
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
 PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

 

EDITAL Nº 0  06  , DE   24 DE FEVEREIRO DE 2021.  

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 da 2ª classificada.:

CLASS NOME RG CARGO

04ª MAÍSA DAIANA VIEIRA DE MATOS 34.231.789-1 PROFESSOR I – EDUCAÇÃO
INFANTIL 

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 24 de fevereiro de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 0  07  , DE   26 DE FEVEREIRO DE 2021.  

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 – Para atender as necessidades:

CLASS NOME RG CARGO

01ª ELIUDE PEREIRA DA SILVA 29.232.512-5 MOTORISTA 

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 26 de fevereiro de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 0  08  , DE   26 DE FEVEREIRO DE 2021.  

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 – Para atender as necessidades.:

CLASS NOME RG CARGO

01ª LÍGIA ALEIXO DE SANTANA 48.801.209-0 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 26 de fevereiro de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal
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PORTARIA  Nº 14.624,  DE  23 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomeia e empossa a Sra.  SIMONE ELIZA MARCONDES no
cargo em comissão de Diretor de Divisão de Difusão Cultural e
dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na Lei nº 2.625, de
23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I – Nomear e empossar a Sra. SIMONE ELIZA MARCONDES no
cargo  em  comissão  de  Diretor  de  Divisão  de  Difusão  Cultural,  lotada  na
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura,  referência  C-III, com
vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017, a
partir de 01 de março de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 23 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.625, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomeia a Sra. ELIANE DA SILVA RAMOS  no cargo em
comissão  de  Assessora  Administrativa  III  e  dá  outras
providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais, pela presente Portaria, R E
S O L V E:

I –  Nomear  a  servidora  municipal  Sra.  ELIANE DA SILVA
RAMOS, integrante do cargo efetivo de Auxiliar de Administração Geral, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de  Assessora Administrativa III,
Referência C-IV, com proventos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de
janeiro de 2017, a partir 01 de março de 2021.

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

     Palácio da Independência, aos 23 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
          Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14.626, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomeia  a  Sra.  NELLY  REGINA  SCHMIDT na  Função
Gratificada de Gerência de Avaliação e Desempenho Funcional,
e dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São  Paulo,  usando  de  suas  atribuições  legais,  pela  presente  Portaria,
RESOLVE:

I  –  Nomear  a Sra.  NELLY  REGINA SCHMIDT,  ocupante  do
cargo efetivo de Agente de Administração Geral,  na Função Gratificada de
Gerência de Avaliação e Desempenho Funcional, com gratificação de 30%  do
salário-base,  em  conformidade  com  o  artigo  57,  da  Lei  Municipal  nº
2.625/1997, a partir de 01 de março de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 23 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.627, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomeia a Sra. SARA MARIA PINOTTI na Função Gratificada de
Chefe de Seção de Cadastro, e dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São  Paulo,  usando  de  suas  atribuições  legais,  pela   presente  Portaria,
RESOLVE:

I –  Nomear  a Sra. SARA MARIA PINOTTI,  ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Administração Geral, na Função Gratificada de Chefe de
Seção  de  Cadastro,  com  gratificação  de  30%  do  salário-base,  em
conformidade com o artigo 57, da Lei Municipal nº 2.625/1997, a partir de 01
de março de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 23 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal 
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PORTARIA 14.630, DE 26 DE FERVEREIRO DE 2021.
Nomeia  o  Sr.  MOACIR  JOSÉ  BERTACI  na  Função
Gratificada  de  Secretário  de  Gabinete,  e  dá  outras
providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado
de  São  Paulo,  usando  de  suas  atribuições  legais,  pela  presente  Portaria,
RESOLVE: 

I  – NOMEAR o  Sr. MOACIR JOSÉ BERTACI,  ocupante do
cargo  efetivo  de  Auditor  Fiscal, na  Função  Gratificada  de  Secretário  de
Gabinete, com gratificação de 50% (cinquenta por cento), em conformidade
com o artigo 57, § 2º, da Lei Municipal nº 2.625, de 23 de setembro de 1997,
retroagindo os seus efeitos a 01 de março de 2021. 

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

Palácio da Independência, aos 26 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA  Nº 14.631, DE  26 DE FEVEREIRO DE  2021.
Nomeia o Sr. JOSÉ LUIZ PAVAN  no cargo em comissão de
Diretor da Divisão de Infraestrutura e dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais,  com base na Lei  nº
2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I  –  Nomear  o  Sr. JOSÉ  LUIZ  PAVAN,  servidor  público
municipal integrante do cargo efetivo de Pedreiro, para ocupar o cargo em
comissão de Diretor da Divisão de Infraestrutura, Referência C-III,  lotado
na  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Desenvolvimento  Urbano,  com
vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017,
retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 26 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.632, DE  26 DE FEVEREIRO DE  2021.
Nomeia  o  Sr. JOSÉ  CARLOS  TEIXEIRA  no  cargo  em
comissão de Diretor da Divisão de Infraestrutura Urbana e dá
outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais,  com base na Lei  nº
2.625, de 23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I  –  Nomear  o  Sr. JOSÉ  CARLOS  TEIXEIRA,  servidor
público municipal integrante do cargo efetivo de Pedreiro, para ocupar  o
cargo  em  comissão  de  Diretor  da  Divisão  de  Infraestrutura  Urbana,
Referência C-III,  lotado na Secretaria Municipal  de Serviços Municipais,
com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de
2017, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 26 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.633,  DE  26 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomeia  e  empossa  o  Sr.  ELIO  FLORIANO no cargo  em
comissão  de  Diretor  de  Divisão  de  Eventos  Culturais  e dá
outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na Lei nº 2.625, de
23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I  –  Nomear e empossar o Sr.  ELIO FLORIANO no cargo em
comissão de Diretor  de Divisão de Eventos Culturais,  lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura,  referência C-III, com vencimentos fixados
pela Lei  Municipal  nº 5.028, de 10 de janeiro  de 2017,  a partir  de 01 de
março de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 26 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.634,  DE  26 DE FEVEREIRO DE 2021.
Nomeia e empossa o Sr.  MÁRCIO PELEGRINI no cargo em
comissão  de  Diretor  do  Departamento  Administrativo  e dá
outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na Lei nº 2.625, de
23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I – Nomear e empossar o Sr. MÁRCIO PELEGRINI  no cargo em
comissão  de  Diretor  do  Departamento  Administrativo,  lotado  na  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  referência  C-II, com  vencimentos  fixados  pela  Lei
Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017,  a partir de 01 de março de
2021.

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

Palácio da Independência, aos 26 de fevereiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.635,  DE 01 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia e empossa a Sra.  MARIA APARECIDA BELLINTANI
OURIQUE DE CARVALHO  no cargo em comissão de Diretor
do Departamento de Meio Ambiente e dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na Lei nº 2.625, de
23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I  –  Nomear  e  empossar  a  Sra. MARIA  APARECIDA
BELLINTANI OURIQUE DE CARVALHO no cargo em comissão de Diretor do
Departamento  de  Meio  Ambiente, lotada  na  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente,  Saneamento  e  Recursos  Hídricos,  referência  C-III, com
vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017, a
partir de 01 de março de 2021.

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

Palácio da Independência, ao 01 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.636,  DE  01 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia e empossa o Sr.  TADEU BELLINTANI TRENCH no
cargo em comissão de Coordenadoria da Juventude - CAJU e
dá outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base na Lei nº 2.625, de
23 de setembro de 1997 e alterações, R E S O L V E: 

I – Nomear e empossar o Sr. TADEU BELLINTANI TRENCH no
cargo  em  comissão  de  Coordenadoria  da  Juventude  -  CAJU,  lotado  na
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura,  Referência C-II, com
vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017, a
partir de 01 de março de 2021.

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

Palácio da Independência, ao 01 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 1  4.640  , DE   01   DE   MARÇO DE 2021  .  

Nomeia os membros do Conselho Municipal do Idoso (CMI).

ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São

Paulo, usando de suas atribuições legais, em especial nos termos da Lei 4.405, de 08 de novem-

bro de 2011, NOMEIA os seguintes membros, para fazerem parte do Conselho Municipal do

Idoso (CMI) no biênio 2021/2022:

I – Membros representantes do Poder Público Municipal:

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Adriana Aparecida Santos Martins Gandin

Secretaria de Administração, Fazenda e Controle Interno

Willian Di Gaetano Bassi

Secretaria de Educação e Cultura

Claudionice Pereira Belintani

Secretaria de Saúde

Vilma Maria da Silva

Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo

Davison José Tosadori

II - Membros representantes da Sociedade Civil

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão

Aljamar de Lazari

Grupos de Terceira Idade
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José Antonio Fornarolli

Lar São Vicente de Paula

Camila Gonçalves

Sociedade Matonense de Benemerência

Maria das Graças da Silva Matos

ETEC “Silvio de Mattos Carvalho”

Elisete Trovão de Sá

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Palácio da Independência, aos 01 de Março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14.641, DE 04 DE MARÇO DE 2021.
“Dispõe sobre a nomeação dos membros dos Conselhos Técnico e Fiscal
do  Consórcio  Intermunicipal  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  -
CONDESU, conforme especifica”.

ADAUTO SCARDOELLI,  Prefeito  Municipal  de Matão,  Estado de São
Paulo, no uso de minhas atribuições legais, RESOLVE:

Art.1º  Nomear  para  integrar  o  Conselho  Técnico  do  Consórcio
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU, conforme especifica,
representantes do Município de Matão: 

I - CONSELHO TÉCNICO:

a) TITULAR
Nome Completo: Carlos José Faglioni
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Profissional: Engenheiro Civil
CPF: 053.912.118-59
RG: 15.455.955-6
Endereço Residencial: Av. 28 de agosto, 651, Centro, Matão/SP
Endereço Comercial: R. Oreste Bozelli, 1165, Centro, Matão/SP
Telefone: (016) 3383-3091/99615-6118
E-mail: carlosjfaglioni@gmail.com /carlos.obras@matao.sp.gov.br

b) SUPLENTE

Nome Completo: Edson Fernando de Souza
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Profissional: Fiscal Geral
CPF: 296.301.178-43
RG: 45.508.267-4
Endereço Residencial:  Rua Alberto Gomes de Faria, nº 117, Cohab Santa
Rosa, Matão/SP
Endereço Comercial: R. Oreste Bozelli, 1165, Centro, Matão/SP
Telefone:  (016) 99244-3525-3383-4055
E-mail: efsouza@matao.sp.gov.br

Art. 2º Nomear para integrar o Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU, representantes do Município de Ma-
tão:

mailto:carlosjfaglioni@gmail.com
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II - CONSELHO FISCAL:

a)  TITULAR
Nome Completo: Josiane Apolinário Pereira Gonçalves
Estado Civil: Casada
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Profissional: Auxiliar Administrativo
CPF: 368.581.748-50
RG: 43.700.328-0
Endereço  Residencial:  Av.  Salustiano  Ferreira  dos  Santos,  nº  188,
Residencial Azul Ville, Matão/ SP
Endereço Comercial: R. Oreste Bozelli, 1165, Centro- Matão /SP
Telefone: (16) 99256-4571
E-mail: jspereira@matao.sp.gov.br

b)  SUPLENTE
Nome Completo: Mauro Cesar Roveri
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Profissional: Auxiliar Serviços Gerais
CPF: 066.897.068-50
RG: 16.137.344
Endereço Residencial: Rua Franciso Cassoni nº 508, Centro, Dobrada /SP
Endereço Comercial: R. Oreste Bozelli, 1165, Centro, Matão/SP
Telefone: (16) 993340172
E-mail: mauro@matao.sp.gov.br

Art. 3º  Os designados executarão todas as tarefas atinentes às funções, não
percebendo qualquer quantia por sua atuação por se tratar de serviço público relevante,
não remunerado.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Matão, 04 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal 
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DECRETO N° 5.314, DE 04 DE MARÇO DE 2021. 
Dispõe  sobre  o  registro  e  controle  eletrônico  da
frequência  dos  servidores  públicos  municipais  e  dá
outras providências. 

ADAUTO SCARDOELLI,  Prefeito  Municipal  de  Matão,  no  uso  das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e

Considerando que o Decreto Municipal nº 5.022, de 12 de setembro de
2.017,  instituiu  e  regulamentou  o  sistema  de  registro  eletrônico  de  efetividade
funcional dos servidores públicos municipais;

 
Considerando a necessidade de disciplinar e normatizar  o controle de

frequência e pagamento de horas extras dos servidores públicos do Município de
Matão;

Considerando  que  o  controle  de  frequência  permite  identificar  com
exatidão  as  jornadas  de  trabalho  de  todos  os  servidores,  servindo  de  suporte,
portanto,  para  a  liquidação  da  despesa,  bem como  a  quantificação  de  eventuais
horas extras realizadas;

Considerando  a  necessidade  de  acompanhar  a  dar  uniformidade  aos
procedimentos deliberados pelas Secretarias e Departamentos, fortalecendo assim, o
sistema de controle interno no Município;

Considerando finalmente,  os princípios da legalidade,  impessoalidade,
moralidade  e  eficiência,  previstos  no  artigo  37,  caput,  da  Constituição  Federal;
DECRETA: 

Art.  1°  - A  jornada  de  trabalho  dos  servidores  públicos  municipais
deverá observar rigorosamente o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais
por servidor.

§ 1º - Para atender eventuais situações excepcionais e/ou emergenciais,
o limite  estipulado neste artigo  poderá ser ultrapassado,  desde que devidamente
justificado e autorizado pelo Secretário da Pasta, a que pertença o servidor.

§ 2º - O servidor que realizar horas extras sem a devida autorização,
poderá ser responsabilizado por ato de indisciplina ou de insubordinação, mediante
aplicação da penalidade de advertência.

§ 3º - Ensejará a abertura de processo administrativo disciplinar para
apuração da conduta do servidor,  os  atrasos  e saídas antecipadas  frequentes e a
marcação indevida que extrapole o período real de labor, objetivando gerar horas
extraordinárias para compensação posterior ou futuros processos judiciais. 
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Art. 2° - Em consonância com o art. 71 da CLT, em qualquer trabalho
contínuo, cuja duração exceda 06 (seis) horas diárias, é obrigatório o intervalo para
repouso ou alimentação de no mínimo uma hora e no máximo duas horas.

§ 1º -  Não excedendo o período de 06 (seis) horas de trabalho,  será,
entretanto,  obrigatório  um  intervalo  de  15  (quinze)  minutos  quando  a  duração
ultrapassar 04 (quatro) horas.

§ 2º – Não será computado como hora extraordinária ao servidor  que
registrar a entrada antecipada durante o intervalo para repouso ou refeição, salvo
em situações autorizadas pela chefia imediata.

Art.  3º  -  Não  serão  descontadas  nem  computadas  como  jornada
excedente, as variações de horário no registro de ponto não excedentes a 5 (cinco)
minutos, observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários, conforme disposto
no art. 58, § 1º da CLT.

Art.  4º –  O Secretário  Municipal  será responsável  por  acompanhar,
controlar,  fiscalizar  e  auditar  a  realização  da jornada  de trabalho  dos  servidores
lotados  em sua pasta,  bem como adotar  as  medidas cabíveis  para garantir  o fiel
cumprimento deste Decreto, obedecidos os limites estabelecidos em lei.

Parágrafo  único: Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  no
presente Decreto, o Secretário Municipal responderá,  civil e criminalmente,  pelos
prejuízos causados ao erário municipal nos termos da legislação vigente.

Art.  5°  - Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 4945, de 01 de
junho de 2016.

Palácio da Independência, aos 04 de março de 2.021.

 ADAUTO SCARDOELLI
     Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.  420  , DE 04 DE MARÇO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   012  /2021  
AUTOR: Vereador PAULO BERNARDI - MDB
Introduz  alterações na Lei  3.800,  de 05 de outubro de  2006,  que
institui  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  de
Política Urbana e Ambiental de Matão e dá outras providências. 

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

Art. 1º Acresça-se ao art. 47, § 4º, VIII, da Lei 3.800, de 05 de outubro de
2006, o seguinte:

VIII - da obrigação do empreendedor-loteador

13)  Instalar, em pontos definidos no ato da aprovação do projeto, ponto
de ônibus coberto, no prazo de 180 dias após a data de liberação dos lotes para início das
construções.

14) Plantar, a cada quatro metros, uma muda de árvores, das espécies
definidas pelo Departamento do Meio Ambiente, bem como manter e cuidar das referidas
árvores pelo prazo de 3(três) anos a contar da data do plantio,  devendo estaquear as
plantas, podá-las adequadamente, manter a adubação e a capina.

Art. 2º Acresça-se ao art. 47, § 4º, XII, da Lei 3.800, de 05 de outubro de
2006, o seguinte:

XII - do loteamento fechado

e)  Além  de  obrigações  pertinentes  e  já  inseridas  na  presente  lei,  o
loteador  deverá  plantar,  a  cada  quatro  metros,  uma  muda  de  árvores,  das  espécies
definidas pelo Departamento do Meio Ambiente, bem como manter e cuidar das referidas
árvores pelo prazo de 3(três) anos a contar da data do plantio,  devendo estaquear as
plantas, podá-las adequadamente, manter a adubação e a capina. 

f) instalar, na área frontal do loteamento, um ponto de ônibus coberto, no
prazo de 180 dias após a data de liberação dos lotes para início das construções. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as
disposições em contrário. 

Palácio da Independência, aos 04 de março de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.  421  , DE   04   DE MARÇO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   014  /2021  
AUTOR: VEREADOR JOSÉ APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS -
CIDO  MOTOS  –  DEM  subscrito  pelo  VEREADOR  EVERALDO  DE
CARVALHO  –  DEM  e  VEREADOR  DAVISON  JOSÉ  TOSADORI  -
DAVISON SENSEI – PT 
“Dispõe  sobre  a  proibição  de  despejo  de  lixo  e  entulhos  em
logradouros,  vias  públicas  e  terrenos  baldios  no  município  de
Matão.”

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

Art. 1º Não será tolerado o despejo de lixo e entulhos em logradouros, vias públicas e terrenos

baldios.

Parágrafo único -   Considera-se lixo, para os fins desta lei,  todo e qualquer resíduo sólido,

orgânico ou inorgânico, de origem doméstica, comercial, industrial, hospitalar ou especial, resultante das

atividades diárias do homem em sociedade.

Art. 2º Será multado na forma da lei todo cidadão que for flagrado jogando qualquer tipo de lixo

fora dos equipamentos destinados para esse fim nos logradouros públicos do Município de Matão.

Art.  3º As  penalidades  previstas  nesta  lei  serão  estabelecidas  através  de  auto  de  infração

lavrado contra o infrator, contendo as seguintes informações:

I - local, data e hora da lavratura;

II - qualificação do autuado;

III - a descrição do fato constitutivo da infração;

IV - o dispositivo legal infringido;

V - a identificação do agente atuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da

matrícula;

VI - a assinatura do autuado.

Art. 4º A fiscalização e a lavratura do auto de infração serão realizadas pela Guarda Municipal de
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Matão.

Art. 5º As multas imputadas aos infratores serão aplicadas em Unidade Fiscal do Estado de São

Paulo – UFESP, cadastradas no setor de arrecadação da Prefeitura Municipal em nome do infrator, e

estimada de acordo com a dimensão do resíduo lançado ao meio ambiente.

§ 1° Para volumes pequenos, com tamanho igual ou inferior a 0,1 (um décimo) de metro cúbico,

a multa será de 8 (oito) UFESPs.

§ 2° Para volumes superiores, que equivalem entre 0,1 (um décimo) a 1 (um) metro cúbico, o

valor da multa será de 16 (dezesseis) UFESPs.

§ 3° Para volumes acima de 1 (um) metro cúbico, a multa será de 36 (trinta e seis) UFESPs.

§ 4º No caso de reincidência dentro do período de 1 (um) ano,  contado a partir  do auto de

infração mais recente, o valor da multa será duplicado, tendo como valor base definido de acordo com o

volume constatado no atual descarte.

Art.  6º Os infratores poderão apresentar  defesa junto à Prefeitura Municipal  no prazo de 15

(quinze) dias, contados a partir do recebimento da notificação.

Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a

contar de sua publicação.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

especificamente a Lei Municipal de nº 4.162 de 30 de abril de 2010 e a Lei Municipal de nº 4.658 de 25

de novembro de 2013. 

Palácio da Independência, aos 04 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.  422  , DE 04 DE MARÇO DE 2021.  
PROJETO DE LEI Nº   013  /2021  
AUTOR: Vereador PAULO AUGUSTO BERNARDI - MDB
Cria no Município de Matão o Programa “Adote uma área pública” e
dá outras providências. 

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

Art.  1º Fica  instituído  no  Município  de Matão,  o  Programa “Adote  uma Área
Pública”, abrangendo, em princípio:

a) Canteiros centrais das vias públicas;
b) Rotatórias
c) Praças, parques, jardins e áreas públicas. 
d) Áreas de lazer e destinadas a práticas desportivas. 

Parágrafo  único  -  O  Programa  consiste  na  parceria  entre  o  poder  público
municipal e pessoas físicas ou jurídicas, organizações não governamentais, associações ou centros
comunitários,  objetivando ações para o  cuidado,  recuperação e manutenção das  áreas públicas,
evitando sua degradação, com a participação da comunidade nas seguintes condições:

I - Não cabe ao adotante, seja pessoa física ou jurídica, nenhuma contribuição
financeira do município pelo fato de cuidar de uma área pública;

II - As benfeitorias realizadas pelo adotante na área não serão indenizadas pelo
município e serão integradas ao patrimônio público municipal;

III - O cuidado, a proteção e a manutenção da área pública objeto do Programa
devem seguir regras e normas da legislação pertinente;

IV - Não será permitida a exploração comercial  da área cuidada, exceto pela
afixação de publicidade do adotante ou de terceiros, nos termos da presente lei.

V - É proibido ao adotante cercar a área pública com materiais inapropriados, tais
como latas, madeiras ou materiais que causem poluição visual.

Art.  2º A adoção ora estabelecida refere-se a uma gestão compartilhada das
áreas públicas de uso comum, entendida como a interação entre o Poder Público e a sociedade, por
meio de participação da comunidade na implantação,  revitalização,  requalificação,  manutenção e
gestão das áreas públicas de uso comum, com o fim de garantir a qualidade e boa utilização dos
espaços públicos.

Parágrafo único - À administração municipal fica reservado o direito de exercer
fiscalização  contínua sobre  a  área  pública  cuidada e aplicar  penalidades previstas  na legislação
pertinente, inclusive motivar a rescisão do termo de parceria.

Art. 3º Para participar do Programa, o interessado deverá requerer à Prefeitura
Municipal autorização para a participação no Programa “Adote uma área Púbica”, que será analisada
e concedida pela unidade competente, que elaborará o termo de parceria.

§1º – A proposta de parceria deverá ser submetida ao Departamento de Meio
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Ambiente e ao Departamento de Trânsito, que deverão analisar a proposta e o impacto da mesma
nas respectivas áreas.

§ 2º - O Adotante deverão apresentar projeto ou croqui quando for o caso, com
todas as diretrizes a serem implantadas na área objeto de adoção/gestão compartilhada, contendo:

a) Delimitação da área de intervenção, ou seja, se a intervenção será implantada
na totalidade da referida área ou em parte dela;

b) Listar quais equipamentos serão utilizados, quando for o caso;

c)  Estabelecer  quais  serão as intervenções paisagísticas,  com identificação e
definição das espécies vegetais. 

Art. 4º Havendo mais de 01 (um) interessado, terá prioridade aquele que residir
ou estabelecer mais próximo da área pleiteada.

                          § 1º - A parceria de determinada área pública poderá, à critério da Prefeitura
Municipal,  ser celebrada com mais de um adotante, desde que seja em forma de consórcio entre
todos os adotantes.

§ 2º - Inexistindo interesse de adotante residente ou estabelecido próximo do
local  a  ser  cuidado,  a  Prefeitura  Municipal  poderá celebrar  termo de  parceria  com terceiros,  nas
mesmas condições previstas na presente lei.

Art. 5º O participante do Programa como parceiro do poder público municipal  no
cuidado, na proteção e na manutenção das áreas públicas, poderá utilizar área, objeto do programa
para atividades não prejudiciais ao local seguindo as orientações do art. 1º, parágrafo único, IV.

Art. 6º Qualquer intervenção na área cuidada deverá ser aprovada e autorizada
pela autoridade municipal.

Art. 7º Ao participante do Programa “Adote uma área Púbica” fica garantido seu
direito de colocar publicidade no local adotado, da seguinte forma:

I  - A publicidade deverá obedecer o modelo a ser definido em decreto,  com
referência  às  suas  dimensões,  cores  e  demais  requisitos,  sendo que  o  conteúdo  da  publicidade
também deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal;

II  - A  publicidade  na  área  pública  cuidada  é  exclusiva  do  participante  do
Programa, não podendo beneficiar, de qualquer forma, a terceiros.

Art.  8º O cuidado de áreas verdes, canteiros centrais de avenidas,  áreas de
lazer e institucionais do Município de Matão opera-se sem prejuízo da função do Poder Executivo de
administrar os próprios bens municipais, nem importa qualquer forma de terceirização do uso desses
bens, assegurada a manutenção das suas funções urbanísticas primordiais.

Parágrafo único  – Entende-se como cuidado a manutenção integral da área
objeto do termo de parceria,  incluindo a roçagem periódica,  o cuidado com as plantas existentes
(poda) e eventualmente o plantio de novas espécies, incluindo frutíferas. 

Art. 9º O cuidado não gera no local qualquer direito à exploração comercial para
o adotante, com exceção da afixação da publicidade nos termos da presente lei.

Art.  10 Na  execução do  projeto,  o  adotante  será  integralmente  responsável
pelos danos ou prejuízos que sua atividade causar ao Poder Público Municipal ou a terceiros.

Art. 11 A cessação da execução do projeto de cuidado da área pública dar-se-á:
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I  - voluntariamente,  pelo  adotante,  ou  ainda,  pelo  Poder  Público  Municipal,
mediante comunicado formal com antecedência de 30 (trinta) dias à outra parte;

II - coercitivamente, a qualquer tempo, mediante notificação do Poder Público
Municipal, por descumprimento, das finalidades do Programa “Adote uma área Púbica”;

III  - discricionariamente,  pelo  Poder  Público  Municipal,  por  interesse  público
superior devidamente fundamentado.

Art. 12 A cessação antecipada do termo de parceria por decisão do Município de
Matão não ensejará qualquer forma de indenização reparatória ou compensatória pelos investimentos
aportados  pelo  adotante  na  execução  do  projeto,  nem constituirá  qualquer  forma  de  crédito  do
adotante perante o Poder Público Municipal.

Art. 13 Encerrado o termo de parceria, as melhorias dele decorrentes passarão
a integrar o patrimônio público municipal, sem qualquer direito de retenção por parte do adotante.

Art. 14 Após a aprovação do pedido de adoção da área pública, a autorização e
a publicidade do contrato deverão se dar por meio de ato ao Poder Executivo, através de Decreto. 

Art.  15 Em até  30 dias da promulgação, a  presente lei  será regulamentada,
especialmente estabelecendo a metragem máxima da publicidade permitida, de modo a não causar
poluição visual e nem criar qualquer dificuldade em relação ao trânsito de veículos e de pedestres.

Art. 16 As despesas para a execução desta Lei correm à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, em especial a Lei número 5.260, de 11 de abril de 2019.

Palácio da Independência, aos 04 de março de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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