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DECRETO Nº 5.386, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Dispõe sobre a Regulamentação da Lei Municipal nº 1.089, de 

18 de agosto de 1980 estabelecendo normas ao Sistema de 

Estacionamento Rotativo Pago do Município de Matão – 

SERPMAT – “ÁREA AZUL –, implantando o sistema digital e 

dando outras providências. 

 

 

APARECIDO FERRARI, Prefeito do Município de Matão (SP), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 

Matão; e, 

 

Considerando a obrigatoriedade jurídica de regulamentação dos 

Diplomas Normativos Jurídicos que regem a matéria do Estacionamento 

Rotativo Pago no Município de Matão; 

 

Considerando a necessidade de recepcionar as novas tecnologias 

que serão posteriormente adotadas pelo Sistema, contribuindo com a 

celeridade, fidedignidade das estatísticas e maior transparência ao processo; 

 

Considerando finalmente, que cabe ao Poder Público Municipal 

tomar as providências necessárias sobre assuntos de interesse local, 

DECRETA: 

 

Art. 1º-Ficam Regulamentadas, as normas do Sistema de 

Estacionamento Rotativo Pago no Município de Matão – SERPMAT – “ÁREA 

AZUL”. 

 

§ 1º  A “ÁREA AZUL” será explorada, administrada e operada pela 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Matão, 

nos termos do artigo 7º, da Lei Municipal nº 1.089, de 18 de agosto 

de 1980. 

 

§ 2º  A APAE, será a responsável pela administração das áreas 

que constituem o SERPMAT,  nos termos da Lei Federal nº 

9.503/97 e Resoluções do CONTRAN – Conselho Nacional de 

Trânsito. 

 

 

Art.  2º –   A área central, de abrangência do Estacionamento 

Rotativo pago será definidas através de Decreto específico baixado pelo 

Poder Executivo, desde que precedidas de estudos e critérios técnicos 
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estabelecidos pelo Departamento de Trânsito do Município de Matão, 

recepcionando-se a área atualmente determinada pela Lei Municipal nº 1.089, 

de 18 de agosto de 1980 e a expansão da área definida  pelo Decreto nº 

4.872, de 10 de junho de 2015, acrescentando-se as áreas localizadas na 

Avenida 15 de Novembro, entre as Ruas Castro Alves e São Lourenço e na 

Avenida Siqueira Campos, entre as Ruas Prudente de Moraes e José 

Bonifácio. 

 

Parágrafo Primeiro:  O presente decreto além de contemplar as áreas de 

estacionamento  acima mencionadas autoriza a extensão para constar   a 

Avenida Campos Salles entre a Rua São Lourenço e a Rua Cesário Mota; 

Avenida Tiradentes entre a Rua São Lourenço e Rua  Cesário Mota; Rua José 

Bonifácio entre Avenida 28 de Agosto e Avenida Tiradentes; Rua Rui Barbosa 

entre a Avenida 28 de Agosto e Avenida Tiradentes; na Rua João Pessoa 

entre a Avenida 28 de Agosto e Avenida Tiradentes; na Rua Prudente de 

Moraes entre a Avenida 28 de Agosto e Avenida Tiradentes, na Rua Prudente 

de Moraes entre Avenida Siqueira Campos e Avenida Campos Salles.  

 

Parágrafo Segundo: Os valores cobrados pela hora/uso do Estacionamento 

Rotativo Pago, alterados por este Decreto Regulamentador, serão reajustados 

através de Decreto específico, baixado pelo Executivo, desde que precedido 

de levantamento que aponte a necessidade de correção dos valores 

praticados. 

 

Art. 3º – O Estacionamento Rotativo Pago de veículos automotores 

de passageiros, de carga mista de até 4.000 kg (quatro mil quilos) dois eixos 

rodantes, nas vias e logradouros públicos do Município de Matão em áreas 

específicas denominadas de “ÁREA AZUL” terá o controle de tempo limitado 

mediante o pagamento de preços estabelecidos pela sua ocupação/utilização, 

o qual reger-se-á por este Decreto. 

 

§ 1º O estacionamento denominado “ÁREA AZUL” compreende 

toda área em logradouro público, devidamente sinalizada com 

placas verticais e pintura de faixas de solo rotativo, remunerado e 

regulamentado, conforme dispõe este Decreto e o Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

§ 2º A área de abrangência do Estacionamento Rotativo Pago, 

definidas após critérios técnicos do Departamento de Trânsito do 

Município de Matão,  são aquelas descritas na Lei Municipal nº 

1.089, de 18 de agosto de 1980, bem como sua expansão 

promovida Decreto nº 4.872, de 10 de junho de 2015, diplomas 

aqui expressamente recepcionados. 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

 

Art. 4º – O Horário de funcionamento do Estacionamento Rotativo 

Pago – “ÁREA AZUL” -  será de segunda a sexta-feira das 9h00s às 18h00, e 

aos sábados, das 9h00s às 13h00s. 

 

Parágrafo Único: Em épocas especiais ou datas comemorativas 

de conformidade com o comércio, o horário estabelecido neste 

artigo poderá ser ampliado pelo Poder Executivo, através de 

Decreto específico. 

 

Art.  5º – O estacionamento de veículos para carga e descarga 

com utilização de capacidade acima de 4.000 kg (quatro mil quilos) com dois 

eixos rodantes, somente será permitido nos seguintes horários: de segunda a 

sexta-feira das 6h00 às 9h00 e das 18h00 às 00h00, e aos sábados das 

6h00s às 9h00s e das 13h30 em diante. 

 

Art.  6º – Fica proibido na área do SERPMAT o tráfego de veículos 

de carga PBT (peso bruto total) acima de 4.000 kg (quatro mil quilos) no 

horário das 9h00s às 18h00s de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 

9h00s às 13h00s. 

 

Art.  7º – A carga e descarga de materiais de construção, concreto, 

mudanças e outros, cujos veículos ultrapassem a capacidade carga 

estabelecida no artigo 6º, dependerá de licença especial da Operadora do 

Sistema de Estacionamento Rotativo Pago – SERPMAT, a qual deverá ser 

fixada no interior do veículo de forma visível, não estando isento, com isso, do 

pagamento da tarifa do estacionamento, de conformidade com o número de 

vagas e período ocupado. 

 

§ 1º Para o estacionamento de caçambas de entulho, o usuário 

deverá dirigir-se ao escritório da Operadora do SERPMAT, 

informando o endereço e o período que ocupará a(s) vaga(s). 

 

§ 2º Para utilização de vagas pelas caçambas ou estacionamento 

de veículos para carga e descarga com capacidade acima de 4.000 

kg (quatro mil quilos) com dois ou mais eixos rodantes, o valor da 

tarifa referente a utilização/ocupação deverá ser recolhido 

previamente junto à Operadora do SERPMAT. 

 

§ 3º Estão isentos do pagamento de tarifa pelas caçambas ou 

estacionamento de veículos para carga e descarga: 
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I – Idosos ou pessoas com deficiência, residentes dentro da área 

de abrangência da “ÁREA AZUL”, que estejam reformando seus imóveis; 

II – Entidades Assistenciais reconhecidas na comunidade 

Matonense, cujas sedes se encontrem na área de abrangência da “ÁREA 

AZUL”, que estejam reformando seus imóveis; 

II – Hospitais, Casas de repouso para Idosos, Escolas Públicas 

instaladas dentro da área de abrangência da “ÁREA AZUL”, que estejam 

reformando seus imóveis; 

III – Poder Público, de todas as suas esferas, incluindo o Ministério 

Público, cujas sedes, bens públicos ou imóveis utilizados para serviços 

públicos se encontrem na área de abrangência da “ÁREA AZUL”, que estejam 

reformando seus imóveis. 

 

§ 4º Os cidadãos, as Entidades e Órgãos Públicos beneficiados 

com a isenção do parágrafo anterior, deverão comunicar previamente a 

Operadora sobre a utilização de caçambas, incluindo om período da utilização 

das vagas. 

 

Art. 8º – Dentro do perímetro de abrangência da “ÁREA AZUL” as 

motocicletas, bicicletas e similares estarão isentos do pagamento da tarifa, 

desde que estacionados nos locais sinalizados e previamente estabelecidos 

pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura de Matão. 

 

Parágrafo Único:- Os condutores que estacionarem motocicletas 

nas vagas destinadas a veículos, no perímetro compreendido da 

“ÁREA AZUL”, estarão sujeitos às penalidades previstas no CTB – 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97 e alterações 

posteriores.  

 

Art. 9º – Fixa as tarifas da “ÁREA AZUL”, referente os serviços de 

estacionamento rotativo pago, conforme estabelecido abaixo: 

 

I – Veículos automotores de passeio e comercial leve de até 4.000 

kg (quatro mil quilos) para o período de: 

 

a) 1 (uma) hora, R$ 2,00 (dois reais); 

b) 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, R$ 3,00 

c) 2 (duas) horas, R$ 4,00 (quatro reais). 

 

II – Veículos automotores de passeio e comercial leve acima de 

4.000 kg (quatro mil quilos) para o período de: 

1 (uma) hora, R$ 3,00 (três reais); 

2 (duas) horas, R$ 6,00 (seis reais). 
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III – Caçambas estacionárias, coletoras de entulho ou objetos 

similares: 

• Diária (segunda a sexta-feira), R$ 20,00; com isenção de 

pagamento no primeiro dia de utilização da vaga; cobrando-se 

a tarifa a partir do segundo dia; 

• Diária (sábados), R$ 10,00. 

 

§ 1º A aquisição dos créditos para a utilização do Sistema “ÁREA 

AZUL” poderá ser feita através de: 

 

I – Postos de venda credenciados, com a aquisição de créditos on-

line; 

II – Aplicativos de telefonia celular; 

III – Cartões de crédito ou de débito, diretamente no aplicativo do 

sistema de estacionamento rotativo; 

IV – Com as monitoras do estacionamento rotativo em cartão ou 

em dinheiro; 

V – Qualquer nova tecnologia devidamente homologada pela 

gestora do estacionamento rotativo. 

 

§ 2º  O usuário terá tempo de carência de 15 (quinze) minutos para 

regularizar o estacionamento do seu veículo, mediante a compra 

do período, com as monitoras ou postos de venda credenciados 

(PDCs), caso não mantenha crédito suficiente para o pagamento 

via aplicativo celular. 

 

§ 3º  Caso a monitora identifique e confirme que o veículo não está 

devidamente regularizado para o estacionamento rotativo pago, 

esta emitirá um comprovante de IRREGULARIDADE e o 

disponibilizará no para-brisa do veículo. 

 

§ 4º  Mediante esse comprovante de irregularidade o usuário terá 

15 (quinze) minutos para regularizar a situação nos pontos de 

venda credenciados (PDCs), no aplicativo ou diretamente com as 

monitoras ao valor fixo de R$ 5,00 (cinco reais). 

 

§ 5º  Caso não ocorra a regularização dentro desse período, terá 

então o prazo de até 48hs (quarenta e oito horas) para a 

regularização mediante o pagamento fixo de R$ 20,00 (vinte reais) 

junto aos postos de venda credenciados (PDCs), no aplicativo ou 

junto às monitoras. 
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§ 6º A prerrogativa de suspender a autuação mediante a 

regularização do comprovante de irregularidade, não eximirá o 

usuário de ser autuado se o período de estacionamento 

ultrapassou as 2 (duas) horas do limite da utilização da vaga 

rotativa. 

 

§ 7º Confirmada a irregularidade, mediante sistema digital 

fotográfico, a mesma será encaminhada para o Departamento de 

Trânsito do Município de Matão, que se incumbirá de registrar a 

infração com as devidas comprovações do veículo, da hora e do 

local utilizado em desconformidade com o presente Decreto, via 

GPS, e gerar a multa. 

 

Art. 10 – Os infratores da área do Estacionamento Rotativo Pago 

ficarão sujeitos às penalidades previstas no CTB- Código de Trânsito 

Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97 e alterações posteriores, inclusive quando 

for o caso, sujeitos à imobilização e remoção do veículo para o pátio 

competente, arcando com todas as penalidades complementares previstas na 

Lei de regência. 

 

Art. 11 – Será considerado como estacionamento em desacordo 

com a presente regulamentação, sujeitando-se o usuário às penalidades 

previstas na Lei de regência, o veículo que: 

 

I – Exceder o período limite contratado do estacionamento rotativo, 

ou seja, superior a 2 (duas) horas; 

 

II – Estacionar nas áreas denominadas “ÁREA AZUL” sem que 

tenha adquirido permissão para o período de uso; 

 

III – Permanecer por período superior ao contratado, estando em 

status de regularidade; 

 

IV – Estacionar com o veículo fora da vaga demarcada, ocupando 

mais de uma vaga previamente definida e demarcada pela fiscalização; 

 

V – Estacionar em locais não autorizados ou em desacordo com a 

legislação vigente; 

 

§ 1º A permanência do condutor ou passageiro(s) no interior do 

veículo não desobriga ao pagamento da tarifa do estacionamento 

rotativo. 
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§ 2º O uso das vagas por tempo diferente do limite de 2 (duas) 

horas estabelecido por este Decreto, para atendimento de serviços 

que exijam utilização especial, deverá ter autorização da 

Operadora SERPMAT, com antecedência de 2 (dois) dias úteis, 

visando o planejamento estruturado da operação. 

 

§ 3º Os veículos oficiais dos órgãos do Poder Público, de todas as 

Esferas, incluindo o Ministério Público são isentos do pagamento 

de tarifa de estacionamento rotativo, desde que estejam em 

serviço. 

 

§ 4º Os veículos de urgência/emergência, viaturas, ambulâncias, 

prestadores de serviços públicos concessionados, desde que 

devidamente caracterizados, são isentos do pagamento de tarifa 

de estacionamento rotativo, desde que estejam estacionados para 

a realização de atendimentos de ocorrências médicas, policiais ou 

executando serviços de reparos/manutenção. 

 

§ 5º Os veículos de propriedade de Entidades Assistenciais do 

Município de Matão, desde que devidamente caracterizados, são 

isentos do pagamento de tarifa de estacionamento rotativo. 

 

§ 6º Os idosos e pessoas com deficiências são isentos do 

pagamento de tarifa de estacionamento rotativo, pelo período 

máximo de 2 (duas) horas, desde que regularmente estacionados 

nas vagas destinadas exclusivamente a esse grupo de pessoas, 

devendo ainda identificar os veículos com os cartões alusivos à 

sua condição de idoso e/ou deficiente. 

 

§ 7º Os usuários, idosos/deficientes ou seus acompanhantes 

deverão, no momento da ocupação da vaga a eles destinada, 

procurar as monitoras do SERPMAT para que elas registrem, 

através de comprovantes temporários, o exato período da 

utilização da vaga, dentro do limite de 2 (duas) horas. 

 

§ 8º Os usuários, idosos/deficientes só terão o benefício da 

isenção se comprovarem a existência do registro temporário, caso 

contrário incorrerão nas mesmas irregularidades descritas neste 

Decreto. 

 

§ 9º Os usuários das vagas destinadas exclusivamente ao 

Poupatempo serão isentos do pagamento de tarifa de 

estacionamento. 
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§ 10 No momento da ocupação das vagas exclusivas ao 

Poupatempo os usuários deverão procurar as monitoras do 

SERMAT para registro e utilização da vaga.   

 

Art. 12 – A exigência do pagamento da tarifa pela utilização do 

SERPMAT não acarretará ao Município ou a operadora APAE, a obrigação de 

guardar ou vigiar os veículos, eximindo-as também da responsabilidade por 

acidentes, furtos, roubos, avarias ou danos de quaisquer ordem ou espécie, 

que seus utilitários venham a sofrer com relação aos seus bens móveis.  

 

Art. 13 – Caberá ao Poder Público e a Operadora do SERPMAT 

dar publicidade ao presente Decreto, no sentido de orientar os usuários do 

Sistema, sejam eles da cidade ou visitantes. 

 

Art. 14 – O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, recepcionando expressamente a área de abrangência atual, nos 

termos do artigo 2º, caput e do § 2º do Artigo 3º deste Decreto, revogando-se 

parcialmente o Decreto nº 4.872, de 10/06/2015, no que consiste a exclusão 

da Avenida 15 de Novembro, entre as Ruas Castro Alves e São Lourenço, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 03 de fevereiro de 2022. 

 

 
 

 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito do Município de Matão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

PREFEITURA DE MATÃO 

Palácio da Independência 

 

 

 

EDITAL Nº 003, DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

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 – Em virtude da desistência do 01º classificado: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

02ª CAMILA SIMIELI 46.530.312-2 FISIOTERAPEUTA 

 

     

    II – Em virtude da desistência da 01º classificada: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

02ª PAULO CESAR CAYRES 41.530.295-X TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

 

 

    III – Em virtude da desistência do 15º classificado: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

21ª DENIZE CRISTINA DE SOUZA L. DE ALMEIDA 44.740.883-5 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

 

 

 

    IV – Em virtude da desistência do 02º classificado: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

03ª MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 44.606.210-8 AUXILIAR DE INFORMÁTICA 
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    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 janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
O Departamento de Administração e Pessoal, convocou os candidatos 

habilitados no Concurso Público - Edital nº 02/2019, 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 

31ª ANA LUIZA WEHMUTH VERONA 28.389.824-0 ENFERMEIRO DE ESF 

32ª MICHELE ROSA MOREIRA 52.514.096-7 ENFERMEIRO DE ESF 

33ª DANIELLE GOMES DOS SANTOS 13.982.088 ENFERMEIRO DE ESF 

34ª ELIANE MERLOS 26.442.205-3 ENFERMEIRO DE ESF 

35ª DANILO OLIVEIRA RITA 60.022.264-0 ENFERMEIRO DE ESF 

21ª BYHAFRA RUBYA AMORIM DOS SANTOS 21.237.941-49 TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE ESF 

22ª RAFAEL DOS SANTOS 35.131.951-7 TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE ESF 

 

     

    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 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 005, DE 25 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

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 

22ª CAMILA DA COSTA SANTOS 53.851.812-1 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

23ª ROSELI RESINA 19.196.043-3 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

24ª KRIS KELLY LAPELUCCI 32.163.102-X 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

25ª LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 48.857.581-3 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

26ª MARCELA DE PAULA 40.799.381-2 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

27ª HUGO RAFAEL ZIRONDI BERNARDELLI 58.173.423-3 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

28ª GABRIEL IRRUAN ROTA 38.543.302-5 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

29ª LIDIANE ROSSINI AMARAL 41.394.600-9 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

32ª FERNANDO HIROSHI KUROZAWA JUNIOR 45.364.205-6 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

33ª MATEUS GERALDO SCHIAVETTO 34.597.080-9 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

05ª VITOR DE BRITO 42.293.323-5 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - AFRODESCENDENTE 

06ª NATANAEL DA SILVA FERREIRA 40.987.915-0 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - AFRODESCENDENTE 

07ª GEANE FAGUNDES GARCIA 47.036.291-1 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - AFRODESCENDENTE 
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    II – Em virtude da desistência do 1ª classificado PCD: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

34ª FELIPE PEREIRA DE MATOS 37.412.539-9 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

     

 

    III – Em virtude da desistência da 6ª classificada: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

35ª FREDERICO FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS 32.541.194-3 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

 

 

    IV – Em virtude da desistência da 2ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

03ª GRAZIELA REGINA SOGUMO KURAUCHI 38.837.752-5 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

     

 

    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 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 006, DE 25 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

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 ALESSANDRA PEDROSA PINTO 40.856.369-2 
PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL - 
AFRODESCENDENTE 

     

 

    II – Em virtude do não comparecimento da 16ª classificada: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

17ª MARCO RODOLFO FISCARELLI 33.408.235-74 
PROFESSOR I – EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

    III – Em virtude do não comparecimento da 17ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

20ª ELAINE DE GODOY MIRANDA 41.513.656-8 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

     

 

    IV – Para atender as necessidades: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

04ª CARLA RAFAELA GASPAR 41.471.253-5 
PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL 

18ª ANA CAROLINA CONSTANTINO 47.145.252-X 
PROFESSOR I – EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

08ª LÍGIA ALEIXO DE SANTANA 48.801.209-0 
PROFESSOR I – EDUCAÇÃO 

INFANTIL - AFRODESCENDENTE 
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01ª FERNANDA SANTOS FREITAS 52.309.196-5 
INSPETOR DE ALUNO - 
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 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 007, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

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 – Em virtude da desistência da 18ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

36ª VALDIR LADISLAU DA COSTA 9.666.396-0 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

     

 

    II – Em virtude da desistência da 26ª classificada: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

37ª ERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO 47.939.471-4 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

 

 

    III – Em virtude da desistência do 32º classificado: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

39ª ALESSANDRA PEDROSA PINTO 40.856.369-2 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

     

 

    IV – Em virtude da desistência da 7ª classificada: 

     

CLASS NOME RG CARGO 

8ª ADELINO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR 44.142.496-X 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - AFRODESCENDENTE 

 

 

    Na impossibilidade de comparecimento, poderá fazer-se representar por  

Procurador devidamente constituído para tal fim. 
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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 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 008, DE 28 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
O Departamento de Administração e Pessoal, convocou os candidatos 

habilitados no Concurso Público - Edital nº 02/2019, 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 32ª classificada: 

 

CLASS NOME RG CARGO 

36ª PRISCILA KELLY DIAS DO CARMO 41.394.840-7 ENFERMEIRO DE ESF 

 

       

 

    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 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 1/2022 

 

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 os contribuintes abaixo 
relacionados a, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
edital, recolher a importância lançada relativa as Taxas de Fiscalização do Funcionamento do 
exercício da atividade 4.12 – Odontologia durante os anos fiscais de 2016 a 2021 em obediência 
ao Art. 144 da Lei Municipal nº. 4147, de 25 de março de 2010 – Código Tributário do Município 
de Matão. Caso concorde com o Lançamento, o montante a ser recolhido será recalculado na 
data do efetivo pagamento, de acordo com o que determina a legislação. Caso não concorde com 
o lançamento o contribuinte poderá apresentar impugnação no mesmo prazo em protocolo dirigido 
ao Departamento de Tributos. O não atendimento dessa intimação sujeita o contribuinte ao 
lançamento dos valores devidos, com atualização monetária e acréscimos legais, seguido da 
cobrança do débito, por via administrativa ou judicial e a aplicação das penalidades previstas no 
Art. 147 da Lei nº 4147, de 25 de março de 2010, caso seja apurada infração em ação fiscal. 

 

 

 

 

ADRIANO APARECIDO FERREIRA 

Diretor do Departamento de Tributos 
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*Republicado por Incorreção 

Comunicados Visa Matão/SP 

 

 

Processo nº: 3529302/003/2021 

Razão Social: ADS Laboratório Nutricional Ltda 

Auto de Infração Nº: 070 de 26 de Outubro de 2021 

Termo de Interdição N°: 036 de 26 de Outubro de 2021 

Termo de Liberação de Produto N°: 037 de 06 de Janeiro de 2022 

CNPJ: 03.335.431/0001-05 

Endereço: Rodovia Carl Fischer, 2705 - Matão 

 

Matão, 28 de Janeiro de 2022 

 

 

Vigilância Sanitária Municipal de Matão 
 

 

 

 

 

 


