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LEI Nº 5.539, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 
PROJETO DE LEI Nº 133/2021 
AUTORIA: Vereador PAULO BERNARDI – MDB  
Institui o Banco de Medicamentos do Município de Matão. 

 
 
 

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

Art. 1° Fica autorizado o Município de Matão a instituir o Banco de Medicamentos. 
 
Art. 2º O Banco de Medicamentos de que trata o art. 1° tem a finalidade de arrecadar 

medicamentos doados para distribuição gratuita à população carente, especialmente aos idosos em 
situação de vulnerabilidade social. 

 
Art. 3º O Banco de Medicamentos funcionará por meio da Secretaria Municipal de Saúde com 

a responsabilidade de: 
 
I – formação de estoques; 
 
II – classificação e verificação do conteúdo e prazo de validade dos medicamentos; e 
 
IlI – realização de campanhas de sensibilização para o incentivo de doações junto às 

instituições e às pessoas físicas. 
 
§ 1º A Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar ambiente destinado especificamente 

à implantação do Banco de Medicamentos. 
 
§ 2º As atividades necessárias para a manutenção do Banco de Medicamentos serão 

realizadas por profissionais farmacêuticos da Secretaria Municipal de Saúde com o apoio de 
estudantes, estagiários e voluntários. 

 
§ 3º O município de Matão estará isento de responsabilidade financeira quanto à reposição do 

estoque do Banco de Medicamentos. 
 
Art. 4° O Banco de Medicamentos será integrado unicamente com produtos de doações 

oriundos de: 
 
l – indústrias farmacêuticas; 
 
lI – consultórios médicos; 
 
IlI – farmácias e assemelhados;  
 
IV – pessoas físicas; e 
 
V – pessoas jurídicas. 
 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

Art. 5° As pessoas físicas e as pessoas jurídicas que realizarem as doações tratadas no art. 4º 
deverão assinar um Termo de Doação no qual deverá estar devidamente expresso: 

 
I – o tipo do medicamento; 
lI – a quantidade do medicamento; e  
III – a origem do doador. 
 
Art. 6º O Banco instituído pela presente Lei arrecadará medicamentos que garantam condições 

plenas e seguras de utilização, observando-se os seguintes critérios: 
 
I – apresentar bom estado de conservação;  
 
lI – possuir bula; e 
 
IlI – apresentar prazo mínimo de vencimento de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Art. 7º A formalidade prevista no artigo 5º será dispensada caso o Município realize 

campanhas de arrecadação de medicamentos mediante ações especificas, podendo nesse caso 
contar com o apoio de instituições públicas ou privadas, entidades assistenciais, clubes de serviços e 
afins, ocasião em que os remédios serão previamente analisados e separados por profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde, para que seja atestada a validade e segurança dos mesmos, antes de 
sua distribuição.  

 
Art. 8º O fornecimento de medicamentos à população carente deverá estar vinculado à: 
 
I – cadastro e relatório realizados por assistente social do quadro próprio do município; 
 
II – apresentação de receita médica original; e 
 
III – assinatura de Termo de Recebimento do medicamento. 
 
Parágrafo único. Deverá ser arquivada em local próprio para receituário a cópia da receita 

médica. 
 
Art. 9º A Secretaria Municipal de Saúde deverá realizar atualização trimestral do estoque de 

medicamentos.  
 
Art. 10 A Prefeitura de Matão poderá celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de 

parceria que se fizerem necessários para o cumprimento dos objetivos previstos nesta Lei. 
 
Art. 11 A Prefeitura de Matão poderá manter postos fixos de coletas de medicamentos, e, 

neste caso, aplica-se aos medicamentos coletados as regras previstas no artigo 7º da presente lei.  
 
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palácio da Independência, aos 17 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.540, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 
PROJETO DE LEI Nº 135/2021 
AUTORIA: Vereador PAULO BERNARDI – MDB  
Dispõe sobre a instituição do Programa Banco de Ração no Município de 
Matão/SP. 
 

 
 

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

Art. 1º Fica instituído o Programa Banco de Ração do Município de Matão, com o objetivo de 
captar doações de rações e promover sua distribuição às organizações não governamentais 
legalmente cadastradas e com sede em Matão e a grupos ou protetores independentes, cadastrados 
na Secretaria do Meio Ambiente. 

 

Art. 2º Os alimentos doados e coletados pelo Programa Banco de Ração não serão destinados à 
comercialização. 

 

Art. 3º São finalidades do Banco de Ração do Município de Matão: 
 

I – proceder à coleta, recondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentícios, 
perecíveis ou não, desde que em condições de consumo, provenientes de: 

 

a) doações de estabelecimentos comerciais e industriais ligados à produção e comercialização, 
no atacado ou no varejo, de produtos e gêneros alimentícios destinados aos animais; 
 

b) doações das apreensões por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal, 
resguardada a aplicação das normas legais; e  
 

c) doações de órgãos públicos ou de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 
 

II – efetuar a distribuição dos produtos e gêneros arrecadados para organizações não 
governamentais legalmente cadastradas e com sede em Matão e a grupos ou protetores 
independentes, cadastrados na Secretaria do Meio Ambiente. 

 

§ 1º As entidades que receberem a distribuição de ração deverão informar quinzenalmente o 
número de animais atendidos com as doações do programa. 

 

§ 2º O Município de Matão promoverá estrutura funcional para recebimento e armazenamento 
das doações de rações, podendo, para tanto, celebrar convênios com ONGs dedicadas à proteção de 
animais, com sede na cidade de Matão. 

 

§ 3º Serão disponibilizados em locais de grande circulação de pessoas dentro do Município de 
Matão pontos para recebimento desses produtos, de modo que a arrecadação dos produtos e gêneros 
alimentícios far-se-á sem ônus para a municipalidade. 

 

Art. 4º Do programa participará um médico veterinário legalmente habilitado a aferir e atestar 
estarem os produtos e gêneros alimentícios em condições apropriadas para o consumo. 
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Art. 5º Para a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com outras instituições públicas e privadas, em especial com ONGs – Organização Não 
Governamental dedicadas à causa animal, devidamente formalizada na cidade de Matão.  

 

Art. 6º O Poder Executivo deverá regulamentar o presente programa, garantindo estrutura para 
o desenvolvimento do Programa Banco de Ração, fornecendo o apoio administrativo, técnico e 
operacional.  

 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio da Independência, aos 17 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.389, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 
Decreta "PONTO FACULTATIVO" nos dias 28 de 
fevereiro e 01 de março de 2022 e dá outras 
providências. 

 
 
 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais; 

 
 D E C R E T A:  

 
Art. 1º – É facultativo o "ponto" nas Repartições Públicas 

Municipais nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2022, dedicados ao 
Carnaval. 

 
Art. 2º - As atividades essenciais de saúde, serviços 

públicos, trânsito e segurança pública manterão os serviços em atividade 
mínima e indispensável ao atendimento da população, de acordo com as 
instruções baixadas pelos respectivos Secretários Municipais.  

 
Parágrafo único – A convocação de servidores para 

trabalhar na data do ponto facultativo, não proporcionará nenhum acréscimo 
pecuniário ao servidor, cujo dia de trabalho já se encontra devidamente 
remunerado.  

 

Art. 3º - Caberá às autoridades competentes de cada 
Secretaria Municipal fiscalizar o cumprimento das disposições deste 
Decreto. 

 

Art. 4º - Caberá à Secretaria Municipal de Administração, 
Fazenda e Controle Interno dar ciência do presente Decreto a todos os 
Secretários Municipais para adoção das providências contidas nos artigos 
anteriores. 

 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data revogando-

se as disposições em contrário. 

 
Palácio da Independência, aos 14 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.390, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. 
Homologar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 
do Município de Matão para o biênio de 2022/2023. 

 
 

 

 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito do Município de Matão, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e 

 

CONSIDERANDO a eminente necessidade de a Administração 
Pública Municipal ter seus recursos e serviços de Tecnologia da Informação 
planejados e organizados dentro de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 
PDTI; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Homologa-se o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI), conforme disposto no Anexo I que acompanha este Decreto, 
para período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. 

 

Art. 2º – O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, 
constante no Anexo I, estará integralmente disponível para acesso e consulta no site 
www.matao.sp.gov.br. 

 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário 

 
 
 

  Palácio da Independência, aos 17 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

 APARECIDO FERRARI  
 Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.901, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 
Nomeia a Sra. CAREN CRISTINA COMELLI na Função 
Gratificada de Chefe de Seção de Controle Legislativo e dá 
outras providências. 

 
 
 
 

 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais, pela presente Portaria, 
RESOLVE: 

 

I - Nomear a Sra. CAREN CRISTINA COMELLI, ocupante do 
cargo efetivo de Auxiliar de Administração Geral, na Função Gratificada de 
Chefe de Seção de Controle Legislativo, com gratificação correspondente à 
30% (trinta por cento) do salário-base, em conformidade com o artigo 55, da 
Lei Municipal nº 2.625/1997, a partir de 14 de fevereiro de 2022. 

 

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

Palácio da Independência, aos 14 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

 
  APARECIDO FERRARI 

  Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 14.902, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 
Nomeia a Sra. LAILA EL KADRE na Função Gratificada de 
Chefe de Seção da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. 

 
 
 
 

 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais, pela presente Portaria, 
RESOLVE: 

 

I - Nomear a Sra. LAILA EL KADRE, ocupante do cargo efetivo 
de Professor I, na Função Gratificada de Chefe de Seção da Criança e do 
Adolescente, com gratificação correspondente à 30% (trinta por cento) do 
salário-base, em conformidade com o artigo 55, da Lei Municipal nº 
2.625/1997, a partir de 14 de fevereiro de 2022. 

 

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

Palácio da Independência, aos 14 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

 
  APARECIDO FERRARI 

  Prefeito Municipal  
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EDITAL Nº 014, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 
O Departamento de Administração e Pessoal, convocou os candidatos 

habilitados no Concurso Público - Edital nº 01/2019, para os cargos abaixo relacionados, 

solicitando o comparecimento na Prefeitura Municipal de Matão, localizada na Rua Oreste 

Bozelli, nº 1165 - Centro, junto à Divisão de Administração de Pessoal, para manifestar  

interesse em sua admissão. 

                   

A convocação efetivada por este Edital, tem por objetivo o suprimento de 

vaga existente, a fim de manter em funcionamento inadiável serviços públicos essenciais, 

conforme o item abaixo:     

 

    I – Em virtude da desistência do 2ª classificado: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

03ª LUCAS ANTÔNIO RIBEIRO 47.008.989-1 
INSPETOR DE ALUNO - 

AFRODESCENDENTE 

     

    II – Em virtude da desistência da 19ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

21ª GABRIELA RAMOS CABRERA 47.095.816-9 PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

     

    III – Em virtude da desistência do 6ª classificado: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

07ª EVA MULINARI OLIANI 20.271.708-2 
PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

    Na impossibilidade de comparecimento, poderá fazer-se representar por 

Procurador devidamente constituído para tal fim. 

O não atendimento a presente convocação será considerado desistência, 

sendo convocado o próximo candidato classificado, visando à continuidade da prestação de 

serviços à comunidade. 

 

 

Palácio da Independência, aos 15 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 015, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 
O Departamento de Administração e Pessoal, convocou os candidatos 

habilitados no Concurso Público - Edital nº 02/2019, para os cargos abaixo relacionados, 

solicitando o comparecimento na Prefeitura Municipal de Matão, localizada na Rua Oreste 

Bozelli, nº 1165 - Centro, junto à Divisão de Administração de Pessoal, para manifestar 

interesse em sua admissão. 

                   

A convocação efetivada por este Edital, tem por objetivo o suprimento de 

vaga existente, a fim de manter em funcionamento inadiável serviços públicos essenciais, 

conforme o item abaixo: 

     

          

    I – Em virtude do não comparecimento da 31ª classificada: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

39ª NATALIA MIRELLE AMARAL DE LIMA 14.880.795 ENFERMEIRO DE ESF 

 

    Na impossibilidade de comparecimento, poderá fazer-se representar por 

Procurador devidamente constituído para tal fim. 

 

O não atendimento a presente convocação será considerado desistência, 

sendo convocado o próximo candidato classificado, visando à continuidade da prestação de 

serviços à comunidade. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 15 de fevereiro de 2022. 
 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 016, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

    O Departamento de Administração e Pessoal, convocou os 

candidatos habilitados no Concurso Público - Edital nº 04/2019, para os cargos abaixo 

relacionados, solicitando o comparecimento na Prefeitura Municipal de Matão, localizada na 

Rua Oreste Bozelli, nº 1165 - Centro, junto à Divisão de Administração de Pessoal, para 

manifestar  interesse em sua admissão. 

                    A convocação efetivada por este Edital, tem por objetivo o 

suprimento de vaga existente, a fim de manter em funcionamento inadiável serviços públicos 

essenciais, conforme o item abaixo: 

 

    I – Em virtude da desistência do 4ª classificado: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

9ª LARRUBIA FERREIRA MACIEL 65.329.271-5 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - AFRODESCENDENTE 

     

    II – Em virtude da desistência da 3ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

4ª MARINA PANIN CANDEIRA 44.170.100-0 FISIOTERAPEUTA 

 

    III – Em virtude da desistência da 3ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

4ª MELAINE PRISCILA FIDELIX 41.228.822-9 NUTRICIONISTA 

 

    IV – Em virtude do não comparecimento do 2ª classificado: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

3ª WELLEGTON HELIO PROENÇA 48.805.921-5 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

    Na impossibilidade de comparecimento, poderá fazer-se representar por  

Procurador devidamente constituído para tal fim.  

O não atendimento a presente convocação será considerado desistência, 

sendo convocado o próximo candidato classificado, visando à continuidade da prestação de 

serviços à comunidade. 

 

Palácio da Independência, aos 15 de fevereiro de 2022. 
 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 


