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Durante os meses de julho e agosto, a população 
mundial pode conferir e torcer pelos atletas durante as 
Olimpíadas de Tóquio 2020. Mesmo em meio a pandemia 
da Covid-19, o Brasil teve o melhor desempenho da 
história das Olimpíadas, conquistando 21 medalhas, 
sendo sete ouros, seis pratas e oito bronzes. Bragança 
Paulista foi representada do outro lado mundo com 
sete atletas em diferentes modalidades. 

Para enaltecer, agradecer e demonstrar toda gratidão 
a eles, nesta quinta-feira (19/08), a Prefeitura realizou 
um ato em homenagem, com entrega de Cartão de 
Prata e das Comendas Ignácia da Silva Pimentel e 
Antônio Pires Pimentel, aos atletas e técnicos que 
escolheram Bragança Paulista para viver e que 
participaram da Delegação Brasileira dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020.

BRAGANÇA PAULISTA ESTEVE EM TÓQUIO: 
PREFEITURA REALIZA ATO SOLENE EM HOMENAGEM 

AOS ATLETAS E TÉCNICOS QUE ESCOLHERAM A 
CIDADE PARA VIVER

Os atletas que representaram o município foram: 
Claudio Luiz Rodrigues Parisi Leonel -  Futebol (Medalha 
de Ouro); Augusto Dutra da Silva Oliveira – Salto com 
Vara; Andressa de Oliveira Morais – Lançamento de 
Disco; Darlan Romani – Lançamento de Peso; Geisa 
Arcanjo -  Lançamento de Peso e Disco; Felipe Vinicius 
dos Santos – Decatlo; Altobeli Santos da Silva – Prova 
3000 com obstáculos e 5000 metros. E os técnicos: 
Clodoaldo Lopes do Carmo – técnico do atleta Altobeli; 
Edemar Alves dos Santos - técnico do atleta Felipe; 
Everton Luiz Ribeiro e Julian Baloy Mejias Silva - 
técnicos da atleta Andressa.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-esteve-em-toquio-prefeitura-realiza-ato-solene-em-homenagem-aos-atletas-e-tecnicos-que-escolheram-a-cidade-para-viver
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INICIADAS OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO BAIRRO PADRE ALDO BOLINI

A Prefeitura de Bragança Paulista iniciou 
nesta semana, as obras de implantação de 
captação de águas pluviais na Avenida Djanira 
Brandi Bertolote e  Rua  Domingos Leite de 
Almeida, no Padre Aldo Bolini.

Nesse local, em tempo chuvoso, as águas pluviais 
que vêm pelas ruas de acesso à Avenida Djanira 
Brandi Bertolote invadem um terreno do município 
e atingem residências do condomínio Michel 
Berbari. Essa obra prevê galerias de captação das 
águas pluviais que, por meio de uma tubulação 
com tubos de 1 metro de diâmetro, desembocará 
diretamente no ribeirão.

ENERGIA SOLAR E BENEFÍCIOS FISCAIS: PREFEITURA CONCEDE 
INCENTIVOS AOS MUNÍCIPES PELA GERAÇÃO E USO DE FONTES 
ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

A instalação de painéis solares para a geração da 
própria energia elétrica é uma prática adotada por 
um número cada vez maior de pessoas, que buscam 
nessa tecnologia uma forma mais sustentável de 
produzir energia. A Prefeitura Municipal de Bragança 
Paulista concede benefícios aos munícipes que 
implementam esses sistemas sustentáveis em suas 
residências ou comércios.

Dentre os sistemas sustentáveis previstos na lei 

estão o sistema de aquecimento hidráulico solar, 
sistema de aquecimento elétrico solar, placas de 
energia fotovoltaica, dentro outras alternativas de 
uso de energias renováveis.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/energia-solar-e-beneficios-fiscais-prefeitura-concede-incentivos-aos-municipes-pela-geracao-e-uso-de-fontes-energia-eletrica-renovavel-de-baixo-impacto-ambiental 
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Bragança Paulista tem passado por constantes 
melhorias. Nas últimas semanas, a Prefeitura, tem 
destacado os serviços de manutenção realizados 
diariamente e algumas das principais obras executadas 
pelo município. Desta vez, a região evidenciada é a que 
abrange os bairros que integram a Zeladoria Centro-
Leste, com foco na região central.

Esta região conta com bairros como Centro, Lavapés 
(trecho), Matadouro, Jardim Santa Rita de Cássia, 
dentre outros. Diariamente, diversos trabalhos de 
manutenção são realizados nestes bairros, seja em 
prol da educação, saúde, esporte e lazer, infraestrutura 
urbana, entre outras frentes.

SAIBA MAIS: 

SERVIÇOS DE ZELADORIA E OBRAS SÃO 
DESTAQUE NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE

https://braganca.sp.gov.br/noticias/servicos-de-zeladoria-e-obras-sao-destaque-na-regiao-central-da-cidade 
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Nas últimas semanas, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, tem evidenciado os serviços de 
manutenção realizados diariamente, bem como 
algumas das principais obras realizadas no 
município. Seguindo pelos bairros que integram 
a Zeladoria Centro-Leste, desta vez as ações 
destacadas estarão focadas na região Leste.
Esta parte da zeladoria conta com bairros 
como Jardim das Laranjeiras, Vila Aparecida, 

REGIÃO LESTE DA CIDADE SE DESTACA POR 
OBRAS E SERVIÇOS DE ZELADORIA REALIZADOS

Altos de Bragança, Vila Bianchi, Jardim Recreio, 
dentre outros. Dia a dia, diversos trabalhos de 
manutenção são feitos nestes bairros, seja 
em prol da educação, saúde, esporte e lazer, 
infraestrutura urbana, entre outras frentes.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/regiao-leste-da-cidade-se-destaca-por-obras-e-servicos-de-zeladoria-realizados 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, distribuirá 
aos alunos do Ensino Fundamental o acervo de 
livros didáticos de apoio ao aprendizado de Língua 
Portuguesa e Matemática, dentro do Programa 
APRENDER SEMPRE.

O Programa é uma parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo e tem por objetivo auxiliar docentes 
e alunos no processo de ensino e aprendizagem. 
O material didático é elaborado nos termos da 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INICIA DISTRIBUIÇÃO 
DE 9 MIL LIVROS DIDÁTICOS

MATERIAL FAZ PARTE DO 
PROGRAMA APRENDER 

SEMPRE

nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e 
Currículo Paulista.

SAIBA MAIS:

MAIS SEGURANÇA NAS ESCOLAS: PREFEITURA 
INSTALARÁ 497 CÂMERAS DE MONITORAMENTO 

NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO 

Na tarde de segunda-feira (16/08), a Prefeitura 
de Bragança Paulista assinou Ordem de Serviço 
para a implantação de segurança eletrônica e 
monitoramento por câmeras das escolas e uni-
dades da Secretaria Municipal de Educação. A so-
lenidade de assinatura ocorreu no Teatro Carlos 
Gomes, no Centro Cultural.
Ao todo serão instaladas 497 câmeras de mo-
nitoramento e 383 sensores nas 72 escolas 
municipais e outras unidades da Secretaria de 
Educação, levando mais segurança ao patrimônio 
público, a funcionários, professores e alunos, 
além da implantação da Central de Monitoramen-
to na sede da Secretaria Municipal de Segurança 
e Defesa Civil, que já possui um equipamento des-
te porte. O objetivo desta central é monitorar e 
gerenciar remotamente os sistemas instalados, 
que funcionarão 24 horas por dia e 7 dias por 
semana.

SISTEMA DE SEGURANÇA AINDA CONTARÁ 

COM 383 SENSORES. PREFEITURA INVESTIRÁ 

MAIS DE R$ 6 MILHÕES NA SEGURANÇA DOS 

ALUNOS, EDUCADORES E COMUNIDADE

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-seguranca-nas-escolas-prefeitura-instalara-497-cameras-de-monitoramento-nos-predios-da-educacao 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-educacao-inicia-distribuicao-de-9-mil-livros-didaticos 
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A Prefeitura de Bragança Paulista tem realizado 
uma série de divulgações das leis de incentivo ao 
contribuinte, para que os bragantinos conheçam 
seus direitos e possam solicitar as isenções 
ou descontos em impostos e taxas. Uma das 
leis em vigor é a no 826, de 12 de maio de 2017, 
que concede incentivos fiscais a imóveis que 
mantêm remanescente representativo do Bioma 
Mata Atlântica.

PREFEITURA CONCEDE DESCONTO DE IPTU A 
MUNÍCIPES QUE ADOTAM MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

DE REMANESCENTES FLORESTAIS
DESCONTO É 

DADO NA MESMA 
PROPORÇÃO DA 
ÁREA DE MATA 

PRESERVADA

A lei complementar é originária do Projeto de Lei 
Complementar nº 6/2017, aprovada pela Câmara 
Municipal e publicada na Imprensa Oficial em 
16/5/2017.

SAIBA MAIS:

VEÍCULO E 
EQUIPAMENTOS PARA A 

DEFESA CIVIL
KIT DE EQUIPAMENTOS 

ESTÁ AVALIADO EM MAIS 
DE R$ 110 MIL 

A Prefeitura de Bragança Paulista foi uma das 
contempladas com equipamentos para a Defesa 
Civil, em anúncio realizado pelo Governo do Estado. 
O município receberá um kit que vai garantir melhor 
atendimento à população.

Bragança Paulista receberá um kit de equipamentos 
básicos e essenciais ao trabalho de Defesa Civil, no 
valor total de R$ 111.303,00. Entre os equipamentos 

a serem enviados ao município estão um veículo 4x2 
no valor de R$ 95.899,00, além de três motoserras, 
um gerador, uma tenda, três tripés, seis holofotes, 
três capacetes, dois megafones e cinco lanternas.

Com esses novos equipamentos, será possível 
garantir um melhor atendimento à população nas 
situações em que é necessário acionar a Defesa Civil, 
especialmente em casos de desastres naturais.

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-concede-desconto-de-iptu-a-municipes-que-adotam-medidas-de-protecao-de-remanescentes-florestais_1 
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Na última quinta-feira (19/08), o Governador do 
Estado de São Paulo, João Doria, anunciou o pro-
grama Nossa Rua, que terá R$ 200 milhões em in-
vestimentos estaduais para asfaltar vias de terra 
dos municípios paulistas. A iniciativa em parceria 
com as Prefeituras visa melhorar a infraestrutura 
urbana de localidades sem pavimentação, além 
de garantir mais segurança no trânsito e melho-
ria na qualidade de vida da população. Bragança 
Paulista confirmou a adesão do município ao 
programa.

O lançamento aconteceu em cerimônia no Pa-
lácio dos Bandeirantes, com as presenças do 
Vice-Governador Rodrigo Garcia, que também é 
Secretário de Governo, e do Secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco Vinholi. O Assessor 
Coordenador de Convênios de Bragança Paulista, 
José Augusto Francisco Urbini, representou o 
município.

O Nossa Rua é uma parceria entre o Governo do 
Estado e as Prefeituras para a aplicação iguali-

BRAGANÇA PAULISTA SERÁ CONTEMPLADA POR 
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

A INICIATIVA PROPÕE PARCERIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOCALIDADES SEM 
ASFALTO PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS

tária em obras de pavimentação. Pela proposta, 
cada cidade beneficiada terá que investir valor 
equivalente ao repasse estadual. O programa 
prevê que as Prefeituras serão responsáveis pela 
elaboração dos projetos executivos de cada obra 
para formalização do convênio na Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e repasse dos recursos 
estaduais.

Com o intuito de divulgar, promover e valori-
zar a gastrono

EDIÇÃO ESP

A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista re-
ceberá R$4,4 milhões em recursos para obras e 
melhoria de infraestrutura  turística no município. O 
recurso, oriundo do Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias (DADE), foi anunciado 
pelo Governador do Estado de São Paulo durante 
solenidade realizada em Serra Negra. 

Na ocasião, o Governador do Estado ratificou o repas-
se de R$2020,2 milhões divididos entre 70 estâncias 
do estado, deste montante, a cidade receberá o va-
lor de R$ 4.427.393,64. O investimento possibilitará 
o desenvolvimento e a promoção do turismo local 
através da melhora dos atrativos turísticos locais e a 
geração de emprego e renda no município.

Por cumprir os pré-requisitos definidos pela Lei 
Estadual nº 6.470, Bragança Paulista é considerada 
estância pelo Estado de São Paulo. Tal título garante 

MUNICÍPIO RECEBE DO DADE R$4,4 MILHÕES PARA 
APLICAÇÃO NO SETOR TURÍSTICO

REPASSE FOI ANUNCIADO DURANTE SOLENIDADE REALIZADA NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES DO CIRCUITO DAS ÁGUAS, EM SERRA NEGRA

à cidade uma verba maior por parte do Estado para 
execução de obras e programas ligados ao desenvol-
vimento do turismo.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-recebe-do-dade-r44-milhoes-para-aplicacao-no-setor-turistico
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Na noite da última sexta-feira, (13/08), a empresa 
Pandurata Alimentos (Bauducco) doou à Prefeitura, 
por meio do Fundo Social de Solidariedade do Muni-
cípio, 11,2 toneladas de produtos alimentícios, dentro 
da “Campanha Cestou”.

A doação chegou ao Ginásio Municipal de Esportes 
Doutor Lourenço Quilici (Lourenção) e funcionários 

EMPRESA BAUDUCCO DOA 11,2 TONELADAS DE 
ALIMENTOS PARA A CAMPANHA “CESTOU”

PRODUTOS DEVEM COMPLEMENTAR AS CESTAS BÁSICAS DE 
FAMÍLIAS CADASTRADAS 

da Prefeitura Municipal, além de integrantes do Tiro 
de Guerra, ajudaram a descarregar e armazenar os 
alimentos.

O Fundo Social de Solidariedade usará as doações 
para complementar as cestas básicas entregues às 
famílias em situação de vulnerabilidade social cadas-
tradas no município.

A 7ª edição do CRAS Volante foi realizada nos 
dias 12 e 13 de agosto nos bairros dos Araras 
dos Mori, Leme e Pereira. Na ação, realizada pela 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), foram prestados os serviços de 
assistência social às famílias que residem nessas 
áreas rurais.
Na oportunidade, os representantes da SEMADS 
desenvolveram o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) e demais 
serviços de Proteção Social Básica, realizando 
a inclusão e atualização cadastral das famílias 
no Cadastro Único, Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Assistência 
Social e Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.
As famílias atendidas receberam no ato uma 
cesta básica e kits de proteção para o combate ao 
Coronavírus. Foram realizados 62 atendimentos 

CRAS VOLANTE ATENDE MORADORES DOS 
ARARAS DOS PEREIRAS, LEME E MORI

PRÓXIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA SERÁ REALIZADO NO 
BAIRRO DA MARINA

de Proteção Social Básica e 26 atendimentos de 
Cadastro Único, além de serem distribuídas 62 
cestas básicas (auxílios-alimentos) e um enxoval 
do projeto Arco-Íris.



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA10

DIVULGADO RESULTADO DA ETAPA 1 DO 
PROGRAMA PRÓ-INDÚSTRIA E PRÓ-EMPREGO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Saúde, divulga o protocolo 
para atendimento imediato e integral (médico, 
psicológico e social) das vítimas em situação de 
violência doméstica e/ou sexual residentes ou 
domiciliadas no município.

Toda a vítima em situação de violência que 
comparecer às diferentes instituições do município, 
como delegacias, centros comunitários, serviços de 
saúde da rede de Atenção Primária, Especializada, 
de Urgência, entre outros, deverá ser encaminhada 
para o atendimento no Serviço de Referência, que é 
a Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. 
Se a pessoa for menor de 18 anos, a condução 
deverá ser realizada por um responsável ou 
representante do Conselho Tutelar.

No serviço de referência, a vítima receberá 
atendimento especial e preferencial, que consiste 
no acolhimento, assistência médico-emergencial, 
assistência médico-legal e assistência psicológica. 
Além disso, com o intuito de garantir a continuidade 

SECRETARIA DE SAÚDE 
DIVULGA PROTOCOLO PARA 
ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS 

EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA OU SEXUAL

da assistência psicológica, será realizado o 
acompanhamento psicoterapêutico por mais 12 
sessões, denominada Psicoterapia Breve, podendo 
ser continuada se necessário. Para isso, a Prefeitura 
complementou o repasse financeiro destinado à 
Santa Casa, garantindo assim, que a assistência 
ocorra 24h por dia e 7 dias por semana.

Em caso de violência doméstica ou sexual, a 
denúncia pode ser feita através do 153 (Guarda 
Municipal), 180 (Central de Atendimento à Mulher) 
ou 190 (Polícia Militar).

Nesta quarta-feira (18/08), foram publicados na Edição nº 1.132 da Imprensa 
Oficial do município, os resultados da Etapa 1- Petição de Manifestação de 
Interesse dos editais do chamamento público nº 014/2021 e 015/2021, do 

Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Fomento ao Emprego 
(PIDE) do município, conhecido como Pró-Indústria e Pró-Emprego.

Cerca de 37 empresas distintas demonstraram interesse e entregaram os 
documentos solicitados. No total, os editais tiveram 88 participações de 

participantes interessadas. Toda documentação apresentada foi analisada pela 
equipe técnica, que habilitou as empresas que atenderam a todos os requisitos. 
Algumas das interessadas não atenderam a determinados itens previstos nos 

editais e foram notificadas para que possam regularizar a documentação.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-divulga-resultado-da-etapa-1-do-programa-pro-industria-e-pro-emprego 
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O trabalho da Prefeitura de Bragança Paulista 
junto a Secretaria de Saúde tem sido intenso, de-
dicando investimentos para melhorar o atendi-
mento, a infraestrutura e as condições da saúde 
pública do município.

De 2017 a junho de 2021, a Prefeitura investiu 
R$ 16.340.750,00 em exames de imagens (ul-
trassonografias, tomografias e exames oftal-
mológicos), em que 243.638 exames já foram 
realizados. O crescimento foi de 239,5%, em 
relação ao ano de 2016 pela gestão anterior, que 
realizou apenas 15.601 exames de imagens, com 
aplicação de R$ 325.896,00.

Parte dos recursos investidos pela Prefeitura são 
advindos de emendas parlamentares.

MAIS DE R$ 16,3 MILHÕES FORAM INVESTIDOS
PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta 
quarta-feira (18/08), o término da medida de qua-
rentena em vigor em todo o estado desde março 
de 2020 e reforçou o protocolo sanitário para coi-
bir a proliferação do Coronavírus (Covid-19).

Com o término da quarentena, os municípios 
paulistas entram em uma nova fase, determinada 
como “Retomada Segura”. Com validade de 17 de 
agosto a 1º de novembro, estão previstas nesta 
fase medidas como o fim das restrições de horá-
rio para comércio e serviços e a ocupação de até 
100% nos estabelecimentos.

Para tanto, os protocolos sanitários devem ser 
rigorosamente seguidos, como o distanciamento 
de 1 metro entre pessoas, o uso obrigatório de 
máscara de proteção em todos os ambientes. 
As aglomerações continuam proibidas e todos 
os protocolos de higiene devem ser seguidos de 
acordo com as recomendações dos órgãos de 
saúde.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/governo-do-estado-encerra-quarentena-e-reforca-protocolos-sanitarios
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A Prefeitura Municipal dá continuidade ao 
projeto das Abelhas Nativas. O objetivo é 
levantar informações sobre esses polinizadores 
existentes nas Unidades de Conservação do 
Município e por meio da pesquisa ampliar sua 
criação no município.

Foram implantadas iscas no Parque Natural 
Municipal Petronilla Markowicz e Parque Natural 
Municipal Lago dos Padres, visando atrair 
abelhas sem ferrão, como Mandaçai, Jataí, Irai, 
Uruçu, entre outras encontradas na região. As 
abelhas coletadas são transferidas para caixas 
tradicionais em meliponários.

Outras ações de educação ambiental também 

AÇÕES VISANDO A PRESERVAÇÃO DAS ABELHAS SEM 
FERRÃO ORIUNDAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

SÃO PROMOVIDAS NO MUNICÍPIO

estão sendo planejadas com o objetivo de levar 
a informação dessa biodiversidade para a toda a 
sociedade.

Promover a reintrodução e conservação dos 
polinizadores nativos não é tarefa difícil. 
Atitudes simples podem favorecer esses insetos 
tão importantes para a vida no planeta. Seja 
através da meliponicultura, ou mesmo por meio 
do cultivo nos quintais, jardins e demais áreas 
verdes, de plantas atrativas e espécies floríferas 
e aromáticas como lavanda, manjericão, alecrim, 
lantana, orégano, coentro, penicilina e aliso, entre 
outras.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou 
nos dias 13, 14 e 15 de agosto esterilização 
cirúrgica (castração) e microchipagem em 317 
cães e gatos no bairro Matadouro, através do 
Castramóvel.

Durante os três dias, foram atendidos 138 
felinos e 179 caninos. Na ocasião, também 
foi iniciada a arrecadação de ração para 
cães e gatos. A iniciativa conjunta entre as 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Ação 
e Desenvolvimento Social (SEMADS), Segurança e 

CASTRAMÓVEL ATENDE 317 ANIMAIS 
NO FINAL DE SEMANA

NESTE ANO, MAIS DE 1100 ANIMAIS JÁ FORAM BENEFICIADOS COM O 
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA E MICROCHIPAGEM GRATUITA

Defesa Civil e Fundo Social de Solidariedade, tem 
por objetivo atender as famílias em situação de 
vulnerabilidade no município, evitando assim o 
abandono dos pets.

Desde o começo do ano, em apenas 4 campanhas 
foram realizados 1130 procedimentos 
cirúrgicos em felinos e caninos e contribuiu 
com a diminuição da média de nascimento de 
aproximadamente 3.944 animais em um período 
de 6 meses. Até o final de 2021 ainda estão 
previstas mais 13 campanhas, com expectativa 
para atender cerca de 5 mil pets.
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PEDIDOS DE DESCONTOS 
NO IPTU E ISSQN PELO 
PROGRAMA IMPOSTO 

ECOLÓGICO DEVEM SER 
FEITOS ATÉ 30 DE AGOSTO

Proprietários de imóveis residenciais e comerciais 
podem solicitar os benefícios do Programa Imposto 
Ecológico, conforme Lei Complementar nº 755, 
de 17 de setembro de 2013, regulamentada pelo 
Decreto nº 2157/2015. A Prefeitura de Bragança 
Paulista informa que, 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 imóveis residenciais e 
comerciais que adotem medidas que estimulem a 

proteção, a preservação e a recuperação do meio 
ambiente. 

SAIBA MAIS:  

LEGISLAÇÃO PREVÊ DESCONTO 
PARA OS QUE IMPLANTAREM 

MEDIDAS SUSTENTÁVEIS

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das 
Secretarias Municipais de Assuntos Jurídicos e de 
Finanças, está procedendo com as atualizações 
cadastrais dos contribuintes com base no Código 
Tributário Municipal - Lei nº 1.999/1984. Os 
contribuintes já começaram a receber a carta 
com orientações em seus endereços.

O Secretaria de Assuntos Jurídicos alerta que, 
caso haja alteração da razão social ou do ramo 
de atividade, ou ainda alterações físicas do 
estabelecimento, o contribuinte deve comunicar 

à Prefeitura, dentro de 20 dias úteis, para fins de 
atualização cadastral. Outra previsão do Código 
Tributário é que os inscritos como contribuintes 
deverão comunicar toda mudança de domicílio 
no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da 
ocorrência.

SAIBA MAIS:

PREFEITURA ENVIA 
CARTA A CONTRIBUINTES 

ORIENTANDO SOBRE 
ATUALIZAÇÃO DO 

CADASTRO FISCAL
ATUALIZAÇÃO PODE SER FEITA 

ON-LINE PELO APLICATIVO 
“CIDADÃO BRAGANTINO”

https://braganca.sp.gov.br/noticias/pedidos-de-descontos-no-iptu-e-issqn-pelo-programa-imposto-ecologico-devem-ser-feitos-ate-30-de-agosto 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-envia-carta-a-contribuintes-orientando-sobre-atualizacao-do-cadastro-fiscal 
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Governo, Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, e a FATEC Jornalista Omair 
Fagundes de Oliveira retomaram a parceria do 
projeto de Inclusão Digital CATEC (Centro de 
Acesso à Tecnologia), com inscrições gratuitas 
para o curso de “Tecnologia para apoio ao 
Comércio”.

A princípio, o curso será on-line (até o final 
de dezembro de 2021), em razão das regras 
sanitárias existentes. O CATEC fica no piso 
superior do Mercado Municipal Waldemar de 
Toledo Funck, no Centro (Rua Coronel Teófilo 
Leme, 1.240).

O curso de Tecnologia para apoio ao Comércio 
terá início em 30 de agosto, com duas opções 
de turmas. As aulas são gratuitas e on-line. Os 
inscritos na turma 1 terão aulas às segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 9h. A turma 2 será às 

segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h.
O pré-requisito para as aulas é ter conhecimento 
básico de informática (criação de pastas e 
arquivos).
As inscrições gratuitas podem ser feitas no link 
abaixo: 

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSO GRATUITO DE 
“TECNOLOGIA PARA APOIO AO COMÉRCIO”

CURSO COMEÇARÁ EM 30 DE AGOSTO E SERÁ MINISTRADO PELO CATEC

Na manhã de terça-feira (17/08), a Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, 
participou de uma reunião com o Governo do Estado 
de São Paulo e confirmou a adesão do município ao 
Programa Bolsa Trabalho, lançado nesta quarta-feira 
(18/08).

Com investimento de R$ 80 milhões do Governo de 
SP, o Programa Bolsa Trabalho vai oferecer bolsas no 
valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem 
atividades de trabalho em órgãos públicos 

municipais e estaduais. A carga horária será de 4 
horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício 
poderá ser pago por cinco meses consecutivos. 
Além disso, os participantes realizarão um curso 
de qualificação profissional e receberão apoio 
à empregabilidade, por meio dos Postos de 
Atendimento ao Trabalhador (PATs).

SAIBA MAIS: 

BRAGANÇA PAULISTA ADERE AO PROGRAMA 
BOLSA TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO

O PROGRAMA TERÁ DURAÇÃO 
DE 5 MESES E ATENDERÁ 

CIDADÃOS DESEMPREGADOS 
COM BOLSA-AUXÍLIO DE R$ 

535, ALÉM DE CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO VIRTUAL E 

OUTROS BENEFÍCIOS

http://www.fatecbpaulista.edu.br/noticia/cursos-gratuitos-do-catec-estao-com-as-inscricoes-abertas.
https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-adere-ao-programa-bolsa-trabalho-do-governo-do-estado 
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https://cutt.ly/mQDah2C

