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Boletim Oficial do Município Ferraz de Vasconcelos

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Ferraz de 
Vasconcelos teve um 
final de semana de muito 
trabalho para impedir as 
aglomerações na cidade. 
Foram seis autuações 
por descumprimento de 
medidas sanitárias e dois 
veículos apreendidos por 
perturbação de sossego 
com volume alto e a 
presença de jovens.
Na Vila Jamil, um carro 

chegou a bloquear a rua 
e ligar o “paredão” de 
som. Mais de 70 jovens 
estavam reunidos numa 
festa regada a bebidas e 
nenhum cuidado sanitário. 
A operação de apreensão 
do veículo e dispersão das 
pessoas contou com o 
apoio da Polícia Militar.
Outro veículo retirado das 
ruas estava com o som 
alto ligado na Avenida Dom 
Pedro II, também gerando 

a reunião de jovens.
Fim de semana 
movimentado
Além das ocorrências de 
perturbação de sossego 
e aglomeração, a GCM 
ainda fez autuações de 
descarte irregular de lixo, 
desmatamento, queimada 
e até mesmo de um balão 
que caiu numa igreja na 
região central da cidade.
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GCM IMPEDE FESTAS E AGLOMERAÇÕES EM FERRAZ
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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.38.363, de 26 de março de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação de Secretário Municipal que especifica.” 
Jackson Carlos dos Santos  
 
PORTARIA Nº.38.367, de 29 de março de 2021. 
“Dispõe sobre a rescisão de contrato de trabalho por motivo de falecimento.” 
Dario Lucas de Barros  
 
PORTARIA Nº.38.368, de 29 de março de 2021. 
“Designa defensor dativo de indiciada no Processo Administrativo n° 671/2019, que especifica.” 
Ângelo Ricardo de Oliveira  
 
PORTARIA Nº.38.369, de 29 de março de 2021. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
Ricardo Rangel  
 
PORTARIA Nº.38.370, de 29 de março de 2021. 
“Concede licença-prêmio em gozo.” 
Elisabete Silva Canto Theodoro  
 
PORTARIA Nº.38.371, de 29 de março de 2021. 
“Concede afastamento em razão de falecimento em família.” 
Rosimeire de Sousa Neri  
 
PORTARIA Nº.38.372, de 29 de março de 2021. 
“Autorização para conduzir veículo oficial.” 
Alberto Dias de Medeiros Filho 
 
PORTARIA Nº.38.374, de 29 de março de 2021. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor.” 
Wander Marcos de Souza  
 
PORTARIA Nº.38.375, de 29 de março de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Wander Marcos de Souza- Assessor Especial de Projetos Governamentais  
 
PORTARIA Nº.38.376, de 29 de março de 2021. 
“Dispõe sobre nomeação para Cargo em Comissão.” 
Marco Antonio de Lima - Assessor Especial de Relações Políticas  
 
Ferraz de Vasconcelos, 29 de março de 2021. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação 

ATOS DE PORTARIAS
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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 

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 

(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


