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ESTRADA DO PAIOL RECEBE SINALIZAÇÃO
A Secretaria de 

Transporte e Mobilidade 
Urbana de Ferraz de 
Vasconcelos finali-
zou nesta sexta-feira 
(11 de maio), a sina-
lização horizontal e 
vertical da Estrada 
do Paiol, no Cambiri. 
Além das pinturas, o 
local também já re-
cebeu recapeamento 
e limpeza. 

Na via foram im-

trafegar com maior 
visibilidade, em tese 
o serviço possibili-
tará aos pedestres 
e motoristas maior 
atenção e segurança. 
O local foi revitalizado 
com as pinturas de 
faixas de pedestres, 
lombadas e coloca-
ção de tachão bidire-
cional que facilita a 
circulação noturna”, 
afirmou Correia. 

Decom Ferraz

SEGURANÇA

plantadas lombadas, 
faixas, além da troca 
e colocação de novas 
placas em locais que 
eram necessárias. Na 
ação, que está sendo 
realizada desde o dia 
1� de maio, além da 
presença da equipe 
da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços 
Urbanos, todo efetivo 
do Transporte ferra-
zense esteve envol-

vido para completar 
as manutenções.

Alguns dos servi-
ços foram realizados 
durante o dia, e ou-
tros durante a noite, 
para não ocorrer em 
problemas de tráfego, 
segundo determinação 
do prefeito José Carlos 
Fernandes Chacon, o 
Zé Biruta. Em toda a 
extenção da Estrada 
do Paiol, o departa-

mento de Trânsito 
também atuou para 
que fosse alcança-
da a agilidade dos 
serviços.

De acordo com o 
secretário da pasta, 
Antônio Carlos Alves 
Correia, a iniciativa 
teve como objetivo 
zelar pela segurança 
do munícipe. “Com 
a sinalização na via, 
o motorista poderá 
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Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Santa Catarina, 206 – Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos
Fone: (11)4679-5586 / (11)4674-1393

NOTA DE DIVULGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 002/2018/SMAS

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por intermédio
da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, faz saber que, após a análise das
propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil relativo ao chamamento
público para seleção de proposta objetivando parceria com Organizações da Sociedade Civil
para a execução de 02 (dois) serviços socioassistenciais, que integra os Serviços da Proteção
Social Especial do SUAS, bem como a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais – Resolução CNAS n° 109/2009, denominado SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -
SAICA. foi habilitada para a Celebração de Termo de Colaboração conforme disposição da
lei 13.019/2014 a entidades abaixo relacionada.

➢ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Recanto dos Idosos “Luz
Divina”

1. DA CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO
Considerando as disposições da cláusula 9.9.3 do Edital de Abertura fica desde já a
entidade convocada para os ajustes do plano de trabalho e apresentação dos
documentos, conforme disposição da cláusula 10.2.5 (Etapa 1 da Fase de
Celebração).

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O parecer técnico, a pontuação e os ajustes necessários do plano de trabalho consta
do processo administrativo e deverá ser consultado pela Organização da Sociedade
Civil junto à Secretaria de Assistência Social

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedida a presente nota.

Ferraz de Vasconcelos, 11 de maio de 2018.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Santa Catarina, 206 – Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos
Fone: (11)4679-5586 / (11)4674-1393

NOTA DE DIVULGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 001/2018/SMAS

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por intermédio
da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, faz saber que, após a análise das
propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil relativo ao chamamento
público para seleção de proposta objetivando parceria com Organizações da Sociedade Civil
para a execução de 02 (dois) serviços socioassistenciais, que integra os Serviços da Proteção
Social Básica do SUAS, bem como a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais –
Resolução CNAS n° 109/2009, denominado SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, foi habilitada para a Celebração
de Termo de Colaboração conforme disposição da lei 13.019/2014 a entidades abaixo
relacionada.

➢ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Apoio e Transformação “OIA
EU”

1. DA CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO
Considerando as disposições da cláusula 9.9.3 do Edital de Abertura fica desde já a
entidade convocada para os ajustes do plano de trabalho e apresentação dos
documentos, conforme disposição da cláusula 10.2.5 (Etapa 1 da Fase de
Celebração).

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O parecer técnico, a pontuação e os ajustes necessários do plano de trabalho consta
do processo administrativo e deverá ser consultado pela Organização da Sociedade
Civil junto à Secretaria de Assistência Social

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedida a presente nota.

Ferraz de Vasconcelos, 11 de maio de 2018.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Santa Catarina, 206 – Romanopolis – Ferraz de Vasconcelos
Fone: (11)4679-5586 / (11)4674-1393

NOTA DE DIVULGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 003/2018/SMAS

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por intermédio
da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, faz saber que, após a análise das
propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil relativo ao chamamento
público para seleção de proposta objetivando parceria com Organizações da Sociedade Civil
para a execução de 01 (um) serviço socioassistencial, que integra os Serviços da Proteção
Social Básica do SUAS, bem como a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais –
Resolução CNAS n° 109/2009, denominado SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS E ADULTO, foi habilitada para
a Celebração de Termo de Colaboração conforme disposição da lei 13.019/2014 a entidades
abaixo relacionada.

➢ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ferraz de Vasconcelos - APAE

1. DA CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO
Considerando as disposições da cláusula 9.9.3 do Edital de Abertura fica desde já a
entidade convocada para os ajustes do plano de trabalho e apresentação dos
documentos, conforme disposição da cláusula 10.2.5 (Etapa 1 da Fase de
Celebração).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O parecer técnico, a pontuação e os ajustes necessários do plano de trabalho consta
do processo administrativo e deverá ser consultado pela Organização da Sociedade
Civil junto à Secretaria de Assistência Social

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido a presente nota.

Ferraz de Vasconcelos, 11 de maio de 2018.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Ferraz promove Dia D contra a H1N1

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos promoverá o 
Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1, 
neste sábado (12 de maio).

A vacinação é direcionada apenas aos públicos alvos: pessoas 
a partir de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos de idade, 
trabalhadores da área de saúde, professores das redes pública e 
privada, mulheres gestantes e puérperas, indígenas, pessoas privadas 
de liberdade (incluindo adolescentes cumprindo medidas socioedu-
cativas), profissionais do sistema prisional e portadores de doenças 
que aumentam o risco de complicações em decorrência da influenza.

No Dia D, as UBS’s funcionarão entre 8 e 17 horas, já os postos 
volantes estarão dispostos em duas lojas de redes atacadistas da 
cidade, sendo uma na Avenida Governador Jânio Quadros,51, no 
Parque Dourado, e outra na Avenida Presidente Tancredo Neves, 
altura do número 2.800, no Núcleo Itaim, e outro posto volante em 
um supermercado localizado na Rua Gilda, 153, na Vila do Americano, 
que atenderão das 9 às 16 horas.


