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LEI Nº 5.492, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 101/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
"Dispõe sobre a revogação parcial da Lei Municipal nº 5.469, de 09 de 
setembro de 2021 e dá outras providências” 
 

 
 
 

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

 
Art. 1º – Ficam revogados os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei Municipal nº 5.469, de 

09 de setembro de 2021. 
 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 20 de outubro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.493, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 
PROJETO DE LEI Nº 102/2021 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL  
"Autoriza o Município de Matão a doar ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), Departamento Regional de São Paulo, 
o imóvel de sua propriedade, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis sob o nº 44.588 e dá outras providências” 
 
 

 
 

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

Art. 1º – Fica o Município de Matão, através do Poder Executivo, autorizado a doar ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Departamento Regional de São Paulo, o imóvel de sua 
propriedade, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 44.588, com área de 
35.936,51 m² (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis metros e cinquenta e um decímetros 
quadrados), livre de praças e ruas, cuja descrição e caracterização é a seguinte: 

 
“Uma área de terras, de forma irregular, situada com frente a Avenida Vinte e Cinco, localizada 

no loteamento Residencial Nova Aurora, nesta cidade, distrito, município e comarca de Matão, 
medindo: 291,28 m (duzentos e noventa e um metros e vinte e oito centímetros) de frente para a 
referida via pública; 230,27 m (duzentos e trinta metros e vinte e sete centímetros) do lado esquerdo 
de quem olha de frente para o imóvel, confrontando com a Rua 21, e finalmente 368,53 m (trezentos e 
sessenta e oito metros e ciqneunta e três centímetros) nos fundos, confrontando com a área verde; 
sendo certo que na confluência entre as vias públicas com raio de 9,00 m (nove metros) mede 14,94 m 
(quatorze metros e noventa e quatro centímetros); perfazendo uma área total de 35.936,51 m² (trinta e 
cinco mil, novecentos e trinta e seis metros e cinquenta e um decímetros quadrados)” 

 
 
Art. 2º - A presente doação se destina à construção de uma unidade do SENAI-SP. 
 
Art. 3º - Por ocasião da entrega ao SENAI-SP, da área doada, completamente desimpedida e 

averbada na matrícula em nome da Prefeitura doadora, estando já providenciadas a canalização das 
águas para fora do terreno, a abertura das ruas circundantes, com a execução de melhoramentos que 
viabilizem o acesso e o tráfego de máquinas e caminhões, e, ainda, a água e a energia elétrica, 
necessárias ao início e ao andamento das obras, será lavrada a escritura de doação, na qual deverão 
constar: as características, confrontações e limites já definitivamente estabelecidos pelo Órgão 
Municipal de Planejamento, através do levantamento planialtimétrico da área, bem como, perfil 
longitudinal das ruas circundantes e seus respectivos "grades" definidos e registrados na Circunscrição 
Imobiliária competente. 

 
Art. 4º - Da escritura de doação deverão, ainda, constar as seguintes condições:  
 
a) o SENAI-SP terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para dar início aos projetos, e, de 3 

(três) anos, a contar da data da lavratura da escritura de doação, para dar início a construção das 
obras;  
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b) o SENAI-SP terá o prazo de 3 (três) anos, contados a partir do início das obras, para 
terminá-las;  

 
c) o SENAI-SP somente providenciará o procedimento licitatório para a construção da unidade 

após a conclusão pela Prefeitura, dos serviços de infraestrutura indispensáveis ao seu funcionamento, 
conforme estabelecido no artigo 3º desta lei; 

 
d) fica estipulado o prazo de carência de 2 (dois) anos concedido pela doadora ao donatário, 

no caso de atraso no início ou término das obras, em decorrência de fatores técnicos ou outro motivo 
relevante, prorrogável por igual período, devidamente justificado pela donatária e consequente 
concordância da doadora. 

 
Art. 5º - A doadora reconhece que o donatário goza da imunidade tributária prevista no art. 150, 

inciso VI, alínea "c" e § 4º da Constituição Federal de 1988, e concede ao donatário isenção do 
pagamento dos impostos e taxas de serviços urbanos que incidirem sobre o imóvel, objeto da presente 
doação. 

 
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 
4º desta Lei. 

 
Art. 7º - As despesas com a lavratura da escritura de doação e posterior registro junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis correrão por conta do SENAI-SP. 
 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 20 de outubro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA 14.832, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. 
Nomeia a Sra. JOSILENE CRISTINA LINHARES na Função 
Gratificada de Gerente do PAMO e dá outras providências. 

 
 

 
 

 
 

APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, usando 
de suas atribuições legais, pela presente Portaria, RESOLVE:  

 
I - Nomear a Sra. JOSILENE CRISTINA LINHARES, 

ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, na Função Gratificada de Gerente 
do PAMO – Vila Pereira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 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 
outubro de 2021. 

 
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Palácio da Independência, aos 22 de outubro de 2021. 
 
 
 

 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.359, DE 22 DE OUTUBRO DE 2.021. 
Institui critérios para remoção, permuta e atribuição de 
turmas, classes e/ou aulas nas Unidades Escolares 
Municipais de Educação para o ano letivo de 2022. 
 
 
 
 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de 

São Paulo, usando de suas atribuições legais, e considerando os princípios da 
legalidade, impessoalidade e imparcialidade que devem nortear os atos 
administrativos, e, 

 
Considerando o disposto na Lei Municipal de Matão n° 2626 de 03 de 

outubro de 1997, que dispõe sobre o estatuto do magistério público municipal de 
Matão e Decreto n °3972 de 28 de novembro de 2001 que regulamenta a 
classificação e atribuição de aulas e classes das Escolas Municipais. 

 
D E C R E T A: 

 
CAPÍTULO I   

DA ATRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E DA ESCOLHA DE 
TURMA, CLASSE E/OU AULA. 

 
Art. 1° - A atribuição de turmas, classes e/ou aulas para os docentes se 

dará por ordem decrescente de pontuação, sendo considerados os seguintes 
critérios. 

I - Tempo de efetivo exercício no ano em curso: número de dias 
trabalhados no ano x 0,5, = (334 dias x 0,5 = 167,0), somado ao número de dias 
trabalhados em dezembro do ano anterior = (31 dias x 0,5 = 15,5) , totalizando 
182,5, em virtude do atendimento realizado durante a Pandemia; 

II - Tempo de efetivo exercício na Unidade Escolar: número de dias 
trabalhados x 0,1; 

III – Tempo de efetivo exercício em outras Unidades Escolares: 
número de dias trabalhados em outras unidades, nos anos anteriores, X 0,01; 

IV – Cursos de formação, capacitação e treinamentos, oferecidos pela 
Secretaria de Educação nos últimos três anos, somadas as horas e multiplicadas 
por 0,01; 

V – Certificado de curso de especialização em educação ou voltado para 
a área de atuação, com carga de no mínimo 180 horas: 10 pontos; 

VI – Mestrado: 20 pontos; 
VII – Doutorado: 30 pontos. 
 
Art. 2° - Para o caso de empate na pontuação, terá prioridade o 

docente que: 
I – For melhor classificado no concurso público. 
II – Maior idade. 
 
Art. 3° - Os professores excedentes irão, de forma compulsória, para a 

remoção. 
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Art. 4° - Compete ao Diretor da Unidade Escolar coordenar o processo 

de turmas, classes e/ou aulas, respeitada a ordem de classificação dos docentes da  
 
 

sua Unidade Escolar, compatibilizando o horário das turmas, classes e/ou aulas e 
turmas de funcionamento com as respectivas jornadas de trabalho. 

Art. 5° - Aos professores PIII será oferecida jornada semanal de 
trabalho constante no inciso I do artigo 2° da Lei Municipal n° 4.688 de 17 de 
dezembro de 2013. 

 
§ 1° - A jornada inicial de trabalho do Professor III deverá ser 

constituída somente por aulas livres, devendo ser completada na unidade sede, 
nos períodos de funcionamento da unidade. 

 
§ 2º - Somente quando não houver aulas disponíveis na unidade, o 

Professor III complementará sua jornada em outra Unidade Escolar, em data, 
horário e local definido no Anexo deste Decreto. 

 
Art. 6° - A ampliação de jornada será efetuada nos termos do inciso III 

da Lei nº 4.688 de 17 de dezembro de 2013 e dar-se-á em ordem decrescente de 
pontuação, obedecida à classificação geral e a necessidade real do Município. 

 
Parágrafo único: A ampliação poderá ser dada às aulas regulares, 

bem como nos diversos Programas Especiais da Educação e da Cultura. 
 
 

CAPÍTULO II 
 DA PERMUTA 

 
Art. 7° - O processo de permuta ocorrerá com a permissão da 

Secretaria Municipal de Educação, anualmente, precedendo o início do ano letivo, 
obedecendo ao cronograma previsto no Anexo Único deste Decreto e dar-se-á em 
consenso entre os docentes de diferentes Unidades Escolares Municipais. 

 
Art. 8° - Poderão participar do processo de permuta os professores 

efetivos, com aulas ou salas livres, mediante requerimento, observando-se o 
disposto do art. 36 da Lei nº 2.626, de 03 de outubro de 1997. 

 
§ 1° - A Secretaria Municipal de Educação será responsável por 

elaborar documento que registra o processo de permuta, contendo os dados e 
assinatura dos docentes. 

 
 
Art. 9° - O processo de permuta dar-se-á na Secretaria Municipal de 

Educação, em data e horário estabelecidos no Anexo Único deste Decreto. 
 

CAPÍTULO III 
DA REMOÇÃO 
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Art. 10 - O processo de remoção docente entre as Unidades Escolares 
Municipais ocorrerá na Secretaria Municipal de Educação, obedecendo ao 
cronograma previsto no Anexo Único deste Decreto dar-se-á: 

I – De forma compulsória, caso haja redução do número de cargos na 
Unidade Escolar; 

II – A pedido, considerando os seguintes critérios: 
a) Tempo de efetivo exercício no ano em curso: número de dias 

trabalhados no ano x 0,5, somado ao número de dias trabalhados em dezembro do 
ano anterior; 

b) Tempo de efetivo exercício no campo da atuação; 
c) Cursos de formação, capacitação e treinamentos, oferecidos pela 

Secretaria de Educação nos últimos três anos, somadas as horas e multiplicadas 
por 0,01; 

d) Certificado de curso de especialização em educação ou voltado para 
a área de atuação, com carga de no mínimo 180 horas: 10 pontos; 

e) Mestrado: 20 pontos; 
f) Doutorado: 30 pontos. 
 
 
Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Palácio da Independência, aos 22 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

APARECIDO FERRARI 
                                   Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 
 

A - DO CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE AULA E REMOÇÃO GERAL 
 
1ª Etapa: Inscrição para  Remoção Geral 2021. 

 

-Educação Infantil - Data: 25/10/2021 a 29/10/2021 – Local: (Local: Unidade Escolar – 

Sede de Frequência). 

 

- Educação Especial, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e Ensino 

Médio – Data: 08/11/2021 a 12/11/2021 – (Local: Unidade Escolar – Sede de Frequência). 

 

2ª Etapa: Apresentação de certificados para contagem de pontos para atribuição na 

escola sede de frequência: 

 

-Educação Infantil - Data: 25/10/2021 a 29/10/2021 –  (Local: Unidade Escolar – Sede de 

Frequência). 

       - Educação Especial, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e Ensino Médio 

      – Data: 08/11/2021 a 12/11/2021 – (Local: Unidade Escolar – Sede de Frequência). 

 

 

3ª Etapa: Envio das Fichas dos Professores inscritos na Remoção para Classificação –

Data: Até 16/11/2021. 

 

4ª Etapa: Divulgação da Lista de Classificação para todas as Unidades de Ensino (Da 

Educação Infantil ao Ensino Médio) – Data: 03/12/2021. 

 

5ª Etapa: Atribuição Casa – Data: 10/12/2021. 

 

B – DA REMOÇÃO GERAL 
 

6ª Etapa: Remoção Geral – Data: 20/12/2021 – Local: Escola Municipal Adelino 

Bordignon – 

 

Educação Infantil – Período: Manhã / Horário: 09 horas 

 

 

 21/12/2021 – 9 horas -Ensino Fundamental (anos Iniciais) 

Ensino Fundamental (Anos Finais e Médio) – Período: Tarde / Horário: 14 horas 

 

C – DA PERMUTA 
 

Permuta: Data: 17/12/2021 – Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Horário 

Das 13 Horas às 16 Horas. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 07/2021 

NOTIFICAÇÃO FISCAL / AUTO DE INFRAÇÃO 
 

        Matão,  28 de outubro de 2021 
 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, com endereço à Rua Oreste Bozelli, 1165, 
Centro, por intermédio do Diretor do Departamento de Tributos, Adriano Aparecido Ferreira, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, vem por meio deste instrumento, nos 
termos do artigo 312, inciso III da Lei nº. 4.147, de 25 de Março de 2.010, INTIMAR o contribuinte 
DAN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME, CCM nº. 112621, CNPJ 07.544.213/0001-23, a no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente edital, 
recolher a importância devida ou apresentar IMPUGNAÇÃO ao Departamento de Tributos, nos 
termos do artigo 316 da referida Lei, referente a Notificação Fiscal / Auto de Infração nº 
69/2021, lavrado por infração aos Art. 226, Art. 227 e Art. 247 §3º c/c Art. 118 inciso VII alínea ‘g, 
todos da mencionada lei, sob pena de revelia, quando será efetuada a cobrança imediata do 
débito, por via administrativa ou judicial, com atualização monetária e acréscimos legais. 

                                      
                                           ADRIANO APARECIDO FERREIRA 
                               Diretor do Departamento de Tributos 

 

 

 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 08/2021 

NOTIFICAÇÃO FISCAL / AUTO DE INFRAÇÃO 
 

        Matão,  28 de outubro de 2021 
 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, com endereço à Rua Oreste Bozelli, 1165, 
Centro, por intermédio do Diretor do Departamento de Tributos, Adriano Aparecido Ferreira, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, vem por meio deste instrumento, nos 
termos do artigo 312, inciso III da Lei nº. 4.147, de 25 de Março de 2.010, INTIMAR o contribuinte 
GESCAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP, CCM nº. 117298, CNPJ 07.544.213/0001-
19.377.947/0001-44, a no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao da 
publicação do presente edital, recolher a importância devida ou apresentar IMPUGNAÇÃO ao 
Departamento de Tributos, nos termos do artigo 316 da referida Lei, referente a Notificação 
Fiscal / Auto de Infração nº 89/2021, lavrado por infração aos Art. 226 e Art. 227 c/c Art. 118 
inciso VIII alíneas ‘a’ e ‘c’, todos da mencionada lei, sob pena de revelia, quando será efetuada a 
cobrança imediata do débito, por via administrativa ou judicial, com atualização monetária e 
acréscimos legais. 

                                      
                                           ADRIANO APARECIDO FERREIRA 
                               Diretor do Departamento de Tributos 

 


