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LEI Nº 5.518, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 088/2021 
AUTORIA: Vereadora ANA MARIA MONDINI – MDB 
Dispõe sobre o tombamento do Estádio Municipal “Dr. Hudson Buck 
Ferreira”, 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 Estádio Municipal “Dr. Hudson Buck Ferreira”. 

Art. 2° O tombamento de que trata a presente lei deverá constar do Livro do Tombo Histórico e 
Cultural, pertinente ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 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° O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural poderá tomar as 
providências de praxe para perfeita execução desta Lei junto ao Executivo Municipal. 

Art. 5° Para o perfeito funcionamento da infraestrutura do Estádio Municipal “Dr. Hudson Buck 
Ferreira”, poderão ocorrer alterações e adequações, de acordo com as necessidades de atendimento 
das normas vigentes. 

Art. 6° Esta lei atenderá o disposto no art. 289 da LOM, e a integralidade das regulamentações 
previstas na Leis Ordinárias n°ˢ. 2.473, de 29 de setembro de 1995 e 4.392, de 14 de outubro de 2011. 

Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.519, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 107/2021 
AUTORIA: Vereador PAULO BERNARDI – MDB 
Cria o Programa "Horta nas Escolas - Educar para a sustentabilidade", 
com o objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e 
manutenção de hortas nas dependências das escolas municipais. 

 
 
 

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

Art. 1º Fica instituído o Programa "Horta Escolar – educar para a sustentabilidade", com o 
objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas 
dependências das escolas municipais. 

 
Parágrafo único – O programa poderá ser implantado em instituições parceiras da Prefeitura 

Municipal de Matão, especialmente em entidades assistenciais, devendo o Município fornecer, dentro 
de suas possibilidades legais, o suporte necessário para o desenvolvimento do programa, na forma da 
presente lei.  

 
Art. 2° O Programa "Horta nas Escolas - educar para a sustentabilidade" tem como objetivos: 
 
I - Promoção da educação ambiental, com a integração da horta às atividades oferecidas pela 

escola, dentro de seu projeto pedagógico; 
 
II - Incentivo de bons de hábitos alimentares; 
 
III - Desenvolvimento de habilidades e aptidões dos estudantes; IV - Complementação da 

merenda escolar; 
 
V – produção de adubo orgânico com redução do lixo doméstico. 
 
§ 1° Os alimentos produzidos na horta da unidade escolar serão prioritariamente destinados ao 

consumo dos estudantes regularmente matriculados, de forma complementar aos programas já 
existentes para o fornecimento de merenda escolar. 

 
§ 2° Havendo excedente na produção, os alimentos serão revertidos prioritariamente para as 

famílias de estudantes na faixa da extrema pobreza, conforme critérios e procedimentos a serem 
regulamentados pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
Art. 3º A Secretaria Municipal da Educação junto com o Departamento de Meio Ambiente ficará 

encarregada de fornecer orientação técnica, equipamentos, adubos, sementes e demais insumos 
necessários à execução do programa. 

 
 Art. 4° Fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação receber doações de equipamentos 

e insumos da iniciativa privada para ampliar o desenvolvimento do projeto. 
 
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Matão poderá aderir ao projeto Rota da 

Compostagem, desenvolvido pelo Rotary Club de Matão, de modo a produzir adubo orgânico, como 
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forma de redução do lixo e de cultura dos alimentos com adubo natural. 
 
Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data de sua publicação. 
 
Art. 6º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do 

orçamento municipal, suplementadas oportunamente, se necessário. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.520, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 108/2021 
AUTORIA: Vereador PAULO BERNARDI – MDB 
"Dispõe sobre a garantia do direito de preferência das mulheres vítimas 
de violência doméstica à matrícula e a transferência dos filhos ou de 
crianças e adolescentes sob sua guarda, nas escolas da rede Municipal 
de Ensino de Matão.” 
 

 
 
 

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

Art. 1° Toda mulher vítima de violência doméstica e familiar de natureza física, moral, psicológica 
e/ou sexual, nos termos do art.  7°, incisos 1 a V, da Lei Federal de Nº 11.340 de 06 de agosto de 
2006,"Lei Maria da Penha”, terá direito de preferência de matrícula e/ou transferência de matrículas de 
seus filhos menores, crianças e adolescentes sob sua guarda definitiva ou provisória, nas escolas da 
rede municipal de ensino de Matão. 

 
Art. 2º Para garantir o direito de preferência de que trata esta Lei, a mulher vítima de violência 

doméstica deverá apresentar ao órgão competente pela matrícula ou transferência das escolas 
municipais a cópia do Boletim de Ocorrência, lavrado pela autoridade policial, no qual conste a 
intenção de representar judicialmente contra o suposto agressor ou a cópia da decisão judicial que 
concedeu medidas protetivas de urgência, conforme art. 23 da Lei Nº 11.340/2006.  

 
Parágrafo único - Os documentos relacionados no “caput" deste artigo e demais dados 

referentes ao benefício concedido por esta Lei serão protegidos e mantidos em absoluto sigilo pela 
instituição escolar, para que a mulher, a criança ou o adolescente não venham a sofrer discriminação 
no ambiente escolar em razão do exercício deste direito. 

 
Art. 3° A Secretaria Municipal de Educação obriga-se a garantir o direito de preferência ora 

estabelecido, independentemente da existência de vaga disponível. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.521, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 112/2021 
AUTORIA: Vereador JOÃO SILVÉRIO DO CARMO FILHO – PP 
Dá denominação de Cabo Paulo José de Souza Bispo (Cabo Bispo) à 
Avenida 05 do loteamento Jardim Amélia na cidade de Matão. 
 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI: 
 
 
 
 
         Art. 1º A Avenida 05, do loteamento Jardim Amélia, com início na Rua 02 e término na Rua 03, do 
Jardim Amélia, passa a denominar-se AVENIDA CABO PAULO JOSÉ DE SOUZA BISPO (CABO 
BISPO).  
 
        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 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.522, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 127/2021 
AUTORIA: Vereador HAROLDO FERNANDO GONÇALVES - HAROLDO 
GAGO – PL  
Dá denominação de José Rubens Scutare à Rua 03 do loteamento Jardim 
Amélia na cidade de Matão. 
 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI: 
 
 
 
 
         Art. 1º A Rua 03, do loteamento Jardim Amélia, com início na Av. José Rolin Dias, do Portal Terra 
da Saudade, e término na divisa do loteamento Jardim Amélia com a propriedade de Luiz Rodovil 
Rossi, passa a denominar-se Rua JOSÉ RUBENS SCUTARE. 
 
        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 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.523, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 138/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
DISPÕE SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A 
SEREM CONCEDIDAS PELO MUNICÍPIO DE MATÃO, NO EXERCÍCIO DE 2022 

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
 

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

Art. 1º) Fica a Prefeitura Municipal de Matão, autorizada a distribuir as Subvenções Sociais 
previstas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022, às entidades Sociais, em 
conformidade com a legislação. 

 
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 
Fundo Municipal da Saúde R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).  
 
II SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
Fundo Municipal de Assistência Social R$ 1.468.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e 

oito mil reais). 
Departamento de Assistência Social R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
Fundo Municipal do Idoso R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
 
III - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
Manutenção das atividades das creches – Valor R$ 752.000,00 (setecentos e cinquenta e dois 

mil reais) e Manutenção de atividade do Ensino Especial R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais), 
totalizando o valor R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais). 

 
IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO E RECURSOS 

HÍDRICOS 
 
Departamento de Meio Ambiente R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais). 
 
Art. 2º) A transferência de recursos financeiros entre a Prefeitura e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público, sem valor estimado será: 

 
I - Efetivada em consonância com as determinações do Conselho Municipal de Saúde, caso a 

organização da sociedade civil esteja ligada à Secretaria Municipal da Saúde, que definirá os valores 
a serem alocados para cada entidade beneficiada em conformidade com Lei Federal 13.019, de 31 
de Julho de 2014 e suas alterações; 

 
II - Efetivada em consonância com as determinações do Conselho Municipal de Assistência 

Social (COMAS), caso a organização da sociedade civil esteja ligada à Secretaria Municipal de 
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Assistência e Desenvolvimento Social, que definirá os valores a serem alocados para cada entidade 
beneficiada em conformidade com Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014 e suas alterações; 

 
III - Efetivada em consonância com as determinações do Departamento de Educação, caso a 

organização da sociedade civil esteja ligada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que 
definirá os valores a serem alocados para cada entidade beneficiada em conformidade com Lei 
Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014 e suas alterações; 

 
IV - Efetivada em consonância com as determinações do Departamento de Meio Ambiente, 

caso a organização da sociedade civil esteja ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos, que definirá os valores a serem alocados para cada entidade 
beneficiada em conformidade com Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014 e suas alterações; 

 
Parágrafo único – Para que a organização da sociedade civil possa usufruir de transferência 

de recursos financeiros, conforme descrito nos incisos I, II e III deste artigo, deverá apresentar no 
início do exercício de 2022, seus projetos e planos de trabalho e cumprir com os requisitos previstos 
na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. 

 
Art. 3º) Será destinada na dotação orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Matão, o montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais). 
 
Parágrafo único: A alocação das dotações orçamentárias previstas neste artigo será 

efetivada, em consonância com as determinações do Conselho Municipal dos direitos da Criança e 
do Adolescente de Matão, tendo como parâmetro a capacitação de recursos financeiros do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matão e que definirá os valores a serem 
alocados para cada entidade beneficiada. 

 
Art. 4º) os valores constantes na presente Lei, quando necessário e havendo disponibilidade 

financeira, serão suplementados até o limite fixado pela Lei Orçamentária, desde que, os gastos não 
ultrapassem os limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
Art. 5º) Os benefícios da presente Lei somente serão concedidos às entidades que cumprirem 

todos os requisitos previstos na legislação em vigor. 
   
Art. 6º) Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.524, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 139/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE MATÃO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 
 

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

 
 

Art. 1.º Fica aprovado o Plano Anual de Publicidade do Município de Matão para o exercício de 
2022, observadas as determinações do artigo 37, § 1.º da Constituição Federal; do artigo 114 e §§ da 
Lei Orgânica do Município de Matão; da legislação eleitoral vigente; e da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores, devendo cumprir os seguintes objetivos: 

 
I - Publicação dos atos oficiais e demais matérias redacionais, conforme disposto no artigo 98 da 

Lei Orgânica do Município de Matão; 
 
II - Publicação de abertura de licitações, adjudicações, homologações, contratos, ratificações e 

dispensa ou inexigibilidade de licitações e outros atos pertinentes, de conformidade com o disposto na 
Lei Federal de Licitações e demais legislações aplicáveis; 

 
III - Inserções ou programas de rádio, TV, jornais, revistas e outros meios de comunicação, com 

o objetivo de informar os atos, programas, obras, serviços e campanhas da Administração Direta e 
Indireta, instituições e órgãos controlados pelo Poder Público, desde que tenham exclusivamente 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

 
IV- Outras divulgações não previstas, geradas em função de fatos novos, desde que atendidas 

as exigências contidas no inciso anterior. 
 
Art. 2.º Considerando que todos os serviços e seus respectivos valores serão aferidos em 

conformidade com a Lei 8666/93 e alterações posteriores, além do que dependem do teor, volume das 
matérias, somente disponíveis à época da realização do ato, estimamos que no exercício de 2022, tais 
custos não ultrapassarão o equivalente a 2% (dois por cento) da receita efetivamente arrecadada no 
citado exercício.  

 
Art. 3.º Havendo necessidade de alterações posteriores aos objetos do presente plano deverá o 

Executivo Municipal submetê-las à apreciação da Câmara Municipal. 
 
Art. 4.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.525, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 141/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Regulamenta as atribuições e forma de gratificação aos agentes públicos 
que atuam nos processos regidos pela Lei Federal 14.133/21 e dá outras 
providências. 
 

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

 
 

Art. 1°  Para fins desta lei entende-se como agentes públicos que atuam nos processos formais de 
licitação regidos pela Lei Federal 14.133/21 os servidores encarregados de receber, examinar e julgar os 
documentos e procedimentos relativos à realização de processos de licitação, nas modalidades previstas 
na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 na condição de:  

 
I) AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Único servidor que conduzirá os processos de licitação, com 

poderes para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a sua homologação. 

 
II) PREGOEIRO: Agente responsável pela condução dos processos de licitação na modalidade 

Pregão, com poderes para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento 
licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame,   

 
III) COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: Conjunto de agentes públicos de cargo   efetivo, em número de 

até 6 (seis) membros titulares e até 6 (seis) suplentes respectivos, presididos por um de seus pares, a 
serem indicados pela Administração através de Portaria, em caráter permanente ou especial, com a função 
de:  

 
a)  apoiar o Pregoeiro nas licitações na modalidade Pregão seja na forma eletrônica ou presencial;  
 
b) apoiar o Agente de Contratação nas demais modalidades de licitação previstas na Lei Federal 

14.133/21 
 
c) os membros da equipe de contratação, em apoio aos agentes previstos nas alíneas “a” e “b” deste 

inciso, terão como atribuição receber, examinar todos os documentos relativos aos processos de licitação e 
aos procedimentos auxiliares e responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão,  
ressalvado o membro que expressar posição individual e divergente, fundamentada e registrada em ata a 
ser lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão, sendo ainda responsáveis pela análise dos 
pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos administrativos que ocorrerem durante o trâmite dos 
processos de licitação, divulgando os resultados de sua decisão a todos os licitantes, sendo auxiliados, 
sempre que necessário por técnicos das Secretarias a serem designados para este fim, respondendo 
individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da Equipe.  

 
IV) FISCAL DO CONTRATO: Servidor de cargo efetivo, responsável em cada  Secretaria da 

Prefeitura, a ser sempre designado em cada caso, pelo Secretário, que será sempre o gestor e  responsável 
pelos contratos de sua pasta, para o seu acompanhamento e fiscalização, relativos a compras, aquisições, 
obras ou serviços que não sejam de entrega em única parcela, assim entendidos com execução imediata e 
no prazo de até 30 dias, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com 
informações pertinentes a essa atribuição.  

 
Parágrafo Primeiro - As funções previstas nos incisos I, II e o Presidente da Comissão do item III, 

serão instituídas mediante Portaria do Poder Executivo, que   indicará o nome dos servidores, por prazo de 
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1 ano de mandato, sendo permitida a recondução das funções por apenas uma vez. Após, nova nomeação 
só poderá ocorrer depois de transcorrido 1 (um) ano, a ser contado da data de sua saída da função.  

 
Parágrafo Segundo Os membros da Comissão de Contratação prevista no inciso III, serão 

nomeados por Portaria, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por mais 1 (um) 
período igual e, somente poderão ser nomeados como Titular ou Suplente, após interstício de no mínimo 1 
(um) anos contado da data de sua saída da composição de referida Comissão. 

 
Art. 2°  Será concedida gratificação aos integrantes designados para comporem as funções 

previstas nos incisos de I a IV, nas seguintes condições: 
 
I)  Agente de Contratação, Pregoeiro e Presidente da Comissão de Contratação: 100% (cem por 

cento) da referência salarial, podendo serem designados para atuar em outras funções, desde que, sem a 
cumulatividade da gratificação.   

 
II) Membros titulares da Comissão de Contratação e Fiscal de Contrato:  60% (sessenta por 

cento) da referência salarial, podendo ser designada para atuar em outras funções sem a cumulatividade 
da gratificação.  

 
Parágrafo Primeiro - Os membros suplentes da Comissão só farão jus a gratificação quando assumir 

o lugar do titular e, proporcionalmente aos dias que atuar na Comissão. 
 
Parágrafo Segundo - Não terá direito a gratificação de que trata esta Lei, o servidor ocupante de 

cargo em comissão. 
 
Parágrafo Terceiro - Não terá direito a percepção da gratificação, pelo prazo de seu        

afastamento, o membro titular que estiver ausente por qualquer motivo. 
 
Art. 3º Compete ao Presidente da Comissão de Contratação informar, mensalmente, ao 

Departamento de Recursos Humanos, a participação efetiva dos respectivos servidores nas atividades com 
vistas à atribuição do valor da Gratificação a ser consignada em folha de pagamento mensal.  

 
Art. 4º  A gratificação disciplinada nesta Lei será paga em parcela única e destacada na folha de 

pagamento e não será incorporada ao vencimento do servidor em nenhuma hipótese, nem tampouco 
incidirá nenhuma contribuição fiscal ou previdenciária, além de não integrar a base de cálculo para efeito de 
férias e 13° salário. 

 
Art. 5°  Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por Decreto, no que couber, a presente 

Lei. 
 
Art. 6º  As despesas decorrentes desta lei correrão a conta das dotações das Secretarias de origem 

dos servidores da comissão, nas respectivas classificações orçamentárias da despesa. 
 
Art. 7º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial, revoga-se integralmente a Lei Municipal no 5.292/2019 e a Lei Municipal 5.435/2021. 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.526, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 142/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado 
de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, Cria a 
Gratificação por desempenho de atividade delegada e dá outras 
providências. 
 

 
 

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

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios e seus respectivos 
aditamentos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, objetivando a conjugação de esforços para o emprego de policiais militares em atividades 
municipais delegadas ao Estado de São Paulo. 

 
Parágrafo único: Caberá ao Prefeito Municipal definir as atividades que poderão ser delegadas 

ao Estado para o exercício pelos militares do Estado. 
 
Art. 2° - Fica criada a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos 

especificados nesta lei, a ser paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar que exercerem a 
gestão e execução da atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênios 
celebrados com o Município de Matão. 

 
Parágrafo único: A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada corresponderá à 

quantidade de horas despendidas pelo militar estadual no exercício exclusivo da atividade delegada e 
seu valor será definido por Decreto a ser baixado pelo Executivo Municipal. 

 
Art. 3° - Para o acompanhamento da execução do convênio, será constituída Comissão Paritária 

de Controle, composta por 04 (quatro) integrantes, sendo 02 (dois) servidores da Prefeitura Municipal e 
02 (dois) membros da Polícia Militar. 

 
§ 1° - Os servidores da Prefeitura Municipal serão escolhidos pelo Prefeito Municipal, já os 

membros da Polícia Militar serão por ela indicados. 
 
§ 2° - A presidência da Comissão caberá a um dos servidores municipais, consoante disposição 

do ato constitutivo, devendo prevalecer o seu voto na ocorrência de empate por ocasião das 
deliberações do colegiado. 

 
§ 3° - A Comissão Paritária de Controle terá as seguintes responsabilidades: 
I - auxiliar, conjuntamente com o Departamento Municipal competente, a elaboração dos planos 

de trabalho e dos convênios a serem celebrados com a Polícia Militar; 
II - acompanhar a execução dos convênios; 
III - avaliar a quantidade necessária de efetivo para o desempenho da atividade delegada e 

encaminhá-la aos Comandos Locais da Polícia Militar; 
IV - conferir o emprego de pessoal disponibilizado pela Polícia Militar, atestando o número de 

horas despendidas por cada militar estadual no exclusivo exercício da atividade delegada, bem como o 
montante total devido pela Prefeitura, de acordo com os valores fixados nos convênios; 
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V - propor as adequações que se fizerem necessárias. 
 
Art. 4° - O Prefeito Municipal poderá propor a designação de Policial Militar para atuar na 

execução da atividade municipal delegada de que trata esta Lei.  
 
Art. 5° - A Comissão Paritária de Controle enviará mensalmente ao Poder Legislativo a relação 

dos policiais militares aos quais for concedida a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada 
instituída por esta lei, inclusive os valores individualizados despendidos pelo Município. 

 
Art. 6° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento de 2022, crédito adicional 

especial para atender à despesa decorrente com a execução da presente lei, observadas as 
disposições dos artigos 43 a 46 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) anuais. 

 
Art. 7º - Para os efeitos do que dispõe o art. 165, incisos I e II da Constituição Federal que versa 

sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal autorizada a proceder a inclusão e 
modificação que couber nos respectivos projetos e nos anexos da Lei que aprovou o PPA e na Lei que 
aprovou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, bem como modificações anteriores. 

 
Art. 8º - Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, sua aplicação e 

elaboração dos anexos e demonstrativos, em relação à legislação vigente neste exercício ficam 
condicionadas à edição de Decreto do Executivo, que deverá contemplar a devida inclusão no PPA, na 
LDO, bem como na peça orçamentária, nos termos do art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março 
de 1964, de forma a obedecer, dentro da atual conjuntura, a padronização estabelecida pelo Egrégio 
Tribunal de Contas – Projeto AUDESP. 

 
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.527, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 143/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Autoriza a permissão de uso de próprio municipal pela Associação 
Matonense, Educacional, Esportiva e Cultural (AMEEC) e dá outras 
providências. 
 

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

 
 

Art.  1º – Fica permitido o uso do próprio municipal localizado à Avenida Bortolo Biava – Nova 
Matão, consistindo na Pista de Atletismo do Complexo Poliesportivo “Laerte José Tarallo Mendes”, pela 
Associação Matonense, Educacional, Esportiva e Cultural (AMEEC), inscrita no CNPJ nº 
36.259.401/0001-08, com a finalidade exclusiva de desenvolvimento de atividades esportivas, através 
do Projeto “Atletismo para Todos”, conforme Plano de Trabalho anexo, que faz parte integrante desta 
Lei. 

 
Parágrafo Único – A permissão de que trata o presente artigo é intransferível, gratuita e por 

tempo determinado, podendo ser prorrogada por iniciativa e interesse das partes. 
 
Art. 2º - O prazo da permissão será de 05 (cinco) anos, podendo ser renovado por iguais e 

sucessivos períodos. 
 
Parágrafo Único - A permissão será automaticamente revogada caso seja interrompido o projeto 

“Atletismo para Todos”, ou seja, dada destinação diversa da que ora se autoriza. 
 
Art. 3º - A permissionária utilizará o próprio municipal nos dias e horários que serão 

regulamentados através de Decreto do Executivo. 
 
Art. 4º - A permissionária se obrigará a cobrir toda e qualquer despesa relativa à manutenção e à 

conservação do objeto desta autorização, bem como os danos porventura causados por seus agentes; 
bem como cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações, 
meio ambiente e todas aquelas inerentes às atividades que serão desenvolvidas. 

 
Art. 5º - A permissionária fruirá plenamente da área para os fins estabelecidos nesta lei e 

responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o 
próprio municipal e suas rendas. 

 
Art. 6º – As construções/edificações na referida área, serão permitidas, após a devida análise e 

aprovação por parte da Prefeitura Municipal de Matão, cujas benfeitorias executadas na área em 
questão não serão objetos de indenização por parte da Prefeitura. 

 
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.528, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 144/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
Autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar os salários dos 
servidores públicos municipais, a ajuda de custo alimentação 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 conceder reajuste salarial de 10% 
(dez por cento) a todos os servidores públicos municipais constantes na estrutura de cargos e 
salários da Prefeitura Municipal de Matão, a partir de 01 de janeiro de 2.022. 

 
Parágrafo único: O reajuste previsto no presente artigo, será extensivo aos proventos e 

pensões dos inativos, nas mesmas proporções.  
 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar para R$ 600,00 

(seiscentos reais), a partir de 01 de janeiro de 2.022, a Ajuda de Custo-Alimentação, instituída 
pela Lei Municipal nº 3.737, de 25 de janeiro de 2.006. 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria do exercício vigente. 
 
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.529, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 146/2021 
AUTORIA: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder reajuste salarial aos 
seus servidores. 
 

 
 

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

Art. 1° Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder reajuste salarial a todos os 
seus servidores constantes na estrutura de cargos e salários da Câmara Municipal de Matão, a partir 
de 01 de janeiro de 2022. 
 

§ 1° O reajuste autorizado e previsto no presente artigo, será de 10% (dez por cento) aos 
vencimentos dos servidores, conforme tabela em anexo, que atualiza o ANEXO ÚNICO - 
TABELAS DE REFERÊNCIAS SALARIAIS, da Lei n° 5.263, de 12 de abril de 2019.  
 
§ 2° O reajuste previsto no presente artigo será extensivo aos proventos e pensões dos 

inativos, nas mesmas proporções.  
 
Art. 2° O art. 12, § 2°, da Lei n° 5.263, de 12 de abril de 2019, passa a viger com a seguinte 

redação:  
 
§ 2° O valor a ser pago a título de ajuda de custo será de R$ 925,00 (novecentos e vinte cinco 

reais), podendo ser reajustado periodicamente por Lei, a critério da Mesa da Câmara." 
 
Art. 3° As despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, 

se necessário.  
 
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO – TABELAS DE REFERÊNCIAS SALARIAIS 

 
EMPREGOS EM COMISSÃO 

 

REFERÊNCIAS VALORES EM R$ 

C-I 11.620,81 

C-II 11.549,98 

 
DOS CARGOS PERMANENTES 

 

REFERÊNCIAS VALORES EM R$ 

E -I 2.344,51 

E - II 2.757,08 

E - III 3.418,83 

E - IV 3.580,26 

E -V 4.432,03 

E-VI 5.294,47 

E-VII 6.648,04 

 
DOS CARGOS INATIVO E PENSIONISTAS 

 

REFERÊNCIA VALORES EM R$ 

IN- P-ESP 6.443,62 

IN-P-I 7.219,29 

IN-P-II 5.108,82 

IN-P-III 4.417,34 

 

Os valores acima se referem às referências básicas, devendo, para fins de pagamento, ser aplicada 

as composições salariais pré-existentes embasadas em legislações estatutárias. 

 

Provimento Empregos Referências 

Comissão Diretor Geral C - I   

Comissão Diretor de Divisão C - II   

Efetivo Procurador Jurídico E-VII 

Efetivo Jornalista E-VI 

Efetivo Contador  E -V 

Efetivo Agente de Patrimônio e Compras  E -V 

Efetivo Agente de Administração Geral E -V 

Efetivo Tesoureiro  E -V 

Efetivo Digitador Sênior E -V 

Efetivo Auxiliar de Informática E - II 

Efetivo Atendente  E - IV 

Efetivo Recepcionista  E - IV 

Efetivo Telefonista E - IV 

Efetivo Auxiliar de Serviços Gerais E - IV 

Efetivo Jardineiro E - IV 

Efetivo Motorista E-III 
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Efetivo Agente de Serviços Gerais E - I    

 

 

Provimento Cargo/Emprego Vencimentos com as 

incorporações (valores em R$) 

Efetivo Jardineiro (vencimento+ incorporação) 5.042,75 

Efetivo Auxiliar de Serviços Gerais (venc. + incorporação) 5.766,24 

Efetivo Atendente (vencimento + incorporação) 5.877,11 

Efetivo Agente de Administração Geral (venc. + incorporação) 7.016,79 

Efetivo Agente de Administração Geral (venc. + incorporação) 7.425,12 

Efetivo Digitador Sênior (venc. + incorporação) 8.835,11 

Efetivo Contador (vencimento + incorporação) 10.795,41 
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LEI Nº 5.530, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 148/2021 
AUTORIA: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Produz alterações na Lei nº 5.263, de 12 de abril de 2019, que dispõe 
sobre a política salarial e fixa as referências salariais dos funcionários da 
Câmara Municipal de Matão. 
 

 
 

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

Art. 1º O Parágrafo Único, do Artigo 9º, da Lei nº 5.263 passa a viger com a seguinte redação.  
 

Parágrafo único.  No dia 1° de março de cada ano, obrigatoriamente, as referências 
salariais serão corrigidas, durante o período correspondente a 1° de março do ano anterior a 1° de 
março do ano em que se der a correção, sendo ainda autorizada a reposição de perdas salariais a 
critério da autoridade competente, respeitadas dotações orçamentárias e os limites legais. 

 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em 

contrário. 
 
 

 

Palácio da Independência, aos 22 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.373, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Regulamenta a Lei Complementar nº 5.374, de 18 de junho de 2020, 
que acrescentou os artigos 198-A e 198-B à Lei Complementar nº 
4.119, de 19 de janeiro de 2010 – Código de Posturas do Município 
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 e 
nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 5.374/2020; 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica proibido o emprego de animais para condução de carga 

nos seguintes locais e situações existentes no Município de Matão: 

I - Em todas as suas vias públicas asfaltadas ou calçadas; 

II - Em toda área definida por lei como área urbana do Município; 

III – Em todo tipo de evento que envolva risco de ocorrer maus tratos 
e crueldade com os animais.   

Parágrafo Único: São tutelados por esse Decreto os animais: 
 equinos, asininos, muares, caprinos e bovinos. 

Art. 2º - O condutor flagrado utilizando animal na condução de carga, 
sofrerá as penalidades previstas no art. 198-B, da Lei Complementar nº 5.374/2020, 
ou seja, pagamento de multa no valor de 20 UFESP, a ser dobrada em caso de 
reincidência, além de ter o animal apreendido.  

Parágrafo Único: Em caso de maus tratos, o condutor também 
sofrerá as penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/1998. 

Art. 3º - Compete à Guarda Municipal, bem como à Secretaria de 
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos a apreensão e recolhimento dos 
animais no município de Matão. 

§ 1º - No ato da apreensão, o animal será encaminhado à avaliação 
veterinária para análise de suas condições de saúde, devendo ser expedido laudo 
médico veterinário.  

§ 2º - Na sequência, o animal será destinado aos cuidados de um 
depositário, podendo ser firmados acordos de cooperação com ONGs (Organizações 
Não Governamentais) ou Entidades de proteção animal, devidamente constituídas 
para tal finalidade; 

§ 3º - Do ato de apreensão caberá recurso no prazo de 10 dias. 
Decorridos esse prazo, o animal será encaminhado para adoção, aplicando-se o 
disposto no § 2º, do artigo 194, da Lei Complementar nº 4.119, de 19 de janeiro de 
2010. 
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Art. 4º - Aos trabalhadores que utilizam animal na condução de 
carga, será disponibilizado os cursos de capacitação e qualificação profissional 
existentes no Município, visando prepará-los para o exercício de outra atividade ou 
profissão. 

Art. 5º - Este Decreto 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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DECRETO Nº 5.374, DE 21 DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a prorrogação do Programa de Demissão 
Voluntária, instituído pela Lei nº 5.408, de 07 de janeiro 
de 2021. 

 

 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e de acordo com o 
artigo 4º, da Lei Municipal nº 5.408, de 07 de janeiro de 2021; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º – Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar de 01 de janeiro de 2022, o prazo de validade do Programa 
de Demissão Voluntária – PDV, instituído pela Lei nº 5.408, de 07 de 
janeiro de 2021. 

Art. 2º– Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 Palácio da Independência, aos  21 de dezembro de 2021. 

 

 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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OFÍCIO SMSRH N.º 166 / 2021 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 

cidade, na Rua Orestes Bozelli, nº 1.165, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.270.188/0001-26, neste 

ato representada pelo Fiscal Geral Sr. Edson F. Souza, e conforme esgotadas as tentativas de entrega do 

Ofício n.º 166 (SEMASRH) de 08/09/2021 pelos correios, bem como pessoalmente, vem-se nos termos do 

art. 64 e nos termos do inciso III do artigo 65 (esp. §1.º, III), da Lei 4119/10, que institui o Código de 

Posturas, vem-se CIENTIFICAR o proprietário do imóvel localizado na R. Sinharinha Frota, Quadra: 03; 

Lote: 05, na Chácara Primavera, cadastro na Prefeitura de Matão de n.º 27.601, sobre o Deferimento do 

protocolo de n.º 5.057(2021), ao qual foi então aplicado o disposto no artg. 79, §§ 1.º e 4.º do Código de 

Meio Ambiente de Matão (Lei 4.138/2010), de modo que o novo valor do AI / AIA 31/2021 já foi recalculado 

e aguarda-se o prazo de recurso, desta publicação, a fim de que se dê o lançamento tributário do mesmo. 

 

 

OFÍCIO SMSRH N.º 147 / 2021 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 

cidade, na Rua Orestes Bozelli, nº 1.165, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.270.188/0001-26, neste 

ato representada pelo Fiscal Geral Sr. Edson F. Souza, e conforme esgotadas as tentativas de entrega do 

Ofício n.º 147 (SEMASRH) de 16/08/2021 pelos correios, bem como pessoalmente, vem-se nos termos do 

art. 64 e nos termos do inciso III do artigo 65 (esp. §1.º, III), da Lei 4119/10, que institui o Código de 

Posturas, vem-se CIENTIFICAR o proprietário do imóvel localizado na R. Mario Pinotti, n.º 3546, Quadra: 

M; Lote: 22, na Jd Paraíso, cadastro na Prefeitura de Matão de n.º 11.317, sobre o Indeferimento do 

protocolo de n.º 6.238(2021), ao qual ainda imputa-se integralmente o AI / AIA 52/2021, que fora lavrado em 

função do descumprimento de notificação n.º 7925/21 (datado de 20/05/2021), entre outros motivos; e, por 

fim, aguarda-se o prazo recursal, desta publicação, a fim de que seja procedido com o lançamento tributário 

da respectiva multa do AI / AIA 52 / 2021. 

 

 

AUTO DE INFRAÇÃO N.º 52 / 2021 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 

cidade, na Rua Orestes Bozelli, nº 1.165, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.270.188/0001-26, neste 

ato representada pelo Fiscal Geral Sr. Edson F. Souza, e conforme esgotadas as tentativas de entrega do 

Auto de Infração n.º 52 de 14/07/2021 pelos correios, bem como pessoalmente, vem nos termos do inciso 

III, artigo 65, Lei 4119/10, que institui o Código de Posturas, vem-se APLICAR AUTO DE INFRAÇÃO ao 

contribuinte de cadastro na Prefeitura Municipal de Matão de n.º 113.757 (proprietário imóvel cad. 28545), 

tendo o prazo de 20 dias para tomar providências em relação a entrar com recurso de multa ou não (em 

razão da situação contrária ao disposto no art.ºs 103, 160 e 166 da Lei 4.138/2010 e Inciso I, do art. 62 e 
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art. 115 da lei 4.119/2010 - Depósito Irregular de Resíduo Sólido). O não cumprimento implicará na 

aplicação das sanções previstas no art. 144 (Inciso II, alínea B), da Lei 4.138/2010. Multa de 15 a 42 

UFESPs. 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO N.º 30.735 / 2021 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 

cidade, na Rua Orestes Bozelli, nº 1.165, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.270.188/0001-26, neste 

ato representada pela Fiscalização Geral / Ambiental, e conforme esgotadas as tentativas de entrega da 

notificação n.º 30735 de 20/08/2021 pelos correios, bem como pessoalmente, vem-se nos termos do art. 64 

e nos termos do inciso III do artigo 65 (esp. §1.º, III), da Lei 4119/10, que institui o Código de Posturas, 

vem-se NOTIFICAR o proprietário do imóvel localizado na Av. Maria Campos Salto, Quadra: C; Lote: 25, no 

bairro Jardim Alvorada, cadastro na Prefeitura de Matão de n.º 3.444, para, no prazo de 15 dias, tomar 

providências em relação a limpeza do imóvel referido, cortando-lhe o mato alto, organizando restos de 

materiais de construções e etc. O não cumprimento implicará na aplicação das sanções previstas no código 

de Posturas Municipais, cobrando uma taxa de 1.04 por m², caso a própria prefeitura faça a limpeza do 

imóvel. 

 
 

 

 

 

 

 

 


