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A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de 
Ferraz de Vasconcelos, 
integrada com a Polícia 
Militar, já começou 
os preparativos para 
a “Operação Papai 
Noel”. Trata-se da 
intensificação do 
policiamento em 
várias áreas do 
município, com o 
objetivo de oferecer 
mais segurança aos 
moradores para as 
movimentações de 
fim de ano. A ação 
ocorrerá durante todo 
o mês de dezembro.

Na semana passada, 
o comandante da GCM 
ferrazense, Cléverson 
Ramos, esteve com 
o comandante da 
3ª Companhia local, 
subordinada ao 32º 
BPM/M, Roberto 
Leandro da Cruz, 
para tratar detalhes 
da Operação. Cabe 
destacar que o reforço 
do patrulhamento já 
começou em alguns 
pontos da cidade.

Ramos ressaltou 
que, neste ano, a 
Operação foi antecipada, 
considerando o grande 
volume de pessoas 
que já transitam 
pelas principais 
vias de Ferraz. Ele 
ainda lembrou que 
o policiamento já 
existe nestas áreas, 
mas o reforço em 
pontos estratégicos 
é fundamental neste 
fim de ano.

Além disso, o 
comandante da GCM 
falou da importância 
da integração da 
corporação com a 

estão fiscalizando não 
apenas o uso obrigatório 
da máscara, mas 
também a formação 
de aglomerações, 
eventos e festas.

O descumprimento 
de medidas de 
isolamento social, 
distanciamento, etc., 
pode gerar multa.

GCM DE FERRAZ E PM INICIAM 
“OPERAÇÃO PAPAI NOEL”

PM. “A integração dos 
órgãos de segurança 
é muito importante 
para garantir e 
possibilitar uma 
maior segurança aos 
cidadãos ferrazenses. 
Os munícipes que 
visualizarem pessoas 
com atitudes suspeitas, 
devem ligar para a 

GCM ou para PM por 
meio dos números 
190 (PM) e 4679-
4334 (GCM)”, finalizou 
Ramos.

Fiscalizações da 
quarentena no fim 
do ano

Da mesma maneira, 
é preciso lembrar que 

Ferraz continua em 
quarentena por conta 
da pandemia causada 
pela Covid-19. Por 
isso, quem puder, 
deve permanecer 
em casa e optar por 
comprar no sistema 
e-commerce. GCM 
e outros órgãos da 
administração pública 

Aurélio Alves
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VEJA O QUE FUNCIONA NESTE 
FIM DE ANO EM FERRAZ

A Prefeitura de 
Ferraz de Vascon-
celos decretou 
ponto facultativo 
nos dias 24 e 31 
de dezembro, am-
bas quintas-fei-
ras. Sendo assim, 
a municipalidade 
não funcionará na 
próxima quinta e 
sexta-feira, 24 e 
25 de dezembro, 
devido ao feriado 
de Natal, e nem nos 
dias 31 de dezem-
bro de 2020 e 1º 
de janeiro de 2021, 
também quinta e 
sexta-feira, por con-
ta do Ano-Novo. No 
intervalo dos dois 

feriados, a admi-
nistração pública 
funcionará nos dias 
28, 29 e 30 de de-
zembro, voltando 
depois ao seu fun-
cionamento normal 
no dia 4 de janeiro, 
segunda-feira, às 
8 horas.  

Os munícipes 
que possuem 
pendências nos 
departamentos 
municipais devem 
ficar atentos. As 
repartições públi-
cas, por exemplo, 
paralisarão as ati-
vidades. Serviços 
essenciais como 
coleta de lixo, varri-

ção de rua, velório e 
cemitérios, plantões 
e serviços de ambu-
lância funcionarão 
normalmente.

Prefeitura, Câ-
mara, Unidades 
Básicas de Saúde 
(UBSs), Procon, Es-
critório de Negocia-
ção de Dívida Ativa 
(Endia) e cartório, 
por exemplo, não 
vão funcionar nos 
dias 24, 25, e 31 
de dezembro e 1 
de janeiro. 

A Guarda Civil 
Municipal (GCM) 
ficará à disposi-
ção dos munícipes 
normalmente pelo 

número 153. Desta 
forma, os munícipes 
poderão denunciar 
aglomerações, que 
inclusive estão proi-
bidas, visto as re-
comendações para 
evitar o contágio 
pela Covid-19. A De-
fesa Civil também 
estará de plantão 
pela “Operação Ve-
rão 2020” e poderá 
ser acionada pelo 
telefone de emer-
gência (95310-
2217). Em outros 
casos, o morador 
também pode ligar 
para o Corpo de 
Bombeiros (193) 
ou para o Serviço 

de Atendimento 
Móvel de Urgência 
(192), que tomarão 
as providências de 
competência dos 
órgãos.

O Pronto-Socor-
ro (PS) do Hospital 
Regional “Doutor 
Osíris Florindo Co-
elho” e o 1 Distrito 
Policial (Delegacia 
da Vila Margarida) 
funcionarão em es-
quema de plantão 
para solucionar pos-
síveis ocorrências. 

 O Velório Mu-
nicipal, localizado 
no Cambiri, não fe-
chará, funcionando 
24 horas. 
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Expediente
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200

Jornalista Responsável: Fernando Felipe MTB: 81097/SP
Prefeito Municipal: José Carlos Fernandes Chacon Boletim Oficial do Município (BOM)

Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017

Produção: Departamento de Comunicação
Fotografia: Aurélio Alves

Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Unidade fiscal 
do município

UFM R$104,25
2020
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VACINE-SE
!

Não deixe que as 
doenças já erradicadas 
no país voltem

4674-3458
Departamento de Vigilância em Saúde

secretaria municipal de saúde

DÚVIDAS
compareça à sua 
unidade de saúde 
e previna-se

PORTARIA Nº.37.539 de 1° de dezembro 2020. 
“Dispõe sobre retificação do período aquisitivo constante no inciso I que trata da Portaria n° 
37.256, de 16 de novembro de 2020.” 
 
PORTARIA Nº.37.540 de 1° de dezembro 2020. 
“Dispõe sobre retificação do período aquisitivo constante no inciso I que trata da Portaria n° 
37.381, de 19 de novembro de 2020.” 
 
PORTARIA Nº.37.541 de 1° de dezembro 2020. 
“Dispõe sobre retificação do período aquisitivo constante no inciso I que trata da Portaria n° 
37.469, de 19 de novembro de 2020.” 
 
PORTARIA Nº.37.542 de 1° de dezembro 2020. 
“Dispõe sobre retificação do período aquisitivo constante no inciso I que trata da Portaria n° 
37.263, de 16 de novembro de 2020.” 
 
PORTARIA Nº.37.543 de 1° de dezembro 2020. 
“Torna nulo e sem efeito Portaria n° 37.358, de 19 de novembro de 2020.” 
 
PORTARIA Nº.37.544 de 1° de dezembro 2020. 
“Torna nulo e sem efeito Portaria n° 37.397, de 19 de novembro de 2020.” 
 
PORTARIA Nº.37.545 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família” 
Reginaldo Martins Gregório  
 
PORTARIA Nº.37.546 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família” 
Vera Helena Rodrigues Xavier  
 
PORTARIA Nº.37.547 de 3 de dezembro 2020. 
“Dispõe sobre exoneração de servidor, a pedido” 
Silvana Maria dos Santos 
 
PORTARIA Nº.37.548 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede licença-prêmio em gozo” 
Leandro Correia dos Santos  
 
PORTARIA Nº.37.549 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede licença-prêmio em gozo” 
Marta Regina Fernandes  
 
PORTARIA Nº.37.550 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede licença-prêmio em gozo” 
Fabiana Pires Vitor Leles 
 
PORTARIA Nº.37.551 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede licença-prêmio em gozo” 
Gabriela Nascimento Kulcsar Santos Melo  
 
PORTARIA Nº.37.552 de 3 de dezembro 2020. 
“Concede licença-prêmio em gozo” 
Maria Angela da Hora Oliveira 
 
Ferraz de Vasconcelos,10 de dezembro de 2020. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO

Prefeitura Municipal de


