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*Republicada por incorreção na ementa 
 
LEI Nº 5.506, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 115/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DE PROGRAMAS E DEMONSTRATIVOS, A 
QUE ALUDE O ARTIGO 24, DA LEI Nº 5.473M DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, 
LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MATÃO PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.  

 
 
 

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

Art. 1º - Os Anexos V e VI, previstos no artigo 24, da Lei nº 5.473, de 21 de setembro de 2021, 
relativos aos Programas 0000 e 0002, ficam alterados das suas redações originárias, passando a vigorar 
com a redação dos novos anexos modificativos, que doravante passam a integrar a presente lei. 

 
Parágrafo único – Os novos anexos citados no “caput” do presente artigo contemplam as 

justificativas das alterações processadas, na conformidade das padronizações editadas pelo Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 08 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.512, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 089/2021 
AUTORIA: Vereadora ANA MARIA MONDINI – MDB 
Dispõe sobre o tombamento do Conjunto Poliesportivo “Dr. Laert José 
Tarallo Mendes”, como patrimônio histórico e cultural do município de 
Matão e dá outras providências. 

 
 
 

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

Art. 1° Fica pela presente lei tombado como patrimônio histórico e cultural do Município de 
Matão, o Conjunto Poliesportivo “Dr. Laert José Tarallo Mendes”. 

Art. 2° O tombamento de que trata a presente lei deverá constar do Livro do Tombo Histórico e 
Cultural, destinado a registrar os tombamentos históricos e culturais verificados no Município. 

Art. 3° O bem tombado de que trata este artigo tem caráter significativo e emblemático. 

Art. 4° Para o perfeito funcionamento da infraestrutura do Conjunto Poli-Esportivo “Dr. Laert José 
Tarallo Mendes”, poderão ocorrer alterações e adequações, de acordo com as necessidades de 
atendimento das normas vigentes. 

Art. 5° Esta lei atenderá o disposto no art. 289 da LOM e a integralidade das regulamentações 
previstas na Lei Ordinária n° 4.392, de 14 de outubro de 2011. 

 

 

Palácio da Independência, aos 16 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.513, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 105/2021 
AUTORIA: Vereador PAULO BERNARDI – MDB 
"CRIA A FEIRA DE ARTESANATO, ARTES E ANTIGUIDADES NO MUNICÍPIO 

DE MATÃO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
 

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

Art. 1° Fica criada a Feira de Artesanato, Artes e Antiguidades no Município de Matão, 
destinada à venda, exposição e troca de mercadorias. 

 
Art. 2º A Feira de Arte, Artesanato e Antiguidades atenderá os seguintes princípios: 
I - liberdade de expressão da atividade artística, nos termos do artigo 5°, inciso IX, da 

Constituição Federal; 
II - desenvolvimento do empreendedorismo;  
III - sustentabilidade do evento; 
IV - fomento ao turismo na cidade; 
V - desenvolvimento da cultura. 
 
Art. 3° A Prefeitura, em 30 dias, por meio de Decreto Municipal, irá disciplinar a criação, 

oficialização e extinção das Feiras de Artesanato, Artes e Antiguidades, assim como a supervisão da 
fiscalização do seu funcionamento. 

 
Art. 4º Somente poderão participar da feira os expositores credenciados e somente poderão 

ser expostos os produtos para os quais tenha sido credenciado. 
 
Art. 5° A Feira de Artesanato, Artes e Antiguidade poderá ser composta por um ou mais dos 

seguintes grupos: 
I - Grupo 1 - Artes plásticas/visuais;  
II - Grupo 2 - Artesanato; 
III - Grupo 3 - Alimentação/comida de rua; 
IV - Grupo 4 - Antiguidades, "Colecionismos", Produtos "Vintage" e Brechós; 
V - Grupo 5 - Plantas ornamentais; 
VI - Grupo 6 - Pedras; 
VII - Grupo 7 - Atividades sociais, educacionais, culturais e esportivas; 
VIII - Grupo 8 - Sustentabilidade e Economia Solidária. 
 
Art. 6° Poderão ser credenciados para expor na Feira de Artesanato, Artes e Antiguidades 

apenas pessoas físicas, maiores de idade ou emancipadas na forma da lei, ainda que na condição de 
empresário individual, vedada a participação de pessoa jurídica, exceto as entidades assistenciais ou 
filantrópicas regularmente constituídas. 

 
Art. 7º Para participação na Feira, será pago pelo expositor um valor a título de preço público, 

que será fixado e disciplinado em Decreto Municipal por parte do Poder Executivo. 
 
Art. 8° São deveres do expositor: 
I - estar devidamente credenciado na Prefeitura; 
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II - expor ou comercializar apenas os produtos para os quais tenha sido credenciado; 
III - observar, rigorosamente, os dias e horários de funcionamento da feira, na forma prevista 

em Decreto do Poder Executivo; 
IV - utilizar, rigorosamente, o espaço demarcado para a instalação de seu equipamento, na 

forma estabelecida em Decreto do Poder Executivo ; 
V - portar, obrigatoriamente, a credencial durante o evento; 
VI - exercer pessoalmente sua atividade, exceto no caso de doença comprovada por atestado 

médico, quando poderá ser substituído, devidamente identificado como tal, conforme determinado em 
Decreto Municipal; 

VII - manter limpa a área onde se encontra instalado seu equipamento; 
VIII - agir com compostura, discrição e urbanidade no trato com o público; 
IX - observar, quando da comercialização de alimentos, as normas higiênico-sanitárias e, 

quando da exposição ou comercialização de plantas ornamentais, as normas ambientais, 
estabelecidas na  legislação em vigor; 

X - preservar a arborização, gramados e áreas ajardinadas do local de exposição; 
XI - promover a revalidação de sua matrícula junto à Prefeitura, na forma prevista no Decreto; 
XII - efetuar, tempestivamente, o pagamento do preço público devido à Municipalidade e das 

despesas decorrentes da realização do evento, conforme determinado no Decreto. 
 
Art. 9° É vedado ao expositor, sob pena de sujeitar-se às penalidades administrativas, civis e 

criminais cabíveis: 
I - ceder, emprestar ou transferir, a qualquer título, o espaço a ele destinado para expor ou 

comercializar seus produtos; 
   II - comercializar ou manter sob sua guarda objetos ou obras de procedência duvidosa ou 

ilícita; 
III - expor ou comercializar, por qualquer meio, material pornográfico; 
IV - comercializar, para consumo imediato, qualquer espécie de bebida em vasilhame de vidro; 
V - expor ou comercializar produtos químicos e fármaco-químicos; 
VI - expor ou comercializar aparelhos eletrodomésticos ou 

eletroeletrônicos, salvo os que constituem antiguidades; 
VI - expor ou comercializar materiais explosivos, como fogos de artifício ou similares; 
VII - expor ou comercializar armas brancas ou de fogo, salvo as que constituam antiguidades e 

não tenham potencial lesivo; 
VIII - expor ou comercializar artigos e materiais de uso exclusivo das Forças Armadas, salvo os 

permitidos por lei; 
IX - danificar os espaços públicos onde se realiza o evento; 
X - utilizar postes, grades, bancos, escadas, canteiros, árvores ou quaisquer equipamentos não 

autorizados, existentes na área de instalação da feira, para afixação de mostruários ou qualquer outra 
finalidade indevida; 

XI - comercializar, como numismática, artefatos confeccionados com moedas; 
XIII – expor ou comercializar pedras provenientes de jazidas arqueológicas ou pré-históricas, 

inclusive fósseis. 
XIV – comercializar produtos com origem ilícita, tais como produtos nacionais ou estrangeiros 

sem procedência comprovada. 
 
Art. 10 Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei e/ou no Decreto que a 

regulamentará, ficam os expositores sujeitos às seguintes penalidades: 
I - advertência escrita; 
II - suspensão da atividade, pelo prazo de 30 a 60 dias; 
III - revogação do credenciamento e cancelamento da matrícula. 
 
§1° As penas serão aplicadas, isolada ou conjuntamente, conforme a gravidade da infração, 
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pelo Poder Executivo, assegurando-se ao expositor o direito à ampla defesa, conforme as normas 
gerais do processo administrativo municipal, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabível. 

 
Art. 11 A Feira poderá ser realizada no Conjunto Poli Esportivo Prefeito Laert José Tarallo 

Mendes, utilizando-se de espaço disponível, e deverá ser realizada preferencialmente em dias de final 
de semana.  

 
Art. 12 Esta lei será regulamentada por Decreto, no prazo de 30 dias a contar da promulgação.  
 
Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Palácio da Independência, aos 16 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.514, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 111/2021 
AUTORIA: Vereador LUIZ FRANCISCO FERNANDES – DR. LUIZ PELANCA 
– PT 
Faculta a devolução ao Departamento Municipal de Trânsito do Auto de 
Infração por falta de cartão da Área Azul, mediante a aquisição de 20 (vinte) 
unidades de cartões, e dá outras providências. 

 
 
 

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

Art. 1º Fica facultada a devolução ao Departamento de Trânsito do Auto de Infração por falta de 
cartão da Área Azul, desde que comprovada à aquisição de 20 (vinte) unidades de cartões. 

 
Art. 2º A opção prevista no artigo anterior deverá ser exercida no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis contados da data da autuação. 
 
Art. 3º A aquisição dos cartões comprovar-se-á mediante a aposição, no verso do Auto de 

Infração, do nome, assinatura e número da identidade (RG) da pessoa autorizada a vendê-los. 
 
Art. 4º Estando em termos e no prazo o procedimento de devolução do Auto de Infração, o 

condutor ficará isento das penalidades cabíveis. 
 
Art. 5º O Departamento Municipal de Trânsito diligenciará junto aos órgãos de fiscalização para 

que seja observado em campo próprio do Auto de Infração que sua lavratura decorre da falta de cartão 
da Área Azul. 

 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada disposições em contrário. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 16 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.515, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 123/2021 
AUTORIA: Vereador SIDINEI CALABRES – CHINA – PSB 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do dispositivo “bueiro 
ecológico” em novos loteamentos e condomínios no município de 
Matão/SP. 

 
 
 

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

Art. 1° Ficam todos os novos loteamentos e condomínios, ainda não implementados no 
município de Matão, obrigados a implantarem o dispositivo “bueiro ecológico”, em conformidade com 
os requisitos técnicos de dimensionamento visando ao escoamento. 

 
§ 1º O dispositivo “bueiro ecológico” é composto por uma grade coletora instalada no interior dos 

bueiros, que somente permite a passagem de água, retendo os resíduos sólidos e impedindo que os 
detritos cheguem até os rios ou fiquem acumulados provocando entupimento. 

 
§ 2º O dispositivo “bueiro ecológico” tem o objetivo de prevenir os impactos causados pela 

chuva, bem como evitar o entupimento de bueiros por resíduos e dejetos que caem nas galerias de 
águas pluviais e minimizar os problemas causados pelos detritos transportados pelas águas pluviais. 

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

contrário. 

 

 

Palácio da Independência, aos 16 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.516, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 124/2021 
AUTORIA: Vereadora ANA MARIA MONDINI – MDB 

Dispõe sobre o tombamento da Praça do Lago e seu entorno, como 
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagismo e esportivo 
do município de Matão e dá outras providências. 

 
 
 

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

Art. 1° Fica pela presente lei tombado como patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, 
paisagismo e esportivo do município de Matão, a Praça do Lago e seu entorno. 

 
Art. 2° O tombamento de que trata a presente lei deverá constar do Livro do Tombo Histórico e 

Cultural, destinado a registrar os tombamentos verificados no Município. 
 
Art. 3° O bem tombado de que trata este artigo tem caráter significativo e emblemático. 
 
Art. 4° Para o perfeito funcionamento da infraestrutura da Praça do Lago e seu entorno, poderão 

ocorrer alterações e adequações, de acordo com as necessidades de atendimento das normas 
vigentes. 

 
Art. 5° Esta lei atenderá o disposto no art. 289 da LOM e a integralidade das regulamentações 

previstas na Lei Ordinária n° 4.392, de 14 de outubro de 2011. 
 
Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio da Independência, aos 16 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.517, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 129/2021 
AUTORIA: Vereador DAVISON JOSÉ TOSADORI – DAVISON SENSEI – PT 

Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como 
essenciais para a população Matonense em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 

 
 
 

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

Art. 1º Fica reconhecida no Município de Matão a prática da atividade física e do exercício físico 
como essenciais para a população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de 
serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos.   

 
Art. 2º Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas sanitárias e protocolos a serem 

seguidos.   
 
Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias, 

suplementadas se necessário.   
 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 16 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.367, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A 
DISPENSA DE JUROS E MULTAS, DOS DÉBITOS FISCAIS 
INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 

 

 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com embasamento na 

autorização   contida no artigo 16,  da Lei Municipal nº 5.457,  de 03 de agosto 

de 2021, DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam prorrogados, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

os benefícios contidos no § 1º, do artigo 2º, e o prazo estabelecido no artigo 15 

da Lei Municipal nº 5.457, de 03 de agosto de 2021, consoante autorização 

expressa no artigo 16 da citada Lei. 

  

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 
 Palácio da Independência, aos 10 de dezembro de 2021. 
 
 
 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.368, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Fixa nova tarifa para o serviço de transporte coletivo na cidade de 

Matão. 

 

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 o transporte coletivo é responsabilidade do 

Município e que, através de concessão, transfere à empresa concessionária a 

prestação do referido serviço; 

 

Considerando que o transporte público oferecido aos usuários 

precisa ser de qualidade, através de ônibus em ótimo estado de conservação e 

em quantidade suficiente para rigoroso cumprimento dos horários e atendimento 

da demanda de passageiros; 

 

Considerando, ainda, que incumbe ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a fixação de tarifas que sejam razoáveis e compatíveis com o poder 

aquisitivo dos usuários, mas que assegurem justa remuneração à empresa 

responsável pela prestação do serviço; 

 

Considerando, finalmente, os impactos da inflação, as oscilações de 

demanda registradas no sistema de transporte coletivo, bem como os reflexos 

nos custos do sistema, se faz necessário dar publicidade ao novo valor da tarifa 

do transporte coletivo urbano de passageiros aos munícipes com a devida 

antecedência; DECRETA: 

 
Art. 1º Fica fixado em R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos), a 

tarifa compreendida do início ao fim de cada linha ou suas partes, do serviço de 
transporte coletivo na cidade de Matão, explorado pela permissionária Viação 
Paraty Ltda. 

 
Parágrafo único. A tarifa de que trata o caput deste artigo, deverá ser 

aplicada a partir da 0h:00 minuto de 01 de janeiro de 2022. 
 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 

 
  Palácio da Independência, aos 10 de dezembro de 2021. 
 
 

 
APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.369, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR TETO, 

RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2.022. 

 

 APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, 

Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, embasado no § 2º, do 

artigo 192, da Lei Municipal nº 4.147, de 25 de março de 2.010, com nova 

redação dada pela Lei Municipal nº 4.631, de 25 de setembro de 2.013, e, 

 

                          Considerando que o valor mensal estabelecido como teto para a 

Contribuição de Iluminação Pública – CIP, tem previsibilidade de reajuste anual, 

utilizando-se como parâmetro o índice de reajuste de energia elétrica; 

 

                          Considerando que na conformidade dos informes prestados pela 

concessionária de energia elétrica Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, 

no ano de 2.021, o índice de reajuste de energia elétrica foi de (8,64%), para os 

consumidores; 

 

D E C R E T A:                     

 

Art. 1º - Para o exercício de 2.022, o valor teto mensal da 

Contribuição de Iluminação Pública de que trata o artigo 192, da Lei Municipal 

nº 4.147, de 25 de março de 2.010, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 

4.631, de 25 de setembro de 2.013, fica atualizado para R$ 36,49 (trinta e seis 

reais e quarenta e nove centavos). 

                                 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º de 

janeiro de 2.022. 

 

                 Palácio da Independência, aos 10 de dezembro de 2.021 

 

 

APARECIDO FERRARI 

  PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO Nº 5.370, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.021. 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA O 

EXERCÍCIO DE 2.022 RELATIVOS ÀS TABELAS DE 

TAXAS, PREÇOS PÚBLICOS E ISSQN, PARA FINS DE 

TRIBUTAÇÃO POR ÍNDICE COMPATÍVEL À INFLAÇÃO DO 

PERÍODO. 
 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de 

São Paulo, usando de suas atribuições legais, e; 

 

Considerando que a Lei Municipal nº 4.147/2010, de 25 de março de 

2010 e demais alterações, determina como parâmetro de atualização monetária anual 

para os exercícios posteriores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - INPC/IBGE; 

 

Considerando que no presente exercício financeiro de 2.021, no 

período compreendido de novembro/2020 a outubro/2021, o INPC/IBGE registrou uma 

variação acumulada de 11,07%; 

 

Considerando que por imposição da Lei Complementar nº 101/00 – 

Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal deve o Administrador Público manter o 

equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas e gerar superávits para a 

amortização das dívidas; 

 

Considerando que dentro das metas traçadas pelos mandamentos 

legais vigentes, as despesas devem ser compatíveis com as receitas; 

 

Considerando todos os arrazoados explanados propõe-se a atualização 

de 11,07%, porquanto, enquadrando-se nas situações cuja atualização é perfeitamente 

admissível por esta forma legislativa, visto haver compatibilidade com o índice 

inflacionário registrado no período, D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - Os valores das TAXAS, PREÇOS PÚBLICOS E ISSQN 

FIXO, para fins de tributação, ficam atualizadas em 11,07 %. 

 

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 

2.022. 

                  

Palácio da Independência, aos 10 de dezembro de 2.021 

 

APARECIDO FERRARI 

  PREFEITO MUNICIPAL 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

DECRETO Nº 5.371, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.021. 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA O 

EXERCÍCIO DE 2.022 RELATIVOS À PLANTA GENÉRICA 

DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATÃO 

E DEMAIS TABELAS PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO POR 

ÍNDICE COMPATÍVEL À INFLAÇÃO DO PERÍODO. 

 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de 

São Paulo, usando de suas atribuições legais, e, 

 

Considerando que a Lei Municipal nº 4.147/2010, de 25 de março de 

2010 e demais alterações, determina como parâmetro de atualização monetária anual 

para os exercícios posteriores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - INPC/IBGE. 

 

Considerando que no presente exercício financeiro de 2.021, no 

período compreendido de novembro/2020 a outubro/2021, o INPC/IBGE registrou uma 

variação acumulada de 11,07%; 

 

Considerando que por imposição da Lei Complementar nº 101/00 – 

Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal deve o Administrador Público manter o 

equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas e gerar superávits para a 

amortização das dívidas; 

 

Considerando que dentro das metas traçadas pelos mandamentos 

legais vigentes, as despesas devem ser compatíveis com as receitas; 

 

Considerando todos os arrazoados explanados propõe-se a atualização 

de 11,07%, porquanto, enquadrando-se nas situações cuja atualização é perfeitamente 

admissível por esta forma legislativa, visto haver compatibilidade com o índice 

inflacionário registrado no período, D E C R E T A: 

 

Artigo 1º - A tabela de valores relativa à Planta Genérica de Valores 

do Cadastro Imobiliário do Município de Matão, a que alude a Lei nº 2.657, de 12 de 

dezembro de 1.997 e posteriores alterações e demais tabelas para fins de tributação 

ficam atualizadas em 11,07%. 

 

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 

2.022. 

                 Palácio da Independência, aos 10 de dezembro de 2.021 

 

APARECIDO FERRARI 

  PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO Nº 5.372, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Dispõe sobre alteração dos Artigos 4º, 8º e § 1º do Artigo 15, do 
Regimento   Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
CMMA, instituído pelo Decreto Municipal nº 4.890, de 29 de 
setembro de 2015. 

 
 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São 

Paulo, usando de suas atribuições legais, e; 
 
Considerando as alterações aprovadas, por unanimidade, na 

Assembleia Ordinária realizada em 17 de dezembro de 2021 pelo Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, D E C R E T A: 

 
Art. 1º – Altera o “caput” do artigo 4º, do Decreto nº 4.890, de 29 de 

setembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 4° – O CMMA se compõe de 26 (vinte e seis) membros 

titulares e seus respectivos suplentes, de forma paritária, por representantes do 
poder público e da sociedade civil organizada, de acordo com o disposto na Lei 
Municipal nº 5.458 de 11 de agosto de 2021.”  

 

Art. 2º – Altera o “caput” do artigo 8º, do Decreto nº 4.890, de 29 de 
setembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 8° – A Presidência do CMMA será exercida por integrante 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, 
conforme Parágrafo 5º da Lei Municipal nº 5.458, de 11 de agosto de 2021.” 

 
Art. 3º – Altera o § 1º, do artigo 15, do Decreto nº 4.890, de 29 de 

setembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
(...) 
“§ 1° – Haverá uma reunião ordinária mensal, em data, local e 

horário fixados com antecedência de, pelo menos, 05 (cinco) dias pelo 
Presidente, ou de calendário definido pela Assembleia, podendo, ainda, ser 
realizada de forma digital, através de plataforma online.” 

 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

                  Palácio da Independência, aos 10 de dezembro de 2.021. 

 

APARECIDO FERRARI 

  PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


