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LEI Nº 5.490, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 092/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Autoriza a doação de imóvel em cumprimento ao artigo 4º da Lei 
Municipal nº 4.433, de 21 de dezembro de 2.011 e dá outras providências. 
 

 
 

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

 
 

Art. 1º  - Fica a Prefeitura Municipal de Matão, em atendimento ao Requerimento nº 5.100, de 18 de 
junho de 2.021 e com base no artigo 4º da Lei Municipal nº 4.433, de 21 de dezembro de 2.011, Laudo 
Pericial datado de 07 de julho de 2.021 e Laudo de Avaliação datado de 17 de setembro de 2.021, 
elaborados por comissão especialmente designadas pelas Portarias nºs 14.766, de 25 de junho de 2.021 e 
14.818, de 10 de setembro de 2.021, respectivamente, autorizada a alienar por doação, à empresa 
CLAUDINEZ JOSÉ DE SOUZA MEI, o imóvel designado sob lote nº 09 da Quadra 11, situado na Av. São 
Paulo, nº 1.893, no loteamento Portal Terra da Saudade, com 450,00 m2, objeto da matrícula nº 31.690 de 
ordem, em face a empresa concessionária ter cumprido todas as obrigações donatárias determinadas pela 
referida Lei Municipal nº 4.433/2.011. 

 
Art. 2º - A donatária e ou seus sucessores, deverão continuar exercendo sua atividade finalidade 

pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos a contar da data da lavratura da escritura de doação, sendo que 
durante esse período o imóvel não poderá ser alienado ou penhorado. 

 
Art. 3º - Fica assegurada à Prefeitura Municipal de Matão, a preempção ou preferência do imóvel 

ora doado, devendo o município ser notificado por escrito, com prazo mínimo de sessenta dias, para 
exercer o seu direito de prelação, nos termos do artigo 513, § único do Código Civil. 

 
Art. 4º - As cláusulas de Impenhorabilidade, Inalienabilidade, Preempção ou Preferência, deverão 

constar da escritura de doação, sob pena de nulidade, cujo não cumprimento acarretará na retrocessão do 
imóvel ao patrimônio da municipalidade. 

 
Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta da donatária. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Palácio da Independência, aos 20 de outubro de 2021. 
 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.491, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 098/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Institui o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM e dá outras 
providências. 
 

 
 

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

 
Art. 1º - Fica criado o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FEBOM, com a finalidade de prover 

recursos para a aquisição de bens, viaturas, equipamentos, materiais, construções e despesas com 
serviços e pessoal necessários ao desempenho das atividades de bombeiros, o qual ficará vinculado à 
Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 
Parágrafo único: O Fundo Especial de que trata este artigo será identificado pela sigla FEBOM – 

Fundo Especial do Corpo de Bombeiros e obedecerá à Lei Orçamentária Anual, à Lei Orgânica do Município 
e demais normas pertinentes. 

 
Art. 2º - As receitas do FEBOM serão constituídas de: 
 
I - auxílios, subvenções ou doações de instituições públicas e privadas, destinadas ao Corpo de 

Bombeiros de Matão; 
II - recursos decorrentes de alienação de bens, viaturas, equipamentos e materiais considerados 

inservíveis ou obsoletos, desde que utilizados pelo Corpo de Bombeiros; 
Ill - quaisquer outras rendas relacionadas com a atividade de bombeiros; 
IV – recursos advindos da coparticipação de outros Municípios da área de atuação do serviço, 

ajustados em convênio que regule a utilização de bens, viaturas e equipamentos; 
V – receitas financeiras provenientes da aplicação de recursos do FEBOM; 
VI - recursos/receitas decorrentes de Termos de Ajuste de Conduta homologados pelo Poder 

Judiciário; 
VII - recursos/receitas municipais provisionados para o Corpo de Bombeiros aprovados em L.D.O.  
 
Parágrafo único: As receitas e despesas integrarão a Lei Orçamentária Anual, por meio dá 

respectiva previsão, ou serão integradas mediante créditos adicionais, autorizados por lei. 
 
Art. 3º – Os recursos obtidos pelo Fundo serão obrigatoriamente depositados em instituições 

financeiras oficiais em conta especial do FEBOM, que será gerida por um Conselho Gestor, compostos 
pelos seguintes membros: 

 
I - um representante do Gabinete do Prefeito Municipal de Matão; 
II - Comandante do Corpo de Bombeiros, ou seu representante legalmente constituído; 
III - um representante indicado pelo Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Controle 

Interno; 
IV - um representante da sociedade civil a ser indicado por sindicatos e entidades de categoria 

econômica; 
 
Parágrafo único: O mandato do Conselho Gestor será de 03 (três) anos, sendo permitida uma 

única recondução. 
 
Art. 4º - A Diretoria Executiva do Conselho Gestor será composta por Presidente, Vice Presidente e 

Secretário, eleitos dentre os membros efetivos do conselho na primeira reunião realizada no mandato. 
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Parágrafo único: O mandato dos membros da Diretoria Executiva do Conselho Gestor será de 3 

(três) anos, sendo permitida uma única recondução. 
 
Art. 5º - O Conselho Gestor delibera por meio de voto de seus membros, facultando-se a 

justificativa de seu voto, sendo as decisões tomadas por maioria simples, desde que contando com a 
maioria absoluta das reuniões. 

 
Art. 6º - A decisão para aplicação dos recursos do FEBOM, previstos no Orçamento Anual ou em 

créditos adicionais, é da competência do Conselho Gestor, cabendo ao serviço administrativo da Prefeitura 
Municipal a prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos na legislação vigente, observadas as 
normas aplicáveis quanto à aquisição e alienação de bens públicos, contratação de compras e serviços e 
tudo o mais que for estabelecido para a despesa pública. 

 
Art. 7º - Os bens adquiridos com recursos do FEBOM serão destinados exclusivamente aos 

serviços de Bombeiros e incorporados ao patrimônio público municipal. 
 
Art. 8º - O saldo positivo dos recursos do FEBOM, apurado no final do exercício financeiro, será 

transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo Fundo como receita, desde que previsto no 
orçamento do exercício seguinte, ou será aplicado mediante crédito adicional, autorizado por lei, em favor 
do FEBOM. 

 
Art. 9º - Os membros do Conselho Gestor são responsáveis pela aplicação dos Recursos do Fundo, 

cabendo-lhes avaliar as despesas realizadas, bem como a política de investimentos apresentada pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, na cidade de Matão. 

 
Art. 10º - A Conta bancária do FEBOM somente será movimentada mediante a assinatura, em 

conjunto, do Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho Gestor, que de tudo prestarão contas à 
Administração Municipal, para o acompanhamento e prestação de contas nos prazos e na forma prevista 
em Lei. 

 
Art. 11º - O mandato dos membros do Conselho Gestor coincidirá com o do Prefeito Municipal, 

sendo suas funções exercidas gratuitamente e consideradas como de prestação de serviços relevantes ao 
Município. 

 
Art. 12º - O Poder Executivo regulamentará por Decreto, no que couber, a presente Lei, 

estabelecendo o local, o período e a forma de reunião do Conselho Gestor, bem como a forma de admissão 
e substituição de seus membros, além de estabelecer normas peculiares de controle gerencial para a 
avaliação dos resultados em termos de custo/benefício. 

 

Palácio da Independência, aos 20 de outubro de 2021. 
 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.826, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
Dispõe sobre a instituição da Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil - COMDEC. 
 

 
APARECIDO FERRARI, 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 que alguns servidores que figuravam como 
membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, 
desligaram-se do serviço público municipal; 

 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Fica instituída a Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil – COMDEC no âmbito do Município de Matão-SP. 
 
Art. 2º - Ficam nomeados para integrar a referida Comissão, os 

servidores: LUCIANO GONÇALVES LEITE (como Coordenador) e 
os Membros: JEAN FRANCHI AMICI, MARCO AURÉLIO DE 
CASTRO, GERALDO LESBÃO MEIRA, WANDERLEY RINCO, 
VANDERLANDIO SOARES DE LIMA, CARLOS JOSÉ FAGLIONI, 
SEBASTIÃO DE DEUS MOREIRA e MARCOS ANTONIO TROLI. 

 
Art. 3º - As funções de Coordenador e de membros do COMDEC 

não serão remuneradas, mas consideradas de relevante interesse público. 
 
Art. 4º - A Comissão terá o múnus público de se reunir e 

produzir relatórios referentes aos assuntos pertinentes à Defesa Civil, 
sempre que necessário, opinando e determinando ações preventivas ou 
corretivas que deverão ser cumpridas a posteriori pelos demais órgãos da 
Administração. 

 
Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 
nº 13.209, de 09 de maio de 2017. 

 
 
Palácio da Independência, aos 07 de outubro de 2.021. 
 
 
 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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 PORTARIA Nº 14.828, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. 
Altera a constituição da Comissão Permanente Coordenadora e de 
Elaboração do Serviço de Inspeção Municipal para os Produtos de Origem 
Animal – S.I.M.P.O.A. 
 
 
 
 
 
APARECIDO FERRARI, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, usando 

de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 7º, da Lei Municipal nº 2.404,   
de 08 de dezembro de 1994, pela presente Portaria, R E S O L V E: 

 
I – Alterar a constituição da comissão Permanente Coordenadora e de 

Elaboração do Serviço de Inspeção Municipal para os Produtos de Origem Animal - 
S.I.M.P.O.A, que passa ser composta pelos seguintes membros: 
 
 
Órgão ou Entidade Representada   Representante 
 
Divisão de Saúde do Município     Luiz Antonio Gomes 
Departamento de Agricultura e Abastecimento   Luiz César Manhani 
Sindicato do Comércio Varejista de Matão   Antônio Geraldo Giannini  
Associação Comercial e Empresarial de Matão  Eduardo Fernandes Júnior  
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural   Luiz Gonzaga Bussola 
Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo   Rosângela de Souza Falconi 

 
 
II – As funções dos membros designados pela presente Portaria não serão 

remuneradas, sendo considerados relevantes serviços prestados à comunidade. 
 

 

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

 
   

 

  Palácio da Independência, a 18 de outubro de 2021. 
 

 

 

  APARECIDO FERRARI 
           Prefeito de Matão 
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PORTARIA Nº 14.830, DE 18 DE OUTUBRO DE 2.021. 
Dispõe sobre a nomeação de membros para compor o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

 
APARECIDO FERRARI, 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 o disposto no artigo 3º da Lei Municipal nº 2.203, 

de 24 de março de 1.993, que instituiu o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural;  R E S O L V E: 

 
Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural de Matão, abaixo nominados: 
 

▪ REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO: 

▪ Titular: Luiz Gonzaga Bussola 

▪ Suplente: Luiz Cesar Manhani  

 

▪ REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO: 

▪ Titular: Luís Otávio Vieira Guimarães 

▪ Suplente: Welinton Henrique Calera 

 

▪ REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

▪ Titular: Érica Ybarra Tanuri de Godoy 

▪ Suplente: Érica Tomé Moraes 

 

▪ REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
MATÃO: 

▪ Titular: Claudemar Pinotti 

▪ Suplente: Sergio Aparecido Ferreira 

 

▪ REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE MATÃO: 

▪ Titular: Alsemo Tomaz de Miranda 

▪ Suplente: Vicente Sales Felix 
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▪ REPRESENTANTE DA IMPRENSA LOCAL: 

▪ Titular: Márcia Maria Soares Batista  

▪ Suplente: Rodrigo Lozano 
 

 

▪ REPRESENTANTE DOS PRODUTORES RURAIS DE MATÃO: 

▪ Titular: Gustavo Francisco Bernardi 

▪ Suplente: Antônio Cuzin 
 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

   

Palácio da Independência, aos 18 de outubro de 2021. 

 
 

 
 

APARECIDO FERRRARI 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 002/2021, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. 

Fixa prazo e normas para a retomada das aulas e atividades presenciais 

obrigatórias do Sistema de Ensino de Matão, e dá outras providências. 

 

 

Alexandre Luiz Martins de Freitas, Secretário Municipal de Educação 

e Cultura do Município de Matão, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais e  

 

 Considerando que o município está atendendo presencialmente, 

em sistema de revezamento, desde o dia 23 de agosto de 2021; 

 Considerando que os indicadores da pandemia seguem em 

tendência acelerada de queda; 

 Considerando que a retomada das aulas presenciais ocorre com 

grande adesão dos estudantes e apoio de suas famílias; 

 Considerando que a falta das aulas presenciais causa enorme 

prejuízo para os estudantes, notadamente nos seguintes aspectos: 

(a) as graves lacunas de aprendizagem; 

(b) ampliação das desigualdades educacionais; 

(c) aumento do abandono e da evasão escolar. 

 Considerando a Deliberação do Conselho Estadual de Educação 

nº 204/2020; 

Resolve: 

 

Art. 1º - As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas 

integralmente com o objetivo de atender 100% dos estudantes; 

 

§ 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade dos estudantes frequentarem as aulas e 

atividades presenciais na escola, a partir do dia 3 de novembro de 2021. 

§ 2º - Estão isentos da obrigatoriedade as crianças de 0 a 3 anos de idade. 

 

Art. 2º - A retomada integral das aulas e demais atividades presenciais, nos termos do 

artigo 1º, deverá ocorrer com a observância das seguintes condições: 
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I – planejar e realizar as atividades escolares de modo a evitar aglomeração 

garantindo os demais Protocolos Setoriais da Educação; 

II – seguir os protocolos sanitários como uso de máscara e lavagem de mão ou uso de 

álcool gel, as orientações das autoridades de saúde, em especial aquelas emanadas 

do Ministério da Saúde, Anvisa e da Secretaria Municipal de Saúde; 

III – realizar o monitoramento de risco da propagação da Covid-19, comunicando os 

casos suspeitos; 

 

§ 1º -  A presença do estudante nas atividades escolares não será obrigatória quando: 

a) discentes, cujo estado de saúde recomende condições especiais de atividades 

escolares de aprendizagem e avaliação devendo apresentar atestado médico; 

b) gestante ou puérpera; 

c) a partir de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19 e que não tenha 

completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19; 

d) menor de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19. 

 

§ 2º - As instituições de ensino deverão manter roteiro de estudo para os estudantes 

que se enquadrarem nos casos previstos no parágrafo anterior,  com exceção das 

crianças de 0 a 3 anos, que terão apenas o ensino presencial, já que a etapa não é 

obrigatória.  

 

Art. 3º - A carga horária mínima anual obrigatória, ao final de 2021, será de 800 horas 

de efetivo trabalho escolar para os ensinos fundamental e médio. 

 

Parágrafo único: Todas as atividades realizadas deverão estar registradas. 

 

 

Matão, aos 21 de outubro 2021. 

 

 

          Alexandre Luiz Martins de Freitas 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 

 

 

 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

 

 

 

 

 

 


