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PORTARIA Nº 14.909, DE 02 DE MARÇO DE 2022. 
Dispõe sobre a nomeação de servidores públicos para o 
exercício de Funções Gratificadas abaixo especificadas e dá 
outras providências. 

 
 

 
APARECIDO FERRARI, 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 02 de março de 
2022. 

 

NOME CARGO DE ORIGEM FUNÇÃO GRATIFICADA 

(Nomeação) 

Samanta Froner Alves 
Costa (*) 

Educador Social Coordenador do CRAS – 
Santa Rosa 

Elenice Marine Camargo Assistente Social Coordenador do CRAS – 
Bairro Alto 

Valdirene Viviane do 
Nascimento 

Assistente Social Coordenador do CRAS – IV 
Centenário 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Palácio da Independência, aos 02 de março de 2022. 
 
 
 
 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 

 
(*) REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
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PORTARIA Nº 14.923, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 

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

 

 
APARECIDO FERRARI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de 

São Paulo, usando de suas atribuições legais, em especial nos termos da Lei 4.405, 

de 08 de novembro de 2011, ALTERA o Conselho Municipal do Idoso (CMI), 

nomeado pela Portaria nº 14.640 de 01/03/2021, que passa a ser composto pelos 

seguintes membros: 

 

I – Membros representantes do Poder Público Municipal: 

 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

Silvia Aparecida Siqueira Souza 

 

Secretaria de Administração, Fazenda e Controle Interno 

Leontina Maria Cavicchio Vieira 

 

Secretaria de Educação e Cultura 

Claudionice Pereira Belintani 

 

Secretaria de Saúde 

Vilma Maria da Silva 

 

Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo 

Rosa Maria Marques 

 

II - Membros representantes da Sociedade Civil 

 

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão 

Aljamar de Lazari 
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Grupos de Terceira Idade 

Irineu Anduca 

 

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 17 de março de 2022. 

 

 

APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.550, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
PROJETO DE LEI Nº 021/2022 
AUTORIA: ANA MARIA FREIRE DA SILVA MONDINI   
Institui o Dia Municipal de Apresentação da Campanha da Fraternidade 
no Município de Matão. 

 
 
 

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

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial do Município de Matão, o “Dia Municipal 
de Apresentação da Campanha da Fraternidade”, a ser realizado anualmente na segunda Sessão 
Ordinária após a “quarta-feira de cinzas”. 

 
Art. 2º O Dia Municipal de Apresentação da Campanha da Fraternidade tem por objetivos 

reforçar compromissos, propor o conhecimento e o aprofundamento das realidades, pessoal e social, 
em que a população está inserida, visando a construção de uma sociedade consciente e protagonista 
no debate de soluções aos seus problemas. 

 
Art. 3º A Campanha da Fraternidade gera oportunidade para o desenvolvimento da 

consciência de mundo e das relações sociais, sendo necessária a inserção dos temas anuais da 
Campanha da Fraternidade nos conteúdos programáticos que serão trabalhados durante o ano letivo 
nas escolas municipais. 

 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 17 de março de 2022. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.551, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
PROJETO DE LEI Nº 020/2022 
AUTORIA: Vereador PAULO BERNARDI – MDB    
Institui normas básicas sobre a desburocratização de procedimentos 
administrativos no atendimento aos munícipes no âmbito da 
Administração Municipal e dá outras providências.   

 
 
 

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

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre a desburocratização de procedimentos 
administrativos no atendimento aos munícipes no âmbito da Administração Municipal direta e indireta, 
visando, em especial, a simplificação de atos administrativos, no curso da prestação do serviço 
público.  

Art. 2º Nas requisições, requerimentos, pedidos, apresentação de defesa e protocolos em geral 
realizados pelo munícipe na admiração pública municipal direta ou indireta, fica dispensada a 
exigência de:  

I – reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com 
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 
documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;  

II – autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a 
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;  

III – juntada de documento pessoal do usuário do serviço público, que poderá ser substituído 
por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo; e 

IV – apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de 
identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, 
carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade 
funcional expedida por órgão público; 

§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela 
apresentação de outro documento válido.  

§ 2º Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que tenha alegado. 

§ 3º Quando o usuário do serviço público declarar que fatos e dados estão registrados em 
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processamento do pedido ou em 
outro órgão administrativo municipal, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à 
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.  

Art. 3º Os usuários do serviço público têm direito à vista do processo e a obter certidões ou 
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de 
terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.  
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§ 1º Cabe à Administração disponibilizar, em seus sítios eletrônicos, mecanismos próprios para 
a apresentação, pelo cidadão, de requerimento relativo a seus direitos.  

§ 2º O requerimento a que se refere o parágrafo 1º tramitará eletronicamente ou fisicamente, e 
eventuais exigências ou diligências serão comunicadas pela internet ou por via postal.  

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no prazo de 90 dias. 

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio da Independência, aos 17 de março de 2022. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.552, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
PROJETO DE LEI Nº 022/2022 
AUTORIA: VEREADOR EVERALDO DE CARVALHO – DEM    
Institui a “SEMANA DA VIDA”, de 1 a 7 de outubro e reconhece o dia 08 
de outubro como o “DIA DO NASCITURO”, conforme especifica e dá 
outras providências.  

 
 
 

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

Art. 1º Fica instituído a "Semana da Vida" e o "Dia do Nascituro", que passam a integrar o 
calendário oficial de eventos do Município de Matão, celebrando-se anualmente de 1 a 7 de outubro e 
no dia 8 de outubro, respectivamente. 

 
Art. 2º A "Semana da Vida" e o "Dia do Nascituro" têm por objetivo propor reflexões em todos 

os segmentos da sociedade sobre a vida humana, a sua proteção desde o reconhecimento da vida, 
seu desenvolvimento protegido e amparado por políticas públicas e seu término, de maneira natural. 

 
Art. 3° Em celebração a "Semana da Vida" e o "Dia do Nascituro" poderão ser difundidos pelas 

entidades representativas no Município através:  
 
I – ações; 
 
II – eventos; e 
 
III – projetos e demais atividades voltadas à defesa, promoção, desenvolvimento e manutenção 

da vida. 
 
Art. 4° As despesas decorrentes para a execução da presente Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Palácio da Independência, aos 17 de março de 2022. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 5.553, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 
PROJETO DE LEI Nº 013/2022 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL    
DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB NO MUNICÍPIO 

DE MATÃO.  
 
 
 

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

CAPÍTULO I - DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Seção I 

Da Regularização Fundiária Urbana 

 

Art. 1º - Ficam instituídas no Município de Matão normas gerais e procedimentos aplicáveis à 
Regularização Fundiária Urbana (REURB), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais 
e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e 
à titulação de seus ocupantes que obedecerão a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 

Parágrafo Único - A REURB promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada 
para os núcleos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2 
016. 

 

Art. 2º - Constituem objetivos da REURB, a serem observados pelo Município: 

 

I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a 
prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e 
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; 

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano, assegurado o nível 
adequado de habitalidade e as melhorias das condições de sustentabilidade urbanística, social e 
ambiental da área ocupada; 

III - articulação com as políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana; 

IV - garantir a efetivação da função social da propriedade; 

V - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes; 

VI - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; 

VII - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; 

VIII - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; 

IX - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. 
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Art. 3º - Para fins desta Lei, consideram-se: 

 

I - Núcleo Urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades 
imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei no 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada 
ou inscrita como rural;  

II - Núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por 
qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua 
implantação ou regularização; 

III - Núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da 
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de 
equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município; 

IV - Demarcação urbanística: procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados 
abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos 
inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação na matrícula destes imóveis 
da viabilidade da regularização fundiária, a ser promovida a critério do Município; 

V - Certidão de Regularização Fundiária - CRF: documento expedido pelo Município ao final do 
procedimento da REURB, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do termo de 
compromisso relativo a sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da legitimação de posse, 
da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da devida qualificação destes e 
dos direitos reais que lhes foram conferidos; 

VI - Legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica 
reconhecida a posse de imóvel objeto da REURB, conversível em aquisição de direito real de 
propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da 
natureza da posse; 

VII - Legitimação fundiária: mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de 
propriedade sobre unidade imobiliária objeto da REURB; 

VIII - Ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas ou 
privadas em núcleos urbanos informais. 

 
Seção II 

 

Das Modalidades da REURB 

Art. 4º - A Regularização Fundiária Urbana - REURB compreende duas modalidades: 

 

I - REURB de Interesse Social (REURB-S) - aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo 
Municipal; e 

II - REURB de Interesse Específico (REURB-E) - aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 

 

Art. 5º - A REURB de Interesse Social (REURB-S) será realizada no Município nos seguintes casos: 
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I - em parcelamentos de solo, declarados de interesse social em ato do Poder Executivo Municipal, 
aprovados e registrados, com implantação aproximada ao projeto e com ocupação consolidada há no 
mínimo 10 (dez) anos, e que seus ocupantes não consigam o Direito Real do Imóvel diretamente com 
o proprietário ou herdeiros, em razão de impedimento por parte destes em realizar a transferência. 

II - em parcelamentos de solo, declarados de interesse social em ato do Poder Executivo Municipal, 
aprovados e registrados, cuja implantação não está de acordo com o projeto aprovado, e que tenha 
ocupação consolidada há no mínimo 10 (dez) anos e que por qualquer motivo seus ocupantes não 
possuam o título de propriedade. 

III - em núcleos urbanos não registrados (clandestinos), consolidados há no mínimo 10 (dez) anos e 
que por qualquer motivo seus ocupantes não possuam o título de propriedade. 

§ 1º Entende-se por população de baixa renda, para fins da REURB-S, famílias com renda até 05 
(cinco) salários mínimos. 

§ 2º Os ocupantes dos imóveis beneficiados com a REURB-S deverão comprovar a posse no imóvel 
há no mínimo 05 (cinco) anos. 

 

Art. 6º -  A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço público 
de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, ou outros serviços 
públicos, durante ou após a execução da regularização fundiária, é obrigatório aos beneficiários da 
REURB realizar conexão da edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de distribuição de 
energia elétrica e adotar as demais providências necessárias à utilização do serviço. 

 
Seção III 

 

Dos Legitimados para Requerer a REURB: 

 

Art. 7º - Poderão requerer a Regularização Fundiária Urbana: 

 

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da 
Administração Pública Indireta; 

II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas 
habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da 
sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades 
nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana; 

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores; 

IV - o Ministério Público. 

 

§ 1º Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, inclusive 
requerer os atos de registro. 

§ 2º O requerimento de instauração da REURB por proprietários de terreno, loteadores e 
incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou os seus 
sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal. 

 

CAPITULO II 
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DOS INSTRUMENTOS DA REURB 

 
Seção I 

Da Demarcação Urbanística 

 
           Art. 8º - Os procedimentos referentes à Demarcação Urbanística deverão seguir o estabelecido 
nos Artigos 19 a 22, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e 
eventuais alterações. 

 

Seção II 

Da Legitimação Fundiária 

 
 
          Art. 9º - Os procedimentos referentes a Legitimação Fundiária deverão seguir o estabelecido 
nos Artigos 23 e 24, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e suas 
eventuais alterações. 

 
 

Seção III 

Da Legitimação de Posse 

 
           Art. 10 - Os procedimentos referentes a Legitimação de Posse deverão seguir o estabelecido 
nos Artigos 25 a 27, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e suas 
eventuais alterações. 

 
 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Seção I 

Do Procedimento da REURB-S 

 
 
          Art. 11 - Os procedimentos administrativos da REURB-S serão definidos por ato da Secretaria 
Municipal de Habitação, observados os critérios da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 

§ 1º  Em caso de área com riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados em lei, 
a Defesa Civil Municipal será responsável por apontar a necessidade de realização de estudos 
técnicos, elaborar o estudo e/ou acompanhar a realização deste por terceiros. 

§ 2º  A dispensa da apresentação das cópias da documentação referente a qualificação de cada 
beneficiário ao cartório não exime o cadastrador socioeconômico de recolher as cópias da 
documentação dos beneficiários. 

 

Art. 12. Lei específica tratará sobre taxas e emolumentos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm#:~:text=1º Esta Lei dispõe sobre,da União%3B e dá outras
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm#:~:text=1º Esta Lei dispõe sobre,da União%3B e dá outras
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Art. 13. O ocupante que for proprietário de outro imóvel regularizado e/ou que tenha sido beneficiado 
por programa de regularização fundiária não será beneficiado pela REURB-S. 

 

Parágrafo único. A unidade imobiliária não passível de submissão a REURB-S, poderá ser 
regularizada pelo ente público como meio de se efetivar a execução do projeto macro da própria 
REURB-S. 

 
Seção II 

Do Projeto de Regularização Fundiária 

 
           Art. 14 - O projeto de regularização fundiária obedecerá ao disposto na Seção II do Capítulo III 
da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e suas eventuais alterações. 

 

 Art. 15 - No requerimento fundamentado na modalidade REURB-E, o projeto de regularização 
fundiária deverá vir acompanhado dos seguintes documentos, observado o disposto no artigo 35 da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017; 

 

I – Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional 
habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as 
áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser 
regularizado; 

II – Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições 
atingidas, quando for possível;  

III – Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental; 

IV – Projeto urbanístico; 

V – cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações 
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de 
regularização fundiária; mediante termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos 
ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido, por memoriais descritivos, subscrito por 
profissional habilitado, acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT); 

VI – Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos 
ocupantes, quando for o caso; 

VII – Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso, subscrito por profissional habilitado, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT); 

VIII – Estudo técnico ambiental, quando for o caso, subscrito por profissional habilitado, acompanhado 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); 

IX – Minuta de termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo 
cumprimento do cronograma físico definido no inciso V deste artigo; 

X – Minuta de termo de compromisso a ser assinado pelo requerente ou beneficiário assumindo o 
compromisso de implantar em seu imóvel solução ide tratamento de efluentes (esgoto), observadas as 
normas técnicas e aprovadas pelo Órgão Regulador; 
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XI – Comprovação que o núcleo urbano foi constituído antes de 22 de dezembro de 2016, para os 
casos de legitimação fundiária, nos termos do artigo 9°, §2°, da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho 
de 2017. 

Parágrafo Único: Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes 
equipamentos: 

I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 

II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual; 

III - rede de energia elétrica domiciliar; e 

IV - soluções de drenagem, quando necessário. 

 

Seção III 

Da Aprovação Municipal da REURB 

 

Art. 16 -  A pré-aprovarão urbanística, do projeto de regularização fundiária prevista no Artigo 12 da 
Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, será realizada pela Secretaria Municipal de Obras. 

 

Art. 17 - A aprovação ambiental, do projeto de regularização fundiária tratada no Artigo 12 da Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
através de procedimento de Licenciamento Ambiental do projeto mencionado. 

 

Art.18 - Fica instituída a Comissão de Regularização Fundiária responsável pela aprovação final da 
REURB composta por 03 (três) integrantes do Poder Público a saber: 01 (um) representante do Setor 
de Obras; 01 (um) representante do Meio Ambiente e 01 (um) representante da Defesa Civil.  

 

Art. 19 – Não será permitido a regularização de imóveis:  

I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar 
o escoamento das águas e mediante autorização e outorga das autoridades competentes; 

II – em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 
previamente saneados;  

III – em áreas de preservação permanente,  

IV – em áreas total ou parcialmente ocupadas por vegetação nativa sem prévia autorização do órgão 
competente.  

 

Art. 20 – Após a aprovação da REURB e emissão da Certidão de Regularização – CRF, as áreas 
regularizadas deverão ser inseridas no cadastro imobiliário municipal, mesmo que localizadas em área 
rural, para fins de atualização do cadastro imobiliário e lançamento dos tributos municipais.  

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
          Art. 21 - Poderão ser empregados, no âmbito da REURB, sem prejuízo de outros que se fizerem 
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adequados, os institutos jurídicos especificados na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho e 2017 e o 
Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, e suas alterações posteriores. 

 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogando-se as disposições ao 
contrário, em especial a Lei Municipal nº 5.138, de 07 de dezembro de 2017. 

 

 

Palácio da Independência, aos 17 de março de 2022. 
 

 

 

 

 

   APARECIDO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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EDITAL Nº 030, DE 11 DE MARÇO 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 23ª classificada: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

24ª JORGE LUIS LOPES 49.992.762-X 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL - AFRODESCENDENTE 

     

 

    II – Em virtude do não comparecimento do 30º classificado: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

48ª MARIANA WEISS BORGES 47.848.172-X 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

 

 

         III – Em virtude da desistência da 37ª classificada: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

49ª VANESSA DOS ANJOS RIBEIRO 44.606.274-1 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

       

 

         IV – Em virtude da desistência da 4ª classificada: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

5ª ROBERT PEREIRA DA SILVA 45.807.036-1 
INSPETOR DE ALUNO - 
AFRODESCENDENTE 

 

 

         V – Em virtude da desistência da 12ª classificada: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

13ª ELIANA DA SILVA ROSA MENEGHESSO 32.698.023-4 PROFESSOR I - EDUCAÇÃO 
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INFANTIL - AFRODESCENDENTE 

 

     VI – Em virtude da desistência do 2º classificado: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

3ª ANDREA CRISTINA RODRIGUES PANTALEÃO 42.032.248-6 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

– DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

 

    VII – Em virtude da desistência da 2ª classificada: 
     

CLASS NOME RG CARGO 

3ª LEIDIANY PATRICIA TUZI BIANCHINI 42.933.089-1 
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

– DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

 

    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 11 de março de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

APARECIDO FERRARI 

Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


