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LEI Nº 5.  425  , DE   18   DE MARÇO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   018  /2021  
AUTOR:  VEREADOR  PAULO  ROBSON  RAMOS  –  ROBINHO
RAMOS – PTB
“Dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como
patrimônio histórico cultural do município e estabelece normas
para a realização de rodeios”.

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

Art. 1º Esta lei eleva como patrimônio histórico cultural do município de Matão o rodeio em
cavalos na modalidade cutiano.

Art. 2º As pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado que realizarem rodeio de
animais no âmbito do município de Matão deverão incluir a modalidade cutiano. 

Art. 3º Para fins de aplicação desta lei considera-se rodeio cutiano a modalidade em que o
competidor deve segurar a rédea com uma das mãos e deixar a outra livre, sem tocar em nada,
e quando o cavalo sair do brete, a espora deve ser puxada da altura do pescoço para a alça do
arreio, também acompanhando os pulos do cavalo e no tempo de oito segundos. 

Art.  4º Para  a  realização  de  provas  deverão  ser  observadas as  disposições  das Leis
Estadual e Federal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Palácio da Independência, aos 18 de março de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.  426  , DE   18   DE MARÇO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   023  /2021  
AUTOR: Vereador PAULO BERNARDI – MDB
“Altera a Lei  Municipal  nº 5.422,  de 04 de março de 2021 para
repristinar a Lei Municipal nº 5.260, de 11 de abril de 2019.”

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

Art. 1º Fica restaurada a vigência da Lei Municipal nº 5.260, de 11 de abril de 2019.

Art.  2º O artigo  17,  da Lei  5.422,  de 04 de março de 2021,  passa a vigorar  com a
seguinte redação:

“Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio da Independência, aos 18 de março de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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D  E  CR  ETO         N  º   5.317,  DE 15  DE MARÇO  DE 2021  

Altera a redação do Artigo 10  do Decreto nº 5.228, de 29
de maio de 2020 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 65.563, de
11  de  março  de  2021,  impondo  medidas  emergenciais  de  caráter
temporário bem como a Nota Técnica do Centro de Contingência do
Coronavírus contida no seu Anexo, apontando aceleração homogênea
de casos e incremento progressivo de pacientes internados elevando a
taxa de ocupação dos leitos na casa de 86%, obrigando a interrupção
da  cadeia  de  transmissão  evitando  potencial  risco  de  colapso  da
capacidade  instalada no sistema de saúde do Estado de São Paulo
como forma de preservação da vida;

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 –  Altera a redação do Artigo 10, caput, do Decreto
nº 5.228, de 29 de maio de 2020, que passa a viger com a seguinte
redação:

“Artigo 1º  10  –  Durante  a  “FASE 1 –  Vermelha” do
Plano São Paulo e, em caráter emergencial e temporário
com validade entre os dias 15 a 30 de março de 2021,
ficam vedados:
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I  –  O  atendimento  presencial  ao  público,  inclusive
mediante  retirada  ou  “pegue  e  leve”,  em  bares,
restaurantes,  “shopping  centers”,  galerias  e
estabelecimentos  congêneres  e  comércio  varejista  de
materiais  de  construção,  permitidos  tão  somente  os
serviços de entrega “delivery” ou “drive-thru”;

II – O funcionamento de teatros e cinemas;

III – A realização de:

a)  cultos,   missas  e  demais  atividades  religiosas  de
caráter coletivo;
b) eventos esportivos de qualquer espécie;
c) reunião, concentração ou permanência de pessoas nos
espaços públicos, praças e parques;
d) o desempenho de atividades administrativas internas
de modo presencial  (teletrabalho) em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços não essenciais.

IV – O presente Decreto acata as recomendações do §2º,
do  Artigo  4º  do  Decreto  Estadual  nº  65.563/2021,
adotando,  no  âmbito  da  Administração  Municipal,
preferencialmente, o regime de teletrabalho. 

Parágrafo único (…)”. 

Art. 2º Esse Decreto entra em vigor no dia 15 de março de
2021, revogadas todas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 15 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
                   PREFEITO DE MATÃO
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DECRETO Nº 5.318, DE 17 DE MARÇO DE 2.021.
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.

ADAUTO SCARDOELLI, 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 situação de emergência em saúde pública no
Município de Matão, conforme Decreto nº 5.299, de 1º de janeiro de 2021.

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  por 120 (cento e vinte) dias, a
partir da publicação do presente Decreto, 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, 17 aos de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
      Prefeito de Matão
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EDITAL Nº 011  , DE 08 DE MARÇO DE 2021.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Departamento de Administração e Pessoal,  convocou os candidatos
habilitados no Concurso Público - Edital nº 01/2019, 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 da 5ª classificada:

CLASS

NOME RG CARGO

06ª CLEICE APARECIDA TEIXEIRA 27.335.923-X PROFESSOR I – EDUCAÇÃO
INFANTIL 

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 08 de março de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 012  , DE 10 DE MARÇO DE 2021.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Departamento de Administração e Pessoal,  convocou os candidatos
habilitados no Concurso Público - Edital nº 01/2019, 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 do não comparecimento da 4ª classificada:

CLASS

NOME RG CARGO

07ª ADRIANA APARECIDA MATIAS 32.816.564-5 PROFESSOR I – EDUCAÇÃO
INFANTIL 

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 10 de março de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 013  , DE 15 DE MARÇO DE 2021.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Departamento de Administração e Pessoal,  convocou os candidatos
habilitados no Concurso Público - Edital nº 01/2019, 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

05ª NARA HELOÍSA JACOB 34.198.450-4 PROFESSOR I – EDUCAÇÃO
INFANTIL - AFRODESCENDENTE 

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 15 de março de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14.646, DE 10 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia  e  empossa  a  Sra.  ANA  CRISTINA  CALZA
LABATAGLIA  no cargo  em  comissão  de  Assessor
Administrativo III e dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Esta-
do 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 –  Nomeia e empossa a Sra. ANA CRISTINA CALZA
LABATAGLIA  no cargo em comissão de Assessor Administrativo III,
lotada  no  Gabinete  do  Prefeito,  referência  C-IV, com  vencimentos
fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017, a partir
de 11 de março de 2021.

II  – Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogada as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 10 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14.647, DE 11 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia  Comissão  para  emitir  parecer  conclusivo  sobre  as
prestações de contas dos auxílios e subvenções.

ADAUTO SCARDOELLI,  Prefeito Municipal  de Matão,  Estado

de  São  Paulo,  usando  de  suas  atribuições  legais,  pela  presente  Portaria,

NOMEIA os  servidores  municipais,  Sr.  HÉLIO  LEANDRO  PRANDI,  Sra.

ADRIANA  APARECIDA  SANTOS  MARTINS  GANDIN  e Sra.  LEONTINA

MARIA  CAVICCHIO  VIEIRA,  para  em  comissão  e  sem  ônus  à

municipalidade, emitirem Parecer Conclusivo sobre as prestações de contas

dos Auxílios e Subvenções, concedidos por esta municipalidade.

    

Palácio da Independência, aos 11 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito de Matão
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PORTARIA Nº 14.648, DE 11 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe  sobre  a  nomeação  da  Comissão  de  Monitoramento  e
Avaliação  das  parcerias  celebradas  entre  a  Administração
Pública  e  as  Organizações  da  Sociedade  Civil  e  dá  outras
providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais, e,

Considerando o teor do artigo 2º, inciso XI, artigo 35, alínea “h”, e artigo
59, todos da Lei Federal nº 13.019/2014, e o artigo 30, do Decreto Municipal
nº 5.040/2017, RESOLVE:

Art.  1º  – Instituir  a  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação  para
monitorar as parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil em
caráter preventivo e saneador,  objetivando a gestão adequada e regular  das
parcerias.

Art. 2º – A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem por finalidade o
monitoramento do conjunto de parcerias, a proposição de aprimoramento dos
procedimentos, a padronização de objetos, custos e indicadores e produção de
entendimentos voltados à priorização do controle de resultados.

Art. 3º – A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta pelos
seguintes membros:

a) Neusa Aparecida de Oliveira
b) Valdirene Viviane Nascimento
c) Wesley Aparecido A. Caetano

Art.  4º –  Compete  a  Comissão  de  Monitoramento  e  Avaliação  a
homologação  dos  relatórios  técnicos  de  monitoramento  e  avaliação  dos
projetos  financiados  com recursos  da Secretaria  Municipal  de  Assistência  e
Desenvolvimento  Social  ou  financiados  com  recursos  dos  Conselhos
Municipais  a  ela  ligados,  dando  fiel  cumprimento  a  Lei  nº  13.019/2014
alterada  pela  Lei  13.204/2015,  regulamentada  pelo  Decreto  Municipal  nº
5.040/2017. 

Art.  5° -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 11 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito de Matão
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PORTARIA Nº 14.649, DE 11 DE MARÇO DE 2021.
Dispõe  sobre  a  nomeação  de  Gestor  de  Contrato  das
parcerias celebradas entre a Administração Pública e as
Organizações da Sociedade Civil e dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, e,

Considerando o teor do artigo 2º, alínea “VI, artigo 35, alínea “g”,
artigo  61,  todos  da  Lei  Federal  nº  13.019,  e  disposto  no  Decreto
Municipal nº 5.040/2017, RESOLVE:

Art. 1º – Designar  PAULA GIORDANI BOTTEON,  portadora
do RG nº 11.807.153 e inscrita no CPF/MF sob o nº 054.569.698-40,
para a função de Gestora das parcerias celebradas com as Organizações
da Sociedade Civil (OSC), dando fiel cumprimento a Lei nº 13.019/2014
alterada pela Lei 13.204/2015, regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 5.040/2017.

Art. 2º – São atribuições do gestor: 
I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que

comprometam  ou  possam  comprometer  as  atividades  ou  metas  da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as  providências  adotadas  ou que serão adotadas  para  sanar  os
problemas detectados; 

III – emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014;

IV  –  disponibilizar  materiais  e  equipamentos  tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 13.780, de
13 de fevereiro de 2019.

Palácio da Independência, aos 11 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito de Matão
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