
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

D  E  CR  ETO         N  º   5.311. DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021  

Dispõe  sobre  medidas  excepcionais  de  contenção  à
proliferação  da Pandemia  gerada pela  COVID-19  e  dá
outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI,  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 edição do  PLANO SÃO PAULO, divulgado
em 27 de maio de 2020, pelo Governo do Estado de São Paulo, que
prevê critérios para retomada da economia; 

Considerando os termos do Decreto Estadual nº 64.994, de
28 de maio de 2020;

Considerando  que  a  cidade  de  Matão/SP  (região  III  –
Araraquara/São  Carlos)  encontra-se,  atualmente,  classificada  como
“Fase 1 – Vermelha”;

Considerando a significativa piora nos índices de avanço do
coronavírus em Matão e em várias cidades da região, verificando-se
aumento de casos e de óbitos e a necessidade da adoção imediata de
restrição de serviços não essenciais;

Considerando as orientações dos especialistas do Comitê de
Contingência da COVID-19;

Considerando  que  o  Hospital  “Carlos  Fernando  Malzoni”
encontra-se  à  beira  do  seu  limite  máximo de  atendimento,  podendo
entrar em colapso a qualquer momento;

Considerando que existe um grande risco de circulação do
vírus  no  ambiente  escolar,  inclusive  com  as  crianças,  mesmo  que
assintomáticas, podendo ser vetores na transmissão da doença;
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Considerando,  finalmente,  que  cabe  ao  Poder  Público
Municipal  tomar as providências necessárias no sentido de proteger,
dar segurança e providenciar com máxima urgência, DECRETA:

Art. 1º –  Ficam suspensas  as aulas presenciais nas escolas
públicas municipais e estaduais de Matão, a partir de segunda-feira, dia
22 de fevereiro de 2021 (22/02/2021), com validade até o dia 31 de
março de 2021 (31/03/2021).

Art. 2º  –  Ficam implantadas as barreiras de monitoramento
nos  principais  acessos  ao  território  do  Município  de  Matão,  com a
verificação  da  temperatura  e  orientação  dos  circulantes,  através  de
atuação  conjunta  entre  os  Agentes  de  Saúde,  Vigilância  Sanitária,
Agentes  de  Trânsito  e  Guarda  Municipal,  com  o  apoio  da  Polícia
Militar.

Art. 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.  4º  –  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  da  sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2021.

Palácio da Independência, aos 21 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
                   PREFEITO DE MATÃO
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DECRETO Nº 5.312, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
SUSPENDE O PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR, AUTORIZA
OS PAGAMENTOS DE COMPETÊNCIA 2021 A 2024, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito do Município de Matão, Estado
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando  a  difícil  situação  financeira  do  Município,  com
significativa representatividade da dívida fundada interna e da dívida flutuante
que abarca restos a pagar das competências de 2.017 a 2.020;

Considerando que com relação aos precatórios inseridos na dívida
fundada interna, o Município de Matão foi classificado pela DEPRE/TJSP como
“ente devedor superendividado”, com a indicação de possível ausência de
capacidade  de  repasse  de  recursos  financeiros  sem  que  ocorra
comprometimento dos serviços essenciais de competência municipal;

Considerando  que  a  situação  extrema  dos  entes  públicos
superendividados  exige  decisões  e  ações  austeras,  no  sentido  de  alocar  os
recursos  necessários  para  o  atendimento  prioritário  destes  pagamentos,  ou
ainda, a possibilidade de renegociação em condições mais adequadas para que
os  cofres  públicos  possam suportar  o  pagamento,  ao  mesmo tempo em que
deverá  suprir  as  inúmeras  necessidades  das  prestações  de  serviços  para  a
população;

Considerando também que a utilização dos recursos financeiros para
quitar esses débitos, todos eles decorrentes de exercícios anteriores, levaria o
Município à paralisação de suas atividades, inclusive as essenciais, pela notória
impossibilidade  de  se  custear  a  estrutura  existente,  o  aumento  da  demanda
social e mais a dívida herdada;

Considerando  finalmente,  que  tal  situação  impõe  tratamento
especial,  que  permita  conciliar  a  manutenção  dos  serviços  prestados  para  a
população, bem como o planejamento com a liquidação dos débitos anteriores,
de  forma  a  garantir  o  equilíbrio  da  receita/despesa  e,  sem  solução  de
continuidade do serviço público, DECRETA:

Artigo 1º - Ficam suspensos os pagamentos referentes à aquisição
de bens, produtos e serviços contraídos até 31 de Dezembro de 2020, inscritos
em restos a pagar;
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Parágrafo Único – As obrigações relativas aos serviços essenciais,
das áreas de saúde, educação, segurança pública e serviços sociais, precatórios,
encargos sociais e despesas vinculadas a convênios e recursos específicos não
são  abrangidas  pelo  presente  decreto  e  serão  regularmente  adimplidas  pela
administração.

Artigo 2º - Fica a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e
Controle Interno autorizada a tomar todas as medidas necessárias, no sentido
de apresentar no prazo de 120 (cento e vinte dias), contados da publicação do
presente  Decreto,  uma planilha onde conste  a  relação completa de  todos  os
credores  do  Município,  independente  do  tipo  de  despesa,  bem  como  uma
proposta  de  pagamento  de  quitação  dos  mesmos,  respeitado  o  princípio  do
equilíbrio  da  receita/despesa,  visando  à  gradativa  liquidação  de  débitos
pendentes,  mediante  negociação,  observado  um  cronograma  por  ordem
crescente de valores.

Artigo 3º - Fica autorizado o pagamento das despesas contraídas
em 2.021 e cuja exigibilidade de pagamentos esteja prevista a partir de 1º de
Janeiro de 2021, respeitada a estrita ordem cronológica de pagamentos.

Artigo 4º - Publique-se o presente Decreto, e encaminhe-se cópia do
mesmo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para as devidas
providências. 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 24 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.  418  , DE   24   DE FEVEREIRO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   019  /2021  
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
Introduz alterações na organização Administrativa de Cargos do
Serviço Público Municipal de Matão criada pela Lei Municipal nº
2625 de 23 de  setembro de 1997 e  alterações posteriores e  dá
outras providências.

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

Art. 1º Altera o artigo 1º da Lei nº 5.414, de 14 de janeiro de 2021,
com a seguinte redação:

“Art. 8º (.....…)

“Parágrafo  único:  os  requisitos  para preenchimento  dos cargos
levarão em conta à maioridade civil,  o ensino médio completo ou a devida
comprovação de experiência mínima de 2 anos na área de atuação da qual
será contratada, quer seja por registro em carteira ou documento emitido pela
instituição da qual exerceu a atividade, e exigindo-se conhecimento específico
na  área  de  atuação  profissional,  com  habilitação  de  grau  universitário  ou
profissionalizante àqueles que impliquem a prática de atividades técnicas, salvo
nos casos de preenchimento dos cargos por servidores públicos de carreira”.

Art.  2º  Esta Lei  entrará em vigor  na data  de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 24 de fevereiro de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.  419  , DE   24   DE FEVEREIRO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   020  /2021  
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
Introduz alterações na organização Administrativa de  Cargos do
Serviço Público Municipal de Matão criada pela Lei Municipal nº
2625 de 23 de  setembro de 1997 e  alterações posteriores e  dá
outras providências.

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

Art. 1º Altera o Art. 1º da Lei nº 5415, de 14 de janeiro de 2021,
com a seguinte redação:

 “Art. 6º (........…)

“Parágrafo  único:  os  requisitos  para preenchimento  dos cargos
levarão em conta à maioridade civil,  o ensino médio completo ou a devida
comprovação de experiência mínima de 2 anos na área de atuação da qual
será contratada, quer seja por registro em carteira ou documento emitido pela
instituição da qual exerceu a atividade, e exigindo-se conhecimento específico
na  área  de  atuação  profissional,  com  habilitação  de  grau  universitário  ou
profissionalizante àqueles que impliquem a prática de atividades técnicas, salvo
nos casos de preenchimento dos cargos por servidores públicos de carreira”.

Art.  2º  Esta Lei  entrará em vigor  na data  de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 24 de fevereiro de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14.629, DE 25 DE  FEVEREIRO DE 2021.

Nomeia  os  membros  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente de Matão (COMCRIAMA).

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito  Municipal  de  Matão,  Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, em especial nos termos dispostos
no art. 8º, da Lei Municipal nº 3.378, de 16 de dezembro de 2003,  NOMEIA os
seguintes membros para fazerem parte do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Matão - COMCRIAMA:

I – Membros representantes do Poder Público Municipal:

1. Willian Di Gaetano Bassi

2. Paula Maria Carniello de Almeida

3. Orivaldo Ademir Reguin

4. José Orlando Marchesan Mingossi

5. Hélio Leandro Prandi

6. Luiz AntonioTamanini

7. Carlos Eduardo Futra Matuíski

8. Júlio Alberto Rodrigues Marques

9. Gregório Luiz Anaconi

10. Alexandre Luiz Martins de Freitas

11. Suelen Amanda da Costa Alves Amorim

12. Luiz Gonzaga Bussola

13. Geraldo Lesbão Meira

14. Adriana Aparecida Santos Martins Gandin

15. Antonio Donizete Costalonga

II – Membros indicados pelo Poder Executivo:

1. Ademir de Souza

2. Maria Ap. Bellintani Ourique de Carvalho

3. Márcio Pelegrini

4. Sebastião de Deus Moreira
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5. Élio Floriano

III – Membros representantes da Sociedade Civil:

1. Sílvia Aparecida Siqueira Souza

2. Denise Paulinetti da Câmara Minelli

3. Douglas José Maccagnan

4. Bruna Eloisa Santos Fraioni Golin

5. Wagner Augusto Ferreira

6. Natália Miranda de Melo

7. Orlando Cicogna Junior

8. Antonio Carlos Bandeli

9. Fátima Regina Gandolphi Cavichioli

10. Patrícia Morais Rocha Gonçalves

11. Maria das Graças da Silva Mattos

12. Margareth Ribeiro da Silva

13. Eliana Cristina Galbiatti Melo

14. Carlos Alberto Diniz

15. Suelen Cristina Polez

16. José Dercino Bertolaia

17. Sílvia Jorge

18. Elisa Maria Gatti Regueiro

19. Deise Aparecida Siqueira Cappi

20. Aparecida Cristina Oliveira Ribas

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 25 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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