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* REPUBLICADA PARA CORREÇÃO DO Nº DO PROJETO DE LEI 

 
LEI Nº 5.473, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 076/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022 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 2022, 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 2021 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. 
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§ 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 2021, 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: 

I. Prioridade de investimentos nas áreas sociais; 

II. Austeridade na gestão dos recursos públicos; 

III. Modernização na ação governamental; 

IV. 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: 
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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 50 % (cinqüenta 
por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente; 

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; 

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 
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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 2022. 

§ 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 2021, será composta de: 

I. Mensagem; 

II. Projeto de Lei Orçamentária; 

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; 
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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 2021, 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 2021 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; 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

 

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; 

 

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, aos 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

APARECIDO FERRARI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 5.475, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 057/2021 
AUTORIA: Vereadora ANA MARIA FREIRE DA SILVA MONDINI - MDB 
Dá denominação de Devanir da Silva Santos, a Rua 09 do loteamento Parque 
Imperial, na cidade de Matão. 

 
 
 

 

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

 

 
Art. 1º A Rua 09, do loteamento Parque Imperial, com início na Av. 03 e término na Av. 04, 

do Parque Imperial, passa a denominar-se Rua DEVANIR DA SILVA SANTOS.  
       
Parágrafo Único. Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, 

será conservada a denominação ora concedida. 
          
Art. 2º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 

      
  Palácio da Independência, aos 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.476, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 070/2021 
AUTORIA: Vereador LUIZ FRANCISCO FERNANDES 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O COMANDO “MARIA DA 
PENHA” NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU A CRITÉRIO 
DISCRICIONÁRIO, NA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS   

 
 

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

 
 

 
Art. 1º A Câmara Municipal de Matão autoriza o Poder Executivo a criar na estrutura organizacional da 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ou, a critério discricionário, na estrutura da Guarda 
Municipal, o Comando denominado “Maria da Penha” com a finalidade precípua de atuar no atendimento à  
mulher vítima de violência no Município de Matão, regido pelas diretrizes desta Lei e da Lei Federal nº 
11.340/2006 (Lei “Maria da Penha”).   

 
Parágrafo único. A finalidade do Comando “Maria da Penha” é fiscalizar o efetivo cumprimento das 

medidas protetivas de urgência, previstas na Lei “Maria da Penha”, assim como atuar na prevenção, 
monitoramento e acompanhamento de mulheres expostas a constrangimentos por violência doméstica e 
familiar, integrar ações e estabelecer e manter relação direta com a comunidade de modo a assegurar o 
atendimento a  mulheres sujeitas a violência no âmbito doméstico e familiar. 

 
Art. 2º As diretrizes de atuação do Comando “Maria da Penha” são:  
 
I - Prestar orientação no âmbito específico da Lei “Maria  da Penha”;  
 
II - Motivar os servidores e agentes públicos a atuar com sensibilidade e conhecer a realidade das 

vítimas, assim como executar de forma correta e eficaz no  atendimento às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, visando o  atendimento célere, humanizado e qualificado; 

 
III - Orientar o Executivo no controle, acompanhamento e monitoramento dos  casos de violência contra 

a mulher, de modo a reduzir a incidência desse tipo  de ocorrência;  
 
IV - Orientar e garantir o atendimento da mulher, sem vitimização, de forma humanizada  e inclusiva, 

em situação de violência onde houver medida protetiva de urgência, observado o respeito aos princípios da 
dignidade da pessoa humana  e da não discriminação;  

 
V - Viabilizar a integração dos serviços oferecidos às mulheres em situação de  violência.  
 
Parágrafo único. O Comando “Maria da Penha” atuará na fiscalização, proteção, prevenção, 

monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de  violência doméstica ou familiar que possuam 
medidas protetivas de urgência  em situação de violência no município de Matão.  

 
Art. 3º A coordenação geral do Comando “Maria da Penha” competirá à Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, ainda que instalado no âmbito da Guarda Municipal. 
 
§ 1º As ações, a forma de atendimento e a organização interna do Comando “Maria  da Penha” serão 

estabelecidas mediante a instituição de protocolos de atendimento, definição de normas técnicas e 
padronização de fluxos entre o Órgão de coordenação geral e o Comando ora criado, responsáveis pela 
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execução dos  serviços, pautados  pelas diretrizes do art. 2º da presente Lei. 
  
§ 2º Na organização do grupo de trabalho para realização do Comando nos termos definidos e 

estabelecidos na presente Lei, deverá integrar, pelo menos, uma mulher. 
 
Art. 4º A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, em articulação logística com os órgãos 

públicos da União, do Estado e do Poder Judiciário, poderá definir atos complementares que auxiliem e 
garantam a  execução das ações do Comando “Maria da Penha” no Município de Matão,  de forma a não 
onerar a administração municipal.  

 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais  disposições em 

contrário. 

 

 

      
  Palácio da Independência, aos 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.477, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 083/2021 
AUTORIA: Vereador DAVISON JOSÉ TOSADORI – DAVISON SENSEI – PT 
Institui o Dia Municipal da Democracia, no âmbito do Município de Matão na 
forma que indica e dá outras providências. 

 
 
 

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

 
 

 
 

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal da Democracia, no âmbito do Município de Matão, a 

ser realizado anualmente no dia 15 de setembro. 

Art. 2º O evento ora instituído passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município 

de Matão. 

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

 

      
  

 Palácio da Independência, aos 28 de setembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.478, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 075/2021 
AUTORIA: VEREADOR JOSÉ APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS - CIDO 
MOTOS 
Dá denominação de Tereza Pereira Caminotto, a Av. 02 do loteamento Jardim 
Amélia, na cidade de Matão. 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

         Art. 1º A Avenida 02, do loteamento Jardim Amélia, com início na Rua Heraldo de 

Souza Toledo, do Portal Terra da Saudade, e término na Rua 01 do Jardim Amélia, passa a 

denominar-se Avenida TEREZA PEREIRA CAMINOTTO.  

        Parágrafo Único. Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, 

será conservada a denominação ora concedida. 

         Art. 2º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

. 

 

  
 Palácio da Independência, aos 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.479, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 090/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 
Dispõe sobre as atribuições e composição do Conselho Municipal de Cultura 
e dá outras providências. 
 

 
 
 

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

 
 

 
Art. 1º - O Conselho Municipal de Cultura do Município de Matão, vinculado a estrutura 

administrativa do Município, com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, será 
composto e integrado por pessoas indicadas por órgãos governamentais e não-governamentais 
representativos, com a finalidade de promover as políticas de cultura do município.  

 
Art. 2º - O Conselho Municipal de Cultura, para efeito estrutural, funcional e orçamentário será 

vinculado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e funcionará com autonomia administrativa, 
observando as normas fixadas por esta Lei e estabelecidas no seu Regimento Interno.  

 
Art. 3º - O Conselho Municipal de Cultura será composto de 23 (vinte e três) membros, 

observada a representatividade da Administração Pública, dos Produtores Culturais e dos cidadãos 
que representem a sociedade civil matonense nas mais diversas atividades culturais da seguinte 
forma:  

 
I - Como membro nato, o Diretor do Departamento de Cultura (gestor cultural) nomeado através 

de Decreto pelo Executivo junto aos demais representantes de Secretarias, totalizando 7 (sete) 
representantes do Poder Executivo, a saber: 

 
a) Diretor(a) do Departamento de Cultura; 
b) 2 (dois) membros do Departamento de Cultura; 
c) 1 (um) membro do Departamento de Educação; 
d) 1 (um) membro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; 
e) 1 (um) membro da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude; 
f) 1 (um) membro da Secretaria de Administração, Fazenda e Controle Interno. 
 
II - 16 (dezesseis) membros representantes de segmentos que abranjam a pluralidade de 

múltiplas linguagens e representatividades artísticas e culturais, escolhidos através de candidatura e 
eleição aberta entre seus pares, na seguinte proporção:  

 
a) 2 (dois) representantes de associações não governamentais com finalidades culturais;  
b) 1 (um) representante do segmento das artes cênicas;  
c) 1 (um) representante do segmento de dança; 
d) 1 (um) representante do segmento de música; 
e) 1 (um) representante do segmento das artes plásticas; 
f) 1 (um) representante do segmento de audiovisual; 
g) 1 (um) representante do segmento de fotografia; 
h) 1 (um) representante do segmento de artesanato; 
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i) 1 (um) representante do segmento de literatura; 
j) 1 (um) representante do segmento de manifestações populares; 
k) 1 (um) representante de movimentos da diversidade LGBTQIAP+; 
l) 1 (um) representante de movimentos indígenas; 
m) 1 (um) representante do movimento negro; 
n) 1 (um) representante de escola de artes; 
o) 1 (um) representante do Parlamento Jovem. 
 
Parágrafo Único: Para cada membro titular indicado haverá um suplente. 
 
Art. 4º - São atribuições do Conselho Municipal de Cultura:  
 
I - colaborar com o Poder Público na formulação e implantação da política cultural;  
II - assessorar e aconselhar o Prefeito, emitindo pareceres, quando se tratar de elaboração de 

projetos de lei destinados à preservação, conservação, manutenção, recuperação, defesa e melhoria 
da cultura do município, observadas as legislações federal, estadual e municipal;  

III - participar da elaboração e planejamento do desenvolvimento de atividades culturais a serem 
realizadas no município, submetendo-o a homologação do Executivo Municipal;  

IV - auxiliar o Departamento de Cultura no planejamento, promoção e divulgação das atividades 
culturais no âmbito municipal;  

V - sugerir ou organizar campanhas com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da cultura 
no município;  

VI - opinar sobre programas apresentados por instituições culturais para efeitos de recebimento 
de subvenções ou contribuição de qualquer natureza, ou orientá-los para esse fim;  

VII - deliberar sobre a concessão de contribuição financeira ou subvenção a instituições culturais, 
devidamente constituídas, mediante apresentação de plano de aplicação;  

VIII - fiscalizar o emprego de recursos concedidos ou recebidos pelo município; 
IX - opinar sobre convênios recebidos, concedidos ou firmados com entidades ligadas ao 

desenvolvimento de atividades culturais de qualquer natureza.  
 
Art. 5º - Serão realizadas convocações para eleição do representante de todos os segmentos 

dos cargos previstos no artigo 3º, inciso II, alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, da presente lei, sendo 
realizado escrutínio secreto para a escolha, caso o número de inscritos seja superior ao número de 
vagas.  

 
Parágrafo único: A nomeação dos representantes dos segmentos identificados nas alíneas k, l, 

m, n, o do artigo 3º, inciso II, far-se-á pelo Prefeito Municipal, mediante indicação formal dos 
movimentos. 

 
Art. 6º - Os recursos necessários para a manutenção do Conselho e de seus serviços internos 

serão destinados pelo Poder Público Municipal.  
 
Art. 7º - Os membros do Conselho Municipal de Cultura serão nomeados por ato do Prefeito 

Municipal e terão mandato com duração de 03 (três) anos, podendo ser renovado por iguais e 
sucessivos períodos.  

 
Art. 8º - O exercício das funções de Conselheiro é considerado de relevante interesse público e 

não poderá ser remunerado. 
 
Art. 9º – O Conselho elaborará o seu regimento interno no prazo de 90 (noventa) dias a contar 

da posse de seus conselheiros.  
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Art. 10º – O funcionamento, as deliberações e demais normas permanentes, serão previstas no 

regimento interno, elaborado pelo conselho e regulamentado por Decreto.  
 
Art. 11º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente a Lei nº 3.709, de 01 de novembro de 2.005 

  
  
 

 

Palácio da Independência, aos 28 de setembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MATÃO torna público o INDEFERIMENTO do Processo de L.T.A. (Laudo 
Técnico de Avaliação) protocolizado em 08/09/2.021, no Requerimento nº 7.518/2.021-1, em nome da 
CITRO-ONE ALIMENTOS LTDA – E.P.P., no endereço Avenida Quatro, Lotes nºs 16, 17 e 18 da Quadra 
nº 05 – Parque Industrial de Toriba - Matão/S.P., cujo responsável legal é MÁRIO SÉRGIO BESSI e a 
responsável técnica é CRISTIANE ZANNI HUBINGER. O motivo do INDEFERIMENTO é que os CNAEs 
da atividade social desta empresa são ISENTOS da necessidade de análise de LTA, segundo a CVS-01 
de 20/07/2.020.  
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CONVOCAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Matão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento  e   

Recursos Hídricos, CONVOCA os interessados para participar da Assembleia do Segmento Sociedade Civil,  

a ser realizada no dia 06/10/2021  (Quarta – feira) às 15 horas, na Prefeitura Municipal à Rua Oreste 

Bozelli, nº 1165, Centro, para escolha dos representantes titulares e suplentes  para compor o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente -  CMMA, conforme Lei Municipal n° 5.458/2021, sendo: I - 1 (um) 

representantes do Ensino Superior Privado; II - 3 (três) representantes do setor produtivo; III - 1 (um) 

representantes de Organização Não Governamental ambientalista; IV - 3 (três) representantes de Clubes de 

Serviços e Grupos de interesse socioambiental; V - 2 (dois) representantes de entidade de Classe; VI - 3 

(três) representantes de empresas privadas Concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e/ou 

Concessionárias de Rodovias e/ou prestadoras de serviço de limpeza pública. 

 

Matão, 29 de setembro de 2021. 

 
Luis Gonzaga Bussola 

Secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos 
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RESOLUÇÃO SME Nº 01/2021, de 29 de setembro de 2021 
Dispõe sobre a inscrição de novos alunos, a pré-inscrição de gestante, a 

renovação de matrículas e transferências para as Unidades de Educação 

Infantil para o ano letivo de 2022.  

 

  

Considerando a necessidade de proceder o planejamento antecipado para 

atendimento adequado à demanda nas unidades municipais de Educação Infantil; 

 

Considerando a necessidade de dar transparência à população quanto às datas e 

regras que regem o processo de levantamento de demanda por vagas na Educação Infantil na Rede 

Municipal de Ensino; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 5347, de 04 de agosto de 2021, que dispõe 

sobre a medidas de contenção à proliferação da Pandemia gerada pela COVID 19, alterando o 

Artigo 1º e acrescentando os parágrafos 1º e 2º do Decreto 5.345, de 30/07/2021; 

 

Considerando a Portaria 001, de 13 de Agosto de 2021 que normatiza o retorno às 

aulas presenciais nas Escolas Municipais de Matão; 

  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas  

atribuições legais conferidas pela Portaria  nº 14.524, de 04 de janeiro de 2021,  

  

RESOLVE:  

  

CAPÍTULO I 

DAS INSCRIÇÕES PARA ALUNOS NOVOS, PRÉ-INSCRIÇÃO DE GESTANTE, 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA 

  

Artigo 1º - A inscrição de novos alunos, a pré-inscrição de gestantes, a renovação de 

matrículas e a solicitação de transferência para o ano letivo de 2022 nas Unidades Municipais de 

Educação Infantil serão realizadas no período de 04 a 20 de outubro de 2021, de acordo com a 

seguinte organização:  

 

I – A inscrição de novos/as alunos/as e a pré-inscrição de gestantes será feita por 

meio de:  

a)  atendimento presencial, nas Unidades Municipais de Educação Infantil, de 

segunda-feira a sexta-feira das 08h00 (oito horas) às 11h00 (onze horas) e das 13h30min (treze 

horas e trinta minutos) às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos).  

A renovação de matrícula, para os/as alunos/as regularmente matriculados e que 

permanecerão na Educação Infantil, ocorrerá de forma automática, por meio de procedimentos 

internos, sem a necessidade de solicitação ou de comparecimento dos responsáveis na unidade 

escolar;  
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A solicitação de transferência, devido à alteração de endereço, deverá ser solicitada, 

pelos responsáveis, na unidade em que a família pretende matricular a criança no ano letivo de 

2022, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 (oito horas) às 11h00 (onze horas) e das 13h30min 

(treze horas e trinta minutos) às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos).  

  

Artigo 2º - Para efetuar a inscrição e solicitação de transferência são necessários os 

seguintes documentos:  

I –  Cópia da certidão de nascimento da criança;  

II – Cópia e apresentação de Carteira de Trabalho ou documento equivalente 

(declaração de trabalho, holerite), que comprove o trabalho da mãe ou responsável legal pela 

criança, em caso de inscrição para período integral para todas as turmas; 

III – Cópia do comprovante de domicílio atualizado, preferencialmente, em nome 

dos pais ou dos responsáveis legais pela criança;   

IV – Cópia do RG e CPF dos pais ou dos responsáveis legais pela criança;  

V – Declaração da situação vacinal da criança emitida pelo Serviço de Saúde.  

VI – Caso faça parte de algum Programa do Governo Federal (Bolsa Família, Bolsa 

Escola, etc), xerox do cartão. 

 

Artigo 3º - Para efetuar a pré-inscrição de gestante são necessários os seguintes 

documentos:  

I – Cópia do RG e CPF da gestante;  

II – Cópia e apresentação de Carteira de Trabalho ou documento equivalente 

(declaração de trabalho, holerite), que comprove o trabalho da gestante;  

III - Cópia do comprovante de domicílio atualizado, preferencialmente, em nome da 

gestante.  

  

  

Artigo 4º - As inscrições de alunos/as obedecerão às seguintes instruções gerais:  

I - Os interessados em inscrições para as Unidades Municipais de Educação Infantil 

deverão comparecer na unidade mais próxima à sua residência, conforme endereços descritos no 

anexo;  

II - No ato da inscrição, será gerado um protocolo comprovando a efetivação da 

inscrição. Esse protocolo deverá ser guardado pela família;  

III - Os dados prestados e a documentação apresentada poderá ser alvo de 

verificação e, se constatada alguma inveracidade, os/as responsáveis pelo seu fornecimento ficam 

sujeitos às penalidades previstas em Lei;  

IV - As relações das crianças classificadas serão divulgadas nas respectivas Unidades 

Municipais de Educação Infantil no dia 25 de Outubro de 2021;   

V- Os responsáveis deverão comparecer às Unidades Municipais de Educação 

Infantil, no período de 25 de Outubro a 05 de Novembro 2021, para confirmar a matrícula das 

crianças classificadas;  

VI - A não confirmação da matrícula, no período acima previsto, implicará na 

desistência da vaga, sem qualquer comunicação prévia aos pais e/ou responsáveis legais;   

VII- O preenchimento de vagas eventuais que surgirem, ocorridas em virtude da 

desistência ou transferência de alunos/as, será feito com as crianças excedentes, mediante chamada 
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para matrícula, pela direção das Unidades Municipais de Educação Infantil, após início do ano 

letivo;  

VIII- Os responsáveis por alunos/as que já frequentam as Unidades Municipais de                      

Educação Infantil, no corrente ano letivo, cuja renovação de matrícula ocorreu de forma automática, 

estão isentos da apresentação dos documentos acima mencionados, exceto do comprovante de 

trabalho da mãe ou do responsável legal pela criança, em caso da vaga pretendida ser em período 

integral para todas as turmas e do comprovante de endereço em caso de mudança do mesmo. A 

entrega desses documentos será organizada de acordo com organizações internas e cronograma 

elaborado em cada unidade.  

  

Artigo 6º - As solicitações de vagas realizadas, após este período de inscrição, 

poderão ser atendidas, a partir do início do ano letivo de 2022. Para tanto, serão levantadas as 

eventuais vagas existentes no município, independentemente, da unidade mais conveniente para a 

família da criança.   

  

Artigo 7º A documentação que comprova o trabalho da mãe e/ou responsável legal 

pela criança deverá obrigatoriamente ser apresentada no ato da inscrição. A documentação deverá 

ser comprovada pelo/a Diretor/a de Escola, para que a vaga seja concedida, e deverá ser renovada, a 

cada seis meses, ou sempre que houver necessidade.   

  

Artigo 8º Em razão da necessidade de contenção da disseminação da COVID-19, no 

ato da confirmação de matrícula, será informada à família, a possibilidade ou não de atendimento 

presencial da criança.   

  

CAPÍTULO II  

DAS MEDIDAS ATINENTES AO ATENDIMENTO PRESENCIAL  

  

Artigo 9º - Visando evitar os riscos de contágio e de disseminação da COVID-19, 

nas Unidades de Educação Infantil:  

I - O atendimento nas Unidades de Educação Infantil será prestado de acordo 

com as orientações previstas na Portaria nº001 de 13/08/2021; 

II - O atendimento presencial seguirá os protocolos de segurança, fiscalizado 

pela Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia COVID 19; 

III É obrigatória a utilização de máscaras pelas pessoas que comparecerem nas 

Unidades Municipais de Educação Infantil; 

IV- Serão estabelecidas quantidades máximas diárias de atendimentos 

presenciais;  

V- No local destinado para a realização da inscrição, o atendimento será 

individualizado, sendo que a pessoa a ser atendida deverá ingressar na unidade, preferencialmente, 

desacompanhada e, obrigatoriamente, utilizando máscara;  

VI- Deverá ser observada a distância mínima de 1m (um metro) entre cada pessoa 

a ser atendida que se encontre no local designado para a realização da inscrição; e  

VII – Caso haja necessidade, serão organizadas filas externas, observada a distância 

de 1 m (um metro) entre as pessoas a serem atendidas.  
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Art. 10 Nas Unidades Municipais de Educação Infantil, para o atendimento  

presencial ao público:   

  

I – É obrigatória a disponibilização de álcool em gel para as pessoas que estiverem 

em atendimento;   

 

II- Recomenda-se que o ato de atendimento ao público, para fins de inscrição para 

2022, seja feito em locais de ampla ventilação com preferência para áreas abertas ou ar livre.  

  

Art. 11 O acesso às unidades escolares está condicionado à aferição de temperatura 

corporal por mecanismo não invasivo.   

  

Parágrafo único. Em sendo verificado estado febril, a pessoa será encaminhada ao 

serviço público municipal de saúde para a adoção do protocolo cabível.   

  

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS ATINENTES AOS EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

  

Art. 12 Os empregados públicos, que realizarem atendimento presencial ao público, 

deverão:   

I – Realizar a desinfecção de sua estação de trabalho com solução desinfetante, 

a cada atendimento realizado; e   

II – Obrigatoriamente utilizar máscaras. 

  

Parágrafo único. O disposto neste artigo constitui obrigação de cada empregado 

público, devendo o superior hierárquico certificar o seu cumprimento, sob pena de falta funcional 

de ambos.  

  

Artigo 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

  

  

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE MATÃO, aos 29 (vinte e 

nove) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um).  

  

  

ALEXANDRE LUIZ MARTINS DE FREITAS 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
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Anexo 

 

Locais: 

01-EMEI Profº Darcy Dalle Vedove 

Rua Olindo Frigieri-181-Parque Aliança 

Fone: 3382-1012 

Diretora: Ivana Martins Fernandes 

 

02- EMEI. “Profª.  Catharina Toledo Gerdis 

Rua Manoel Gimenez, nº 800 - V. Pereira  

Fone: 3384-8351 

Diretora: Lucinéia Aparecida Stinatti Dantas 

 

03- EMEI. "Profª. Clarice Mendonça"  

Rua Alexandre Dalle Vedove, nº 545 - Vila Santa Cruz  

Fone: 3384-7291 

Diretora: Andréa Cristina Carmeis Bonifácio 

 

04- EMEI. "Profª. Elizinha Bueno" 

Rua Serafim Hermida Soares, nº 410 - Jardim Paraiso  

Fone: 3384-8332 

Diretora: Verônica Quirino da Costa Silva 

 

05- EMEI. "Profª. Helena Lian" 

Rua Alagoas, nº 670 - Jardim do Bosque   

Fone: 3384-9610 

Diretora: Naiara Cristina Gomes 

 

06- EMEI. "Profª. Ires Bocchi Marchezan" 

Av. Aquelino Benassi, nº 525 - Jardim São José   

Fone: 3394-2053 

Diretora: Silvia Helena Cerqueira Oliveira 

 

07- EMEI. "Profª. Italina Freitas Ferreira Caruzo" 

Av. Brasil, nº 1.500 - Vila Cardim  IV – CAIC   

Fone: 3383-7411 

Diretora: Francisca Gomes da Silva 

 

08- EMEI. Centro Social “João Nonis 

Rua João Cechetto, 771  -  V. Cardin   

Fone: 3382-6644 

Diretora: Joana D’Arc Soares 
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09- EMEI. "Profª. Maria Améllia Ortiz Gandini" 

Rua Maria Campos Salto, nº 1.730 - Jardim Alvorada  

Fone: 3384-8202 

Diretora: Dulcinéia Neves 

 

10- EMEI. "Mário Gandini” 

Rua Sebastiana S. De Moraes, nº 803  -   Senhor Bom Jesus 

Fone: 3382-1010 

Diretora: Rosemere Cândido Barranco Jacintho 

 

11- EMEI. "Prof. Sigmar José Groppa" 

Av. Monte Alto, nº 915 - Jardim Cambuí  

Fone: 3382-6775 

Diretora: Mariusa Dourado Zanoni 

 

12- EMEI. da "Fazenda Tamanduá" 

Fazenda Tamanduá 

Fone: 3383-3000 - Ramal: 3124 

Coordenadora: Rosalina do Nascimento 

 

13- EMEI. "Profª. Vera Gonçalves de Mattos" 

Rua Arthur Ribeiro, nº 770 - Bairro Alto  

Fone: 3382-6773 

Diretora: Maria Neusa Santos 

 

14- EMEI. "Profª. Verônica Dropello" 

Av. 15 de Novembro, nº 350 – Centro  

Fone: 3382-6772 

Diretora: Amélia Cristina Simões Almeida 

 

15- EMEI. "Profª. Violeta Ribeiro Lopes" 

Rua José Camargo Ferreira, nº 105 - Jardim Balista   

Fone: 3382-6774 

Diretora: Paula Cristina Tomé Pereira Alegrâncio 

 

16- EMEI. "Zulmira Prandi Grigolli" 

Rua Primo Zanazzi, s/nº - São Lourenço do Turvo  

Fone: 3389-1200  

Diretora: Samara Aparecida Marão Betti 

 

17-EMEI.  “Prefeito João Fechio” 

Av. Oneida Travassos Dourado, 120  - Nova Cidade  
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Fone: 3384-5101 

Diretora: Natália Barbosa Ramos 

 

18- CRECHE “Nelson Chiozzini” 

Av. José Carlos Rueda, 954 Jardim Popular 

Fone: 3382-1188 

Diretora: Alessandra Aparecida da Mota 

 

19- CRECHE - “Albina Marchesan Freitas” 

Av. Hermelinda Gasparini Furini, 150 – Azul Ville 

Fone: 3382-6654 

Diretora: Angélica Turcatto Gimenes Marchesan 

 

20- CRECHE –“Apparecida Ragassi Masselani” 

Rua Thomaz Spinelli, 260 – Parque Aliança I 

Fone: 3384-8555 

Diretora: Jaqueline Helena Silva e Silva 

 

21- Centro Social “Ferminio Fécchio”  

Av. Taquaritinga, 1560- Jardim das Acácias 

Fone: 3382-6833 

Diretora: Renata Araújo Gaino Gatti 

 

22- EMEI/Creche Casal Paulo Marcondes Ciarlo e Maria de Lourdes Cintra Silva Marcondes 

Ciarlo” 

Av. José Gonçalves, 2155 – Laranjeiras II  

Diretora: Solange Cristina Pinto Rodrigues 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

 

 
PORTARIA  Nº 14.823  , 23 DE  SETEMBRO  DE  2.021. 

Extingue comissão instituída pela Portaria nº 12.510, 
de 21 de Março de 2016 (Comissão de Regularização 
Fundiária, bem como as comissões mencionadas pelas 
Portarias nº 13.372/2019 e 14.813, de 03 de Setembro 
de 2021 e dá outras providências. 

 

 
                      APARECIDO FERARRI, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, considerando que a comissão de regularização 
fundiária cumpriu o mister de formalizar minuta de projeto de lei e que os atos 
afetos a regularização fundiária no município de Matão estão e serão efetuados 
pelo executivo municipal, bem como pela Secretaria de Obras, Desenvolvimento 
Urbano, Trânsito, Segurança Pública, Defesa Civil e Habitação, R E S O L V E: 

 
Artigo 1º - Fica extinta a comissão criada pela Portaria nº 

12.510, de 21 de Março de 2016 (comissão de regularização fundiária), bem 
como as comissões mencionadas pelas Portarias nº 13.372/2019 e 14.813, de 03 
de Setembro de 2021. 

 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

Palácio da Independência, aos 23 de setembro de 2021. 
 
 

 

                      APARECIDO FERARRI 

                          Prefeito Municipal 
 

 
 


