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PREFEITURA PAGA SEGUNDA PARCELA 
DA COMPRA DO ANTIGO PREVENTÓRIO 

IMACULADA CONCEIÇÃO

Na última quarta-feira (05/01), a Prefeitura efetuou 
o pagamento da segunda e última parcela para a 
aquisição de parte do terreno do antigo Preventório 
Imaculada Conceição, situado na Av. Antônio Pires 
Pimentel, que é patrimônio histórico da cidade.  A 
primeira parcela foi paga em 16 de dezembro.

O valor total do prédio adquirido é de R$ 6.588.745,39. 
A Prefeitura pagou a título de indenização a quantia 
de R$ 6.500.000,00 em duas parcelas. O valor de R$ 
88.745,39 foi pago em forma de dação de uma área 
de 480,51 m². A área tem um total de 15.703,57 m², 
nele edificada a casa sede, com 4.500,00 m² de área 
construída.

O valor total do prédio adquirido é de R$ 6.588.745,39

No local, a Prefeitura irá instalar as sedes das 
Secretarias Municipais de Educação e Meio 
Ambiente, e criará um Polo Turístico Religioso, com 
a manutenção da Capela, com respectiva sacristia, 
sala e dormitório do capelão, principalmente em 
razão de Santa Paulina, religiosa que viveu e dedicou 
seu tempo às crianças que viveram naquele local. 
Toda a área do Preventório Imaculada Conceição 
é tombada conforme Decreto nº 11.296 de 28 de 
dezembro de 2000. 

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-paga-segunda-parcela-da-compra-do-antigo-preventorio-imaculada-conceicao
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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
JARDINAGEM SÃO REALIZADOS EM DIVERSOS 

PONTOS DA CIDADE

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Serviços, através da 
Divisão de Praças, Parques e Jardins (DPJ), segue 
com o trabalho de manutenção e implantação de 
jardinagem em Avenidas, Parques e Jardins do 
município.
Nesta semana, os serviços estão sendo realizados na 
Praça Hafiz Abi Chedid, com a troca do gramado; na 
Avenida Alberto Diniz, com a recuperação e adubação 
de palmeiras; na Escola Municipal Henedina 
Rodrigues Cortez, com o plantio de grama; e na 

Prefeitura de Bragança Paulista, com conservação 
dos canteiros.
Segundo o Chefe de Divisão de Parques e Jardins Hélio 
Lustosa, os serviços de decoração, paisagismo e 
jardinagem tem movimentado a economia da cidade, 
atraindo a atenção da comunidade e visitantes, além 
de incentivar o comércio de flores do município.
Nos plantios de flores foram utilizadas as que fazem 
parte do viveiro municipal, como Cleusea, Agapanto, 
Jasmim do Cabo, Camarão, Mini Ixora, Mini Lantana, 
Grama Amendoim e Grama Esmeralda.
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BRAGANÇA PAULISTA É A CIDADE DA REGIÃO 
QUE MAIS CONTRATOU EM 2021

Bragança Paulista foi a cidade da região com 
maior número de contratados com carteira 
assinada entre janeiro e novembro de 2021, 
com 23.854 admissões. As informações são 
do Novo Caged (Cadastro de Empregados e 
Desempregados), do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

Na comparação com Atibaia e Itatiba, Bragança 
Paulista é a que mais contratou e a que tem 
o maior estoque (total de contratados com 
carteira assinada no município). Bragança 
Paulista contabilizou 23.854 admissões entre 
janeiro e novembro de 2021. O estoque de vagas 
é de 48.504.

Atibaia teve 18.299 admissões no mesmo 
período e tem estoque de 43.815. Já Itatiba 
contabilizou 15.006 admissões e conta com 
estoque de 36.658.

O setor de Serviços é o que mais contratou em 
Bragança Paulista, com 11.050 admissões no ano 
passado (ainda não foram divulgados dados de 
dezembro). Em seguida vem o Comércio, com 
5.569 admitidos e em terceiro Indústria, com 
5.115. O setor de Construção contratou 1.860 
pessoas e a Agropecuária outras 260.

SAIBA MAIS:

Dados do Governo Federal são de janeiro a novembro

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-cidade-da-regiao-que-mais-contratou-em-2021
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Os carnês do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) 2022 começaram a ser 
entregues à população, através dos Correios, 
na última semana de dezembro. Diante 
disso, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Finanças, reforça 
ao contribuinte que o pagamento à vista do 
tributo poderá ser efetivado até o dia 25 de 
fevereiro, com um desconto de 5% sobre o 
valor lançado. Além disso, o munícipe tem 
algumas facilidades para este ano, como o 
pagamento em cartão de crédito.
Além do pagamento à vista, a Prefeitura 

mantém o pagamento parcelado em até 
12 vezes. Caso opte por esta modalidade, o 
munícipe poderá obter as demais parcelas 
corrigidas através do aplicativo CIDADÃO 
BRAGANTINO, pelo site https://braganca.
sp.gov.br/servicos/cidadao-bragantino  ou 
pelo Telegram em @CidadaoBragantinoBot 
(https://t.me/CidadaoBragantinoBot).

SAIBA MAIS: 

CARNÊS DO IPTU 2022 COMEÇAM 
A SER ENTREGUES

Dos recursos arrecadados, 25% são investidos 
em Educação e 15% em Saúde. Os outros 60% são 

utilizados em investimentos em diversas áreas

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/carnes-doiptu2022-comecam-a-ser-entregues
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DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VIAS 
RETORNAM NO MUNICÍPIO

Com o aumento de casos registrados pela Co-
vid-19, a Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Serviços retor-
nou com os trabalhos de higienização e desinfec-
ção de vias e locais onde há intensa circulação 
de pessoas.

Nesta quarta-feira (05/01), os serviços foram ini-
ciados nas principais praças da cidade, rodoviária 
velha e nova, Upa Bom Jesus, Upa Vila Davi, Husf 

e Santa Casa. A desinfecção está sendo feita com 
um caminhão-pipa e um veículo saveiro.

A Prefeitura reforça aos munícipes sobre a impor-
tância da higienização constante das mãos, uso da 
máscara e distanciamento social. Tendo em vista 
o aumento do número de casos, a conscientização 
da população é crucial para a diminuição da pro-
pagação do vírus. 

SECRETARIA DE 
SAÚDE ADOTA NOVA 

MEDIDA PARA O 
ALTO FLUXO DE 

ATENDIMENTOS NAS 
UPA’S

Em virtude do alto fluxo de atendimentos tanto na 
UPA Bom Jesus, como na UPA Vila Davi, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Saú-
de, adotará nova medida a partir desta sexta-feira 
(07/01).

Na ocasião, serão colocadas tendas nas Unidades de 
Pronto Atendimento, com objetivo de ampliar a re-
cepção e triagem, a fim de separar os pacientes com 
síndrome gripal das demais patologias.

De 1 a 05 de janeiro, a UPA Bom Jesus já realizou 2.082 

atendimentos, sendo 1.604 (Clínico Geral) e 478 (Pe-
diatria). Já na UPA Vila Davi houve 2.511 atendimen-
tos, sendo 1.947 (Clínico Geral) e 564 (Pediatria).

A Secretaria de Saúde segue monitorando o cenário 
epidemiológico da Covid-19, bem como da Influenza. 
É importante que a população continue com as me-
didas preventivas como o uso adequado de máscara, 
cobrindo nariz e boca, distanciamento apropriado 
entre as pessoas e higienização constante das mãos 
com água e sabão ou álcool em gel.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Saúde, segue com os aten-
dimentos da  Saúde  Móvel  nos bairros da 
Zona Rural, que foi retomado em julho de 
2018.
A Unidade Móvel de Saúde passa por 9 bair-
ros da Zona Rural, em que no mês de dezem-
bro realizou 708 atendimentos, sendo 215 de 
enfermagem, 208 atendimentos médicos, 
99 atendimentos odontológicos  e fez o dis-
pensário de 186 medicamentos.
Durante o mês, de 1 a 31 de janeiro, o  Ôni-
bus  da  Saúde  atenderá nos seguintes bair-
ros, conforme o Cronograma no link abaixo:
SAIBA MAIS: 

 DIVULGADO CRONOGRAMA DA 
SAÚDE MÓVEL NO MÊS DE JANEIRO

A Prefeitura segue empenhada em fazer o me-
lhor pela população bragantina em todos os 
âmbitos. Na educação os investimentos são 
constantes a fim de garantir conforto e qualida-
de de ensino aos estudantes do município e, por 
essa razão, a Secretaria Municipal de Educação 
concluiu as obras de implantação de 11 quadras 
de grama sintética nas escolas da zona rural, 
com investimento de R$ 169.318,26.
Segundo a Secretaria de Educação, havia a ne-
cessidade da busca de alternativas técnicas 
para que todas as escolas municipais tivessem 
uma quadra de esportes mesmo que, em alguns 
casos, as limitações de terreno impedissem a 
construção de quadras mais amplas.
Acesse o Link abaixo e confira quais escolas mu-
nicipais reberam as quadras de grama sintética.
SAIBA MAIS

QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA SÃO 
INSTALADAS EM 11 ESCOLAS DA ZONA RURAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-cronograma-dasaudemovelno-mes-de-janeiro 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/quadras-de-grama-sintetica-sao-instaladas-em-11-escolas-da-zona-rural
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PREFEITURA ALERTA PARA RISCOS 
DE PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO 

DA DENGUE NO PERÍODO CHUVOSO

Com a chegada do verão e das 
chuvas intensas que surgem nesta 
estação, inúmeros riscos podem ser 
observados neste período, dentre eles a 
possibilidade do aumento da proliferação 
do mosquito  Aedes Aegypti, principal 
transmissor de doenças como  dengue, 
zika e chikungunya.

Pensando em orientar e prevenir que 
essas doenças sejam transmitidas, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, está 
reforçando dicas para a população. Uma 
das principais causas para a transmissão 
dessas doenças é o acúmulo de água 
parada, que se torna um criadouro em 

potencial do mosquito transmissor.

Segundo o Ministério da Saúde, o período 
do ano com maior transmissão são os 
meses mais chuvosos. Durante está 
temporada é importante manter a 
higiene e eliminar qualquer foco de água 
parada diariamente, afinal, os ovos do 
mosquito  Aedes Aegypti são resistentes 
e podem sobreviver por meses, até 
encontrar condições melhores para se 
desenvolver.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-alerta-para-riscos-de-proliferacao-do-mosquito-da-dengue-no-periodo-chuvoso 
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EDUCAÇÃO ABRE INSCRIÇÕES E 
TRANSFERÊNCIAS PARA ALUNOS DO BERÇÁRIO 

E ENSINO FUNDAMENTAL
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, informa 
a população que a partir desta segunda-feira 
(03/01), estarão abertas as inscrições e 
transferências para alunos na Rede Municipal 
de Ensino.

Poderão ser feitas as solicitações de vagas 
para crianças na Educação Infantil, bem como 
pedidos de transferência de alunos do Ensino 
Fundamental já matriculados em escolas da 
Rede Municipal, bem como de instituições de 
ensino públicas ou privadas, oriundas de outras 
localidades, cuja família tem interesse de que a 
criança estude em Bragança Paulista.

Com o intuito de coibir a formação de filas e 
focos de aglomeração, as solicitações poderão 
ser realizadas online, conforme a escolha dos 
pais e/ou responsáveis. Para aqueles que 
optarem pela inscrição ou transferência virtual, 
o formulário de solicitação estará disponível 
no site da Prefeitura, na aba “Secretarias 
Municipais”, na opção “Educação” ou pelo link: 

(https://www.braganca.sp.gov.br/inscricoes-
de-transferencias-da-rede-municipal-de-
ensino).

SAIBA MAIS: 

OPERAÇÃO BAIRRO 
SEGURO ACONTECE 

NA ZONA RURAL

No intuito de aumentar a segurança da população, 
a Guarda Civil Municipal segue intensificando a 
“Operação Bairro Seguro”. Na última segunda-feira 
(03/01), as equipes realizaram um patrulhamento 
nos bairros Parada, Água Comprida, Morro Grande, 
Serrinha, Boa Vista e Bacci, todas na zona rural do 
município.

A iniciativa tem caráter preventivo, com o objetivo 
de coibir a criminalidade e a violência em toda 
cidade, colocando todo o efetivo da GCM em ação e a 
serviço dos cidadãos.

Constantemente, operações semelhantes são 
realizadas em todo município, buscando oferecer 
cada vez mais segurança para a população 
bragantina, que é uma das metas da Administração 
Municipal.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-abre-inscricoes-e-transferencias-para-alunos-do-bercario-e-ensino-fundamental 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/operacao-bairro-seguro-acontece-na-zona-rural 
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NOVAS VIATURAS FORTALECEM AS 
AÇÕES DO PATRULHAMENTO RURAL

As três novas viaturas do “Programa Segurança no 
Campo- AgroSP+Seguro” recebidas para o reforço do 
patrulhamento rural, já estão nas estradas rurais, a 
serviço da população, para a execução dos serviços 
de ronda e proteção de quem mora no campo.

No dia 28/12, representantes da Secretaria de 
Segurança e Defesa Civil acompanharam a equipe da 
Guarda Civil Municipal (GCM) no patrulhamento das 
estradas rurais do município.

A GCM tem dentro do seu planejamento não só o 
patrulhamento, a fiscalização e a ronda na área 
urbana, mas também na zona rural. A Secretaria 

tinha duas viaturas que faziam o patrulhamento 
diurno e noturno na zona rural. Com três novas 
viaturas o trabalho de fiscalização na zona rural será 
intensificado.

O reforço foi adquirido no mês de dezembro, quando 
o município assinou o convênio com o Governo do 
Estado.

Os veículos, modelo 4x4 a diesel turbo e cabine 
dupla, tem identidade visual do programa e são 
adaptados com giroflex e tecnologias como GPS e 
rádio comunicador.



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA12


