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DECRETO Nº 5.331, DE 04 DE JUNHO DE 2021 

Dispõe sobre medidas de contenção à proliferação da 

Pandemia gerada pela COVID-19 e dá outras 

providências. 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito de Matão (SP) em 

Exercício, 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 que as medidas emergenciais de caráter 

temporário mais restritivas instituídas pelo Decreto Estadual nº 65.596, 

de 26 de março de 2021 foram flexibilizadas pelo Decreto Estadual nº 

65.613, de 09 de abril de 2021, mantendo o Estado na Fase Vermelha e 

estendendo a medida de quarentena; 

 

Considerando a Fase de Transição, criada pelo Governo do 

Estado em 16/04/2021  desenvolvida através de Estágios Transitórios 

entre as Fases Vermelha e Laranja; 
 

Considerando a ocorrência do 1º Estágio de Transição (entre 

16/04 a 30/04/2021); do 2º Estágio de Transição (entre 01/05 a 

09/05/2021), do 3º Estágio de Transição (entre 08/05 a 23/05/2021)  e 

do 4º Estágio de Transição (atualmente entre 24/05/2021 a 13/06/2021) 

com a flexibilização de diversas atividades, mantendo-se vedadas as 

aglomerações e o teletrabalho para as atividades não essenciais; 
 

Considerando finalmente, que cabe ao Poder Público 

Municipal tomar as providências necessárias no sentido de proteger, 

dar segurança e providenciar com máxima urgência, DECRETA: 
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Art. 1º – Ficam suspensas as aulas presenciais nas escolas 

públicas Estaduais e Municipais de Matão, a partir de 05 junho de 2021 

(05/06/2021),  até o dia 30 de julho de 2021 (30/07/2021). 
 

Art. 2º – O Município de Matão recepciona e segue 

integralmente o Plano São Paulo mantendo o Município na Fase 

Vermelha e estendendo a medida de quarentena. 
 

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 04 de junho de 2021, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 04 de junho de 2021. 

 

 

 

APARECIDO FERRARI 

 

      PREFEITO DE MATÃO EM EXERCÍCIO 
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DECRETO Nº 5.332, DE 05 DE JUNHO DE 2021. 

DECLARA LUTO OFICIAL POR 3 (TRÊS) DIAS PELO 

FALECIMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE MATÃO DR. ADAUTO 

APARECIDO SCARDOELLI E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito em Exercício do 

Município de Matão (SP) no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município de Matão; e, 

 

CONSIDERANDO o falecimento do PREFEITO ADAUTO 

SCARDOELLI, ocorrido ontem, dia 04, às 22:35 horas, no Hospital 

‘Carlos Fernando Malzoni’, nesta cidade; 

 

CONSIDERANDO que o PREFEITO ADAUTO governou 

Matão por 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 3(três) dias, sendo 

internado para tratamento de saúde em 05 de maio do corrente ano; 

 

 CONSIDERANDO o sentimento de profunda desolação que 

se abateu sobre seus familiares e a enorme tristeza compartilhada por 

todo povo matonense; 

 

CONSIDERANDO os relevantes serviços que o PREFEITO 

ADAUTO prestou a Matão e aos Matonenses, ao longo de três 

mandatos de Prefeito (1997/2000, 2005/2008 e 2009/2012), recebendo 

em reconhecimento da população matonense um quarto e último 

mandato para administrar nossa querida “Terra da Saudade”; 

 

CONSIDERANDO sua brilhante trajetória política, o seu 

carisma e a sua determinação na busca de melhor qualidade de vida da 

população bem como o seu incondicional amor à Matão que o acolheu 

como a um filho; 
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CONSIDERANDO, por fim, a enorme folha de obras, 

serviços e de trabalho incansável que o PREFEITO ADAUTO prestou 

a Matão como homem público e o brilhante legado que deixará a sua 

esposa, seus filhos, netos, familiares, amigos e a seus fiéis e leais 

correligionários políticos, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º A partir desta data fica declarado Luto Oficial no 

Município de Matão por 3 (três) dias, hasteando-se a meio mastro as 

bandeiras nacional, paulista e matonense, como expressão de profundo 

pesar pelo falecimento do PREFEITO DE MATÃO ADAUTO 

APARECIDO SCARDOELLI. 

 

Art. 2º Este decreto entrará em vigor nesta data. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 05 de junho de 2021. 

 

 

             APARECIDO FERRARI 

PREFEITO DE MATÃO EM EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 3383-4077 
www.matao.sp.gov.br 

Rua Oreste Bozelli, 1165 
Centro • 15990-900 • Matão-SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 

Gabinete do Prefeito 
Palácio da Independência 

 

 

DECRETO N° 5.333, DE 08 DE JUNHO DE 2021.  
Determina o retorno ao trabalho presencial dos 
servidores da Prefeitura Municipal de Matão, afastados 
por pertencerem ao Grupo de Risco para a infecção do 
vírus SARS–COV–2 (COVID–19). 
 
 

 
 

APARECIDO FERRARRI, Prefeito do Município de Matão, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e 

 
Considerando que o artigo 3º do Decreto nº 5.203, de 17 de março de 

2020, determinou o afastamento de servidores pertencentes ao Grupo de Risco 
para a infecção do vírus SARS–COV–2 (COVID–19);  

 
Considerando a implantação do Plano Nacional de Operacionalização 

da Vacinação contra a Covid-19 pelo Governo Federal através de seu Ministério da 
Saúde e Governo do Estado de São Paulo através de sua Secretaria de Saúde; 

 
Considerando que inúmeros servidores públicos municipais já foram 

contemplados com a imunização oriunda do Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacina contra a Covid-19, RESOLVE: 

 
Art. 1° - Determinar o retorno ao trabalho presencial, a partir de 01 

de julho de 2021, dos servidores afastados por pertencerem ao Grupo de Risco 
para a infecção do vírus SARS–COV–2 (COVID–19), nos termos do artigo 3º do 
Decreto nº 5.203, de 17 de março de 2020, com o objetivo de atender ao interesse 
da Administração Pública e às necessidades institucionais do Município. 

 
§ 1º - O retorno ao trabalho presencial deverá ocorrer de acordo com a 

data de administração da segunda dose da vacina anti Covid de cada servidor, e 
desde que decorridos ao menos 21 (vinte e um) dias da imunização do servidor 
com a segunda dose da vacina.  

 
§ 2º – O comprovante de vacinação deverá ser apresentado à chefia 

imediata, que o remeterá ao Departamento de Administração e Pessoal, para 
apuração do cumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior e consequente 
apostilamento no registro funcional do servidor. 

 
Art. 2° - Fica determinado, ainda, o retorno imediato do trabalho 

presencial e de suas atribuições funcionais, dos servidores que por vontade 
própria, tiverem se recusado à imunização disponibilizada na época prevista no 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.  

 
Art. 3° - Os servidores que não retornarem ao trabalho presencial no 

prazo estabelecido no artigo 1º e 2º, terão os dias de trabalho computados como 
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faltas injustificadas e poderão incorrer em abandono de emprego, na forma legal, 
sem prejuízo de outras medidas administrativas. 

 
Art. 4° - A imunização por meio da vacina não isenta o servidor que 

estiver no exercício de suas funções, de continuar mantendo todos os protocolos 
sanitários previstos para o combate a pandemia da Covid-19, como o uso de 
máscaras, álcool em gel e distanciamento social, estando sujeito a sanções 
disciplinares no caso de descumprimento de tais medidas. 

 
Art. 5º - Serão continuamente aplicados às medidas de controle e de 

segurança no trabalho no combate a infecção por COVID-19, bem como os 
protocolos de tratamento já realizados com sucesso. 

 
Art. 6º - Caso o servidor, convocado para o retorno ao trabalho 

presencial nos termos deste Decreto, possua laudo médico específico e atualizado, 
atestando que não possui condições de retorno às suas atividades presenciais, 
deverá apresentar o mesmo ao Departamento de Administração e Pessoal, o qual 
será submetido a avaliação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho –SESMT.  

 
Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
 

Palácio da Independência, aos 08 de junho de 2.021. 
 
 
 

 
 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.719, DE  07 DE JUNHO DE  2021. 
Nomeia e empossa o Sr. WAGNER ANDERSON GALDINO no 
cargo em comissão de Assessor Jurídico e dá outras 
providências. 

 
 
 
 
 
 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, 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 e empossar o Sr. WAGNER ANDERSON 
GALDINO no cargo em comissão de Assessor Jurídico, Referência C-II, 
lotado no Gabinete do Prefeito, com vencimentos fixados pela Lei 
Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017, a partir de 07 de junho de 
2021. 

 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 07 de junho de 2021. 

 

 

 
  APARECIDO FERRARI 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



16 3383-4077 
www.matao.sp.gov.br 

Rua Oreste Bozelli, 1165 
Centro • 15990-900 • Matão-SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 

Gabinete do Prefeito 
Palácio da Independência 

 

 
PORTARIA nº 14.720, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 
Designa Comissão de professoras do componente Língua Portuguesa 
com a finalidade de selecionar e classificar as 05 (cinco) redações 
semifinalistas do Projeto EPTV na Escola 2021. 
 

 
 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São 

Paulo, usando de suas atribuições legais, e, 
 
Considerando que o Projeto EPTV na Escola é uma parceria entre a 

EPTV Central e as Escolas Públicas e Particulares do Município; 
 
Considerando que a proposta do Projeto é a realização de um concurso 

de redação, com o tema "Pandemia da Intolerância", entre os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental II, das unidades escolares do Município; 

 
Considerando que o Projeto oferece aos estudantes uma oportunidade 

de pesquisa, questionamento e reflexão sobre os males que a intolerância pode causar 
na sociedade, RESOLVE: 

 
Art 1º - Nomear Comissão constituída pelos servidores abaixo, com a 

finalidade de selecionar e classificar as 5 (cinco) redações semifinalistas das unidades 
escolares do Município: 

 
I – Professora Eline Fernanda Nonis Sixto 
II – Professora Izabel Moretto Gementi 
III- Professora Márcia Aparecida Manzi 

  
Art. 2º - Caberá à Comissão ora instituída, efetuar a seleção e a 

classificação das redações semifinalistas das unidades escolares do Município. 
 
Art. 3º – A função do membro da Comissão ora constituída é 

considerada relevante ao serviço prestado à coletividade, portanto, sem remuneração. 
 
Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Palácio da Independência, aos 10 de junho de 2021. 

 
 

 
APARECIDO FERRARI 

Prefeito de Matão 


