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O Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) de 
Ferraz de Vasconcelos 
alerta para o número 
de telefone que 
deve ser utilizado 
pela população em 
casos de solicitação 
de atendimento. O 
órgão tem recebido 
muitas ligações pelo 
telefone administrativo, 
o que impossibilita o 
atendimento eficaz 
dos casos, levando 
em conta os números 
de protocolo que 
devem ser gerados 
e o atendimento 
primário que é 
realizado via telefone 
por um profissional 
capacitado. Em casos 
de emergência, a 
população deve usar 
o 192 para contato. 

O atendimento 
começa a partir do 
chamado telefônico, 
onde há o registro da 
ligação e um número 
é gerado. Em um 
primeiro momento, 
os técnicos do Samu 
se concentrarão em 
coletar informações 
preliminares sobre as 
vítimas e a localização 
da ocorrência. Depois 
são prestadas as 
orientações necessárias 
por meio de um 
médico regulador. 
Neste momento, é 
verificada a quantidade 
de vítimas, o estado 
de consciência delas 
e se alguma está 
presa nas ferragens. 
Em seguida, há o 
acionamento da 
ambulância. Tudo isso 
é feito por meio das 

aparecimento súbito, 
quando houver acidentes 
ou traumas com vítimas, 
afogamentos, choques 
elétricos, acidentes 
com produto perigosos, 
suspeita de AVC 
(alteração súbita na 
fala, perde de força 
em um lado do corpo 
e desvio do lábio são 
os sintomas mais 
comuns), agressão por 
arma de fogo ou arma 
branca, soterramento, 
desabamento, crises 
convulsivas, transferência 
inter-hospitalar de 
doentes grave e 
outras situações 
consideradas de 
urgência ou emergência, 
com risco de morte ou 
sofrimento intensivo.

Aurélio Alves

informações que a 
pessoa que está do 
outro lado da linha 
presta. Se o contato 
for realizado pelo 
telefone administrativo 
da unidade, este 
atendimento torna-
se deficiente. 

Vale destacar 
que o Samu tem o 
objetivo de chegar 
precocemente à vítimas 
após ter ocorrido 
alguma situação de 
urgência ou emergência 
que possa levar ao 
sofrimento, sequelas 
ou até mesmo à 
morte. São urgências 
de natureza clínica, 
cirúrgica, traumática, 
obstétrica, pediátrica, 
psiquiátrica, etc.

De acordo com a 
coordenadora geral 
do Samu de Ferraz, 
Fernanda de Paula 
Branco, a simples ação 
de ligar no número 
indicado pode ajudar 
a salvar uma vida. 
“Estamos falando de 
uma situação que 
qualquer deslize, 
qualquer movimento 
errado, não só da 
parte dos profissionais, 
mas também das 
pessoas envolvidas 
no atendimento, 
pode gerar inúmeras 
consequências. Por 
isso, é tão importante 
que o munícipe tenha 
isso fixo consigo de 
que já é um passo a 
frente ligar para o 192 

e não para qualquer 
outro número nosso, 
que são utilizados até 
de forma interna. Um 
segundo pode salvar 
uma vida em risco”, 
afirmou Fernanda. 

Quando 
chamar o Samu
O Samu deve ser 

acionado em ocorrências 
cardiorrespiratórias, 
intoxicação exógena 
e envenenamento, 
queimaduras graves, 
em ocorrência de 
maus-tratos, trabalhos 
de parto de haja 
risco de morte da 
mãe ou do feto, em 
tentativas de suicídio, 
crises hipertensivas 
e dores no peito de 

SAMU REFORÇA NÚMERO DE 
TELEFONE PARA ATENDIMENTOS
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PROCESSO ADMINISTRATIVO. Nº  8632/2019 AUTO DE  
 
NOTIFICAÇÃO  Nº 24281 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.  
  
AUTUADO: DENZEL GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI  
  
LOCAL DOS FATOS:  AV. QUINZE DE NOVEMBRO,298 CENTRO SALA 02. 
                                                                             FATO OCORRIDO: NÃO APRESENTOU AVARA DE 
LICENÇA VIGENTE.  

                  DISPOSITIVO INFRINGIDO: 
LEI 1408/83 ART. 8 E 9. MULTA DE 100(CEM) UFMS E INTERDIÇÃO. 

                                                   FICA 
CIENTE O AUTUADO QUANTO À LAVRATURA DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DESTA 
PUBLICAÇÃO.  
 
 
  

PORTARIA Nº. 36.242, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Francisca Nilda Bezerra Pereira Silva) 

PORTARIA Nº. 36.243, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Francisca Nilda Bezerra Pereira Silva) 

PORTARIA Nº. 36.244, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Eliete Bezerra dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.245, de 6  de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Eliana Aparecida Grott Vargas) 

PORTARIA Nº. 36.246, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Eliana Aparecida Silvério Zanini) 

PORTARIA Nº. 36.247, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Fátima Barbosa da Silva Ferreira) 

PORTARIA Nº. 36.248, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Elisangela Nunes de Assis) 

PORTARIA Nº. 36.249, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Giselle Correa dos Passos) 

PORTARIA Nº. 36.250, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Erivania Maria de Araujo) 

PORTARIA Nº. 36.251, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Erika Andreza Santos Pereira) 

PORTARIA Nº. 36.252, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Giselia de Oliveira Monteiro ) 

PORTARIA Nº. 36.253, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Elisangela Carneiro Gomes) 

PORTARIA Nº. 36.254, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Juliana Espinula Pinto Basilio) 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Secretaria Municipal de Administração

 
ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº. 36.231, de 6 de fevereiro
“Concede conversão de licença
 (Hernane Aparecido Sanches) 

PORTARIA Nº. 36.232, de 6 de 
“Concede conversão de licença
(Gislene de Oliveira Paula Silva

PORTARIA Nº. 36.233, de 6 de fever
“Concede conversão de licença
(Aline de Almeida Neves Alves Lopes

PORTARIA Nº. 36.234, de 6 de fever
“Concede conversão de licença
 (Fatima Edice Fiuza Oliveira)

PORTARIA Nº. 36.235, de 6 de fever
“Concede conversão de licença
 (Elisangela Macedo de Almeida

PORTARIA Nº. 36.236, de 6 de 
“Concede conversão de licença
(Greice Cristina de Oliveira Chacim

PORTARIA Nº. 36.237, de 6 de
“Concede conversão de licença
(Elida Marques da Silva  Santos

PORTARIA Nº. 36.238, de 6 de
“Concede conversão de licença
 (Eva Diva de Oliveira)  

PORTARIA Nº. 36.239, de 6 de
“Concede conversão de licença
 (Elaine Alves Sampaio) 

PORTARIA Nº. 36.240, de 6 de
“Concede conversão de licença
(Francisca Regina de Oliveira

PORTARIA Nº. 36.241, de 6 de
“Concede conversão de licença
(Flavia Matos Andrade da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
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(Aline de Almeida Neves Alves Lopes) 
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)

6 de fevereiro de 2020. 
licença-prêmio em pecúnia.” 

Elisangela Macedo de Almeida) 

de fevereiro de 2020. 
licença-prêmio em pecúnia.” 

(Greice Cristina de Oliveira Chacim) 

de fevereiro de 2020. 
licença-prêmio em pecúnia.” 

(Elida Marques da Silva  Santos) 

de fevereiro de 2020. 
licença-prêmio em pecúnia.” 

de fevereiro de 2020. 
licença-prêmio em pecúnia.” 

de fevereiro de 2020. 
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(Francisca Regina de Oliveira) 

de fevereiro de 2020. 
licença-prêmio em pecúnia.” 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 

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
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PORTARIA Nº. 36.255, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Luciene Oliveira Tomaz Raymundo) 

PORTARIA Nº. 36.256, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cleonice Meneses Leite) 

PORTARIA Nº. 36.257, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Célia Regina Boge Moma) 

PORTARIA Nº. 36.258, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Arlete Araujo Ribeiro) 

PORTARIA Nº. 36.259, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Alessandra Vertullo de Oliveira Vicenzi) 

PORTARIA Nº. 36.260, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ângela Maria de Oliveira Salu Teodoro) 

PORTARIA Nº. 36.261, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cristiane Reis dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.262, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Claudia Melone dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.263, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Claudia de Paula Borges Canda) 

PORTARIA Nº. 36.264, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Dalva do Prado Costa Miguel) 

PORTARIA Nº. 36.265, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cristiane Padia de Holanda) 

PORTARIA Nº. 36.266, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Catia Cilene dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.267, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ana Maria da Silva Santos) 

PORTARIA Nº. 36.268, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ana Maria de Oliveira Macedo Freire) 

PORTARIA Nº. 36.269, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ana Maria dos Santos Barbosa) 

PORTARIA Nº. 36.270, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ana Lucia Nascimento Gramarin Vieira) 

PORTARIA Nº. 36.271, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Benedita Aparecida de Brito Rosa) 

PORTARIA Nº. 36.272, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Dayanne Ferreira de Araujo) 

PORTARIA Nº. 36.273, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Adelaine Damasceno Bonfim) 

PORTARIA Nº. 36.274, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Aline Silva dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.275, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cristiane Sant Ana) 

PORTARIA Nº. 36.276, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Bruna Felicio Buriti de Miranda) 

PORTARIA Nº. 36.277, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ângela Maria dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.278, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Amarilis Honorato dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.279, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cristiane Ribeiro Boros) 

PORTARIA Nº. 36.280, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Dinalda Rodrigues Ferreira Prado) 

PORTARIA Nº. 36.281, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ana Amélia Pontes de Macedo) 

PORTARIA Nº. 36.282, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ângela Faria Pereira de Campos) 

PORTARIA Nº. 36.283, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Adriana Maria Rosanna Montalbano Gieseke) 

PORTARIA Nº. 36.284, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Amália Cristina Reis Godinho Carvalho) 

PORTARIA Nº. 36.285, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ana Cristina Gomes Valerio Anacleto) 

PORTARIA Nº. 36.286, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Liliane Barbosa) 

PORTARIA Nº. 36.287, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Luciane de Carvalho) 

PORTARIA Nº. 36.288, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Karina Carolina Vidal) 

PORTARIA Nº. 36.289, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Kelly Cristiane da Cruz Rocha) 

PORTARIA Nº. 36.290, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Jurema Aparecida Nunes Boaventura) 

PORTARIA Nº. 36.291, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Leila Gomes dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.292, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Lucia Aparecida de Jesus) 

PORTARIA Nº. 36.293, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Isabela Gutierrez Spitti) 

PORTARIA Nº. 36.294, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Luciana Velasquez Brotto) 

PORTARIA Nº. 36.295, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Luzia Aparecida de Souza Clementino) 

PORTARIA Nº. 36.296, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Lucivania Fernandes França) 

PORTARIA Nº. 36.297, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Jurema Aparecida da Silva Passos) 

PORTARIA Nº. 36.298, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Ivana Aparecida Azevedo da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.299, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Isolina Alves da Rocha) 

PORTARIA Nº. 36.300, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Iraides Teles dos Santos Bento) 

PORTARIA Nº. 36.301, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Nair Milhore Zeferino) 

PORTARIA Nº. 36.302, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria de Fátima Campos) 

PORTARIA Nº. 36.303, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Magda Lucia Lieto Alves Ribeiro) 

PORTARIA Nº. 36.304, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria Angela da Hora de Oliveira) 

PORTARIA Nº. 36.305, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marisa dos Santos Uchoa) 

PORTARIA Nº. 36.306, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Omara Tinani) 
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PORTARIA Nº. 36.346, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Eric Fernando Martins de Oliveira) 

PORTARIA Nº. 36.347, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Fagner Rogério Freire Mendonça) 

PORTARIA Nº. 36.348, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Edimilson Santos de Souza) 

PORTARIA Nº. 36.349, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Edmar José de Andrade) 

PORTARIA Nº. 36.350, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Oscar José Gil Braz) 

PORTARIA Nº. 36.351, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Magnon Miranda) 

PORTARIA Nº. 36.352, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Odilon da Silva Matos Junior) 

PORTARIA Nº. 36.353, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marcelo da Silva Alecrim) 

PORTARIA Nº. 36.354, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marcelo Adriano Moreira) 

PORTARIA Nº. 36.355, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Luiz Antonio Pereira) 

PORTARIA Nº. 36.356, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Igor Quirino Ramalho) 

PORTARIA Nº. 36.357, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Jonathan David do Nascimento) 

PORTARIA Nº. 36.358, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marcelo da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.320, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marcia Cedro de Souza) 

PORTARIA Nº. 36.321, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Nagia Elisa Rodrigues Garcia) 

PORTARIA Nº. 36.322, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marcia Alves dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.323, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Michele Carvalho dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.324, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Niralda Alves de Araújo) 

PORTARIA Nº. 36.325, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria do Nascimento Pedro Felix) 

PORTARIA Nº. 36.326, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria Apephanio de Oliveira) 

PORTARIA Nº. 36.327, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Natalia Domingos Lima da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.328, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marleide Vieira dos Santos Paixão) 

PORTARIA Nº. 36.329, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marissol Aparecida Camilo) 

PORTARIA Nº. 36.330, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Miriam Domingos da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.331, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Mari Selma da Silva Garcia) 

PORTARIA Nº. 36.332, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Lucineide Barbosa da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.333, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Celso Luiz Moraes) 

PORTARIA Nº. 36.334, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cristiano Bernardo Rodrigues Coulange) 

PORTARIA Nº. 36.335, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Angelo Ricardo de Oliveira) 

PORTARIA Nº. 36.336, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Carlos Alexandre Baltazar) 

PORTARIA Nº. 36.337, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Abilio José Campos Neto) 

PORTARIA Nº. 36.338, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Daniel Moraes Crepaldi) 

PORTARIA Nº. 36.339, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Cristiano Viriato Ribeiro) 

PORTARIA Nº. 36.340, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Alex Aparecido Cintra) 

PORTARIA Nº. 36.341, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (João Martins de Oliveira) 

PORTARIA Nº. 36.342, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Juarez Gomes dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.343, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Evandro Martins Costa) 

PORTARIA Nº. 36.344, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Felipe Paulillo Leite) 

PORTARIA Nº. 36.345, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Fabio Silva) 

PORTARIA Nº. 36.307, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Merces de Jesus Freire de Alquemim) 

PORTARIA Nº. 36.308, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marli Bezerra de Farias) 

PORTARIA Nº. 36.309, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Luciana Diniz da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.310, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria Aparecida de Lima dos Reis) 

PORTARIA Nº. 36.311, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria Claudia Gonçalves Silva) 

PORTARIA Nº. 36.312, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Marinete Rodrigues da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.313, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria de Lourdes de Oliveira) 

PORTARIA Nº. 36.314, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Mariane de Paula Santana) 

PORTARIA Nº. 36.315, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Nilda de Lourdes Izequiel Manja) 

PORTARIA Nº. 36.316, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria Joana Caetano de Oliveira Bonfim) 

PORTARIA Nº. 36.317, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria de Fátima da Silva Rodrigues) 

PORTARIA Nº. 36.318, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Maria Adisna Tito da Luz Anezio da Silva) 

PORTARIA Nº. 36.319, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Mirian Renilda da Silva Rufino) 
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PORTARIA Nº. 36.359, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão de licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Edna Vila Nova Lima) 

Ferraz de Vasconcelos, 18 de fevereiro de 2020. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação. 
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ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
PORTARIAS: 
 
PORTARIA Nº. 36.115, de 6 de fevereiro
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a 
(Nayane Brito Veras Godinho Hermesdorf)

PORTARIA Nº. 36.116, de 6 de 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”
(Juliana Afonso de Almeida)

PORTARIA Nº. 36.117, de 6 de fever
“Dispõe sobre a exoneração de
(Letícia Martins Fortunato Garzola

PORTARIA Nº. 36.118, de 6 de fever
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”
 (Luiz Carlos Mayer) 

PORTARIA Nº. 36.119, de 6 de fever
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia
(Soren de Ramos) 

PORTARIA Nº. 36.120, de 6 de 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.”
(Priscila da Silva Teixeira Ferreira

PORTARIA Nº. 36.121, de 6 de
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.”
 (Roselaine Aparecida Batista)

PORTARIA Nº. 36.122, de 6 de
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.”
 (Rita Oliveira Alqueja)  

PORTARIA Nº. 36.123, de 6 de
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.”
(Patricia Ribeiro de Souza) 

PORTARIA Nº. 36.124, de 6 de
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.”
(Roseneides de Oliveira Santos

PORTARIA Nº. 36.125, de 6 de
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.”
 (Rosemari Lopes) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração 
 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  

de fevereiro de 2020. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
Nayane Brito Veras Godinho Hermesdorf)  

de fevereiro de 2020. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”

, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Letícia Martins Fortunato Garzola) 

, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.”

6 de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.” 

de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.”

(Priscila da Silva Teixeira Ferreira) 

de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.”
)

de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.”

de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.”

de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.”

(Roseneides de Oliveira Santos) 

de fevereiro de 2020. 
prêmio em pecúnia.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS 
PORTARIA Nº. 36.126, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
(Priscila Jaguanharo Carvalho Pinheiro) 

PORTARIA Nº. 36.127, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Dispõe sobre a exoneração de servidor, a pedido.” 
(Raquel da Silva Barros) 

PORTARIA Nº. 36.128, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Rosineia dos Santos) 

PORTARIA Nº. 36.129, de 6  de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Roseli Pereira Machado) 

PORTARIA Nº. 36.130, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Roselaine Cristina Augusto da Costa) 

PORTARIA Nº. 36.131, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Patricia Herrero) 

PORTARIA Nº. 36.132, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Rita de Cássia Spinola Carlota ) 

PORTARIA Nº. 36.133, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Roberta Rodrigues) 

PORTARIA Nº. 36.134, de 6 de fevereiro de 2020. 
“Concede conversão licença-prêmio em pecúnia.” 
 (Rosinei Pereira) 

Ferraz de Vasconcelos, 17 de fevereiro de 2020. 
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação. 
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