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PORTARIA Nº 14.670, DE 29 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia  o  Sr.  MARCOS  ROGÉRIO  CARDOSO na  Função
Gratificada de Chefe de Seção de Máquinas e Equipamentos 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. MARCOS ROGÉRIO CARDOSO, ocupante do
cargo efetivo de Lavador/Lubrificador,  na Função Gratificada de Chefe de
Seção  de  Máquinas  e  Equipamentos,  com gratificação  de  30% sobre  o
salário-base,  em  conformidade  com  o  artigo  57,  da  Lei  Municipal  nº
2.625/1997, a partir de 01 de abril de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 29 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº   1  4.671  , DE   29 DE MARÇO DE 2021.  
Dispõe  sobre  a  designação  de  servidores  públicos  para  o
exercício de Funções Gratificadas de  Coordenador do Centro
de  Referência  de  Assistência  Social  –  CRAS  e  dá  outras
providências.

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

I  –  DESIGNAR as servidoras  abaixo  discriminadas, para
responderem  pelas Funções Gratificadas de  Coordenador  do  Centro  de
Referência de Assistência Social – CRAS, podendo para tanto assinar todos os
atos  administrativos  necessários  ao  exercício  da  referida  função,  em
conformidade com o art. 55, da Lei Municipal nº 2.625/1997, a partir de 01 de
abril de 2021.

NOME FUNÇÃO GRATIFICADA UNIDADE 

Paula Giordani Botteon Coordenador do CRAS CRAS - IV Centenário

Neusa Aparecida de Oliveira Coordenador do CRAS CRAS – Jardim Santa 
Rosa

Neuza Aparecida Rodrigues Mello Coordenador do CRAS CRAS – Jardim Paraíso

Silvete Ap. Tolino Gonçalves Pereira Coordenador do CRAS CRAS – Bairro Alto

II – A presente designação não acarretará qualquer vantagem
pecuniária a servidora, ou mesmo prejuízo de qualquer parcela remuneratória
concernente ao seu cargo de origem.

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

Palácio da Independência, aos 29 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA  Nº 14.673,  DE  29 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia e empossa o Sr.  CLÁUDIO ALVES BARROSO no
cargo em comissão de Diretor de Divisão de Produção 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.  CLÁUDIO ALVES BARROSO,
servidor público efetivo integrante do cargo de Pedreiro, para ocupar o cargo
em  comissão  de  Diretor  de  Divisão  de  Produção,  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 abril
de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 29 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.674,  DE  29 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia  e  empossa  o  Sr.  APARECIDO  DONIZETE  DOS
SANTOS no cargo em comissão de Assessor Administrativo
III 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.  APARECIDO DONIZETE DOS
SANTOS, servidor público efetivo integrante do cargo de Guarda Municipal,
para ocupar o cargo em comissão de Assessor Administrativo III, lotado no
Gabinete  do  Prefeito,  referência  C-IV, com vencimentos  fixados  pela  Lei
Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017,  a partir de 01 de abril de
2021.

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

Palácio da Independência, aos 29 de março de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.677, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
Nomeia  e  empossa  a  Sra. ANA  MARIA  FAUSTINO
NASCIMENTO no cargo em comissão de Diretor de Divisão de
Ambulâncias 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.  ANA  MARIA  FAUSTINO
NASCIMENTO,  servidora  integrante  do  cargo  efetivo  de  Auxiliar  de
Administração Geral, para ocupar o cargo em comissão de Diretor da Divisão
de Ambulâncias, Referência C-III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,  a
partir de 01 de abril de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 01 de abril de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA  Nº 14.678,  DE  01 DE ABRIL DE 2021.
Nomeia  o  Sr. JOSÉ  ANTONIO  DA  COSTA  no  cargo  em
comissão de Diretor da Divisão de TI / Projetos e Sistemas 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  ANTONIO  DA  COSTA,  servidor
integrante do cargo efetivo de Auxiliar de Informática, para ocupar o cargo em
comissão de Diretor da Divisão de TI / Projetos e Sistemas, Referência C-III,
com vencimentos fixados pela Lei Municipal nº 5.028, de 10 de janeiro de 2017,
a partir de 01 de abril de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 01 de abril de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº   1  4.679  , DE   01   DE ABRIL DE 2021.  
Dispõe  sobre  a  nomeação  de  servidores  públicos  para  o
exercício de Funções Gratificadas abaixo especificadas 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 os servidores públicos abaixo discriminados, para
exercerem as Funções Gratificadas especificadas, em conformidade com o art.
55, da Lei Municipal nº 2.625/1997 e alterações, a partir de 01 de abril de 2021.

NOME CARGO DE ORIGEM FUNÇÃO GRATIFICADA
(Nomeação)

Adriana Antoniosi Enfermeira Gerente do PAMO – Jd. Paraíso

Ana Maria Baroni Ribeiro 
Rodrigues

Enfermeira Gerente do PAMO - CAIC

Elisangela Maria Jóia Enfermeira Gerente do PAMO – IV 
Centenário

Kenia Micali Enfermeira Gerente do PAMO – Jd. São 
José

Lilian Carmen Mesquita Dian Enfermeira Gerente do PAMO – Bairro Alto

Marina Sevilhano Cechetto Enfermeira Gerente do Centro de Saúde II

Maria Emília Fortunato Moraes Fonoaudiólogo Gerente do Centro de 
Reabilitação Infantil

Mariana Rita Goy Magnabosco Psicólogo Articulador Municipal de Saúde 
Mental

Cássia Maria F. T. Longhitano Farmacêutica Chefe de Seção de Controle e 
Estatística

Marinês Mendonça Nunes Enfermeira Chefe de Seção de 
Ambulâncias

Edilene Cristina Priosti Auxiliar de Adm. Geral Chefe de Seção de Transporte

Ana Maria Fontoura Bopp Enfermeira Chefe de Seção de Vigilância 
Epidemiológica

Tania Jacinto Rodrigues Enfermeira Chefe de Seção de Vigilância 
Sanitária
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Jozélio Antonio de Souza Enfermeiro Coordenador do CAPS – AD 

Sônia Cristina Paiva Moreira Psicóloga Coordenador do Núcleo de 
Prevenção à Violência

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

Palácio da Independência, aos 01 de abril de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14.681, DE 05 DE ABRIL DE  2021.
Designa Comissão com a finalidade de avaliar e dar parecer sobre a
destinação  de  livros  desatualizados  que  compõem  o  acervo  da
Biblioteca Municipal.

ADAUTO  SCARDOELLI,  Prefeito  Municipal  de  Matão,  Estado  de  São
Paulo, usando de suas atribuições legais, e,

Considerando o ofício nº 184/2021, da lavra do Secretário Municipal de
Educação e Cultura,  solicitando a criação de Comissão para avaliar  e dar parecer
sobre a destinação de livros  desatualizados  que compõem o acervo da Biblioteca
Municipal, RESOLVE:

Art.  1º – Nomear  Comissão constituída pelos servidores abaixo,  com a
finalidade de elaborar laudo de avaliação e emitir parecer sobre a destinação de livros
desatualizados que compõem o acervo da Biblioteca Municipal:

I – Mariane de Souza - Bibliotecária
II – Juliano Ricci Jacopini – Diretor de Divisão de Formação Cultural
III – Simone Eliza Marcondes – Diretor de Divisão de Difusão Cultural

Art. 2º – A função de membro da Comissão ora constituída é considerada
relevante serviço prestado à coletividade, portanto, sem remuneração.

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

Palácio da Independência, aos 05 de abril de 2021.

 ADAUTO SCARDOELLI
      Prefeito de Matão
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PORTARIA Nº 14.683, DE 05 DE ABRIL DE 2021.
Nomeia a Sra. MARIA PAULA ROBLES ANGELINI CUNHA na
Função Gratificada de Coordenadora  do CAPS,  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.  MARIA  PAULA  ROBLES  ANGELINI
CUNHA, ocupante do cargo efetivo de Psicóloga, na Função Gratificada de
Coordenadora do CAPS, com gratificação de 30% sobre o salário-base, em
conformidade com o artigo 57, da Lei Municipal nº 2.625/1997, retroagindo
os seus efeitos a 01 de abril de 2021.

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

Palácio da Independência, aos 05 de abril de 2021.

 ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 0  17  , DE   07 DE ABRIL 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 6ª classificada:

CLASS NOME RG CARGO

07ª MICHELE NUNES DA SILVA 40.362.955-X PROFESSOR I – EDUCAÇÃO
INFANTIL - AFRODESCENDENTE 

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 07 de abril de 2021.

_____________________________________
ADAUTO SCARDOELLI

Prefeito Municipal



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

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

PREFEITURA DE MATÃO
Palácio da Independência

D  E  CR  ETO         N  º   5.320  DE 08 DE ABRIL DE 2021  

Regulamenta as Leis Municipais nº 5.422, de 04 de março
de 2021 e nº 5.426, de 18 de março de 2021, que instituiu o
Programa “Adote uma Área Pública”.

ADAUTO SCARDOELLI,  Prefeito de  Matão,  Estado  de
São  Paulo,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei
Orgânica do Município de Matão; e,

Considerando  a  promulgação  da  Lei  nº  5.422,  de  04  de
março de 2021, alterada pela Lei nº 5.426, de 18 de março de 2021,
instituindo Programa de parceria entre o Poder Público Municipal e a
Sociedade Civil;

Considerando o claro objetivo de recuperação e manutenção
das áreas públicas evitando sua degradação em parceria entre o Poder
Público e o Privado, DECRETA:

Art. 1º. Em conformidade com as Leis Municipais Lei nº 5.422, de 04
de março de 2021 e nº 5.426, de 18 de março de 2021, a Prefeitura
Municipal de Matão poderá estabelecer termos de parcerias cujo objeto
será,  necessariamente,  a  conservação,  recuperação  e/ou  manutenção
dos seguintes próprios municipais: 

I – áreas verdes;
II – parques;
III – jardins; 
IV – praças; 
V – rotatórias e canteiros centrais de avenidas;
VI – áreas de lazer e destinadas as práticas desportivas;
VII – outras áreas públicas. 

Art. 2º. Para efeitos deste decreto, consideram-se parceiros, as pessoas
físicas  e  as  entidades  da  iniciativa  privada  e  da  sociedade  civil
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organizada  que  celebram  Termo  de  Parceria  com  o  Poder  Público,
atendidas as disposições deste decreto.

§ 1º.  Entende-se  por  pessoa  física  qualquer  cidadão  interessado  em
celebrar o presente termo de parceria.

§ 2º. Entende-se por entidades da iniciativa privada pessoas jurídicas de
direito privado que atuem no ramo empresarial, industrial, comercial ou
de  prestação  de  serviços  e  outras  entidades  atuantes  no  setor
econômico,  tais  como  empresários  individuais,  sociedades
empresariais,  sociedades  simples,  sociedades  cooperativas.

§  3º. Entende-se  por  sociedade  civil  organizada:  associações  de
moradores, sociedades amigos de bairros, centros comunitários, clubes
de serviços, organizações religiosas, associações na forma de clubes de
recreação,  culturais,  esportivos,  de  interesse  social  e  ambiental,  de
classe,  sindicatos,  bem  como  terceiros  interessados.

Art.  3º. Não  serão  celebrados  Termos  de  Parceria  com  pessoas
jurídicas cujos objetos sociais estejam relacionados exclusivamente à
produção e/ou comercialização de cigarros e bebidas alcoólicas, bem
como outras  que  possam  ser  consideradas  impróprias  aos  objetivos
propostos.

Art.  4º. Os  interessados  em  participar  do  programa  de  parceria,
deverão protocolar junto á secretaria de Meio Ambiente Saneamento e
Recursos Hídricos, (SMASRH) solicitação conforme modelo fornecido
pela municipalidade indicando a área pública de seu interesse, ilustrada
com croqui, ou registro fotográfico.

Parágrafo único. O protocolo a que se refere esse artigo deverá ser
feito  no  Protocolo  Geral  da  Prefeitura  Municipal  de  Matão,  à  Rua
Orestes Bozelli 1165 – Centro.

Art. 5º. A solicitação deverá vir acompanhada de proposta/projetos,  e
documentos  do  interessado,  tais  como:  RG/CPF,  Cartão  do  CNPJ,
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empresa/entidade e CPF do responsável pela empresa/entidade ou de
seu procurador devidamente documentado.

Parágrafo  único. Outros  documentos  poderão  ser  solicitados  pelos
técnicos  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  Saneamento  e
Recursos Hídricos, (SMASRH) em despacho fundamentado, inclusive
quanto à autoria e responsabilidade técnica dos projetos.

Art. 6º. Havendo mais de um interessado no mesmo espaço público, a
(SMASRH)  inicialmente  fará  uma  análise  comparativa  entre  as
propostas/projetos  apresentados,  convocando,  caso  necessário,  os
interessados, para mais esclarecimentos. Esta análise terá como base os
critérios constantes do artigo 7º deste decreto.

§ 1º. Esta análise será feita por equipe composta por 03 (três) membros
da (SMASRH), sendo um o Secretário de Meio Ambiente, Saneamento
e Recursos Hidricos, o outro o Diretor(a) do Departamento de Meio
Ambiente, e o outro, um servidor efetivo da (SMASRH), podendo ser
substituídos pelos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º. Caso haja interesse de adoção compartilhada do mesmo espaço,
serão avaliadas as propostas apresentadas.

Art.  7º. Os  critérios  de  análise  a  que  se  refere  o  artigo  6º  são:

I  –  a  quantidade  e  qualidade  de  ações/benfeitorias  propostas  pelo
interessado;

II – proposta de parceria, pelo mesmo interessado, de segunda ou mais
áreas  públicas  em região  com pouca  procura  para  fins  de  parceria.

Parágrafo  único.  Como  critério  de  desempate,  terá  prioridade  o
interessado que residir ou estiver estabelecido mais próximo da área
pleiteada.
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Art. 8º. Visando a adoção das áreas verdes públicas, a parceria de que
trata este decreto destina-se a:

I – urbanização/revitalização de acordo com o projeto elaborado pela
(SMASRH) ou por ela aprovado;

II – construção dos diversos equipamentos esportivos ou de lazer em
áreas públicas ou de esportes, de acordo com o projeto elaborado pela
(SMASRH) ou por ela aprovado;

III  –  conservação  e  manutenção  da  área  objeto  da  parceria  e  do
mobiliário, tais como:

a)  reforma,  substituição  e  limpeza  do  mobiliário  urbano  existente:
bancos, postes, passeios, coretos, academias ao ar livre, entre outros;

b) ajardinamento, conforme prescrição da (SMASRH).

Art.  9º. Caberá  ao  Poder  Executivo  Municipal,  através  dos  órgãos
competentes:

I – a aprovação dos projetos de urbanização e construção dos espaços
públicos que sejam elaborados fora dos órgãos do Executivo Municipal
em função do Termo de Parceria;

II – a fiscalização das obras e do cumprimento do Termo de Parceria
estabelecido.

Art. 10. A celebração de parcerias de que trata este decreto, opera-se
sem prejuízo da função do Poder Executivo de administrar os próprios
imóveis  e  reserva-se  ao  direito  de  recusar  parcerias  em espaços  de
interesse  da  municipalidade  de  propriedade  do  Município.

Art. 11. Caberão ao parceiro as responsabilidades:
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I  –  pela  implantação  dos  projetos  elaborados  ou  aprovados  pela
municipalidade, com verba própria, mão-de-obra e material próprios;

II – pela conservação e manutenção, conforme estabelecido no Termo
de Parceria e no projeto apresentado.

Art.  12. Os  parceiros  do  Poder  Executivo  assumirão  todas  as
responsabilidades e encargos trabalhistas dos funcionários que vierem a
contratar para a execução dos serviços propostos.

Art.  13. O  Termo  de  Parceria  autorizará  apenas  a  realização  dos
serviços de melhoria urbana pactuados dando o direito ao parceiro de
afixar,  na área objeto da parceria, uma ou mais placas padronizadas
alusivas ao processo de parceria com o Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único.  A celebração do Termo de Parceria não representa
qualquer  cessão,  concessão,  permissão  ou  autorização,  a  qualquer
título,  dos  respectivos  bens,  que  permanecerão  na  integral  posse  e
propriedade do Município.

Art.  14. As  placas  alusivas  ao  processo  de  parceria  com  o  Poder
Executivo  Municipal  de  que  trata  o  artigo  anterior,  obedecerão  aos
seguintes parâmetros:

I  –  para  canteiros  centrais  de  vias:  placas  de  0,60m  (sessenta
centímetros)  de  altura  x  0,90m  (noventa  centímetros)  de  largura,
afixadas  a  uma  distância  de  0,20m (vinte  centímetros)  do  solo,  na
proporção máxima de uma placa a cada 60m (sessenta metros) lineares
de canteiro conservado, devendo ser observada a distância mínima de
5,0m (cinco metros) do início do canteiro;

II – para praças e áreas verdes: placas de 0,60m (sessenta centímetros)
de altura x 0,90m (noventa centímetros)  de largura,  afixadas a  uma
distância mínima de 0,20m (vinte centímetros) e máxima de 0,50 m do
solo, medidas pelo lado inferior da placa, na proporção máxima de uma
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placa a cada 1.000m² (mil metros quadrados) de área, em praças e 500
m² em canteiros.

III – A locação dessas placas deverá ser aprovada pelo Departamento
de Trânsito.

§ 1º. Todas as despesas de instalação e manutenção serão às expensas
do parceiro.

§ 2º. Tratando-se de passeios e calçamentos, será permitida a colocação
de anúncios de parceria no piso de forma horizontal,  diferentemente
das placas que estão elevadas do solo de forma vertical, desde que seja
garantida a acessibilidade e a segurança dos pedestres e não interfira ou
confunda na sinalização de trânsito.

Art.  15. Nos espaços  públicos  objetos  de  parceria  são  proibidas  as
veiculações de: marcas, logomarcas ou nomes fantasias de empresas
que  tenham  por  único  objeto  a  produção  ou  venda  de  bebidas
alcoólicas,  cigarros,  produtos  agrotóxicos  ou  de  mensagens  que
incentivem a violência, a exploração de pessoas a qualquer título, que
atentem contra  a  moral  e  aos  bons  costumes ou que  tenham cunho
político partidário.

Art. 16. Os serviços a serem realizados em razão do Termo de Parceria
deverão ser fiscalizados, em suas competências, pelos seguintes órgãos:

I  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  Saneamento  e  Recursos  Hídricos
(SMASRH).

Art. 17. Fica vedado ao parceiro conferir qualquer outra utilização ou
destinação ao bem público municipal não condizente com sua natureza
(características urbanísticas, paisagísticas e ambientais), não podendo
ceder, viabilizar,  promover ou realizar eventos de qualquer natureza,
sem a expressa autorização do Poder Público.

§ 1º. Em havendo interesse público, e em conformidade com as normas
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vigentes, a Administração Municipal, através de seu órgão competente,
poderá autorizar eventos de terceiros no local.

§ 2º. A parceria não restringe o livre acesso das pessoas ao bem público
sendo vedada qualquer medida que impeça seu respectivo uso.

Art.  18. No  caso  de  descumprimento  de  qualquer  das  cláusulas
previstas no termo de parceria, o parceiro será notificado para, no prazo
máximo  de  15  (quinze)  dias,  justificar-se  e/ou  comprovar  a
regularização dos serviços, sob pena de rescisão do termo de parceria e
em havendo reincidência, o contrato será sumariamente rescindido, não
cabendo ao parceiro qualquer espécie de indenização.

Art.  19. A administração  Pública  Municipal  poderá,  em  razão  de
interesse  público,  rescindir,  por  ato  discricionário,  devidamente
fundamentado  pelo  titular  do  órgão  responsável  pela  área  do
logradouro  público,  independentemente  de  prévia  indenização,
notificando o parceiro com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
casos em que o parceiro não terá direito de retenção ou indenização a
qualquer título.

Art. 20. Encerrada a parceria, as melhorias dela decorrentes passarão a
integrar  o  Patrimônio  Público  Municipal,  sem  qualquer  direito  de
retenção e/ou indenização,  devendo o parceiro efetuar a retirada das
placas de publicidade de sua empresa/entidade, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, sendo entregue ao Município em perfeitas condições de
funcionamento e uso, assim certificadas pelos órgãos responsáveis pelo
recebimento.

Parágrafo único. O não cumprimento do previsto no “caput” deste
artigo constituirá o parceiro em mora, ficando as placas de publicidade
de sua empresa/entidade consideradas anúncios irregulares, sujeitas às
penalidades previstas em lei.

Art.  21. Havendo  desconformidade  entre  o  projeto  aprovado  pelo
Município  e  a  sua  execução,  poderá  a  (SMASRH)  determinar  o
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embargo, a suspensão ou interrupção de obras e serviços,  ficando o
parceiro responsável obrigada ao seu refazimento, suportando ainda os
respectivos custos.

Art. 22. O termo de parceria deverá atender aos requisitos e normas
estabelecidos neste decreto, tendo prazo de validade de 01 (um) ano,
renovável automaticamente a cada ano, até o período máximo de 05
(cinco) anos, contados da data de sua assinatura.

§ 1º. Findo o prazo de 05 (cinco) anos, o termo de parceria não será
renovado automaticamente, devendo o interessado apresentar intenção
de continuidade, com 30 (trinta) dias de antecedência do prazo final,
que atenda integralmente o disposto no presente decreto. 

§  2º.  Na  assinatura  de  novo  Termo  de  Parceria  terá  preferência  o
parceiro que já realiza a manutenção da área objeto do termo.

Art.  23. Este  decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 08 de abril de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI 
 PREFEITO DE MATÃO
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