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A Prefeitura de Bragança Paulista tem prezado e vem 
trabalhando insistentemente pela manutenção dos 
equipamentos públicos nas mais diversas áreas. Para 
tanto, diversos locais passaram e estão passando 
por reformas e revitalizações. Somente neste ano 
de 2021, a Prefeitura já entregou mais de 150 obras 
entre reformas em próprios públicos, contemplando 
as áreas de saúde, educação, esporte e lazer e 
desenvolvimento econômico, além de dezenas de 
ruas recapeadas e pavimentadas. É mais de uma 
obra por dia. 

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA REALIZA MAIS DE 
150 OBRAS EM 2021

A CIDADE CONTINUA UM “CANTEIRO DE OBRAS”. FORAM CONTEMPLADAS REFORMAS EM 
PRÉDIOS ESCOLARES, POSTOS DE SAÚDE, GINÁSIO DE ESPORTES E DEZENAS DE RUAS 
RECAPEADAS E PAVIMENTADAS

Av. Herculano Augusto de Toledo

Rua Jose Carlos Chiarion - Bairro Matadouro

Caixa de contenção de sólidos no Lago do Taboão

Pavimentação Bosques da Pedra

Reforma do PAT 

Jardim Comendador Cardoso

Ciles Florisvaldo Grasson, Lavapés

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-mais-de-150-obras-em-2021 
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As obras de construção do Mercado Municipal da 
Zona Norte seguem em andamento no município. O 
local é um empreendimento público muito esperado 
pela população da região e produtores rurais de 
Bragança Paulista, que vão desfrutar de um espaço 
totalmente adequado.

Os trabalhos na edificação seguem em ritmo 
acentuado, com a execução de serviços como o 
assentamento de pisos, azulejos, divisórias em 
granito e a instalação de bacias sanitárias nos 
banheiros, além dos trabalhos nas instalações de gás, 
hidráulicas e elétricas, o contrapiso externo, pintura, 
construção de pilares de concreto, instalação da 
estrutura metálica de cobertura, dentre outros.

MERCADO MUNICIPAL DA ZONA NORTE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO SEGUEM EM 

RITMO ACENTUADO

O Mercado possuirá uma infraestrutura de boa 
operabilidade para a comercialização dos produtos, 
num local estratégico e adequado para atendimento 
das demandas quanto aos produtos oferecidos pelos 
agricultores.

Ao todo, o local contará com 26 box laterais e 2 
centrais, espaço multiuso para cursos em geral e 
espaço gourmet, 2 restaurantes, 2 complexos de 
banheiros com 8 cabines femininas, 4 masculinas e 
2 mictórios em cada complexo, além de 2 banheiros 
para pessoas com necessidades especiais.

Em breve o espaço estará pronto para usufruto de 
toda população de Bragança e região.

O LOCAL POSSUIRÁ UMA INFRAESTRUTURA DE BOA OPERABILIDADE PARA A COMERCIALIZAÇÃO 
DOS PRODUTOS, NUM LOCAL ESTRATÉGICO E ADEQUADO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
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INÚMERAS MELHORIAS JÁ FORAM 
REALIZADAS E OUTRAS SEGUEM EM 
EXECUÇÃO NO LOCAL.
O Mercado Municipal Waldemar Toledo Funck, 
localizado em um ponto privilegiado no centro 
da cidade, está recebendo obras de reforma e 
revitalização, para melhor atender a população 
bragantina.
No local, as obras seguem avançando, estando 
em andamento os serviços de instalação de 
forro em fibra mineral, instalação de luminárias 
em LED, abertura do poço do novo elevador, 

OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL 
WALDEMAR TOLEDO FUNCK AVANÇAM

finalização e retoques da pintura interna. Já 
foram concluídos os trabalhos de manutenção 
da calçada externa com novo piso intertravado, 
pintura externa, instalações de gás, substituição 
de telhas metálicas, manutenção das instalações 
elétricas, substituição de vidros danificados, 
instalação dos dutos e motores do sistema de 
ventilação.

A obra está sendo executada com recursos 
oriundos do Fundo Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria 
da Justiça e Cidadania e de recursos municipais.
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RECÉM-INICIADA, REFORMA DE 
ESCOLA NO JARDIM DA FRATERNIDADE 

PROSSEGUE EM RITMO CONTÍNUO

Iniciada em meados do mês de maio, a obra de 
reforma da Escola Municipal Fernando Amos 
Siriani, no Jardim da Fraternidade, segue em 
andamento constante. No momento estão sendo 
realizadas no local atividades como a retirada 
das telhas do pátio central para substituição 
por um novo material, assim como a reforma do 
telhado dos demais anexos do prédio.

No local ainda serão executados serviços como 
a pintura em geral, manutenções elétricas 
e hidráulicas, substituição de lâmpadas por 
luminárias em LED, reforma da área da quadra, 
recuperação de trincas, troca de rodapés, 
dentre outros. A empresa responsável pela obra 
é a empresa BPS Elétrica e Construções Eireli.
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AÇÃO CONJUNTA DESFAZ PARCELAMENTO 
IRREGULAR NO BAIRRO ESTIVA DO AGUDO

Na manhã da última quarta-feira (09/06), represen-
tantes da Divisão de Regularização e Parcelamento 
do Solo (RESOLO) integrada à Secretaria Municipal de 
Planejamento, em uma ação conjunta com as Secre-
tarias Municipais de Segurança e Defesa Civil, bem 
como Serviços, realizou a interrupção de um parce-
lamento irregular de solo, no bairro Estiva do Agudo.

O parcelamento irregular se tratava de uma área de 
pouco mais de 24 mil m², que estava sendo dividida 

PARA COIBIR AS IRREGULARIDADES, FOI REALIZA-
DA A RETIRADA DE PIQUETES E DEMARCAÇÕES, 
BEM COMO FORAM FEITAS VALETAS PARA DIFICUL-
TAR O ACESSO.

e comercializada em lotes de 1 mil m², medida a 
qual não é permitida conforme diretrizes municipais 
para região rural. O terreno foi identificado após 
denúncias recebidas pela RESOLO, que de imediato 
encaminhou fiscais ao local e constataram as irre-
gularidades.

Um Auto de Embargo Administrativo foi emitido aos 
responsáveis pelo local e publicado na Imprensa 
Oficial do município na Edição nº 1.073. Para coibir 
que o parcelamento continuasse sendo executado, 
foi realizada a retirada de piquetes e demarcações 
do local, além da abertura de valetas para dificultar 
o acesso à área.

Acompanhando as decisões do Governo do 
Estado de São Paulo, a Prefeitura de Bra-
gança Paulista, divulgou nesta sexta-feira 
(11/06), o Decreto Municipal nº 3.640/2021, 
prorrogando a medida de quarentena no 
município, bem como as determinações 
instituídas na “Fase de Transição”, do Plano 
São Paulo de Retomada Econômica e Enfren-
tamento do Coronavírus (Covid-19), até o dia 
30 de junho.

SAIBA MAIS: 

MEDIDAS DE QUARENTENA E 
“FASE DE TRANSIÇÃO” SÃO 
PRORROGADAS EM BRAGANÇA 
PAULISTA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/medidas-de-quarentena-e-fase-de-transicao-sao-prorrogadas-em-braganca-paulista
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Reconhecendo as cidades que investem e acre-
ditam no turismo como um potencial gerador de 
riqueza e autoestima da população, a Associação 
dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB) e a SKÅL Internacional São Paulo, abriu 
na última terça-feira (01/06) a votação para a 
3ª edição do Prêmio Top Destinos Turísticos 2021.

O município de Bragança Paulista foi selecionado 
entre as cidades Top Finalistas nas seguintes ca-
tegorias: Turismo de Aventura, Turismo Cultural, 
Turismo de Esportes, Turismo Gastronômico, 
Turismo Náutico, Turismo de Negócios e Eventos, 
Turismo de Pesca, Turismo Religioso e Turismo 
Rural.

A votação popular que premiará cidades paulis-
tas em 16 segmentos do turismo segue até 31 de 
outubro de 2021. Os bragantinos poderão ajudar 
Bragança Paulista a elevar o seu nome como um 
dos principais destinos turísticos do Estado de 

BRAGANÇA PAULISTA CONCORRE AO 
PRÊMIO TOP DESTINOS TURÍSTICOS 2021

PREMIAÇÃO ELEGERÁ, EM ATÉ 16 
CATEGORIAS, OS MELHORES DESTINOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo votando através deste site: https://
votetop.com.br/cidade/braganca-paulista. 

SAIBA MAIS:

O EDITAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS
A Prefeitura de Bragança Paulista vai implantar 
sistema de monitoramento por câmeras em todas as 
escolas municipais. O pregão presencial foi publicado 
na Imprensa Oficial do Município do dia 4 de junho 
(edição 1080).

O Pregão Presencial nº 122/2021 é para contratação 
de empresa especializada para fornecimento de 
solução de segurança eletrônica e monitoramento 
das unidades da Secretaria Municipal de Educação e 
Central de Monitoramento.

A abertura será no dia 23 de junho, às 9h30. O edital 
está disponível no Balcão da Divisão de Licitação, 
Compras e Almoxarifado (Avenida Antônio Pires 
Pimentel, nº 2.015, Centro), em dias úteis, das 9h às 
16h e no site http:\\braganca.sp.gov.br (Portal do 
Cidadão).

PREFEITURA VAI INSTALAR SISTEMA DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS ESCOLAS

A contratação permitirá que todas as 72 escolas 
municipais sejam monitoradas por câmeras, assim 
como outras unidades da Secretaria de Educação, 
levando mais segurança ao patrimônio público, a 
funcionários, professores e alunos.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-concorre-ao-premio-top-destinos-turisticos-2021 
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Foram repactuados 23 leitos de UTI e 30 leitos 
de enfermaria por mais 110 dias .

Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, renovou, por 
mais 110 dias, os leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e enfermaria com o Complexo 
Hospitalar Santa Casa. Os leitos, exclusivos 
para atendimento tratamento da Covid-19, 
são regionais, ou seja, atendem pacientes de 
Bragança Paulista e outros 10 municípios da 
região.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a 
Prefeitura renovou os 23 leitos de UTI Covid e 30 

leitos de enfermaria Covid, que são do Hospital 
de Campanha. A Secretaria está constantemente 
em reuniões junto à Administração da Santa 
Casa, analisando diariamente a situação 
epidemiológica da pandemia para repactuar 
os leitos. Nesta semana, após várias tratativas 
envolvendo unicamente a Prefeitura e a Santa 
Casa, foi definida a repactuação por 90 dias, 
atendendo Bragança e toda a região.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA REPASSA MAIS R$ 700 MIL E 
RENOVA LEITOS DE UTI E ENFERMARIA COVID 

COM SANTA CASA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 

Secretaria de Saúde iniciou na última quarta-feira 

(09/06), a última etapa da campanha de vacinação 

contra a gripe. Dessa forma, a unidade Centro de 

Saúde estará aberta, exclusivamente neste sábado 

(12/06), das 8h às 15h para ofertar a imunização aos 

grupos preconizados.

A terceira fase de vacinação incluiu pessoas 

com comorbidades, portadoras de deficiência, 

caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário, passageiros urbano e de longo curso, 

trabalhadores portuários, força de segurança 

e salvamento, forças armadas, funcionários do 

sistema prisional, população privada de liberdade e 

adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

SAIBA MAIS: 

VACINAÇÃO CONTRA 
A GRIPE ACONTECE 

NESTE SÁBADO

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-repassa-mais-r-700-mil-e-renova-leitos-de-uti-e-enfermaria-covid-com-santa-casa 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/vacinacao-contra-a-gripe-acontece-neste-sabado 
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A Prefeitura de Bragança Paulista vem trabalhando 
pela manutenção dos equipamentos públicos. Dessa 
forma, diversos locais estão passando por reformas 
e revitalizações. Na tarde da última sexta-feira 
(04/06), mais uma importante obra foi entregue, 
desta vez,   Segundo a Secretaria de Saúde, esta foi 
a 30ª entrega de unidades da Saúde que passou por 
reforma e revitalização desde janeiro de 2017, com 
investimento total de R$ 259.693,77, oriundos de 
recursos próprios. 

No local, foram realizados serviços como a pintura 
interna e externa, colocação de telas e gradis, 
manutenção do telhado, troca parcial de pisos, 
substituição de portas, manutenção elétrica e 
hidráulica, adequação de ambiente, acessibilidade 
com colocação de piso tátil e informação em braile 
e construção de prédio para a farmácia.

 

REFORMA DO 
CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL ÁLCOOL 
E DROGAS É ENTREGUE

Foi iniciada na última segunda-feira (07/06), 
no prédio da Secretaria Municipal de Ação 
e Desenvolvimento Social (SEMADS), o 
atendimento às pessoas que se cadastraram no 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego 
e Qualificação Profissional, uma iniciativa 
da Prefeitura de Bragança Paulista que visa 
minimizar os impactos provocados pela 
pandemia do Coronavírus.

A meta do programa é criar até 1.500 bolsas 
auxílio para qualificação profissional, sendo 
que 5% será destinado para as pessoas com 
deficiência física, com o pagamento mensal de 
R$ 1.000,00 por 8 horas diárias de qualificação 
através de cursos e prática através de 
prestação de serviço à comunidade, visando 
a elevação de conhecimento profissional, 
escolaridade e alfabetização. Ao bolsista será 
fornecido também cesta básica, condicionada à 

INICIADA FASE DE ENTREVISTAS PARA O 
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO-

DESEMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

assiduidade do programa, seguro de acidentes 
pessoais e vale-transporte. O período do 
Programa é de 12 meses, prorrogável por até 
12 meses.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/iniciada-fase-de-entrevistas-para-o-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-profissional 
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NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS CRAS DO 
MUNICÍPIO AUMENTA DURANTE A PANDEMIA

PROGRAMA 
VIVALEITE 

ENTREGOU MAIS DE 
22 MIL LITROS DE 

LEITE EM MAIO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), entregou em maio 22.048 
litros de leite pelo Programa Vivaleite.

Além das cotas do Estado, existe a comple-
mentação do município, em que as famílias 
recebem 7 litros de leite por semana. Em 
maio foram entregues 10.325 litros pelo 
Estado e 11.713 litros pela Prefeitura. Atual-
mente, estão sendo atendidas 689 crianças 
de 6 meses a 5 anos e 11 meses. 

No município, a entrega ocorre via unidades 
de saúde, três vezes por semana, contem-
plando semanalmente as famílias com a 
distribuição de 7 litros de leite. Para receber 
esse benefício a família deve ser cadastrada 
no Cadastro Único e a seleção é feita pelo 
Governo do Estado, de acordo com critérios 
do Programa Estadual.

A pandemia do coronavírus está gerando impactos 
econômicos e sociais na população e tem 
apresentado aumento nos números de atendimentos 
e de concessão de benefícios ofertados pela 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS).

No mês de maio, os quatro Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) realizaram 3.018 
atendimentos, número esse maior do que a média 

FORAM 10.325 LITROS PELO GOVERNO 
DO ESTADO E 11.713 LITROS PELO 
MUNICÍPIO.

mensal mantida ao longo do ano passado.

No CRAS Anchieta foram 519 atendimentos, no CRAS 
Águas Claras foram 999 atendimentos, no CRAS 
Dr. Jacinto Soares (Parque dos Estados) foram 836 
atendimentos, e no CRAS Santa Libânia 664 pessoas 
foram atendidas.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/numero-de-atendimento-nos-cras-do-municipio-aumenta-durante-a-pandemia 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do Município, está realizando 
a Campanha do Agasalho 2021, que tem a finalidade 
de arrecadação de agasalhos e cobertores para 
serem distribuídos às pessoas de comunidades 
vulneráveis que sofrem com as baixas temperaturas 
no período do inverno estando em situação de 
vulnerabilidade social. 

Todo material arrecadado é encaminhado para um 
local de recebimento, onde um grupo de servidores 
e voluntários separam as peças conforme tamanho 
da vestimenta, identidade de gênero, verificando se 
estão em bom estado e limpos para depois colocarem 

CAMPANHA DO 
AGASALHO 2021 

RECEBE DOAÇÃO DE 
100 COBERTORES

à disposição da coordenadoria que distribuirão as 
pessoas cadastradas nos projetos sociais ou nos 
casos emergenciais. 

Diversos pontos da cidade estão com caixa 
de coletas, onde a comunidade pode realizar 
suas doações de roupas, calçados, agasalhos, 
quadradinhos de lãs, cobertores novos ou usados 
que estejam em bom estado. 

Em sequência aos cursos oferecidos 
gratuitamente à população bragantina, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade do Município 
(FSSM), continua ofertando dezenas de cursos 
de capacitação profissional à comunidade.

Em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) de Jundiaí, 
foi iniciado na última segunda-feira (07/06), 
no Centro Cultural Geraldo Pereira, no Bairro do 
Matadouro, mais dois importantes cursos: de 

FUNDO SOCIAL E SENAC INICIAM AULAS 
GRATUITAS DE AROMATERAPIA E REIKI

Aromaterapia, onde o aluno aprenderá a usar os 
óleos essenciais e conhecerá seus benefícios e 
efeitos energéticos para a saúde, o bem-estar 
e a aplicação para o marketing olfativo; e o 
curso de Reiki, onde o aluno aprenderá, como 
aplicar o Reiki, compreendendo os símbolos e as 
manobras de imposição das mãos para promover 
a harmonização energética.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/fundo-social-e-senac-iniciam-aulas-gratuitas-de-aromaterapia-e-reiki 
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Inscrições para a prova online 
serão gratuitas e podem ser 
feitas até o dia 31/08 no site da 
universidade

A Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, acaba 
de firmar parceria com a 
Universidade São Francisco 
(USF) para bolsas de estudo 
parciais voltadas a pessoas de 
baixa renda.

Pela parceria, a USF 
disponibilizará 145 vagas 
especiais, divididas nos diversos 
cursos que oferece, exceto o 
curso de Medicina. Os descontos 
nas mensalidades variam de 
acordo com a renda familiar per 
capita. 
SAIBA MAIS: 

PARCERIA ENTRE FUNDO SOCIAL E USF 
PROMOVERÁ DESCONTOS DE ATÉ 50% PARA 

ALUNOS DE BAIXA RENDA

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/parceria-entre-fundo-social-e-usf-promovera-descontos-de-ate-50-para-alunos-de-baixa-renda
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Legislação prevê desconto no IPTU e no 
ISSQN daqueles que implantarem medidas 
sustentáveis

A Prefeitura de Bragança Paulista informa 
que o Programa Imposto Ecológico está 
em vigor e pode ser solicitado por proprie-
tários de imóveis residenciais e comerciais. 
O programa é previsto na Lei Complementar 
nº 755, de 17 de setembro de 2013 e regula-
mentado pelo Decreto nº 2157/2015.

Pela lei, é concedido benefício tributário, 
consistente na redução de Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), às 
pessoas físicas e jurídicas proprietárias de 

PREFEITURA OFERECE PROGRAMA IMPOSTO 
ECOLÓGICO PARA IMÓVEIS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

Na última semana foi iniciado pela Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento dos Agronegócios, o preparo 
do solo para a implantação de uma horta comunitária 
nas dependências da sede do Projeto Casulo. A ini-
ciativa beneficiará os jovens atendidos pelo projeto, 
bem como a população mais necessitada.

Recentemente, a Prefeitura assinou um decreto 
viabilizando o uso do imóvel localizado no Conjunto 
Habitacional Mauro Baúna Del Roio, no Uberaba, para 
abrigar as atividades do Projeto Casulo. O Casulo 

AGRONEGÓCIOS PREPARA ÁREA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA NO 

PROJETO CASULO

imóveis residenciais e comerciais que ado-
tem medidas que estimulem a proteção, 
a preservação e a recuperação do meio 
ambiente.

SAIBA MAIS:

atende jovens e adultos com deficiência intelectual 
e/ou múltipla e foi criado com o intuito de apoiar o 
desenvolvimento pessoal e social dessas pessoas.

Com o maquinário adequado, uma grande área de 
terreno no imóvel foi preparada e nos próximos dias 
estará adequada para receber mudas e sementes 
de hortaliças e vegetais, que serão mantidos pelo 
projeto com as devidas orientações da Secretaria de 
Desenvolvimento dos Agronegócios.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-oferece-programa-imposto-ecologico-para-imoveis-residenciais-e-comerciais 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio da Secretaria Municipal de Governo, 
Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
através de convênio com a Faculdade de 
Tecnologia de Bragança Paulista (Fatec), 
informa que estão abertas as inscrições 
para o curso gratuito de Custos para 
Pequenos Negócios, que acontecerá de 
forma on-line.

O objetivo do curso é apresentar 
os conceitos fundamentais para o 
gerenciamento e controle de custos com 
vistas à gestão eficiente e lucrativa dos 
negócios da empresa. As aulas serão 
realizadas de forma remota pelo Google 
Meet, aos sábados, nos dias 19 e 26 de 
junho, das 14h às 18h e serão ministradas 
pelo Prof. Dr. Fernando Amorim.

As inscrições vão até o dia 17/06 e devem 
ser feitas pelo link https://www.even3.
com.br/custosbasico/, clicando na opção 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO GRATUITO 
DE CUSTOS PARA PEQUENOS NEGÓCIOS 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento assinou o 
aditamento do convênio com o Programa Cidade 
Legal, do Governo do Estado de São Paulo, para 
dar continuidade na regularização fundiária no 
município, garantindo às famílias a documentação 
de seus lotes.

A Regularização Fundiária Urbana é um conjunto de 
ações que envolvem o poder público, moradores, 
loteadores e concessionários de serviço público, 
a fim de legalizar ocupações que se formaram 
informalmente, seja pelo parcelamento de terrenos 
particulares sem os devidos registros, sem um 
projeto aprovado e licença municipal ou pela 
invasão de áreas públicas ou privadas. A Divisão de 

PREFEITURA 
ASSINA ADITAMENTO 

DO CONVÊNIO COM 
O PROGRAMA 

CIDADE LEGAL

“Realizar Inscrição”, localizada na parte 
inferior do site.

SAIBA MAIS: 

Regularização e Parcelamento do Solo (RESOLO) 
é responsável pela regularização fundiária do 
município.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-custos-para-pequenos-negocios 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-assina-aditamento-do-convenio-com-o-programa-cidade-legal 
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PREFEITURA DIVULGA 
O BALANÇO DA 

FISCALIZAÇÃO DO 
ÚLTIMO FINAL DE 

SEMANA
Durante o fim de semana, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Vigilância Sanitária e com apoio 
das forças de segurança do município, seguiu per-
correndo a cidade, através da operação “Combate 
à proliferação do COVID-19”, com o intuito de coibir 
aglomerações e festas clandestinas.

Conforme balanço da ação conjunta, no último sá-
bado (05/06), foram realizadas 189 inspeções, 04 
interdições, sendo 3 bares e 1 loja conveniência por 
aglomeração, 9 autos de infração foram emitidos 

pelo não uso de máscara de transeuntes, além do 
atendimento a 16 denúncias improcedentes.

No domingo (06/06), foram registradas 117 inspe-
ções, 01 interdição e multa de um estabelecimento 
com mais 200 pessoas, 01 auto de infração pelo não 
uso de máscara em estabelecimento, 01 autuação 
de festa clandestina, 01 dispersão de ambulante 
e 01 igreja foi notificada, além do atendimento a 21 
denúncias improcedentes.

CIPA REALIZA A SEMANA INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO 2021

Entre os dias 28 de junho e 2 de julho, a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho 
(CIPA), com o apoio do Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), da Prefeitura Municipal de 
Bragança Paulista, realiza a Semana Interna de 
Prevenção de Acidente do Trabalho (SIPAT) 2021.

Com o tema “SIPAT - Você precisa fazer sua parte! 
Colaborador consciente, evita acidente”, o even-
to será on-line e haverá sorteio de brindes aos 
participantes.

SAIBA MAIS:  

EVENTO SERÁ TOTALMENTE GRATUITO E ON-LINE

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/cipa-realiza-a-semana-interna-de-prevencao-de-acidente-do-trabalho-2021
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