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LEI  Nº 5.3  91  , DE   28   DE OUTUBRO DE 2020.  
PROJETO DE LEI Nº 0  40  /2020  
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL.
“Dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  Exercício
Financeiro de 2021 e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do Orçamento do Município de Matão, relativo ao
exercício de 2021, as Diretrizes Gerais de que trata esta Lei, os princípios estabelecidos na Constituição
Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei
Complementar  nº 101,  de 04 de maio de 2000 – Lei  de Responsabilidade na Gestão Fiscal e na Lei
Orgânica do Município de Matão e  Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 2º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa
para o próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do  Anexo I, que faz parte integrante
desta Lei.

Parágrafo único – Caso a estrutura organizacional seja alterada por lei, a estrutura orçamentária
deverá se adequar à nova realidade.

Art.  3º As unidades orçamentárias,  quando da  elaboração de suas propostas  parciais,  deverão
atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art. 4º A proposta orçamentária,  que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, atenderá a
um  processo  de  planejamento  permanente,  à  descentralização,  à  participação  comunitária,  conterá
“reserva  de  contingência”  identificada  pelo  código  99999999  em montante  equivalente  a  0,5% (cinco
décimos) por cento da Receita Corrente Líquida projeta para dezembro de 2020 e compreenderá:

I. Orçamento  fiscal  referente  aos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  Municipais,  seus  fundos  e
entidades da Administração direta e indireta;

II.  Orçamento  da  seguridade  social,  abrangendo  todas  as  entidades  de  saúde,  previdência  e
assistência social.

§ 1º A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental  que acarrete aumento da
despesa, será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas
consideradas irrelevantes, que não ultrapassarem a 0,5 % (meio por cento), da receita corrente líquida,
nos termos do artigo 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000.

§  2º  A  execução orçamentária  e  financeira  das  despesas  realizadas  de  forma  descentralizada,
observarão as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

   Art. 5º   O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária até o dia
30 de setembro de 2020, de conformidade com o artigo 29-A da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 25/2.000.

Art. 6º A Lei Orçamentária dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção
aos princípios de:

Prioridade de investimentos nas áreas sociais;
Austeridade na gestão dos recursos públicos;
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Modernização na ação governamental;
Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art. 7º A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade,
universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da
receita para o exercício.

Art.  8º As receitas  e as despesas serão estimadas,  tomando-se por  base o índice  de inflação
apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês,
tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo governo
federal.

§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações na legislação
tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

I. A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II.A expansão do número de contribuintes;
III. A atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§  2º  As  taxas  de  polícia  administrativa  e  de  serviços  públicos  deverão  remunerar  a  atividade
municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§  3º  Os  tributos,  cujo  recolhimento  poderá  ser  efetuado  em  parcelas,  serão  corrigidos
monetariamente segundo a variação estabelecida pelo INPC/IBGE, na forma preconizada pela Legislação
Tributária Municipal.

§ 4º Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos

na programação de desembolso.

Art. 9º O Poder Executivo é autorizado a:

I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II.    Realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação em vigor;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das
despesas, nos termos da legislação vigente e mediante autorização legislativa”. 

IV.  Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação,
nos termos do inciso VI do artigo 167, da Constituição Federal.

Art. 10 Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, o Poder Executivo se
incumbirá do seguinte:

I. Estabelecer,  mediante Decreto,  programação financeira e cronograma de execução mensal  de
desembolso;

II.  Se verificado, ao final de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário  e nominal  estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,  o
Poder Executivo, deverá promover, mediante Decreto, a limitação de empenhos, de acordo com a forma e
critérios estabelecidos no artigo 9º da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal;

III.  O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, as prestações de
contas e os pareceres do TCESP serão amplamente divulgados e ficarão à disposição da comunidade e
de todos os órgãos fiscalizadores;
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IV.   O  desembolso  dos  recursos  financeiros  à  Câmara  Municipal  será  feito  sob  a  forma  de
duodécimos, de comum acordo entre os Poderes e obedecida a legislação vigente.

Art.11 O Decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes de receita comprometidas
com a queda de arrecadação e estabelecer o contingenciamento de despesa correspondente na mesma
proporção da redução verificada, obedecida a seguinte ordem:

I. Despesas de investimentos;

II.    Despesas correntes.

§  1º  Não  serão  objeto  de  limitação  de  empenho  as  despesas  que  constituem  obrigações
constitucionais,  legais ou destinadas ao pagamento do serviço da dívida,  exceto quando a queda das
receitas afetar as bases de cálculo ou limites de comprometimento destas mesmas despesas.

§ 2º O Poder Executivo após editar o Decreto a que se refere o “caput”, enviará cópia do mesmo ao
Poder Legislativo para ciência, acompanhada da memória de cálculo, das premissas e dos parâmetros
justificadores do Decreto.

§ 3º Caso entenda necessário, o Poder Legislativo poderá designar, no prazo de 15 (quinze) dias
após a edição do Decreto, audiência pública junto à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, para
que o Poder Executivo demonstre e justifique a necessidade de limitação de empenho.

§ 4º A limitação dos empenhos do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato
próprio  e calculada de forma proporcional  à participação de suas respectivas  despesas,  no  montante
global das despesas do orçamento geral do Município para o exercício de 2021.

§ 5º Restabelecida a receita prevista, ainda que parcial, deverá o Poder Executivo editar Decreto
suspendendo a limitação de empenhos e recompondo as dotações limitadas.

Art. 12 O orçamento fiscal abrangerá os Poderes: Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundação, e
será elaborado de conformidade com os mandamentos legais vigentes.

Art.  13 As despesas  com pessoal  e encargos não poderão  ter  acréscimo real  em relação aos
créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de
recursos, expressa autorização legislativa, e às disposições do artigo 29-A e 169 da Constituição Federal,
e nos artigos 18 a 21 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 14 Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e
atividades  constantes  dos  Anexos  que  fazem  parte  integrante  desta  Lei,  podendo  na  medida  das
necessidades serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de
outras esferas de governo.

Art. 15 A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa, através de lei
específica.

Art.  16 O Município fixará no projeto de Lei Orçamentária  dotações suficientes para atender ao
disposto nos artigos 198, § 2º e 212, “caput” da Constituição Federal, garantindo as aplicações mínimas
em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 17 A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia
30 de setembro de 2020, será composta de:

I. Mensagem;

II.    Projeto de Lei Orçamentária;
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III. Tabelas Explicativas da receita e despesas dos últimos três exercícios.

Art. 18 Integrarão a lei orçamentária anual:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

II.    Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;

III.   Sumário da receita por fontes e respectiva legislação;

IV.   Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

Art. 19 O Poder Executivo enviará até 30 de setembro de 2020, o Projeto de Lei Orçamentário à
Câmara Municipal, que o apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Art. 20 Não sendo devolvido o autógrafo de Lei Orçamentária até o final do exercício de 2020 e,
enquanto perdurar esta situação,  fica o Poder Executivo autorizado a realizar  as despesas fixadas na
proposta orçamentária, na proporção de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Art. 21 Constarão da proposta orçamentária do Município de Matão, demonstrativos discriminando
a totalidade das receitas e das despesas das Autarquias Municipais.

Art. 22 Caso os valores previstos nos Anexos de Metas Fiscais se apresentem defasados na época
da  elaboração  da  proposta  orçamentária,  os  mesmos  serão  readequados  aos  valores  reais,
compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art.  23 Para  o  próximo  exercício  financeiro,  o  Município  adotará  providências  objetivando  a
implantação de programa para controle de custos e avaliação de resultados.

 
Art. 24 Fazem parte integrante desta Lei, em consonância com os mandamentos legais vigentes, os

seguintes anexos:

1. Anexo I – ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA; 

2. Anexo  V  –  PLANEJAMENTO  ORÇAMENTÁRIO  –  DESCRIÇÃO  DOS  PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/ METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO;

3. Anexo  VI  –  PLANEJAMENTO  ORÇAMENTÁRIO  –  AÇÕES  VOLTADAS  AO
DESENVOLVIMENTO  DO  PROGRAMA  GOVERNAMENTAL  RESPECTIVAS  UNIDADES
EXECUTORAS;

4. Anexo de Metas Fiscais – Demonstrativo I – METAS ANUAIS;

5. Anexo de Metas Fiscais – Demonstrativo II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;

6. Anexo de Metas Fiscais – Demonstrativo III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM
AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES;

7. Anexo de Metas Fiscais – Demonstrativo IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

8. Anexo de Metas Fiscais  – Demonstrativo  V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
OBTIDOS COM A ALINEAÇÃO DE ATIVOS;
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9. Anexo de Metas Fiscais – Demonstrativo VI – RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO RPPS – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS;

10. Anexo  de  Metas  Fiscais  –  Demonstrativo  VII  –  ESTIMATIVA  E  COMPENSAÇÃO  DA
RENÚNCIA DE RECEITA;

11. Anexo  de  Metas  Fiscais  –  Demonstrativo  VIII  –  MARGEM  DE  EXPANSÃO  DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO;

12. Tabela 1 – DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS;

Art. 25. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Independência, 28 de outubro de 2020.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
Prefeito Municipal
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LEI  Nº 5.3  92  , DE   28   DE OUTUBRO DE 2020.  
PROJETO DE LEI Nº 0  52  /2020  
AUTOR:  Vereador  LUIS  CONSTANTE  MANSINI  –  PSB,  subscrito
pelos Vereadores ANA MARIA MONDINI - MDB, JOÃO SILVÉRIO DO
CARMO FILHO – PP, LUIZ JOSÉ CERQUEIRA – CIDADANIA, SÔNIA
MARIA FERRAZ DE MOURA – PP, AGNALDO NAVARRO DE SOUSA –
PDT, CLEUZA Z. SALATTA DE OLIVEIRA – PSB, EDNALDO LEÃO DA
ROCHA  –MDB,  JONAS  VAGNER  GARCIA  FILHO  –  MDB,  SIDINEI
CALABRES - PSB, e, VALTER LUIZ TREVIZANELI – CIDADANIA.
“Dispõe  sobre  a  instalação  de  equipamento eliminador  de
ar   na   tubulação   do   sistema  de  água  residencial  ou
comercial.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei regula o uso de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de água
residencial e comercial. 

Art. 2º Fica permitida ao consumidor a instalação de equipamentos ou aparelhos eliminadores
de ar nos hidrômetros coletivo ou individual do sistema de abastecimento de água. 

§ 1º Os aparelhos ou equipamentos que trata o caput deverá ser instalado na tubulação que
antecede o hidrômetro individual ou coletivo. 

§ 2º O procedimento de instalação deverá conter autorização da empresa concessionária de
abastecimento e as despesas decorrente da aquisição correrão às expensas do consumidor. 

Art.  3º Os equipamentos e aparelhos deverão seguir especificações técnicas metrológicas,
outorga da entidade competente em âmbito nacional, bem como o INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Art.  4º As instalações de equipamentos e aparelhos eliminadores de ar deverá ser realizada
pela empresa concessionária de abastecimento de água.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Independência, 28 de outubro de 2020.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
Prefeito Municipal
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D  E  CR  ETO       N  º    5.276      D  E 23 DE OUTUBRO         D  E   20  20    .  

Dispõe sobre ABERTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2020.

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 o Município de Matão encontra-se há mais de 28

dias na fase amarela;

Considerando a baixa ocupação de leitos COVID-19 da UTI do

Hospital Carlos Fernando Malzoni;

Considerando o respeito de todos com relação aos entes amigos

e familiares já falecidos, e ainda que  o  dia 02 de novembro é dedicado à

memória dos mortos;

Considerando  ainda  a  permissão  do  Plano  São  Paulo  de

realização de feiras e eventos, convenções e atividades culturais, sociais e

de negócios e abertura de templos religiosos para as diversas celebrações,

dentre outros;

Considerando que o contágio do COVID-19 está controlado na

cidade de Matão, visto que os números mantêm-se estáveis;

Considerando,  finalmente,  que  cabe  ao  Poder  Público

Municipal  tomar  as  providências  necessárias  no  sentido  proteger,  dar

segurança e providenciar com máxima urgência, DECRETA:

Art.  1º  –  Fica  permitida,  na  cidade  de  Matão/SP,  a
abertura do Cemitério Municipal do dia 31 de outubro de 2020
até o dia 02 de novembro de 2020, das 07h as 17h, observadas as

seguintes medidas e restrições, além daquelas definidas pelo Ministério da

Saúde:

 I - o local somente poderá receber 40% (quarenta por cento) de

sua capacidade máxima,  respeitado  o  distanciamento  de uma pessoa a

cada 05 (cinco) metros quadrados de área útil, com controle de acesso e

uso de álcool 70% nas portarias;
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II - será obrigatório o uso adequado de máscaras de prevenção

ao coronavírus por funcionários e visitantes;

III  –  as  celebrações  religiosas  que  porventura  acontecerem

nesta data, deverão ser realizadas com todos os rigores estabelecidos no

Decreto 5.228/2020;

IV  –  o  Departamento  competente  à  Administração  do

Cemitério Municipal  fica obrigado a organizar as filas de entrada, caso

ocorram,  de  modo que haja  espaçamento  mínimo de  02 (dois)  metros

entre os visitantes;

V  -  Fica  recomendado  a  população em  geral  que utilize  sua

própria  garrafa  de  água,  estando  proibido  o  uso  de  bebedouros

compartilhados;

VI  -  Fica  recomendado  a  população  em  geral  que  escolha

horários onde sabidamente o fluxo de pessoas seja menor, evitando com

isso aglomeração.

VII  – fica terminantemente proibida a limpeza de túmulos e

afins nesta data, com utilização de baldes, vassouras e água, facultada a

limpeza com panos, álcool 70%, ou produto similar, desde que autorizados

pela ANVISA no combate ao COVID-19;

§ 1º O descumprimento das disposições contidas neste artigo

ensejará  sanções  administrativas,  cíveis  ou  criminais,  bem  como  a

aplicação das multas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 5.215/2020.

Art.  2º  –  Fica  permitido,  nas  datas  da  abertura  do
Cemitério  Municipal  de  que  trata  esse  Decreto,  o  comércio
externo ambulante, respeitadas as seguintes regras:

I - proibição de venda e uso de bebidas alcoólicas;

II - distanciamento de, no mínimo, 02 (dois) metros entre as

barracas;

III -  A disposição das barracas se dará conforme orientações

dos Departamentos de Fiscalização e de Trânsito, observadas as regras de

distanciamento social; 
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IV - proibição de consumação local de alimentos e colocação de

mesas, cadeiras ou bancos para clientes.

§ 1º Fica a cargo do Departamento de Fiscalização, com o apoio

e auxílio da Guarda Municipal, a organização dos ambulantes.

§ 2º A organização do trânsito no local , como a colocação de

fitas zebradas, cones etc, ficará a cargo do Departamento de Trânsito.

§ 3º O descumprimento das disposições contidas neste artigo

ensejará  sanções  administrativas,  cíveis  ou  criminais,  bem  como  a

aplicação das multas estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 5.215/2020.

Art. 3º – Quanto às medidas direcionadas a evitar a
proliferação  do  Aedes  Aegypti,  fica  estabelecido  as  seguintes
medidas:

I – utilizar vasos/recipientes com furos que permitam a vazão

de água, mesmo que as flores sejam artificiais;

II – manter o nível de areia até a borda evitando o acúmulo de

água;

III – dar preferência às flores artificiais, onde no lugar de areia

podem ser utilizadas pedras, que facilitam o escoamento da água;

IV  –  retirar  o  invólucro  de  vasos  ou  buquês,  que,  por  ser

impermeável, favorece o acúmulo de água;

V  –  eliminar  pratos  e  “cachepôs”,  que  também  propiciam  o

acúmulo de água;

VI – ao optar por ramos de flores naturais, as mesmas deverão

ser colocadas diretamente na areia presente nos vasos, que poderá estar

úmida.
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Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de 26 de outubro

de 2020.

Palácio da Independência, aos 23 de outubro de 2.020.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

                          Prefeito de Matão
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DECRETO Nº 5.281, DE 30 DE OUTUBRO DE 2.020
Dispõe  sobre  a  prorrogação dos prazos  concedidos  pelo
Poder Executivo Municipal de Matão para os contribuintes
possuidores de imóveis com edificação cuja metragem real
esteja  divergente  em  relação  ao  cadastro  imobiliário
municipal  para  fins  de  tributação  de  IPTU,  apontados
através  da  sistemática  de  Geoprocessamento  por  foto
aérea, em virtude da Pandemia de COVID-19, em especial
em face de todas as dificuldades e transtornos ocasionados
tanto  à  população  em  geral,  bem  como  à  própria
administração pública.

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  declaração  de  pandemia  da  Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO ainda  a  situação  de  emergência  em  saúde
pública no Município de Matão, conforme Decreto 5.203/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de permitir aos contribuintes o
cumprimento  das  determinações  impostas  pelo  Poder  Executivo  Municipal,  de
forma a  também não sobrecarregar o andamento normal dos serviços públicos
devido ao excesso de demanda funcional em um único momento:

D E C R E T A:

Art.  1º -  Ficam  prorrogados  até  o  dia  30/12/2020 os  prazos
impostos pelo Poder Executivo Municipal para que os contribuintes providenciem
a  regularização  de  seus  imóveis,  cujas  metragens  foram  apontadas  como
divergentes através do procedimento de Geoprocessamento de dados através de
foto  aérea,  e  cujas  notificações  geradas  determinando  a  regularização  destes
imóveis já estiverem vencidas ou a vencer.

Parágrafo  único.  O  prazo  em  questão  poderá  ser  prorrogado
justificadamente  a  critério  do  interesse  da  administração  pública,
independentemente da normalização da situação de pandemia.

Art. 2º - Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.

Palácio da Independência, 30  de Outubro de 2.020.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
Prefeito de Matão



      PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
     PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

DECRETO Nº 5.2  82  , DE   30   DE OUTUBRO DE 2020  .
Prorroga o afastamento de servidores municipais de
suas  atividades  laborais  nos  termos  do  Decreto  nº
5.222, de 14 de maio de 2020, conforme se especifica.

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 conter a disseminação do COVID-19

(Novo Coronavírus), bem como o disposto no Decreto Estadual nº 65.237, de 09

de outubro de 2020, que estendeu a medida de quarentena no âmbito do Estado

de São Paulo, DECRETA:

Art.  1º  –  O  afastamento  concedido  nos  termos  do  artigo  1º  do
Decreto  nº  5.222,  de  14  de  maio  de  2020,  fica  prorrogado  até  13 de
novembro de 2020.

Parágrafo único: Excepcionalmente, em razão da necessidade do serviço,
aos servidores afastados nos termos do caput deste artigo poderão ser solicitadas
atividades pelas respectivas chefias. 

Art. 2º – Mantém-se inalteradas as demais disposições contidas no
Decreto nº 5.222, de 14 de maio de 2020.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução do presente Decreto,
correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art.  4º  -  O  presente  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Matão, aos 30 de outubro de 2020.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
          Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 080  , DE 22 DE OUTUBRO 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 – Para atender as necessidades:

CLASS NOME RG CARGO

04ª MARCEL GIOVANE MARTINS RODRIGUES 40.289.722-5
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

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 outubro de 2020.

______________________________

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 081  , DE 23 DE OUTUBRO 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 – Em virtude da desistência do 4º classificado:

CLASS NOME RG CARGO

05ª ALLAN TRESSETO 43.518.040-X
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

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 23 de outubro de 2020.

______________________________
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

Prefeito Municipal
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“COMUNICADO N.º 249/2020” 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 007/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2020 

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

conferidas por Lei, COMUNICA que encontra-se aberta nesta Prefeitura, para o conhecimento dos 

interessados, o procedimento de Licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA N.º 007/2020, levada 

a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2020, cujo objeto compreende o “CREDENCIAMENTO 

DE PROFISSIONAIS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE CUIDADORAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PELO 

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL “LAÇOS 

DE CARINHO”, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura 

Municipal de Matão. 

Comunica que, o Edital de Chamada Pública, poderá ser retirado no Departamento de Compras 

e Licitações, localizado no Paço Municipal, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, nesta cidade 

de Matão, no Estado de São Paulo, a partir do dia 03 de novembro de 2020 até o dia 17 de 

novembro de 2020, no horário comercial (segunda a sexta-feira) das 08h00min às 17h00min, ou 

através do site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br). 

E, finalmente, comunica que os Envelopes contendo a Habilitação, a Qualificação Técnica e a 

Proposta de Preços serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até 

as 09h00min do dia 18 de novembro de 2020. 

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

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

08h00min às 17h00min. 

Matão, 29 de outubro de 2020. 

 

 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“COMUNICADO N.º 250/2020” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/2020 

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

que lhe são conferidas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o 

Departamento de Compras e Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à 

Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, 

realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

"MENOR PREÇO POR ITEM" objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “AQUISIÇÃO DE 

PÃES”, para a Prefeitura Municipal de Matão. 

Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os 

Documentos para Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo 

especificados, quando se fará realizar a abertura do certame: 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à 

Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo. 

DATA: 13 de novembro de 2020 

HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no 

Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado. 

INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min. 

O edital estará disponível a partir de terça-feira, 03 de novembro de 2020, no site da 

Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço 

acima citado. 

Palácio da Independência, aos 29 de outubro de 2020. 

 

      

 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
PREFEITO DE MATÃO 
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“EXTRATO DE CONTRATO” 

 
CONVITE N.º 009/2020 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: VENÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME. 
PRORROGAÇÃO: 60 (sessenta) dias, ou seja, até o dia 22 de dezembro de 2020. 
TERMO: Assinado aos 23 de outubro de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na confecção de 
Apostilas para os Alunos da Rede Municipal de Ensino, devido a Pandemia do Covid-19, tudo 
conforme descrito no Edital e em seus Anexos, para o Departamento de Educação da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

 
 

Palácio da Independência, 29 de outubro de 2020. 
 
 
 

CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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“EXTRATO DE CONTRATO” 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2018 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: STYLLOS SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. – EPP. 
PRORROGAÇÃO: 15 (quinze) dias, ou seja, até o dia 15 de novembro de 2020. 
TERMO: Assinado ao 29 de novembro de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de Postos de 
Trabalho para a execução de serviços de limpeza e conservação em prédios Municipais, com o 
fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução 
dos serviços, tudo conforme descrito no Edital e em seus anexos”, para as diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2019 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A. 
PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 25 de outubro de 2021. 
TERMO: Assinado aos 23 de outubro de 2020. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
Telecomunicações, nas modalidades STFC – Serviço Telefônico Fixo Comutado, nos termos das 
concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em 
conformidade com as condições e especificações contidas no Edital, para as Diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2019 – SUPRESSÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 
SUPRESSÃO: R$ 77,24. 
TERMO: Assinado ao 27 de outubro de 2020. 
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos, para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
VALOR CONTRATADO: 1.800,00 
TERMO: Assinado aos 29 de outubro 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 081/2019 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. 
VALOR: R$ 12.916,20. 
TERMO: Assinado aos 29 de outubro 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. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: M. C. F. SOBRAL – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.  
VALOR CONTRATADO: R$ 7.813,80. 
TERMO: Assinado aos 28 de outubro 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 002/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 
VALOR CONTRATADO: R$ 2.304,00. 
TERMO: Assinado aos 29 de outubro 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 Medicamentos, para a Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
VALOR CONTRATADO: R$ 72.363,20. 
TERMO: Assinado aos 29 de outubro 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 Cestas Básicas”, para a Prefeitura Municipal de Matão. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2020 – CONTRATO DE AQUISIÇÃO. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO. 
CONTRATADA: E. A. PALMA & CIA LTDA – ME. 
VALOR CONTRATADO: R$ 17.905,00.  
TERMO: Assinado aos 28 de outubro de 2020. 
PRAZO DE ENTREGA: em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura. 
OBJETO: Registro de Preços para a “Aquisição de Medicamentos Veterinários, para o 
Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Serviços Municipais e Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão. 
 

Palácio da Independência, 29 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 
PREGOEIRA MUNICIPAL 


