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 C O N V I T E 
  
 

APARECIDO FERRARI,  Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo,  com 
base nas disposições contidas no Parágrafo Único do art. 48, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2.000 (Lei da Responsabilidade na Gestão Fiscal), CONVIDA a 
todos os interessados para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO 
E ELABORAÇÃO DA LEI  ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATÃO 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, a ser realizada no próximo dia 28 
de setembro de 2021, terça-feira, às 18:30  horas,  nas dependências da Câmara 
Municipal de Matão. 

 
Matão (SP), aos 10 de setembro de 2021. 

 
 

APARECIDO FERRARI 
  PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL Nº 029, DE 26 DE AGOSTO 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 

02ª KARYN MEYER 30.827.500-7 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 agosto de 2021. 

 
 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 030, DE 30 DE AGOSTO 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 

03ª FERNANDA ULIANA 48.606.960-6 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
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 30 de agosto de 2021 

 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 031, DE 01 DE SETEMBRO 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 3ª classificada: 

 
 

CLASS NOME RG CARGO 

04ª ADRIELE DOS SANTOS INOCÊNCIO 49.988.265-9 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
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 01 de setembro de 2021. 

 
 

 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.467, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 0071/2021 
AUTORIA: CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Dispõe sobre denominação de prolongamentos de Vias Públicas já 
denominadas. 

 
  

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

 
Art. 1º - Ficam conservadas as denominações das vias públicas que tratam sobre 

prolongamentos das vias públicas já denominadas, a saber: 
       
 

a) –  A Rua 01, do loteamento denominado Jardim Amélia, com início na Rua Antonio Evaristo 
Périco, do Portal Terra da Saudade, e término na confluência da Av. Pastor Cacildo Cirino da 
Silva e Rua Joaquim Gonçalves Vieira, do Portal Terra da Saudade, passa a denominar-se Rua 
Antonio Evaristo Périco (Mexerica). 

 
b) - A Rua 06 do loteamento denominado Residencial Altos do Pinheiro II, nesta cidade, com 

início na Avenida Luiz Francisco Gomes, do loteamento Residencial Altos do Pinheiro e término 
na Rua 01 do loteamento Residencial Altos do Pinheiro II, passa a denominar-se Rua Júlio 
Tessarin. 

 
c) A Rua 07 do loteamento denominado Residencial Altos do Pinheiro II, nesta cidade, com início 

na Avenida Luiz Francisco Gomes, do loteamento Residencial Altos do Pinheiro e término na Rua 
01 do loteamento Residencial Altos do Pinheiro II, passa a denominar-se Rua Jair Zani. 

 
d) – A Rua 08 do loteamento denominado Residencial Altos do Pinheiro II, nesta cidade, com 

início na Avenida Luiz Francisco Gomes, do loteamento Residencial Altos do Pinheiro e término 
na Rua 01 do loteamento Residencial Altos do Pinheiro II, passa a denominar-se Rua Alberto 
José Benassi (Seu Albertinho). 

 
e) - A Rua 09 do loteamento denominado Residencial Altos do Pinheiro II, nesta cidade, com 

início na Avenida Luiz Francisco Gomes, do loteamento Residencial Altos do Pinheiro e término 
na Rua 01 do loteamento Residencial Altos do Pinheiro II, passa a denominar-se Rua Sebastião 
da Silva. 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

   
    Palácio da Independência, aos 09 de setembro de 2021. 

 
   

    APARECIDO FERRARI 
 Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.468, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 0073/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 
"Autoriza a desafetação e doação de área para a implantação do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETPS e dá outras 
providências”. 

  
 

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

  
 
 Art. 1º – Fica desafetada da categoria de bem de uso comum do povo 

passando a integrar a categoria dos bens dominiais do Município, a área de terras urbana, designada 
como Área Institucional, situada no loteamento “Residencial Las Palmas”, registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis de Matão/SP sob a matrícula nº 42.273, conforme descrito abaixo: 

  
 “Uma área de terras denominada área institucional 1, localizada no 

loteamento Residencial Las Palmas  – matrícula nº 42.273 do CRI Matão, contendo 21.169,23 m², 
com a seguinte descrição e confrontação:  

 Inicia-se na divisa do Sistema de Lazer 1 com a Rua 3 (trecho 1) (lado par), 
segue confrontando com o Sistema de Lazer 1 com o azimute 188º03’17” e distância 114,00 m, segue 
confrontando com a Rua 5 (trecho 1) (lado ímpar) com o azimute de 278º03’17” e distância 177,00 m, 
segue confrontando com a Rua 5 (trecho 1) (lado ímpar) por um arco de raio 9,00 m e 
desenvolvimento 14,00 m, segue confrontando com a Rua 18 (lado par) no azimute 8º03’17” e 
distância 96,00 m, segue confrontando com a Rua 3 (trecho 1) (lado par) por um arco de raio 9,00 m 
e desenvolvimento 14,00 m, segue confrontando com a Rua 3 (trecho 1) (lado par) com o azimute 
98º03’17” e distância 177,00 m, fechando assim o perímetro com uma área de 21.169,23 m².”  

  
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza - CEETPS, autarquia do Estado de São Paulo vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ sob nº 
62.823.257/0001-09, o bem público municipal descrito no artigo anterior. 

  
 Art. 3º - São encargos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza CEETPS a implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no município de Matão, através 
da construção, manutenção e instalações do prédio no imóvel objeto desta doação. 

  
 Art. 4º - Reverter-se-á a propriedade ao Município nas seguintes hipóteses: 
  
 I - transferência do imóvel a terceiros; 
 II - destinação diversa da constante no artigo anterior; 
 III - extinção do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - 

CEETPS; 
 IV - não dar início à edificação no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar 

da data do registro da escritura pública de doação. 
  
 Art. 5º - As plantas e/ou projetos pertinentes às edificações deverão ser 

aprovados pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente. 
  
 Art. 6º - A doação a que se refere a presente Lei terá sempre o caráter de 

irretratabilidade e de irrevogabilidade, salvo se forem descumpridas, pelo donatário, as condições 
estabelecidas pelo artigo 3º e 4º desta Lei. 
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 Art. 7º - O inadimplemento pelo donatário ensejará a reversão do imóvel ao 
patrimônio Municipal, com todas as benfeitorias nele introduzidas, independentemente de qualquer 
notificação ou interpelação judicial, sem que caiba ao donatário direito a qualquer indenização, seja a 
que título for. 

  
 Art. 8º - As condições estabelecidas nesta Lei deverão constar, 

obrigatoriamente, na escritura de doação a ser lavrada, cujas custas serão arcadas pelo Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETPS.  

  
 Art. 9º - As despesas com a aplicação da presente Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 
  
 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
   

  
    Palácio da Independência, aos 09 de setembro de 2021. 

 
   

  
    APARECIDO FERRARI 

 Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.469, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 0074/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 
"Autoriza a desafetação e doação de área para a implantação do SENAI - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e dá outras providências”. 

  
 

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

  
 
 Art. 1º – Fica desafetada da categoria de bem de uso comum do povo 

passando a integrar a categoria dos bens dominiais do Município, a área de terras urbana, designada 
como Área Institucional, situada no loteamento “Residencial Nova Aurora”, registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis de Matão/SP sob a matrícula nº 44.588, conforme descrito abaixo: 

  
 “Uma área de terras denominada área institucional, localizada no 

loteamento Residencial Nova Aurora  – matrícula nº 44.588 do CRI Matão, contendo 35.936,51 m², 
com a seguinte descrição e confrontação: 

 Situada com frente para a Avenida 25, medindo 291,28 m de frente para a 
referida via pública; 230,27 m do lado esquerdo de quem olha de frente para o imóvel, confrontando 
com a Rua 21, e finalmente 368,53 m nos fundos, confrontando com a área verde; sendo certo que 
na confluência entre as vias públicas com raio de 9,00 m mede 14,94 m; perfazendo assim uma área 
total de 35.936,51 m².” 

  
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao SENAI - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.774.819/0069-92, o bem público 
municipal descrito no artigo anterior. 

  
 Art. 3º - São encargos do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, a implantação da escola SENAI, visando a realização de programas de formação 
profissional para trabalhadores de empresas do setor secundário da economia, através da 
construção, manutenção e instalações do prédio no imóvel objeto desta doação. 

  
 Art. 4º - Reverter-se-á a propriedade ao Município nas seguintes hipóteses: 
  
 I - transferência do imóvel a terceiros; 
 II - destinação diversa da constante no artigo anterior; 
 III - extinção do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 
 IV - não dar início à edificação no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar 

da data do registro da escritura pública de doação. 
  

 Art. 5º - As plantas e/ou projetos pertinentes às edificações deverão ser 
aprovados pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente. 

  
 Art. 6º - A doação a que se refere a presente Lei terá sempre o caráter de 

irretratabilidade e de irrevogabilidade, salvo se forem descumpridas, pelo donatário, as condições 
estabelecidas pelo artigo 3º e 4º desta Lei. 

  
 Art. 7º - O inadimplemento pelo donatário ensejará a reversão do imóvel ao 

patrimônio Municipal, com todas as benfeitorias nele introduzidas, independentemente de qualquer 
notificação ou interpelação judicial, sem que caiba ao donatário direito a qualquer indenização, seja a 
que título for. 
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 Art. 8º - As condições estabelecidas nesta Lei deverão constar, 

obrigatoriamente, na escritura de doação a ser lavrada, cujas custas serão arcadas pelo SENAI - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.  

  
 Art. 9º - As despesas com a aplicação da presente Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 
  
 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
  

  
    Palácio da Independência, aos 09 de setembro de 2021. 

 
    

    APARECIDO FERRARI 
 Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 14.817, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

Designa os servidores responsáveis pela gestão da agricultura no 
município e dá outras providências. 

 

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

 

I – Designar o Sr. LUIZ CESAR MANHANI, ocupante do cargo 
efetivo de Engenheiro Agrônomo, e o Sr. LUIZ GONZAGA BUSSOLA, Secretário 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, para responder pela 
gestão da agricultura do município, desempenhando para tanto as seguintes 
atribuições:  

 
• desenvolver políticas de apoio ao produtor rural;  

• coordenar programas e projetos nas áreas de agropecuária e 
agricultura familiar;  

• assistir produtor rural visando orientá-lo para a adoção de novos 
processos de produção, objetivando o melhor desempenho e o 
aumento da produção ou da produtividade;  

• executar outras atividades inerentes a sua área de competência;  

• fazer a gestão dos convênios com a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo e Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 

• responder pelas políticas públicas municipais voltadas ao 
desenvolvimento da agricultura e agronegócio. 

II – Não decorre da designação mencionada nesta Portaria qualquer 
vantagem pecuniária ao servidor, ou mesmo prejuízo de qualquer parcela 
remuneratória concernente ao seu cargo de origem. 

 

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

 

Palácio da Independência, aos 08 de setembro de 2021. 
 

   APARECIDO FERRARI 

       Prefeito Municipal 


