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FEIRANTES DE FERRAZ DEVEM RENOVAR
ALVARÁ ATÉ 31 DE MARÇO

Os feirantes de Ferraz de 
Vasconcelos devem renovar 
seus alvarás para 2021 até o 
dia 31 de março. A permissão 
pode ser atualizada na Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, que enca-
minhará o pedido ao Protoco-
lo da Prefeitura. É fundamen-
tal renovar o documento para 
que a atividade seja exercida 
de acordo com o que é pedido 
pela legislação municipal.
No ato de atualização do ca-
dastro, que é realizado anual-
mente, o feirante deve estar 
munido da cópia dos docu-

mentos pessoais próprios e 
dos documentos da pessoa 
que pode responder pela bar-
raca na feira na ausência do 
dono (preposto). Para esta 
ação, são esperados 190
feirantes.
O coordenador executivo de 
Desenvolvimento Econômico 
de Ferraz, Rodolfo Vieira, res-
saltou a importância de os fei-
rantes não perderem o prazo 
de renovação. "Além desta 
atualização ser essencial para 
que o feirante trabalhe tran-
quilamente durante o ano, o 
cadastro nos proporciona uma 

base de dados real, que ainda 
possibilita melhorarmos os 
serviços direcionados a estes 
trabalhadores", frisou Vieira.
Cabe destacar que a atualiza-
ção vale para todos os feiran-
tes, sejam das feiras-livres 
diurnas ou noturnas, e que já 
possuem alvarás.
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico está situa-
da à Rua Pedro Foschini, 200, 
na Vila Romanopolis. A atuali-
zação pode ser feita no local 
das 8 às 16 horas.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO – CONDEMAS - DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS – A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 355 de 29 de dezembro de 2020, 

publicada no Boletim Oficial do Município Nº 413 de 30/12/2020, CONVOCA AS 

ENTIDADES, SOCIEDADE E MOVIMENTOS DOS SEGMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 

3º DESTE EDITAL, a participarem do processo de eleição da constituição do 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, 

desta cidade. 

 

Cap. I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O procedimento de habilitação, inscrição e seleção será regido por este Edital 

seguirá o calendário eleitoral que consta no ANEXO I. 

Art. 2º - Havendo indisponibilidade ou quaisquer ocorrências que impossibilitem a 

realização do referido evento ou do local divulgado, será dada ampla e prévia 

divulgação aos interessados, mediante edital do Boletim Oficial do Município.  

Art. 3º - As 15 vagas das entidades integrantes do CONDEMAS, definidas pelo Art. 9º 

da Lei 2548/2004, atualizada pela Lei 3418/2021, serão distribuídas mediante 

processo eleitoral, regulamentado pelo presente Edital, sendo:  

I. 08 (OITO) VAGAS TITULARES, e seus suplentes, para o PODER PÚBLICO; 

II. 05 (CINCO) VAGAS TITULARES, e seus suplentes, para ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS DE CLASSE; 

III. 01 (UMA) VAGA TITULAR, e seu suplente, para REPRESENTANTES DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 

IV. 01 (UMA) VAGA TITULAR, e seu suplente, para REPRESENTANTES DE ENTIDADE 

TÉCNICA RELACIONADA A QUESTÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE. 

 

Cap. II – DOS DOCUMENTOS E CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO  

Art. 4º - As entidades interessadas em participar da eleição para constituição do 

CONDEMAS deverão enviar toda a documentação para o e-mail: 

ambienteferraz@gmail.com até o dia 01/03/2021 - ANEXO II devidamente preenchido 

e assinado; demais documentos, exigidos abaixo, de acordo com o segmento para o 

qual a entidade se enquadrar e se inscrever:  
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I- As Entidades de Classe deverão: a. Existir e ter sede no município há pelo menos 2 

(dois) anos; b. Apresentar Estatuto registrado; c. Apresentar Ata da última eleição e 

da posse da diretoria; d. Indicar profissional que possua formação ou atue na área de 

urbanismo e/ou saúde pública e/ou meio ambiente, do seu quadro efetivo;  

II- As Entidades Ambientalistas deverão: a. Existir e ter sede no município há pelo 

menos 2 (dois) anos; b. Apresentar Estatuto registrado; c. Apresentar Ata da última 

eleição e da posse da diretoria; d. Apresentar relatório técnico de atividades que 

comprove que a entidade realizou atividades ambientais nos últimos 2(dois) anos; e. 

Não estar contratada para prestação de serviço junto ao poder público municipal.  

 

Cap. III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES  

Art. 5º - Antes de efetuar a inscrição, a entidade deverá conhecer o edital e certificar-

se de que preenche todos os requisitos exigidos, para cada segmento, conforme 

especificado no artigo 4º.  

Art. 6º - É vedada a inscrição fora do prazo.  

Art. 7º- As entidades, de cada segmento, serão as únicas responsáveis pela 

veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, bem como pelo seu 

conteúdo, sob as penas da Lei.  

 

Cap. IV – DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES  

Art. 8º - A eleição das entidades por seguimento, mencionados no art. 3º, 

previamente habilitadas, conforme artigo 4º, dar-se-á em plenárias específicas, que 

ocorrerão às 14h do dia 22 de março de 2021, no auditório do Paço Municipal de 

Ferraz de Vasconcelos sito a Rua Pedro Foschini, nº 200 – Vila Romanópolis – Ferraz 

de Vasconcelos.  

Parágrafo único – As etapas do processo estão previstas no ANEXO I.  

Art. 9º – As Plenárias têm por finalidade garantir além do processo democrático, a 

legitimidade, formalidade e eleição das entidades ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento, Meio Ambiente e Saneamento.  

Art. 10º – As entidades, previamente inscritas e habilitadas, deverão enviar o seu 

candidato indicado, portando documento de identificação com foto, que se 

apresentará impreterivelmente no horário previsto no art. 8º, para registro no 

processo de escolha na plenária do seu segmento.  
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Art. 11º – As plenárias serão conduzidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Verde e Proteção Animal, que designará a equipe necessária para a realização dos 

trabalhos.  

Art. 12º – Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verde 

e Proteção Animal a conferência de presença dos representantes formalmente 

designados pelas entidades habilitadas nos segmentos elegíveis,  

Art. 13º – Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verde 

e Proteção Animal, a confecção da ata da reunião plenária.  

 

Cap. V – DO COLÉGIO ELEITORAL  

Art. 14º – O Colégio Eleitoral será formado por todas as entidades previamente 

habilitadas, através da presença do seu candidato no dia da eleição, mencionado no 

art.10, não cabendo participação por procuração. 

 

Cap. VI – DAS REGRAS, DATAS, LOCAL E HORÁRIO DE VOTAÇÃO  

Art. 15º - Os representantes das entidades habilitadas, de cada segmento indicado no 

artigo terceiro, deverão comparecer ao local designado para a realização da eleição, 

na data e no horário fixado para seu início, no art. 8º e no ANEXO I.  

Art. 16º - A definição das entidades TITULARES e seus suplentes para o CONDEMAS, 

em cada segmento previsto no artigo 3º, se dará por consenso ou votação em cada 

uma das plenárias dos segmentos mencionados, podendo votar apenas os 

representantes indicados habilitados daquele segmento.  

Art. 17º – Caso a plenária dos segmentos opte por votação, a mesma será aberta e 

conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal.  

Art. 18º – A apuração dos votos será realizada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Verde e Proteção Animal, podendo os participantes apontar um 

representante para acompanhar a contagem dos votos.  

Art. 19º – A homologação do resultado geral desse processo será feita na Plenária do 

CONDEMAS, por intermédio da Secretaria Executiva.  

Art. 20º – O resultado do processo de eleição será publicado no Boletim Oficial do 

Município.  

 

Cap. VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 21º – As entidades eleitas deverão comprometer-se mediante assinatura de 

termo de compromisso, a: I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do 
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colegiado do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Meio Ambiente e Saneamento, 

ciente de que estas poderão ocorrer durante a semana, em horário comercial, ou a 

qualquer tempo, inclusive fins de semana, desde que decididas em plenário. II. 

Participar das comissões para as quais forem indicados; III. Participar sempre que 

possível de fóruns e movimentos organizados que tratem de questões ambientais; IV. 

Ter ciência de que o exercício das funções no CONDEMAS é gratuito e considerado 

serviço relevante prestado ao município.  

Art. 22º – A inscrição da entidade implicará na aceitação das normas para a eleição 

dos membros titulares e suplentes do CONDEMAS contidas nos comunicados e neste 

Edital.  

Art. 23º – É de inteira responsabilidade da entidade, acompanhar a publicação de 

todos os atos, editais e comunicados referentes a este Edital no Boletim Oficial do 

Município e/ou no local de inscrição.  

Art. 24º – As entidades através de seus indicados serão empossadas como 

conselheiras titulares e suplentes do Poder Público e da Sociedade Civil no dia 26 de 

março de 2021 (Anexo I).  

Art. 25º – As lacunas, casos omissos e/ou dúvidas acerca da interpretação dos 

dispositivos deste Edital serão apreciados e deliberados pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e poderão ser encaminhadas ao e-mail 

ambienteferraz@gmail.com. 

Art. 27º – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim 

Oficial do Município, revogadas as resoluções anteriores.  

 

Ferraz de Vasconcelos, 16 de fevereiro de 2021. 

 

 

CLÁUDIO SQUIZATO 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal 
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ANEXO I - CALENDÁRIO ELEITORAL 

 
 

DATA ETAPA 
01/03/2021 Inscrição das entidades 
03/03/2021 Análise dos documentos entregues 
10/03/2021 Divulgação dos habilitados 
12/03/2021 Prazo para recurso 
15/03/2021 Divulgação dos resultados dos recursos 
22/03/2021 Votação dos Conselheiros por segmento 

26/03/2021 Posse dos novos Conselheiros do 
CONDEMAS 
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO 
 
A) FICHA DE INSCRIÇÃO: Nome da Instituição:  
 
_______________________________________________________________  
 
 
Segmento a que pertence e para o qual se inscreve (escolher e marcar apenas um):  
! Entidade de Classe  
! Entidade técnica relacionada a questões de saneamento básico e meio ambiente  
 
Tempo de Atuação (anos e meses): 
_______________________________________________________________ 
  
Endereço Completo:_______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Nome do Responsável legal da Instituição e seu 
R.G.:________________________________________________________________
_________________________ 
 
Indicação nominal do candidato à Conselheiro do CONDEMAS e suplente e R.G.: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________  
 
DECLARAÇÃO:  
Declaro ter ciência das normas, procedimentos e critérios definidos no Edital visando 
ao procedimento de Eleição do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Meio 
Ambiente e Saneamento – CONDEMAS - De Ferraz De Vasconcelos, bem como da 
Legislação pertinente. 
 
 ______________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 
 
 
Assinatura do indicado pela entidade à Conselheiro do CONDEMAS:  
 

Ferraz de Vasconcelos, ____ de _________de 2021. 
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AUTOS DE NOTIFICAÇÃO

AUTO DE INFRAÇÃO 2409 LAVRADO EM 10/02/2021 /COMUNIDADE KOLPING DO 
JARDIM SÃO JOSÉ – BERNADETE,303 FERRAZ VASC./AIF LAVRADO POR 
DESCUMPRIMENTO DA LEI 10.083/98 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 1281 LAVRADO EM 10/02/2021- 
PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO / COMUNIDADE 
KOLPING DO JARDIM SÃO JOSÉ- BERNADETE,303 FERRAZ VASC./AIP- CONFORME 
AIF n°2409 LAVRADO POR DESCUMPRIMENTO DA LEI 10.083/98
INDEFERIMENTO DA DEFESA AUTO DE INFRAÇÃO 0430 LAVRADO EM 22/12/2020 
/RODRIGUES INDUSTRIA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI- 
PROFESSOR TAKUME KOIKE,228 FERRAZ VASC./ AIF LAVRADO POR 
DESCUMPRIMENTO DA LEI 10.083/98 PORTARIA 3214 /78 E NR5

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 20867 – PROCESSO 1389/2021 - A 
COHAB – SÃO PAULO - ENDEREÇO DE AVISO: RUA SÃO BENTO, 
405 – (12º AO 14º ANDAR) – EDIFÍCIO MARTINELLI – SÃO PAULO, 
SP – PROVIDENCIAS EM ÁREA DA COHAB QUANTO AO 
DESMATAMENTO E INVASÃO DA ÁREA - SITO A RUA JOSÉ DE 
ARAUJO PLÁCIDO – VILA VISTA ALEGRE – FERRAZ DE VASCONCELOS 
– SP. O NOTIFICADO TEM O PRAZO IMEDIATO PARA REGULARIZAR 
SUA SITUAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. E PRAZO IMEDIATO 
PARA APRESENTAR DEFESA OU PAGAR A MULTA, CONFORME ARTIGO 
34º LEI 3.240/2015. 
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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


