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Para reduzir a inadimplência, 
a Prefeitura de Ferraz de Vas-
concelos disponibiliza parce-
lamento de débito aos contri-
buintes em dívida ativa de 
2020. O serviço está disponí-
vel no site oficial da municipa-
lidade e o recurso será desti-
nado aos moradores que não 
conseguiram realizar o paga-
mento da dívida.
Os valores podem ser renego-
ciados em até 48 vezes, com 
parcela mínima de R$ 59,00 
para pessoa física e R$ 
107,00 para pessoa jurídica. A 
negociação está disponível no 
site oficial www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, na aba 
“Cidadão”, na guia “Portal do 
Cidadão”, clicar em “Parcela-

mento Dívida” e preencher as 
informações necessárias. A 
documentação será analisada 
pela Secretaria de Fazenda.
De acordo com a secretária 
da pasta, Cristina Duarte, ter 
essa série de serviços dispo-
níveis pela internet em 
tempos de pandemia é extre-
mamente necessário para 
vida de cada cidadão.
“É importante oferecer a pos-
sibilidade de o munícipe estar 
em dia com suas dívidas, com 
prestações que caibam no 
bolso, e sem a preocupação 
de sair de casa em meio a luta 
contra a Covid-19”, afirma 
Cristina.
Cabe destacar que a segunda 
via do Imposto Predial e Terri-

torial Urbano (IPTU) de 2021 
também está disponível no 
Portal do Cidadão. Quem 
optar pelo pagamento a vista, 
terá 10% de desconto no valor 
total do imposto.
Segundo a Fazenda ferrazense, 
o município de Ferraz de Vas-
concelos possui desconto consi-
derável, em comparação com a 
cidade de São Paulo, por exem-
plo, que dispõe apenas 3%.
Para os munícipes que não têm 
acesso à internet ou que tive-
rem dificuldades para as solici-
tações, podem entrar em conta-
to com a Secretaria da Fazen-
da pelo telefone 4674-7831/ 
4674-7848 ou 4674-7826.
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PREFEITURA DE
FERRAZ CRIA PARCELAMENTO
DE DÍVIDAS PELA INTERNET
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

Estado de São Paulo 
Secretaria Municipal de Administração 

 
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº.38.246, de 25 de fevereiro de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Jaqueline Adélia de Oliveira - Assessor de Gabinete da Secretaria de Saúde  
 
PORTARIA Nº.38.247, de 25 de fevereiro de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Diego Santana Ramos Pinheiro - Assessor de Gabinete da Secretaria de Saúde 
 
PORTARIA Nº.38.248, de 25 de fevereiro de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Veridiana de Lima Garcia - Assessor de Gabinete da Secretaria de Saúde  
 
PORTARIA Nº.38.249, de 25 de fevereiro de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Fernanda Teixeira de Oliveira Lopes - Chefe de Divisão de RH Setorial da Saúde  
 
PORTARIA Nº.38.250, de 25 de fevereiro de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Aline Maciel Cubero dos Santos - Chefe de Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da Saúde  
 
PORTARIA Nº.38.251, de 25 de fevereiro de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Andreia da Silva Lima - Diretor de Departamento de Atenção Básica em Saúde Pública  
 
Ferraz de Vasconcelos, 1 de março de 2021. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 

PORTARIAS
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Expediente

Vice-Prefeito: Daniel Balke
Prefeita Municipal: Priscila Gambale

Produção: Secretaria de Comunicação Social

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
Avenida Rui Barbosa, 315 - Vila Romanópolis
CEP: 08529-200
Telefone: 4674-7800
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Unidade Físcal 
do município

UFM R$107,52
2021

Uma campanha da 
Prefeitura de Ferraz

de Vasconcelos

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

TELEFONES ÚTEIS

Policia Militar:
190
Guarda Civil Municipal:
153 ou (11) 4679-4334
Samu:
192
Bombeiros:
193
Transito:
(11) 4674-4000
Ouvidoria:
(11) 4674-7839
Defesa Civil:
(11) 4676-1947 ou (11) 95310-2217
Vigilância Sanitária/Zoonoses:
(11)4674-3458 e (11) 4676-6812
Iluminação Pública (CTIP) :
(11) 4674-7827

PREVENÇÃO É O
MELHOR CAMINHO

Boletim Ofícial do Município (BOM)
Criado pela Lei n. 2.645 de 
17/10/2005 e regulamentado pelo 
decreto n. 5.894 de 16/02/2017
comunicacaosocial@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado Sars-Cov-2, ele apresenta um 
aspecto que tem uma variação de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com Covid-19 pode 
ser assintomático ou oligossintomático (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem di�culdade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato 
próximo por meio de: Toque do aperto de mão contaminadas; Gotículas de saliva; 
Espirro; Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, 
mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

Os sintomas da covid-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG 
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois 
dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Os sintomas mais comuns 
são: Tosse/Febre/Coriza/Dor de garganta/Di�culdade para respirar Perda de olfato 
(anosmia) Alteração do paladar (ageusia) Distúrbios gastrintestinais 
(náuseas/vômitos/diarreia) Cansaço (astenia)/Diminuição do apetite 
(hiporexia)/Dispnéia ( falta de ar)

O que você precisa saber

Como ocorre a transmissão ?

Quais são os sintomas

 @prefeituraferrazdevasconcelos
 Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br


