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GCM de Ferraz recebe duas novas viaturas
O prefeito de Fer-

raz de Vasconcelos, 
José Carlos Fernandes 
Chacon, o Zé Biruta, 
entregou hoje, 8 de 
agosto, duas no-
vas viaturas para a 
Guarda Civil Munici-
pal (GCM). As chaves 
foram repassadas 
ao comandante da 
corporação, Cléver-
son Ramos, durante 
a inauguração de uma 
creche da municipali-
dade no Sítio Paredão, 
onde a GCM realizava 
o patrulhamento da 
solenidade. 

Segundo a Se-
cretaria Municipal 

mos nosso trabalho da 
melhor forma possível. 
Nosso objetivo é que 
o crime não ocorra, 
servindo e protegendo 
os moradores”, falou 
Ramos.

Ainda de acordo 
com Ramos, novas 
aquisições para a GCM 
já estão previstas. A 
Guarda pleiteia mais 
um veículo e três 
motos para o poli-
ciamento preventivo. 
“Tudo visando dar uma 
maior sensação de 
segurança para os 
munícipes e combater 
a criminalidade em 
Ferraz”, finalizou.

Aurélio Alves

de Fazenda, foram 
investidos em cada 
veículo pouco mais 
de R$ 67 mil. As duas 
Dusters foram ad-
quiridas por meio 
de uma emenda da 
Câmara Municipal e 
serão empregas no 
patrulhamento pre-
ventivo por meio da 
ronda escolar. Os 
dois carros devem 
começar a rondas 
imediatamente.  

“Em 2017, a gente 
entrou na Prefeitu-
ra com apenas duas 
viaturas da Guarda 
rodando, e que infe-
lizmente por falta de 

pagamentos passa-
dos, nos foram tira-
das. Hoje, nossa GCM 
começa a rodar com 
sete viaturas. Tam-
bém já compramos 
duas máquinas novas 
para a Secretaria de 
Serviços Urbanos, cin-
co caminhões, cinco 
ambulâncias, e ago-
ra chegou a vez de 
entregarmos estas 
viaturas para a GCM, 
que é um dos servi-
ços mais importantes 
na cidade”, destacou 
o prefeito Zé Biruta 
sobre os avanços 
nos equipamentos 
disponibilizados às 

pastas municipais.
O comandante 

Cléverson Ramos 
ressaltou que a vinda 
das duas novas via-
turas contribui não só 
para a segurança em 
si da população, mas 
também incentiva os 
guardas municipais a 
exercerem um trabalho 
de mais excelência 
ainda. “Atualmente, 
a gente recebe uma 
ligação e pode tomar 
todas as providências 
cabíveis, pois temos 
aparatos para tal. Além 
disso, investimentos 
desta magnitude nos 
motivam a continuar-
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PORTARIA Nº. 35.142, de 5 de agosto de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Vera Lucia Ruiz) 
 
PORTARIA Nº. 35.143, de 5 de agosto de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Cássia Regina Santiago) 
 
PORTARIA Nº. 35.144, de 5 de agosto de 2019. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
(Eurani Celestina de Matos) 
 
PORTARIA Nº. 35.145, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
 (Ricardo de Azevedo Sousa) 
 
PORTARIA Nº. 35.146, de 6 de agosto de 2019. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
 (Valesca Nunes de Aquino Cavalcante) 
 
PORTARIA Nº. 35.147, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre concessão de licença maternidade.” 
 (Camila de Abreu Lopes) 
 
PORTARIA Nº. 35.148, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Albanita Cardoso Ferreira) 
 
PORTARIA Nº. 35.149, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Andreza Soares Neves Rodrigues) 
 
PORTARIA Nº. 35.150, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Antonia Sandra Lima da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.151, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Arineusa Fátima Fagundes dos Santos) 
 
PORTARIA Nº. 35.152, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Claudineia Rodrigues L. Neves de Macedo) 
 
PORTARIA Nº. 35.153, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Conceição Aparecida Guimarães C. Pimenta) 
 
PORTARIA Nº. 35.154, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Dalva José Simeão da Silva Gouveia) 
 
PORTARIA Nº. 35.155, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Doralice Lemos Leite da Silva) 
 
 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria Municipal de Administração

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº. 35.129, de 1 de 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão
(Joaildo Ferreira de Souza Ju
 
PORTARIA Nº. 35.130, de 5 de
“Concede afastamento por motivo de doença em pessoa da família
(Patrícia Cristina Lopes) 
 
PORTARIA Nº. 35.131, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo.”
(Flavio Rinco de Oliveira) 
 
PORTARIA Nº. 35.132, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Douglas Nascimento dos Santos)
 
PORTARIA Nº. 35.133, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Natalia Domingos Lima da Silva)  
 
PORTARIA Nº. 35.134, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Eliane Peralva de Almeida) 
 
PORTARIA Nº. 35.135, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Patrícia Cristina Lopes) 
 
PORTARIA Nº. 35.136, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Andréia Rodrigues de Avila)
 
PORTARIA Nº. 35.137, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Rosangela Josefa da Silva Santana Santos)
 
PORTARIA Nº. 35.138, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Geni Maia Coletto) 
 
PORTARIA Nº. 35.139, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Maria José Nunes da Silva Marques)
 
PORTARIA Nº. 35.140, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Edna Rodrigues da Carvalho)
 
PORTARIA Nº. 35.141, de 5 de 
“Concede licença-prêmio em gozo
(Erica Vieira Benevides Lira) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
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PORTARIA Nº. 35.156, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Edna Vieira dos Santos) 
 
PORTARIA Nº. 35.157, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Eliana Augusta de Souza Rodrigues) 
 
PORTARIA Nº. 35.158, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Janete Ramos dos Santos) 
 
PORTARIA Nº. 35.159, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Jocediva da Silva Vieira de Sousa) 
 
PORTARIA Nº. 35.160, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(José Antonio Gomes Cid) 
 
PORTARIA Nº. 35.161, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Josefa Joselita Pereira da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.162, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Joyce Florindo Miranda) 
 
PORTARIA Nº. 35.163, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Kezia Ramos do Nascimento Molina) 
 
PORTARIA Nº. 35.164, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Lidiana Maria da Silva Martins) 
 
PORTARIA Nº. 35.165, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Lilian Olivia Barco da Silva Vernizzi) 
 
PORTARIA Nº. 35.166, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Lindinalva Alves da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.167, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
 (Márcia Aparecida Tencati) 
 
PORTARIA Nº. 35.168, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Marcileia Siqueira Rodrigues Vieira) 
 
PORTARIA Nº. 35.169, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Maria Carmem Mariano Lana) 
 
 
 

AUTO DE NOTIFICAÇÃO – PROCESSO 4438/2019 - AO SR.(A)         

IMOBILIÁRIA E CONSTR. CONTINENTAL LTDA – RUA JOÃO JOSÉ DA          

SILVA, Nº 81 – JD SÃO JOÃO - FV – ENDEREÇO DE ENTREGA DA FICHA DE                

CADASTRO. APRESENTAR PROJETO APROVADO DA OBRA, TERRAPLANGEM       

DE SOLO - LOTE DE CLASSIFICAÇÃO 24.0028.0033-000 , SITO A RUA          

JOÃO JOSÉ DA SILVA, Nº 81 – JD SÃO JOÃO - FV - QDR.: 29 - LOTE: 27.                  

INFORMAMOS QUE EM 13/07/2019 FOI EMITIDO O AUTO DE         

NOTIFICAÇÃO Nº 20578 . O NOTIFICADO TEM O PRAZO IMEDIATO PARA          

REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. E PRAZO DE         

10(DEZ) DIAS PARA APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA. 
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PORTARIA Nº. 35.170, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Marlene de Paula Ferreira) 
 
PORTARIA Nº. 35.171, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Neide de Brito Abreu) 
  
PORTARIA Nº. 35.172, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Odineia da Silva Bispo) 
 
PORTARIA Nº. 35.173, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Priscila Conceição Paulino Alves) 
 
PORTARIA Nº. 35.174, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Renata Raposo Elias Lopes) 
 
PORTARIA Nº. 35.175, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Rosana Germano Rosa) 
 
PORTARIA Nº. 35.176, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Roselena dos Santos) 
 
PORTARIA Nº. 35.177, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Roseli Garcia Samoel Doy) 
 
PORTARIA Nº. 35.178, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Sandra Aparecida de Oliveira Carvalho) 
 
PORTARIA Nº. 35.179, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Sandra Regina Fernandes de Souza) 
 
PORTARIA Nº. 35.180, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Selma Alves Rodrigues Massi) 
 
PORTARIA Nº. 35.181, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Simone Carrara El Chemorr) 
 
PORTARIA Nº. 35.182, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Vanil Aparecida da Silva) 
 
PORTARIA Nº. 35.183, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Viviane Reis de Jesus Tavares) 
 
 
 

PORTARIA Nº. 35.184, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho por tempo determinado.” 
(Wilma de Camargo) 
 
PORTARIA Nº. 35.185, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Mateus Zangali) 
 
PORTARIA Nº. 35.186, de 6 de agosto de 2019. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Amanda Delgado Ribeiro de Souza) 
 
PORTARIA Nº. 35.187, de 6 de agosto de 2019. 
“Cessar função gratificada concedida através da Portaria nº 29.260, de 28 de janeiro de 
2016, que especifica.” 
 
 
Ferraz de Vasconcelos, 12 de julho de 2019. 
Secretaria de Administração – Departamento de Expediente e 
Documentação
 
 


