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PORTARIA Nº 13.969, DE 05 DE NOVEMBRO DE  2019. 
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para realização de 
averiguações sobre supostas irregularidades ocorridas na 
aprovação de loteamentos e execução das obras de 
infraestruturas no município de Matão e dá outras providências. 
 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI, Prefeito Municipal de Matão, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e, 
 
Considerando os instrumentos da política urbana estabelecidos na Lei 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e sua execução no que tange que a 
obrigação de o loteador definir e transferir ao poder público áreas destinadas a 
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres 
de uso público (artigo 4°, inc. I, da Lei 6.766/1979), o que pode vir ao encontro 
das diretrizes estabelecidas no plano diretor municipal; 

 
Considerando que os requisitos previstos no art. 18, inc. V da Lei 

6.766/1979 estabelece como sendo de responsabilidade do loteador,  no mínimo, 
a execução das obras relativas a vias de circulação do loteamento, demarcação 
dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais; 

 
Considerando o surgimento de informações que o Município de Matão, 

vinha recebendo, em doação, parcelas de imóveis sem benfeitorias, inclusive em 
áreas de preservação permanente, para pretensa abertura de ruas, e que após a 
averbação no Registro de Imóveis, os proprietários pediam o desmembramento 
do restante da área, como se existisse sistema viário preexistente, obrigando 
assim, a municipalidade assumir a responsabilidade de implantar o sistema 
viário, permitindo, ainda, que eles evitassem a necessidade de lotear o local;  

 
Considerando o surgimento de informações ainda, que em alguns 

empreendimentos foram utilizados recursos públicos do município  para a 
execução de obras de pavimentação asfáltica e galerias pluviais, bem como 
foram destinadas áreas institucionais e sistema de lazer em desacordo com a Lei 
e o Plano Diretor Municipal, RESOLVE: 

 
Art. 1º – Nomear os membros abaixo identificados, para compor  

Comissão para realização de averiguações sobre supostas irregularidades 
ocorridas na aprovação de loteamentos e execução das obras de infraestruturas 
no município de Matão, sendo o primeiro Presidente e os outros membros.  

 
- Hudson Aparecido Martins  
- Carlos Vicente Hasselaar 
- Gérson Piva Júnior 
- Marcos Roberto do Nascimento 
 
Art. 2º – A Comissão irá analisar a documentação pertinente aos 

loteamentos, desmembramentos e fracionamentos aprovados por esta 
municipalidade, no período mencionado no artigo anterior, e, se necessário, 
poderá solicitar informações adicionais aos demais servidores do Departamento 
de Obras e Engenharia, podendo ainda, fiscalizar, solicitar documentos e 
determinar embargo em obras onde haja suposta irregularidade. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA 

 

 

  

 
Art. 3º – Após o levantamento e análise de toda documentação, a 

Comissão deverá expedir relatório circunstanciado ao Chefe do Executivo, 
descrevendo a regularidade ou irregularidade constatada, bem como sugerindo 
as medidas e providências a serem adotadas pela municipalidade. 

 
Art. 4º - Os trabalhos de que trata a presente Portaria deverão estar 

concluídos no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da publicação. 
 
Art. 5º – A função de membro da Comissão ora constituída é considerada 

relevante serviço prestado à coletividade, portanto, sem remuneração. 
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 
Palácio da Independência, aos 05 de novembro de 2019. 

 
 
 

 
JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito de Matão 
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“COMUNICADO N.º 360/2019” 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de 

Matão no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, COMUNICA, que por ato do EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL, foram ADJUDICADAS as seguintes licitações: 

 

CHAMADA PÚBLICA N.º 009/2019 – em favor das sociedades empresárias: 

ALINE DE CÁSSIA TRINDADE – Item: 01; 

CLEISE MARA SANT ANA DE ABRANTES – Item: 01; 

FRANCIELE IDALINA EVARISTO – Item: 01; 

JULIANA VIANA DA SILVA ANDRADE – Item: 01; 

MICHELLE PINTO DE FREITAS LOPES – Item: 01; 

ROSEMEIRE SIQUITELLI CHRISTIANI – Item: 01; 

OBJETO: Credenciamento de profissionais visando a contratação de Cuidadoras de Crianças e 

Adolescentes, pelo período de 12 (doze) meses, para o funcionamento da Casa de Acolhimento 

Municipal “Laços de Carinho”, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 

Prefeitura Municipal de Matão. 

 

CONVITE N.º 025/2019 – em favor da sociedade empresária: 

MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. – Item: 01; 

OBJETO: Aquisição de Licenças de Software Autocad para o Departamento de Engenharia da 

Prefeitura Municipal de Matão, para a Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 

Interno – Departamento de TI da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

Comunica, que decorrido o prazo regulamentar e não havendo interposição de recurso, 

ficam homologados os objetos dos procedimentos acima, mediante ato de instrução do Sr. PREFEITO 

MUNICIPAL. 

 

Palácio da Independência, aos 05 de novembro de 2019. 

 

 

 

CÉLIA REGINA G. FRANZINI NANTES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 


