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PREFEITURA
DE FERRAZ
E POLÍCIA
FEDERAL
ASSINAM

ACORDO DE

COOPERAÇÃO
TÉCNICA

Nesta quinta-feira (15) a Prefeitura
de Ferraz de Vasconcelos e a Polícia
Federal celebraram um acordo para
cooperação técnica, visando a
concessão de porte de arma de fogo
para os integrantes da Guarda Civil
Municipal (GCM).

GCM de Ferraz de Vasconcelos. Após
o entendimento do Supremo Tribunal
Federal quanto a inconstitucionalidade
dos artigos constantes no Estatuto
do Desarmamento, que definia a
quantidade de habitantes para que as
GCMs pudessem portar arma de fogo
durante e fora de serviço, esse impasse
A prefeita Priscila Gambale assinou o jurídico foi resolvido”, disse Ramos
documento que sela a parceria com a
PF na presença do secretário municipal O secretário Renato Gomes frisou que
da Segurança Pública, Renato Gomes, a parceria prevê alguns requisitos que
do comandante da GCM, Cleverson devem ser cumpridos para a conclusão
Ramos, e de representantes dos do processo. “Hoje é um dia muito
agentes de segurança ferrazense.
importante para a Guarda, os agentes
esperavam por essa regulamentação
O comandante Ramos explicou do porte de arma há mais de 10 anos e
o imbróglio que envolveu todo o agora a prefeita Priscila Gambale está
processo que perdura há mais de 10 dando andamento a esse pedido antigo
anos. “O Estatuto do Desarmamento dos agentes. Neste acordo, existem
não autorizava as Guardas Municipais obrigações comuns dos participantes
de cidades com menos de 500 mil que precisam ser cumpridas durante
habitantes a portarem arma de todo o processo de regulamentação do
fogo fora de serviço, o que levou as porte de arma”, falou Gomes.
corporações a ajuizarem diversas
ações para que pudessem ter o porte Entre as obrigações da Prefeitura, está
24 horas garantido, o que foi o caso da a elaboração de um Plano de Trabalho

que irá indicar o número de guardas que
obterão o porte de arma, a existência
de uma corregedoria e uma ouvidoria,
local para armazenamento das armas,
metodologia de controle e uso em
serviço. Além disso, os GCMs farão um
estágio de qualificação profissional.
A prefeita Priscila enalteceu o trabalho
realizado pela GCM e disse que esse
é mais um passo rumo a melhoria
estrutural da área de segurança no
município. “Vamos valorizar nossos
guardas melhorando as condições
de trabalho e, consequentemente,
as ações relacionadas à segurança
também irão evoluir. Uma GCM bem
equipada significa uma cidade mais
segura”, comentou a prefeita.
O acordo assinado prevê uma parceria
de 10 anos entre Prefeitura e Polícia
Federal e, com esse ato, a Guarda
Civil Municipal passa a atuar em total
conformidade com as normas da Polícia
Federal.
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ATOS DE PORTARIA
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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.38.413, de 15 de abril de 2021.
“Dispõe sobre a exoneração de servidor.”
Kelly D’Avila Hungria Cordeiro
PORTARIA Nº.38.414, de 15 de abril de 2021.
“Dispõe sobre a nomeação de Secretária Municipal que especifica.”
Kelly D’Avila Hungria Cordeiro
PORTARIA Nº.38.415, de 15 de abril de 2021.
“Dispõe sobre a exoneração de servidor.”
Lais Elias Martins
PORTARIA Nº.38.416, de 15 de abril de 2021.
“Dispõe sobre a nomeação para cargo em comissão.”
Lais Elias Martins- Assessor de Politicas Governamentais em Saúde Pública

Ferraz de Vasconcelos, 15 de abril de 2021.
Secretaria de Administração – Divisão de Expediente e Documentação
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Uma campanha da
Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos

O que você precisa saber

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.

Como ocorre a transmissão ?

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.

Quais são os sintomas
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)

PREVENÇÃO É O
MELHOR CAMINHO

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

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS
@prefeituraferrazdevasconcelos
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br
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