.  

Art. 37  O responsável legal pela inscrição do projeto cultural será também o 
responsável pela execução da contrapartida apresentada na inscrição do projeto, e, em caso de 
grupos, coletivos, espaços e territórios culturais, membros ativos devem assinar o Termo de 
Compromisso de Contrapartidas como anuentes e corresponsáveis, anexos aos editais 
correspondentes, visando minimizar a possibilidade de não realização do que foi aprovado no 
projeto. 

Art. 38 Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de ações, visando 
garantir o mais amplo acesso da população em geral ao produto cultural gerado, objetivando com 
isso a descentralização e/ou garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em 
consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos bens culturais resultantes a 
exemplo de oficinas, cursos, workshops, palestras, reuniões e/ou debates, apresentações, 
intervenções, produtos artísticos e culturais e congêneres.  

 

CAPÍTULO XV  

Das Penalidades 

Art. 39 A não aplicação dos recursos recebidos de forma correta, a não entrega das 
ações, atividades e produtos culturais conforme projetos apoiados ou a não entrega do Relatório 
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Final de Atividades, que comprovem que agiu com dolo ou acarretando desvio do objetivo ou dos 
recursos, será aplicada ao responsável pela inscrição do projeto, multa correspondente a 10 (dez) 
vezes o valor recebido, devidamente corrigido na forma da legislação municipal competente para 
suas espécies tributárias, sem prejuízo às sanções fiscais e penais cabíveis, respeitando o direito de 
ampla defesa e o contraditório.  

Art. 40 O proponente será declarado inadimplente quando: 

I - utilizar os recursos em finalidade diversa do projeto aprovado; 

II - não apresentar, no prazo exigido, o relatório o Relatório Final de Atividades e as 
devidas comprovações de realização do projeto proposto; 

III -  não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil; 

IV -  não concluir o projeto apresentado e aprovado; 

V - não apresentar o produto resultante do projeto aprovado; 

 

CAPÍTULO XVI  

Das Disposições Finais 

Art. 41  Qualquer alteração no escopo do projeto como: alteração de uma ou mais 
metas, substituição de texto, mudança de plano de atividades, redução ou ampliação de objetivo, 
mudança no prazo de execução do projeto, planilha orçamentária, relatório de atividades, troca de 
profissionais ou outras situações, deverão ser encaminhados previamente para avaliação e 
deliberação prévia da Secretaria de Educação e Cultura.  

Art. 42 A Secretaria de Educação e Cultura poderá encaminhar à Procuradoria Geral 
do Município, os projetos de cuja análise resulte dúvida quanto à legalidade. 

Art. 43 O produto cultural dos projetos deverá ser sempre público, a preços 
acessíveis ou gratuitos e não poderá ficar circunscrito a circuitos fechados ou atender a interesses 
eminentemente particulares. 

Art. 44  Dados cadastrais do beneficiado devem, sempre que alterados, ser 
atualizados imediatamente no Cadastro Municipal oficial. 

Art. 45 Regramentos específicos de cada prêmio, credenciamento, edital e/ou 
chamada pública estarão explicitados em seus instrumentos legais. 

Art. 46 O Secretário Municipal de Educação e Cultura poderá expedir Resolução 
complementar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal n° 14.017/2020. 

Art. 47  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio da Independência, aos 10 de setembro de 2.020. 

 

              JOSE EDINARDO ESQUETINI 

                                            Prefeito Municipal de Matão 
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 EDITAL Nº 075, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.  
 

  
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
 
A Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 

Interno convocou o candidato habilitado no Concurso Público realizado através do 
Edital nº 01/2017, para o cargo abaixo relacionado, solicitando o comparecimento na 
Prefeitura Municipal de Matão, localizada na Rua Oreste Bozelli, nº 1165 - Centro, 
junto ao Departamento de Administração e Pessoal, para fins de  manifestar  interesse 
em sua admissão: 

 
                   
CLASSIF. NOME RG CARGO 

07ª JOÃO FRANCISCO SALVADOR ROBERTO 25.628.757-0 GUARDA MUNICIPAL I – MASCULINO 
AFRODESCENDENTE 

 
 

A convocação efetivada por este Edital tem por objetivo o 
cumprimento de determinação judicial proferida no Mandado de Segurança, Processo 
nº 1002522-48.2019.8.26.0347, da 3ª Vara Cível da Comarca de Matão/SP. 

 
Nos termos da r. decisão judicial, o referido candidato deverá 

comparecer ao Departamento de Administração e Pessoal da  Prefeitura Municipal de 
Matão, no prazo de 30 (trinta) dias, para fins de contratação.  
 

O não comparecimento no prazo solicitado implicará em desistência 
tácita do concurso público e permitirá à Administração Municipal convocar o candidato 
subsequente. 
 

Palácio da Independência, aos 23 de setembro de 2020. 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  
 Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.348,  DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.  
Nomeia o Sr. LEANDRO PEREIRA RAMOS no cargo em 
comissão de Assessor Administrativo III e dá outras 
providências. 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na 
Lei nº 2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E:  

 

I – Nomear o Sr. LEANDRO PEREIRA RAMOS no cargo 
em comissão de Assessor Administrativo III, Referência C-IV, lotado no 
Gabinete do Prefeito, com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 
5.028, de 10 de janeiro de 2017, a partir de 17 de setembro de 2020.  

 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 15 de setembro de 2020. 

 
  JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  

                Prefeito Municipal  
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PORTARIA  Nº 14.349,  DE  16 DE SETEMBRO DE 2020.  
Nomeia a Sra. CLAUDIA SEBASTIANA DE MELLO 
OLIVEIRA no cargo em comissão de Assessor de Análise de 
Crédito e dá outras providências. 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI , Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na 
Lei nº 2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E:  

 

I – Nomear a Sra. CLAUDIA SEBASTIANA DE MELLO 
OLIVEIRA no cargo em comissão de Assessor de Análise de Crédito, 
Referência C-IV, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, com vencimentos fixados pela Lei 
Municipal nº 5.055, de 16 de Maio de 2017, a partir de 21 de setembro 
de 2020. 

 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 16 de setembro de 2020. 

 

 

 
 

   JOSÉ EDINARDO ESQUETINI  
           Prefeito Municipal  
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“COMUNICADO N.º 225/2020” 

 

 

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, REVOGA a Licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2018 de 13 de dezembro de 2019, levado a efeito 

através do Processo Licitatório n.º 182/2018, cujo objeto compreende a “AQUISIÇÃO DE UNIDADE 

ODONTOLÓGICA MÓVEL”, para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão, 

em nome da conveniência e do interesse público, devidamente justificado nos autos do processo 

licitatório em apreço. 

Cumpra-se. Comunique-se. 

 

Matão, 24 de setembro de 2020. 

 

 

 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 


