


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA2

RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS RECANTO 
ELIZABETH E HENEDINA CORTEZ ESTÃO 

SENDO RECAPEADAS

Oferecer cada vez mais infraestrutura urbana a toda 
cidade tem sido uma das principais demandas que 
a Administração Municipal tem buscado atender. 
Iniciando 2022 a todo vapor e dando continuidade 
aos trabalhos realizados em todo município, ruas e 
avenidas dos bairros Recanto Elizabeth e Conjunto 
Habitacional Henedina Cortez estão passando pelo 
recapeamento asfáltico.
Os trabalhos de aplicação de asfalto estão sendo 
executados sob responsabilidade da Prefeitura de 
Bragança Paulista, com a massa asfáltica cedida 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (SABESP), por meio de uma contrapartida 
oriunda do contrato firmado entre o município e a 
SABESP.
No Conjunto Habitacional Henedina Cortez foram 

contempladas e estão recebendo nova malha 
asfáltica as vias: Alameda Antônio Cursi, Rua José 
Paulo Bigon, Rua Olympio Bars, Rua Maria O. F. 
Braga, Rua Agenor de Carvalho (trecho), Rua Anna 
Vasconcelos Molinari, Rua Julia de Santis Segur, 
Rua Odilon P, Tiozzi e a Rua José Ribeiro da Silva. Já 
no Recanto Elizabeth estão sendo recapeados os 
seguintes locais: Rua Portugal, Rua Dinamarca, Rua 
Suíça e a Rua Padre Vitor.
São mais de 17 mil m² de asfalto novo nas vias 
que estão sendo recapeadas nos dois bairros. No 
decorrer dos próximos dias outras ruas e avenidas 
também passarão pelo mesmo serviço e em breve 
estarão condições cada vez melhores para atender a 
comunidade bragantina.
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OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 
CENTRAL NA RUA RINZO AOKI CAMINHA 

PARA CONCLUSÃO

Em continuidade às melhorias viárias que 
estão sendo realizadas em diversos pontos do 
município, mais uma importante obra em prol da 
segurança no trânsito está em fase conclusiva, 
desta vez na Rua Rinzo Aoki, na região dos bairros 
Vila Bianchi e Tanque do Moinho.

A via é um dos principais corredores viários 
de grande fluxo, que interliga a Rodovia João 
Hermenegildo de Oliveira à Rodovia Capitão 
Barduíno. No local foi implantado no trecho entre 
as Ruas Antônio Siriani e a Epifânio Vilaça um 
canteiro central, além de um dispositivo em gota 
na altura do entroncamento com a Rua Jorge 
Pereira de Lima e a Rua São Vicente de Paula. A 

empresa responsável pela execução da obra é a 
Gestor Engenharia.

Em março de 2021, a região recebeu a implantação 
de um dispositivo de segurança no entroncamento 
da Rua Rinzo Aoki com a Alameda XV de Dezembro, 
no Tanque do Moinho. A rotatória instalada 
disciplina as conversões dos veículos e traz maior 
segurança, reduzindo o índice de acidentes e 
mortes naquele trecho.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/obra-de-implantacao-de-canteiro-central-na-rua-rinzo-aoki-caminha-para-conclusao 
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Foi sancionada nesta sexta-feira (21/01), 
a Lei Complementar 930/21, que concede 
reajuste salarial de 21% aos funcionários 
públicos municipais. Além da adequação 
salarial, os servidores terão aumento de 34% 
no vale-alimentação, que passará a R$ 700,00, 
bonificações das festividades da Páscoa, do Dia 
do Funcionário Público Municipal e do Natal, e 
direito a três faltas abonadas. Esse é o maior 
reajuste salarial aos funcionários públicos nos 
últimos anos.

Ficou estabelecido o reajuste de 21%, aplicados 
sobre os salários praticados em abril de 2022, a 
todos os servidores públicos municipais, a partir 
de 1º de maio de 2022. Também foi concedido 
reajuste de 34% do crédito no vale-alimentação, 
que passará para R$ 700,00. Além disso, a 
Prefeitura concederá a todos os servidores 
públicos municipais, ativos, inativos, aposentados 

e pensionistas, inclusive aos comissionados, 
alimentos alusivos às festividades da Páscoa (R$ 
50,00), do Dia do Funcionário Público Municipal 
(R$ 50,00) e do Natal (R$ 100,00) por servidor.  
Por fim, será mantido o benefício das faltas 
abonadas para o exercício de 2022, salientando 
que os servidores municipais serão beneficiados 
com três faltas abonadas para o período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2022.

A correção salarial e do vale-alimentação não 
ocorria desde 2019 por força da Lei Federal 
nº 173/2020, que congelou qualquer tipo de 
aumento e a concessão de benefícios devido ao 
enfrentamento da pandemia de Covid-19.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-concede-maior-reajuste-salarial-aos-funcionarios-publicos-municipais-nos-ultimos-anos
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, informa 
à população que a partir das 13h, desta terça-
feira (18/01), serão abertas as inscrições para 
solicitação de vagas para o Berçário e Ensino 
Infantil I, II e III das creches “Monsenhor José Lélio 
Mendes Ferreira”, no Jardim São Miguel e “Marice 
Toledo Leme Suarez”, no Conjunto Habitacional 
Henedina Cortez.

As vagas disponíveis são para crianças com idade 
entre 4 meses e 3 anos. Para se candidatar às 
vagas, pais e/ou responsáveis deverão acessar 
o site da Prefeitura (https://www.braganca.
sp.gov.br/), na aba Secretarias Municipais, em 
Educação, para preencher um formulário de 
inscrição ou acessar diretamente o link: https://

EDUCAÇÃO DISPONIBILIZA FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
VAGA PARA BERÇÁRIO E ENSINO INFANTIL NAS NOVAS CRECHES 

DOS BAIRROS JARDIM SÃO MIGUEL E HENEDINA CORTEZ

w w w. b ra g a n c a . s p . g o v. b r/ i n s c r i c o e s - d e -
transferencias-da-rede-municipal-de-ensino.

SAIBA MAIS: 

Durante os meses em que a Rede Municipal de Ensino 
adotou as aulas remotas, devido à pandemia de 
Covid-19, foram entregues 39.390 kits de alimentos 
aos alunos cujas famílias estão cadastradas nos 
programas sociais do Governo Federal.

No ano de 2020, quando começou a pandemia e as 
aulas presenciais foram canceladas, adotando-se 
o ensino remoto, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Educação, entregou 
28.890 kits de alimentos entre os meses de maio a 
dezembro. Em 2021, foram entregues 10.500 kits, 
nos meses de março, abril e julho.

Com o retorno das aulas presenciais em agosto de 
2021, os alunos voltaram a receber a alimentação 
escolar nas unidades de ensino. Em 2022, haverá 

EDUCAÇÃO ENTREGOU CERCA DE 40 MIL KITS DE 
ALIMENTOS DURANTE AULAS REMOTAS

Com a volta às 
aulas presenciais, 
alunos voltarão a 

receber a merenda 
escolar

a entrega dos kits no final de janeiro. A partir de 
fevereiro, haverá alimentação nas escolas com a 
volta às aulas.

Os kits foram distribuídos pelas escolas municipais 
aos estudantes pertencentes às famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, uma vez 
que a legislação só permite que a Secretaria de 
Educação utilize recursos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), cujo quantitativo 
financeiro garante a aquisição de kits para 
atendimento desse público específico.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-disponibiliza-formulario-de-solicitacao-de-vaga-para-bercario-e-ensino-infantil-nas-novas-creches-dos-bairros-jardim-sao-miguel-e-henedina-cortez 
https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/educacao-entregou-cerca-de-40-mil-kits-de-alimentos-durante-aulas-remotas 
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PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA 
58 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Com o intuito de oferecer cada vez mais oportu-
nidades de capacitação à população bragantina, 
a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade, disponibilizará 58 
cursos profissionalizantes gratuitos. As inscri-
ções poderão ser realizadas no período do dia 
17/01 ao dia 18/02.

Serão oferecidos cursos voltados ao setor da 
beleza, acessórios, artesanatos, moda, empre-
endedorismo, idiomas, customização, inserção 
ao mercado de trabalho, robótica, arteterapia, 
dentre outros. Os munícipes interessados pode-
rão se candidatar em até duas opções de cursos, 
no entanto, os mesmos frequentarão apenas 
uma modalidade, conforme quantidades de va-

gas disponíveis por curso. As aulas acontecerão 
nos períodos matutino, vespertino e noturno, 
com cargas horárias que poderão variar entre 
40 e 60 horas.

As inscrições deverão ser feitas no Fundo Social, 
bem como no Centro Cultural Geraldo Pereira, 
nos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) Águas Claras, Santa Libânia, Anchieta e 
Planejada ou ainda através do seguinte link: (ht-
tps://forms.gle/SRRrBGgQdZKu8L939).

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-abre-inscricoes-para-58-cursos-profissionalizantes
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CONTRA A COVID-19 É INICIADA EM 
BRAGANÇA PAULISTA

Na tarde desta última segunda-feira 
(17/01), logo após a abertura de 
agendamento, a Prefeitura de Bragança 
Paulista deu início à vacinação de crianças 
de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A primeira 
criança do município a ser vacinada foi 
Rebeca, de 9 anos. Na sequência, o garoto 
Pedro, de 10 anos, recebeu o imunizante.

Ao todo, 11 crianças receberam a 
imunização. De acordo com a Norma 
Técnica do Governo do Estado, deve-se 
aguardar 20 minutos após a aplicação da 
dose para que sejam observadas qualquer 

reação adversa durante esse breve 
período. Na ocasião, nenhuma criança 
apresentou qualquer reação adversa. A 
vacinação ocorreu na Unidade Básica de 
Saúde Vila Davi e segue até sexta-feira 
(21/01). Já na terça e quarta-feira, a 
vacinação também ocorrerá na Academia 
da Saúde – Parque dos Estados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/vacinacao-das-criancas-contra-a-covid-19-e-iniciada-em-braganca-paulista
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SAÚDE DIGITAL: ATENÇÃO AO CADASTRO E USO CORRETO DA 
VIDEOCHAMADA AGILIZAM O ATENDIMENTO

O Saúde Digital, sistema de telemedicina de Bragança 
Paulista, começou a funcionar na última sexta-feira 
(14/01), com agendamento de consultas on-line para 
usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), em casos 
de sintomas de síndrome gripal e Covid-19. Os pa-
cientes devem, no entanto, ficar atentos a algumas 
informações, para que o atendimento seja realizado 
com sucesso.
Ao acessar o sistema é preciso preencher um cadas-
tro, com os dados corretos, especialmente o ende-
reço de e-mail. Deve ser colocado um e-mail válido e 
que o paciente acesse com frequência, pois a confir-
mação da consulta e o link para a videochamada são 
exclusivamente pelo e-mail informado.
Também é preciso ficar atento ao número do Cartão 

É fundamental inserir os dados corretos durante cadastro, 
especialmente o e-mail

do SUS. Quem não sabe o número pode consultar on-
-line no Conect SUS –  https://conectesus-paciente.
saude.gov.br e quem não tem o cartão ainda deve ir 
até um posto de saúde para fazer.
É fundamental que o paciente participe da videocha-
mada no dia e horário marcados. A falta tira a vaga de 
outros pacientes que necessitam do agendamento. 
Caso o paciente não precise mais da consulta deve 
desmarcar com antecedência no sistema, desta for-
ma, abre a vaga para quem precisa.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/saude-digital-atencao-ao-cadastro-e-uso-correto-da-videochamada-agilizam-o-atendimento 
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PREFEITURA INVESTIRÁ MAIS DE R$ 232 MIL EM 
EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
HAVERÁ A EXPANSÃO DE REDE EM MAIS DE 
3 KM E SERÃO INSTALADAS 135 LUMINÁRIAS 
PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

A Prefeitura de Bragança Paulista segue inves-
tindo na ampliação da rede de energia e ilumina-
ção no município, garantindo maior bem-estar e 
segurança aos moradores.

No total, mais 16 locais de Bragança Paulista se-
rão beneficiados com o serviço público, com a 
expansão de rede em mais de 3km, além da ins-
talação de 135 luminárias pela concessionária 
de energia elétrica,  a Energisa. O investimento 
total é de R$ 232.294,98.

Os locais que serão contemplados, são: Estrada 
Municipal Vereador Álvaro Alessandri, Campo 
Novo; Rua das Cerejeiras, Tanque do Moinho; 
Rua Três, Loteamento Santo André; Rua Marti-
nópolis, Torozinho; Rua Professor Gilberto Ven-

turin, Planejada III; Rua Elias Berbari, Vila Berbari; 
Rua Fernando Guimarães, Jardim Morumbi; Rua 
José Santos da Rocha, Araras dos Pereiras; Rua 
Nicolau Manganelli, Residencial Hípica Jaguari; 
Avenida Atílio Menin, Jardim Águas Claras; Rua 
das Alamandas, Morro Grande da Boa Vista; Rua 
Dois; Rua Conrado Stefani, Júlio Mesquita; Rua 
Ada Della Rocca, Penha; Guaripocaba e Estrada 
Municipal José Vaccari, Serrinha.

PROJETO DE LEI AMPLIA REFIS PARA DÉBITOS 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021

A Prefeitura de Bragança Paulista protocolou na 
Câmara de Bragança Paulista o Projeto de Lei Com-
plementar nº 05/2022, que altera o Programa de Re-
cuperação Fiscal (REFIS), no exercício de 2022. Caso 
a mudança seja aprovada, permitirá a negociação de 
débitos ocorridos até 31 de dezembro de 2021.

“O objetivo da alteração é permitir a participação no 
REFIS atual de todos os contribuintes que passam 
por dificuldades financeiras e que não conseguiram 
saldar seus débitos até o final do exercício de 2021”, 
explicou o Prefeito Jesus Chedid no ofício que acom-
panhou o protocolo do projeto na Câmara.

O REFIS pode ser solicitado pelo site da Prefeitura, 
pelo link  https://bragancapaulista.giap.com.br/
apex/pmbp/f?p=997:1: , sem a necessidade de ir até 
o Agiliza, no Paço Municipal. Outra opção é realizar o 
REFIS via telefone do Call Center, pelo número 4034-

7102, que também é canal de WhatsApp, ou pelo 0800 
038 0037.

A Prefeitura esclarece que o REFIS pela internet ou 
pelo Call Center é habilitado apenas aos contribuin-
tes com Dívida Ativa. Os que têm Dívida Ativa execu-
tada (judicial), devem comparecer presencialmente 
ao Agiliza.

O pedido de ingresso no REFIS poderá ser feito até o 
dia 28 de fevereiro de 2022. A redução do valor dos 
juros de mora e da multa podem chegar a 90% no 
caso de pagamento à vista e varia de 80% a 60% de 
redução dependendo do número de parcelas.

LEI ATUAL PERMITE NEGOCIAÇÃO DE 
DÉBITOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2021
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