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Na última sexta-feira (13/01), os carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 começaram 
a ser entregues à população, através dos Correios. 
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Se-
cretaria de Finanças, reforça ao contribuinte que o 
pagamento à vista do tributo poderá ser efetivado 
até o dia 10 de março de 2023, com 5% de desconto.

Além do pagamento à vista, a Prefeitura mantém 
o pagamento parcelado em 12 vezes. Neste caso, a 
primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de janei-
ro e a segunda até o dia 20 de fevereiro. As demais 
parcelas deverão ser pagas todo dia 10 de cada mês.

CARNÊS DO IPTU 2023 
COMEÇAM A SER ENTREGUES 

EM BRAGANÇA PAULISTA

Caso opte por esta modalidade, o munícipe poderá 
obter as demais parcelas através no site da Pre-
feitura (braganca.sp.gov.br). Basta clicar no botão 
“Cidadão Bragantino e Transparência Fiscal”, em 
seguida, clicar em “Acessar aplicativo pelo navega-
dor”. Após inserir o seu CPF e senha, basta acessar 
o ícone “Débitos”.

SAIBA MAIS: 

O PAGAMENTO DO TRIBUTO É REVERTIDO EM 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS À TODA 

COMUNIDADE.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/carnes-do-iptu-2023-comecam-a-ser-entregues-em-braganca-paulista 
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INICIADAS OBRAS DO PARQUE DA 
JUVENTUDE COM REMOÇÃO DO 

ANTIGO ASFALTO

As obras na antiga Concha Acústica, que em breve 
dará espaço a um moderno Complexo Turístico de 
Esporte e Cultura Urbana, estão em execução. Os 
serviços para construção do Parque da Juventude 
foram iniciados no dia 9 de janeiro, com a assina-
tura da Ordem de Serviço.

No momento, a equipe de trabalho está finalizan-
do a remoção da camada de asfalto no entorno do 
local. Posteriormente, os serviços partirão para 
as áreas do pátio e estrutura da Concha Acústica. 
A empresa Teto Construtora S.A é a responsável 
pela execução dos trabalhos.

A Concha Acústica foi construída em 2007, mas 
não atendeu os objetivos e acabou abandonada 
com o tempo em razão de uma estrutura inade-
quada para shows. Agora, com o Parque da Juven-
tude, o local será transformado num complexo 
cultural, recreativo e esportivo com 11.300 m², 
que será o maior da região.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/iniciadas-obras-do-parque-da-juventude-com-remocao-do-antigo-asfalto
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OBRA EMERGENCIAL DA AVENIDA DOS 
IMIGRANTES AVANÇA E SERVIÇOS 
ESTÃO PREVISTOS PARA ACABAR 

ANTES DO PRAZO

Os trabalhos na Avenida dos Imigrantes seguem 
em constante evolução. No dia 6 de dezembro 
o local sofreu uma parcial ruptura do muro de 
arrimo, com afundamento da via. Com isso, a 
Prefeitura de Bragança Paulista contratou por 
meio de Processo de Dispensa de Licitação, em 
razão da situação de emergência, conforme De-
creto 4.080/2022, a empresa Rual Construções 
e Comércio Ltda.

Neste momento, o gabião foi concluído, agora, 

está em execução o aterro, para posteriormente 
iniciar a construção de calçadas, guias e sarje-
tas. Com os serviços sendo realizados ininter-
ruptamente, a obra que tinha o prazo contratual 
de 90 dias, será entregue em 45.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/obra-emergencial-da-avenida-dos-imigrantes-avanca-e-servicos-estao-previstos-para-acabar-antes-do-prazo
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS 
GRATUITOS OFERECIDOS PELO CATEC

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação, em conjunto com 
a Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fa-
gundes de Oliveira (FATEC), informa à população 
que estão abertas as vagas para cursos online 
do Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão 

Digital (CATEC).
Ao todo, são oferecidos sete cursos para crian-
ças, jovens e adultos. 
Confira os cursos disponíveis e como realizar a 
inscrição: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/inscricoes-abertas-para-cursos-gratuitos-oferecidos-pelo-catec-2 
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CARNAVAL 2023 
LÂMPADAS DE LED SÃO INSTALADAS NO 

POSTO DE MONTA

A Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Serviços, deu início à instalação de 
iluminação na Avenida do Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa (Posta 
de Monta), local onde será realizado o 
Carnaval 2023.

O espaço está recebendo 26 postes 
com 300 refletores LED de 200w. O 
serviço está sendo executado para 
aumentar a segurança e deixar o local 
mais iluminado para os festejos de 
Carnaval. 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, segue 
investindo na inclusão de crianças com defi-
ciência nas escolas da Rede Municipal de En-
sino. Com as aulas previstas para retornarem 
no dia 08 de fevereiro, as unidades escolares 
já estão ainda mais preparadas para receber 
crianças com algum tipo de deficiência.

Foram instalados brinquedos adaptados em 
todas as escolas municipais que contam com 
alunos com deficiência matriculados, garan-
tindo mais lazer e diversão para as crianças.

Os brinquedos adaptados incluem 01 Gangor-
ra duplo frontal adaptada; 01 Balanço Vai e 
Vem; 01 Gangorra adaptada para entrada de 
cadeiras de roda; 01 Balanço individual adap-
tado e 01 Balanço acessível para cadeirantes.

SAIBA MAIS: 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA CONTAM COM 
BRINQUEDOS ADAPTADOS NAS ESCOLAS 

DA REDE MUNICIPAL

A AÇÃO GARANTE MAIS LAZER E 
DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS.

 https://braganca.sp.gov.br/noticias/alunos-com-deficiencia-contam-com-brinquedos-adaptados-nas-escolas-da-rede-municipal 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA8

MAIS DE 900 INSCRIÇÕES FORAM REALIZADAS 
PARA A PRIMEIRA FASE DOS CURSOS GRATUITOS DO 

FUNDO SOCIAL

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, está dando sequência aos 
investimentos em prol da capacitação e profissiona-
lização da população do município.

Dezenas de cursos gratuitos acontecerão no Centro 
Cultural Geraldo Pereira, no Centro de Capacitação 
e Treinamento Wanda Lonza Del Roio e na sede do 
Fundo Social. As aulas são divididas em turmas, nos 

períodos de manhã, tarde e noite.

Nesta primeira fase, as inscrições se encerraram. Ao 
todo, 914 pessoas foram inscritas.

SAIBA MAIS: 

AS INSCRIÇÕES FORAM ENCERRADAS NA 
ÚLTIMA SEXTA-FEIRA (13/01).

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-de-900-inscricoes-foram-realizadas-para-a-primeira-fase-dos-cursos-gratuitos-do-fundo-social 
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PRIMEIRA SEMANA DE FUNCIONAMENTO DA 
TIROLESA DO LAGO DO TABOÃO ATRAI MAIS DE 

MIL VISITANTES

O sentimento de adrenalina, diversão e emoção mar-
cou o fim de semana da comunidade bragantina e dos 
turistas que participaram da inauguração da Tirole-
sa do Lago do Taboão, realizada no dia 14 de janeiro 
(sábado). Já na primeira semana de funcionamento, 
mais de 1.045 pessoas sobrevoaram as águas do car-
tão-postal de Bragança Paulista. 
O passeio de tirolesa é uma atração emocionante que 
pode ser desfrutada gratuitamente por crianças, a 
partir de 3 anos, jovens e adultos às sextas-feiras, 

sábados e domingos, iniciando às 10h e encerrando 
às 17h.
A atividade está inserida na programação do Festival 
de Verão 2023, uma realização da Prefeitura de Bra-
gança Paulista, por meio das Secretarias Municipais 
de Cultura e Turismo e Juventude, Esportes e Lazer. 
SAIBA MAIS: 

OS PASSEIOS SERÃO GRATUITOS DURANTE O FESTIVAL DE VERÃO E 
ACONTECEM ÀS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 10H ÀS 17H

https://braganca.sp.gov.br/noticias/primeira-semana-de-funcionamento-da-tirolesa-do-lago-do-taboao-atrai-mais-de-mil-visitantes 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA10

AUTORIZADO INÍCIO DAS OBRAS DO 
CENTRO BRAGANTINO DAS TRADIÇÕES 

NORDESTINAS

Em breve, o município contará com um espaço 
destinado a enaltecer a cultura, os costumes e as 
tradições da região nordestina e de um povo que 
tanto tem contribuído com o crescimento da cidade. 
Na manhã desta quinta-feira (19/01), o Prefeito au-
torizou o início das obras do Centro Bragantino das 
Tradições Nordestinas.

O novo equipamento cultural faz parte das melhorias 
na região, que já conta com o prédio do novo merca-
do municipal, e contempla a reforma do antigo prédio 

conhecido como “Ceasinha”. 

Os serviços serão executados pela empresa Obra 
Nobre Construtora e Incorporadora Ltda, vencedora 
da Concorrência Pública 14/2022. O prazo da obra é 
de 6 meses.

SAIBA MAIS: 

O NOVO EQUIPAMENTO CULTURAL FAZ PARTE 
DAS MELHORIAS NA REGIÃO E SERÁ ANEXO 
AO MERCADO MUNICIPAL DA ZONA NORTE. 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeito-prof-amauri-sodre-autoriza-inicio-das-obras-do-centro-bragantino-das-tradicoes-nordestinas 
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POLO UAB ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO 
DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, informa que o Polo de 
Apoio Presencial da Universidade Aberta (Polo UAB) 
está com inscrições abertas para o curso de Licen-
ciatura em Pedagogia.
O curso é gratuito, à distância e oferecido pelo Insti-
tuto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), 
Campus Muzambinho
As inscrições seguem até o dia 10 de fevereiro. Para 
se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) 

deverá acessar a página do IFSULDEMINAS (http://
www.ifsuldeminas.edu.br) acessar o link “Vesti-
bular”, em seguida clicar na opção “Inscreva-se/
Acompanhe sua inscrição” e preencher todos os 
campos obrigatórios apresentados no formulário de 
inscrição.. 
SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/polo-uab-abre-inscricoes-para-curso-de-licenciatura-em-pedagogia
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