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LEI Nº 5.455, DE 03 DE AGOSTO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 053/2021 

AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

Dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual 
máximo para a contratação de operações de crédito com desconto 
automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021.  
 
 
 
 

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

 
 
 

Art. 1º - Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação na hipótese prevista nos 
termos da Lei Federal nº 14.131, de 30 de março de 2021, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% 
(cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: 

 
 
I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou 
II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 
 
 
Art. 2º - Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese da consignação contratada nos termos e no 

prazo previsto no art. 1º desta Lei ultrapassar, isoladamente ou combinada com outras consignações 
anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na Lei Federal nº 10.820/2003, será observado 
o seguinte: 

 
I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1º desta Lei para as operações já 

contratadas; 
 
II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. 
 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 31 de dezembro de 

2021.  

 

 

 

   Palácio da Independência, aos 03 de agosto de 2021. 
 

 

 

 

   
   APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.456, DE 03 DE AGOSTO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 054/2021 

AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o 
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança 
Pública e dá outras providências.  
 
 
 

 

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

 
 
 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com o 
Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, visando a disponibilização de 
servidores públicos ou estagiários, para trabalharem na Delegacia de Polícia Civil, sediada no 
município de Matão. 

 
Art. 2º - O convênio que ora se autoriza será executado na forma prevista na Minuta de 

Convênio anexa, podendo ser firmado termos aditivos que tenham por objeto ajustes, adequações e 
prorrogações direcionadas para a consecução de suas finalidades. 

 
Art. 3º - Os servidores municipais cedidos pelo Convênio, respeitada a legislação municipal 

vigente, ficarão sob o gerenciamento administrativo e responsabilidade do Delegado Titular da 
Delegacia de Polícia local, o qual deverá primar pelos cuidados com a segurança e integridade física 
dos referidos servidores. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

   Palácio da Independência, aos 03 de agosto de 2021. 
 

 

 

 

   
   APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.457, DE 03 DE AGOSTO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 059/2021 

AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer o Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS de débitos e parcelar, 
administrativamente, os débitos inscritos ou não em dívida ativa da 
Administração Direta e dá outras providências.  
 

 

 

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

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS e assim parcelar administrativamente débitos de contribuintes, em 
razão de fatos geradores ocorridos até 31 de Dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, 
parcelados, ajuizados ou a ajuizar. 

 
         Parágrafo Único: Considera-se débito fiscal a soma dos tributos, tarifas, das multas, da 
correção monetária, dos juros de mora e dos demais acréscimos legais, inclusive custas e 
despesas judiciais nos casos de ações de execução fiscal ajuizada. 

 
         Art. 2º - O contribuinte que aderir ao REFIS, em qualquer das suas modalidades, 
pretendendo a quitação à vista dos débitos fiscais cujo fato gerador ocorreu até o dia 31 de 
Dezembro de 2020, fica dispensado de juros e multa. 

 
         § 1º - Para efeito de cálculo do valor do débito a ser liquidado à vista, o contribuinte deverá 
comparecer ao Departamento de Tributos a partir do dia 01 de outubro de 2021 até 30 de 
dezembro de 2021; 

 
         § 2º - O pagamento nos termos deste artigo não autoriza a restituição de importância já 
recolhida. 

 
         Art. 3º - Os débitos objeto de ação judicial, independente da fase do processo, poderão ser 
pagos mediante acordo feito junto ao Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal, 
acrescentando-se as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

 
Parágrafo único: Os valores convertidos em renda em favor do Município e oriundos de 

resgates judiciais de qualquer natureza estão excluídos do benefício de que trata esta Lei. 
 

         Art. 4º - Os débitos administrativos, inscritos ou não em dívida ativa, também poderão ser 
pagos junto ao Departamento de Tributos em até 08 (oito) parcelas mensais, mediante adesão ao 
programa de parcelamentos de débitos, com assinatura do Termo de Adesão, conforme tabela 
abaixo: 
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QUANTIDADE DE PARCELAS DESCONTO NOS JUROS E MULTA DE MORA 

1 100% 

2 a 3 70% 

4 a 5 50% 

6 a 8 30% 

 
 

          Art. 5º - O valor da parcela não poderá ser inferior a 02 (duas) UFESP vigente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 05 (cinco) dias após 

a assinatura do Termo de Adesão. 
 

          Art. 6º - Para o parcelamento de que trata o art. 4º dessa lei, o valor da dívida ou saldo da 
dívida existente será atualizado monetariamente até a data da opção, excluindo-se os juros e as 
multas, conforme a tabela; ainda, as parcelas mensais serão acrescidas de juros de mora à razão 
de 1% ao mês, incidente sobre o valor devedor remanescente. 

 
          Art. 7º - O contribuinte que aderiu a parcelamento de débitos ajuizados ou não ajuizados e 
esteja inadimplente ou não com o Município e não aderiu ao REFIS, previsto nesta Lei poderá 
durante o período de vigência desta Lei e por uma única vez, reparcelar a dívida ativa tributária e 
não tributária, sem qualquer desconto, em no máximo 36 meses. 

 
§ 1º - Aplicar-se-á ao reparcelamento as regras do parcelamento comum previstas na 

legislação municipal, ficando autorizado o retorno do débito à origem, para celebração do novo 
acordo. 

 
§ 2º - Na hipótese de reparcelamento de débitos ajuizados, o contribuinte deverá assinar um 

termo de confissão de dívida, vinculado a cada processo, incluindo-se as custas processuais, 
despesas e honorários advocatícios de maneira individualizada.  

 
Art. 8º - Para os demais pagamentos que não estão previstos nessa lei, deve-se seguir os 

ditames do Código Tributário Municipal - Lei nº 4.147/2010. 
 

          Art. 9º - A opção pelo parcelamento implica na desistência de quaisquer recursos que 
porventura tenham sido interpostos, bem como na confissão e reconhecimento da dívida. 

 
Art. 10 - A impontualidade no pagamento do parcelamento, implica na imediata rescisão do 

benefício, procedendo o Município a imediata cobrança da dívida pelos meios judiciais, uma vez 
que o Termo de Adesão será reconhecido pelas partes como instrumento passível de execução, 
nos termos do Código de Processo Civil. 

 
          Art. 11 - O controle do pagamento do parcelamento ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Administração, Fazenda e Controle Interno, que deverá, juntamente com a Secretaria dos 
Negócios Jurídicos, firmar todos os acordos, sob pena de invalidade. 

 
          Art. 12 - Estando em dia o pagamento das parcelas, o contribuinte poderá obter, se 
necessário, certidão positiva com efeito de negativa, relativa aos débitos confessados. 

 
          Art. 13 - Dar-se-á ampla divulgação desta lei através dos órgãos de imprensa e em locais 
públicos, de modo a possibilitar a adesão dos contribuintes inadimplentes. 
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          Art. 14 - O Poder Executivo, se necessário, regulamentará a presente Lei, no que couber, 
no prazo de trinta dias. 

 
Art. 15 - O Programa de Recuperação Fiscal – REFIS terá sua vigência durante o período 

de 01 de outubro de 2021 até 30 de dezembro de 2021. 
 

          Art. 16 - Os prazos previstos na presente lei poderão ser prorrogados por mais 90 (noventa) 
dias, mediante Decreto. 

 
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 

 

   Palácio da Independência, aos 03 de agosto de 2021. 
 

 

 

 

   
   APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.345 , DE 30 DE JULHO 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, flexibilizando diversas atividades  e 

mantendo-se vedadas as aglomerações e o teletrabalho para as 

atividades não essenciais; 

 

Considerando a nova Fase de Transição definida pelo Plano 

São Paulo no último dia 28 de julho de 2021, ampliando entre os dias 

01 de agosto de 2021 a 16 de agosto de 2021, o horário de 

funcionamento das atividades consideradas essenciais de 23 hs para 24 

hs, ampliando-se também a capacidade de pessoas nos 

estabelecimentos fechados de 60% (sessenta) por cento para 80% 

(oitenta) por cento;  

 

Considerando que o Plano São Paulo definiu que a partir de 

17 de agosto de 2021, com a concretização da vacinação dos jovens de 
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até 18 anos, os estabelecimentos passarão a receber 100% (cem) por 

cento de sua capacidade, liberando-se definitivamente os horários de 

funcionamento das atividades 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: 

 

Art. 1º – Fica prorrogada a suspensão das aulas presenciais 

nas escolas públicas Estaduais e Municipais de Matão, entre o dia 30 

de julho de 2021 (30/07/2021) ao dia 16 de agosto de 2021 

(16/08/2021) 

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

integralmente o Plano São Paulo. 
 

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 30 de julho de 2021, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 30 de julho de 2021. 

 

 

 

APARECIDO FERRARI 

 

                    PREFEITO DE MATÃO  
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DECRETO Nº 5.346, de 02 de agosto de 2021. 

Dispõe sobre a proibição do corte e a suspensão dos 
serviços de fornecimento de água no Município de 
Matão e dá outras providências. 

 
 
 
 
 
 

APARECIDO FERRARI, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Matão, DECRETA: 

 

Art. 1º – Fica proibido o corte e a suspensão do serviço de água para 
as ligações residenciais, cujas famílias são vulneráveis socialmente, inscritas na 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no cadÚnico do 
Governo Federal ou inscritas na tarifa social da Concessionária Águas de Matão. 

 
Art. 2º – O corte e a suspensão do fornecimento dos serviços de 

água, deverá seguir os dispositivos da Lei Municipal nº 4.799, de 19 de dezembro 
de 2014, alterada pela Lei Municipal nº 5.331, de 07 de novembro de 2019. 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial, o Decreto Municipal nº 
5.300, de 1º de janeiro de 2021. 

 

  Palácio da Independência, aos 02 de agosto de 2021. 

 

 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito de Matão 
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PORTARIA 14.792, DE 28 DE JULHO DE 2021. 
Nomeia o Sr. JEAN FRANCHI AMICI na Função Gratificada de 
Chefe de Seção de Obras e dá outras providências. 

 
 

 
 
 
 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, usando 
de suas atribuições legais, pela presente Portaria, RESOLVE:  

 
I - Nomear o Sr. JEAN FRANCHI AMICI, ocupante do cargo 

efetivo de Engenheiro Civil, na Função Gratificada de Chefe de Seção de 
Obras, com gratificação de 30% do salário-base, em conformidade com o 
artigo 57, da Lei Municipal nº 2.625/1997, a partir de 01 de agosto de 2021. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2021. 
 
 
 

 
APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA 14.793, DE 28 DE JULHO DE 2021. 
Nomeia o Sr. FERNANDO PORTO na Função Gratificada de 
Chefe de Seção de Pavimentação e dá outras providências. 

 
 

 
 
 
 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, usando 
de suas atribuições legais, pela presente Portaria, RESOLVE:  

 
I - Nomear o Sr. FERNANDO PORTO, ocupante do cargo 

efetivo de Engenheiro Civil, na Função Gratificada de Chefe de Seção de 
Pavimentação, com gratificação de 30% do salário-base, em conformidade 
com o artigo 57, da Lei Municipal nº 2.625/1997, a partir de 01 de agosto 
de 2021. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2021. 
 
 
 

 
APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.794, DE 28 DE JULHO DE 2021. 

Nomeia e empossa a Sra. MARTA TEREZINHA DE ALMEIDA 
no cargo em comissão de Assessor Regional e dá outras 
providências. 

 

 

 

 

APARECIDO FERRARI, 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 e empossar a Sra. MARTA TEREZINHA DE 
ALMEIDA no cargo em comissão de Assessor Regional, lotada no Gabinete 
do Prefeito, referência C-V, com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 
5.028, de 10 de janeiro de 2017, a partir de 02 de agosto de 2021. 

 

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

 

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2021. 

 

 

 
 

  APARECIDO FERRARI 
  Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.795, DE 28 DE JULHO DE 2021. 

Nomeia e empossa o Sr. ANDERSON LUIS MARCELINO no 
cargo em comissão de Assessor Regional e dá outras 
providências. 

 

 

 

 

 

APARECIDO FERRARI, 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 e empossar o Sr. ANDERSON LUIS MARCELINO 
no cargo em comissão de Assessor Regional, lotado no Gabinete do 
Prefeito, referência C-V, com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 
5.028, de 10 de janeiro de 2017, a partir de 02 de agosto de 2021. 

 

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

 

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2021. 

 

 

 
 

  APARECIDO FERRARI 
  Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 027, DE 29 DE JULHO 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 

13ª PATRÍCIA FERNANDA DE SOUZA 48.802.155-8 
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 29 de julho de 2021. 
 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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CONVITE 
 
 

    

 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo,  com 

base nas disposições contidas no § 1º, inciso I, do art. 48, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000 (Lei da Responsabilidade na Gestão Fiscal), CONVIDA a todos os 
interessados para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO E 
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE 
MATÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, a ser realizada no próximo dia 24 
de agosto de 2021, terça-feira, às 18:30 horas, nas dependências da Câmara Municipal 
de Matão. 

 
 

Matão/SP, aos 04 de agosto de 2021. 
 
 

 
  APARECIDO FERRARI 

  Prefeito Municipal 
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MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL JULHO/2021 

    
Nome Tipo Motivo Entrada Saída 

JOSE CLAUDINEI MARCELINO ADMITIDO 07/07/2021 

 

NAYARA FERNANDA VICENTINI ADMITIDO 19/07/2021 

 

JOSE CLAUDINEI MARCELINO DEMITIDO  
06/07/2021 

CLEIDE DE LOURDES FRANCO DEMITIDO  
15/07/2021 

ZELIO LUNARDI DEMITIDO  
15/07/2021 

APARECIDA VICTORETE DA SILVA DEMITIDO  15/07/2021 

CARLOS ALBERTO GONÇALVES DEMITIDO  15/07/2021 

SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA DEMITIDO  15/07/2021 

SANDRA HELENA BONFIM PREVELATO DEMITIDO  15/07/2021 

ZELIA APARECIDA ANACLETO FERRAZ DEMITIDO  20/07/2021 

JOAO GUIMARAES JUNQUEIRA NETO DEMITIDO  27/07/2021 

HELIO ANTONIO GATTI DEMITIDO  28/07/2021 

 

 


