NAA É O 65º PRÉDIO ESCOLAR
REFORMADO E ENTREGUE A POPULAÇÃO

Em continuidade aos trabalhos que a Prefeitura vem
executando em prol da educação do município, na
última sexta-feira (06/08) foi entregue o 65º prédio
reformado à comunidade escolar. Desta vez, o prédio
contemplado e que recebeu as benfeitorias foi o Núcleo
de Apoio à Aprendizagem (NAA) “Letícia Teresinha
Pimentel de Almeida Brandi”, no Jardim Dr. Júlio de
Mesquita Filho.
O local que demandava cuidados, passou por diversos
trabalhos de reforma realizados pela equipe de

2

manutenção como a pintura geral do prédio, pintura
do gradil, manutenção nas instalações elétricas e
hidráulicas, além dos novos mobiliários, substituição e
colocação de lâmpadas em LED, dentre outros.
O NAA é uma unidade que oferece atendimento
especializado para alunos da Rede Municipal de
Ensino, que possuem deficiências ou dificuldades de
aprendizagem. O núcleo é composto por frentes de
trabalho divididas em equipes de técnica de inclusão,
multidisciplinar, pedagógica, além da administrativa.
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ARRASTÕES DE LIMPEZA RETORNAM NO SÁBADO

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria de Saúde e Divisão de Vigilância
Epidemiológica, com o apoio da Secretaria de
Serviços, retoma neste sábado (14/08), das 7h30
às 17h, a operação “Arrastão de Limpeza”, nos
bairros Planejada (1, 2 e 3), Parque dos Estados e
Jardim Julieta Cristina.
Para que o serviço ocorra de forma eficaz, a
Prefeitura solicita aos moradores que coloquem
os materiais inservíveis e entulhos ensacados, em
frente às suas casas, na noite em que antecede o
arrastão de limpeza, ou seja, na sexta-feira, para
que sejam recolhidos no dia da ação.

ACOMPANHANDO O PLANO
SÃO PAULO PREFEITURA
DECRETA NOVAS MEDIDAS

De 2017 a 2021, a Prefeitura realizou 100
Arrastões, passando 471 vezes nos bairros da
cidade, com a retirada de 1.395 caminhões com
materiais inservíveis ou que sirvam de criadouro
para o mosquito Aedes aegypti.
É importante que a população ajude a identificar
e a eliminar os criadouros como latas de lixo
descobertas, baldes, tonéis descobertos,
garrafas pet, pratinhos de plantas, pneus, dentre
outros. Acabar com os focos do mosquito da
dengue, zika e Chikungunya é com você, comigo,
com todo mundo. Quando cada um faz a sua parte,
o mosquito não tem vez.

Acompanhando as atualizações das
determinações previstas no Plano
São Paulo de Retomada Econômica e
Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), anunciadas pelo Governo do
Estado de São Paulo, a Prefeitura de
Bragança Paulista divulgou o Decreto Municipal 3.711/2021, com novas
medidas para o município.
SAIBA MAIS:
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INICIADAS OBRAS NA AVENIDA
ATÍLIO MENIN

Mais uma obra muito aguardada pela população acaba
de ser iniciada. No início da semana começaram a ser
executados os trabalhos de infraestrutura urbana
e duplicação da Avenida Atílio Menin, via que é um
dos principais acessos a bairros como Jardim Águas
Claras, Conjunto Habitacional Henedina Cortez, Menin,
Residencial Vem Viver, entre outros.

A Avenida Atílio Menin foi aberta há anos para
duplicação e pavimentação, no entanto, sem receber
infraestrutura, o local começou a apresentar erosões.
A Prefeitura está investindo para que a via receba
toda a infraestrutura adequada. A obra está sendo
executada com recursos oriundos do Fundo de
Saneamento Básico e Tesouro Municipal.

No local já estão sendo realizados os trabalhos de
drenagem de águas pluviais, com a escavação para
implantação dos tubos de drenagem pluvial e a
construção de bocas de lobo. A obra ainda contempla
a implantação de guias e sarjetas, poços de visita,
calçadas e a pavimentação asfáltica da via. A empresa
responsável pela execução das atividades no local é a
A3 Terraplanagem e Engenharia.

Com o andamento dos trabalhos no local, tão logo
a população da região será beneficiada com as
mudanças, que trarão mais fluidez e segurança
viária à avenida. A Prefeitura está empenhada em
promover cada vez mais melhorias, pensando no bemestar, segurança e qualidade de vida da comunidade
bragantina.
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ESCOLA NO CONJUNTO
HABITACIONAL MARCELO STEFANI
É A 66ª REFORMADA NO MUNICÍPIO

Nesta sexta-feira (13/08), a Prefeitura de
Bragança Paulista realizou a entrega da reforma
da Escola Municipal Professora Marisa Valério
Pinto, localizada à R. Benedito Luiz Afonso, nº
160, no Conjunto Habitacional Marcelo Stefani.
Este é o 66º prédio escolar revitalizado desde
2017 pela Administração Municipal.

Os serviços foram realizados pela equipe da
Secretaria Municipal de Educação e foram feitos
os seguintes trabalhos: reparos hidráulicos e
elétricos, revisão do telhado, limpeza das calhas,
substituição pelas lâmpadas de led, revisão de
piso, serviços de jardinagem e limpeza e cote
de mato.
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AQUISIÇÃO DE DRONE PARA AÇÕES DE
SEGURANÇA NO MUNICÍPIO
Na última sexta-feira (06/08), a Prefeitura de
Bragança Paulista realizou a entrega de um drone
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil, ampliando as
ações para garantir a segurança da população
do município.
A aquisição do equipamento será de grande
importância tanto nas ações de segurança em
apoio à Guarda Civil Municipal (GCM), quanto nos
trabalhos da Defesa Civil, ajudando na fiscalização de festas clandestinas em apoio aos fiscais
da vigilância sanitária, e no trabalho da “Operação
Bairro Seguro”.
“O drone nos ajudará e muito no trabalho que vem
sendo desenvolvido constantemente pela equipe
de fiscalização, coibindo aglomerações na área
urbana e rural do município. Mais um importante
benefício obtido pela Administração Municipal”,

disse em entrevista o Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival F. Bertin.
A segurança da cidade é uma das principais preocupações e prioridades da Prefeitura Municipal,
que constantemente vem desenvolvendo ações
e buscando investimentos, para promover e garantir a seguridade de cada cidadão do município.

BRAGANÇA PAULISTA
PARTICIPA DE
LANÇAMENTO
DOS PROGRAMAS
AGROSP+SEGURO E
MUNICÍPIO AGROSP
Na manhã da última quinta-feira (12/08), o Governo
do Estado anunciou o lançamento dos programas
AgroSP+Seguro e Município AgroSP, além da liberação
de R$ 215 milhões para linhas de crédito e seguro
rural.
Os anúncios e entregas foram realizados em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com
as presenças do Governador do Estado de São Paulo João Dória, Vice-Governador Rodrigo Garcia e do
Secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar
Borges.
O Programa AgroSP+Seguro vai garantir mais segurança no campo, em uma ação conjunta com os
municípios. O Governo de SP vai entregar viaturas
específicas para o trabalho de ronda na zona rural. Na
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primeira fase, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai enviar 250 caminhonetes a municípios em
diversas regiões do estado.
Já o programa Município AgroSP tem como objetivo
fomentar a implantação de políticas públicas voltadas para o setor do agronegócio de cada município,
além de incentivar as prefeituras na ampliação das
ações para melhorar as condições de vida dos moradores da área rural. No primeiro ciclo do programa,
508 das 645 cidades do Estado estão aptas a participar do programa.
SAIBA MAIS:
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PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
COMPLEMENTA KIT DE UNIFORME ESCOLAR
COM JAQUETA
OS UNIFORMES
DE INVERNO
FORAM
ENTREGUES EM
JULHO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio
da Secretaria de Educação, iniciou na sextafeira, 6 de agosto, a entrega de jaqueta que
complementa o kit de uniforme escolar de
inverno.
Todos os alunos a partir dos dois anos de
idade receberão a jaqueta (não há fabricação
de numeração menor). No início de julho, a
Secretaria Municipal de Educação deu início
à distribuição dos uniformes de inverno para
os cerca de 15 mil alunos matriculados na

Educação Infantil e Ensino Fundamental da
Rede Municipal. O kit foi composto por camiseta
manga longa, calça e blusão de frio. Agora, os
alunos terão também a jaqueta.
Em fevereiro, os alunos receberam os uniformes
de verão, compostos por camisetas de manga
curta e uma bermuda ou short-saia.
SAIBA MAIS:

ESTADO ANUNCIA AUXÍLIO DE R$ 600 PARA 30
MIL ALUNOS DO NOVOTEC EXPRESSO E CURSOS
PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS
O Governador João Doria e o Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciaram nesta quinta-feira (12), no Palácio
dos Bandeirantes, ações que beneficiam os jovens
de todo o estado durante as comemorações do Dia
Internacional da Juventude. A primeira foi o lançamento de uma bolsa-auxílio de R$ 600 (4 parcelas
mensais de R$ 150) a estudantes de ensino médio da
rede pública estadual, de 14 a 24 anos, matriculados
no Novotec Expresso, que terá duração de quatro
meses.
O Novotec é oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria
com a Secretaria de Educação com apoio das ETECs
e FATECs do Centro Paula Souza e de fornecedores

privados. O programa oferece 37,8 mil vagas em 28
cursos de qualificação profissional em quatro áreas:
Gestão, TI, Design e Meio Ambiente.
A modalidade será ofertada nos formatos presencial
ou remoto, a depender do que estiver disponível em
cada região e da escolha do jovem. As aulas remotas
são feitas ao vivo por meio de plataformas digitais
e os encontros presenciais são feitos na unidade de
ensino escolhida durante a inscrição.
SAIBA MAIS:
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FESTIVAL
PARTICIPE DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE
BRAGANÇA PAULISTA – EDIÇÃO ESPECIAL
“FESTIVAL DA LINGUIÇA ARTESANAL”
EDIÇÃO ESPECIAL DO FESTIVAL ACONTECERÁ DE 07 A 30 DE
SETEMBRO NOS ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES
Com o intuito de divulgar, promover e valorizar a
gastronomia local, a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo,
abre as inscrições do Festival Gastronômico de
Bragança Paulista – edição especial “Festival da
Linguiça Artesanal”.
Neste ano, em virtude do novo Coronavírus, o
evento foi reformulado e acontecerá em um
formato especial. De 16 de agosto a 01 de setembro, todos os estabelecimentos gastronômicos
e meios de hospedagem poderão inscrever sua
receita utilizando obrigatoriamente a linguiça
bragantina para os pratos salgados e o café para
os doces.
As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas
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através deste link (https://cutt.ly/mQDah2C)
até às 23h59 de 01 de setembro. Cada estabelecimento poderá participar com uma receita
doce ou salgada, devendo ter um nome, único
e exclusivo.
Todos os pratos inscritos estarão disponíveis
à população de 07 a 30 de setembro nos estabelecimentos participantes via delivery ou
refeição no local. Além de saborear as receitas,
o público participante poderá avaliar os pratos e
receitas utilizando os seguintes critérios: sabor,
apresentação, criatividade e atendimento. O
formulário de avaliação será fornecido após o
período de inscrições dos estabelecimentos e
os vencedores do concurso serão anunciados no
dia 09 de outubro.
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ABERTO CADASTRO PARA EXPOSIÇÕES NO CENTRO
CULTURAL TEATRO CARLOS GOMES

AÇÃO VISA CATALOGAR OS ARTISTAS VISUAIS PARA FUTURAS
EXPOSIÇÕES NO ESPAÇO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre cadastro municipal
para artistas visuais interessados em expor suas
obras no Centro Cultural Teatro Carlos Gomes.
Para cadastrar sua exposição é necessário acessar
o formulário on-line (https://forms.gle/5b5dMPTzFQ1X55uf8) e preencher a ficha de inscrição. Vale

frisar que a inscrição neste formulário não gera automaticamente obrigatoriedade na contratação.
Serão aceitas mostras nas seguintes linguagens:
desenho, pintura, escultura, fotografia, entre outros.
Os artistas poderão inscrever-se mais de uma vez,
desde que apresentem exposições distintas.

FUNDO SOCIAL LANÇA CAMPANHA PARA
ARRECADAR BOLAS E GULOSEIMAS PARA O MÊS
DAS CRIANÇAS
Com o objetivo de proporcionar mais alegria
às crianças e famílias em situação de
vulnerabilidade do município, a Prefeitura de
Bragança Paulista, por meio do Fundo Social
de Solidariedade, está lançando a Campanha
do Mês das Crianças 2021, com o tema: “A sua
doação fará a diferença “.
O Dia das Crianças é uma data comemorada em
diferentes países. A escolha desta data se deu
porque nesse mesmo dia, no ano de 1959, o
UNICEF oficializou a Declaração dos Direitos da
Criança. Nesse documento, se estabeleceu uma
série de direitos válidos a todas as crianças do
mundo como alimentação, amor e educação. A
data virou tradição porque conseguiu tocar o
lado emocional das pessoas. E o presente dado
à criança passa a ser um símbolo desta estima.
O objetivo da campanha é arrecadar bolas
e guloseimas para presentear as crianças
carentes do Município.
Quem quiser fazer parte dessa ação para o mês

das Crianças, deverá entrar em contato com o
Fundo Social que fica na rua Dr. Freitas, 835, Bairro
do Matadouro, pelos telefones 4035-0010 ou 40350014, ou ainda pelo e-mail fundosocia@braganca.
sp.gov.br.
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BRAGANÇA
PAULISTA RECEBE
REPASSE DE R$
62 MIL VOLTADOS
À ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Na última segunda-feira (09/08), o Governo do
Estado de São Paulo realizou uma solenidade
no Palácio dos Bandeirantes e anunciou o
repasse de R$ 9,8 milhões para 406 municípios
paulistas, dentre eles Bragança Paulista, que
foi contemplada com R$ 62 mil. A verba será
destinada ao pagamento de benefícios eventuais
à população em situação de vulnerabilidade
social.

evitando o agravamento da vulnerabilidade
social. São exemplos de benefícios eventuais:
Auxílio-natalidade, funeral, alimentação, suporte
para enfrentamento de situações de calamidade
pública, acesso à documentação, entre outros.
No município, esses benefícios são oferecidos
e supervisionados pela Secretaria Municipal de
Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS).
SAIBA MAIS:

Os benefícios eventuais são instrumentos da rede
socioassistencial que visam prevenir e promover
o enfrentamento de situações provisórias que
possam fragilizar o indivíduo e sua família,

CURSOS DO PROGRAMA
EMPREENDA RÁPIDO
QUALIFICA 160 ALUNOS
A Prefeitura de Bragança, por meio do Fundo
Social de Solidariedade, em parceria com o SENAI e
SEBRAE, continua realizando cursos de qualificação
profissional através do Programa Empreenda
Rápido Técnico, dando oportunidades para quem
busca uma nova atividade ou quer aprimorar os
conhecimentos em diversas áreas específicas.
As aulas dos cursos estão sendo presenciais e
acontecem no Senai/Bragança, que fica no Polo
Industrial do Jardim da Fraternidade, na Avenida
Ernesto Vaz de Lima, 570. Os cursos realizados são:
Técnica em produção de vídeos em Redes Sociais;
Modelagem de saias, shorts e calças feminina;
criação e produção de imagem para mídias sociais;
preparação para instalações de linhas elétricas;
10

desenvolvimentos de aplicativos para android;
entre outros.
SAIBA MAIS:
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MAIS DE R$ 3 MILHÕES FORAM
INVESTIDOS PARA A RENOVAÇÃO DA
FROTA DA SAÚDE

Na busca por investimentos para melhorar o
atendimento, a infraestrutura e as condições da
saúde pública, a Prefeitura de Bragança Paulista,
por meio da Secretaria de Saúde, recebeu diversas emendas. De janeiro de 2017 a junho 2021, a
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista investiu R$ 3.026.406,00 de emendas parlamentares
e pelo contrato com a Caixa Econômica Federal,
através do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA.

pois todas estavam sucateadas e tendo em
vista o grande número de atendimentos realizados no município e região bragantina. Já para o
Programa de Transporte Agendado – PTA, foram
compradas 08 ambulâncias para o transporte
das pessoas que necessitam realizar consultas,
exames, tratamentos, cirurgias, transplantes e
internações em outras cidades.
SAIBA MAIS:

Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
192, foram adquiridas 09 ambulâncias novas,
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VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL SÃO
INSPECIONADOS PARA COMBATE A
FUMAÇA PRETA

RESULTADOS SÃO ENCAMINHADOS
PARA A SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO
A Prefeitura de Bragança Paulista, por
meio da Secretaria do Meio Ambiente, vem
desenvolvendo ação de combate à fumaça preta
visando contribuir com a redução da emissão de
poluentes atmosféricos, gases do efeito estufa
e melhorar a qualidade do ar no município.
A medida envolve inspeção da frota movida
a diesel de propriedade da Prefeitura e
terceirizada, englobando tratores, máquinas,
caminhões, ambulâncias, entre outros, por
meio de avaliação utilizando a “Escala de
Ringelmann”, método que quantifica a emissão
de acordo com a densidade da fumaça.
As avaliações são realizadas pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e todos os veículos
inspecionados e aprovados recebem o Selo de
Inspeção de Controle da Fumaça Preta.
Os resultados da ação são encaminhados à
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo e fazem parte do Programa Município
Verde Azul.
12
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REALIZADO MONITORAMENTO DAS ÁREAS
CONTAMINADAS NO MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA TEM 19 ÁREAS, ENTRE CONTAMINADAS E
REABILITADAS, CONFORME DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTROLE
E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CETESB.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, está
monitorando as áreas contaminadas situadas
no Município. A ação atende a uma das diretivas
estipuladas no Programa Município VerdeAzul,
do Governo do Estado de São Paulo.
Bragança Paulista tem 19 áreas nessas
condições, entre contaminadas e reabilitadas,
conforme divulgação da Diretoria de Controle
e Licenciamento Ambiental da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
órgão responsável pelo gerenciamento
dessas áreas no Estado. O gerenciamento visa
minimizar os riscos aos quais estão sujeitos a
população e o meio ambiente.
De acordo com os dados levantados e
mapeamento elaborado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, a maioria das
áreas está na malha urbana. Apenas dois
pontos verdes estão situados em área rural,
enquadrados como áreas em processo de
remediação.
Uma área contaminada é um terreno,
instalação, edificação ou benfeitoria onde há
comprovadamente poluição ou contaminação
causada pela introdução de quaisquer
substâncias ou resíduos que nela tenham
sido depositados, acumulados, armazenados,
enterrados ou infiltrados de forma planejada,
acidental ou até mesmo natural. O processo

de identificação dessas áreas envolve uma
avaliação preliminar, investigação confirmatória,
investigação detalhada, avaliação de risco
e ações para reabilitação da área, até as
concentrações das substâncias detectadas
atingirem níveis aceitáveis para uso pretendido
futuro.
Das 19 áreas monitoradas na cidade, 16 são
postos de combustíveis (situados em diversos
bairros), sendo que a fonte de contaminação
está na armazenagem e infiltração. Os principais
meios impactados são o subsolo e as águas
subterrâneas. Do total de áreas identificadas,
quatro já estão em processo de monitoramento
para encerramento; três estão sob investigação;
uma está contaminada com risco confirmado;
seis estão em processo de remediação e cinco
reabilitadas para o uso declarado.
As medidas adotadas nas áreas que passam pelo
processo de remediação visam a eliminação dos
contaminantes, a contenção do processo de
contaminação ou o isolamento da área, de acordo
com as características específicas de cada local.
Enquanto as que passam por monitoramento
para encerramento já foram recuperadas e
trabalha-se pela manutenção das concentrações
em níveis aceitáveis. As reabilitadas para uso
declarado já foram submetidas às medidas de
intervenção e têm restabelecido o nível de risco
aceitável.
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BRAGANÇA PAULISTA
ATINGE O MAIOR
INDICADOR DO IPM DA
HISTÓRIA
No últimos 5 anos, o município teve um crescimento
de 15,91% no índice
A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento
(SEFAZ) divulgou os índices de participação dos
municípios paulistas no produto da arrecadação do
Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços
(ICMS), para aplicação no exercício de 2022. De
acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, este
é o maior índice desde que começou o registro.
Pelo 5º ano consecutivo, Bragança aumentou sua
receita do ICMS estadual. O índice apresentado é o
maior indicador da história de Bragança Paulista. Nos
últimos 5 anos, o município teve um crescimento de
15,91% no IPM.
O índice apresentado para 2022 (0,32022637) é
3,68% maior que o deste ano (0,30886924). Essa
diferença representa cerca de R$ 15 milhões a
mais que o município receberá de ICMS no próximo

ano. Com esse novo índice, Bragança Paulista terá
mais recursos, pois aumentou a fatia do ‘bolo’ da
receita estadual. Com isso, são mais investimentos
para Saúde e Educação e para dar continuidade ao
programa de recapeamento asfáltico e manutenção
da cidade em geral.
SAIBA MAIS:

INICIADAS TRATATIVAS
PARA ADQUIRIR ÁREA DO
ANTIGO PREVENTÓRIO,
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
DA CIDADE
A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria Chefia de Gabinete, iniciou as tratativas
para o município adquirir o prédio que por muitas
décadas foi o Preventório Imaculada Conceição, que
é um patrimônio histórico da cidade.
Após a desativação do Preventório, o Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
de Bragança Paulista (CONDEPHAC), que é o órgão
municipal responsável por definir política de
defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural
da cidade, tombou o prédio declarando-o como
patrimônio público, que atualmente está desativado
e é administrado pela Fundação Vida e Esperança
(FVE), que é a nova denominação da Fundação Obra
de Preservação dos Filhos de Tuberculose. A FVE,
que é gerida com o Instituto Claré, missionários
claretianos, é uma congregação católica que está
instalada há mais de 100 anos no Brasil e realiza
serviços sociais que atendem famílias em situação
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de vulnerabilidade, dando suporte alimentar, social,
psicológico e jurídico.
SAIBA MAIS:
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da
Secretaria de Finanças, está aprimorando o
Portal da Transparência e acaba de ampliar as
informações disponíveis ao público. São 16 novos
itens no site oficial (https://www.braganca.
sp.gov.br/).
Já estavam disponíveis para consulta no Portal
da Transparência o acompanhamento de
Receitas, Despesas, Recursos Humanos (onde
estão lotados os servidores), Imprensa Oficial,
Licitações (acesso a publicações), Concorrência
Pública, Atas e Contratos Vigentes, Chamada
Pública, Leilão, Carta Convite, Tomada de Preço,
Chamada Pública -PMI Edital e Consultas Públicas.
Os novos itens já disponíveis são: Acesso às
Prestações de Contas, consulta a repasses
federais e estaduais (Transferências Federais e
Transferências Estaduais), Plano SIAFIC (Sistema
Único e Integrado de Execução Orçamentária),
Audiências Públicas, Glossário 1, Glossário 2, RGF
(Relatório de Gestão Fiscal), RREO (Relatório
de Execução Orçamentária), ODS (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável), Lei Orçamentária
Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias,

Atualização Cadastral, Plano
Orçamento Participativo e Balanços.

Plurianual,

Uma das novidades, o Glossário (dividido em duas
partes), traz explicações sobre o significado dos
termos técnicos utilizados pela Administração
Municipal, para fins de consulta dos cidadãos
bragantinos e demais interessados.
Em atendimento às recomendações do TCESP
(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo),
foram divulgados os ícones RGF e RREO. Já no
ícone ODS, da ONU (Organização das Nações
Unidas), é possível observar as definições e
implantações pela municipalidade dentro dos
instrumentos de planejamento do PPA (Plano
Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
e LOA (Lei Orçamentária Anual), além das ações
das secretarias municipais.
No site oficial da Prefeitura (https://www.
braganca.sp.gov.br/), basta clicar no ícone
Transparência Pública e em seguida em Portal
da Transparência. O link direto do Portal é o
https://bragancapaulista.giap.com.br/apex/
pmbp/f?p=839:1
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