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O Mercado Municipal Waldemar Toledo Funck, o 
tradicional mercadão do Centro, está em fase final 
de obras de reforma e revitalização. No momento, a 
Prefeitura de Bragança Paulista realiza a instalação 
de elevador de acessibilidade e faz retoques finais.

Já foram executados serviços de instalação de 
forro em fibra mineral, instalação de luminárias 
em LED, finalização e retoques da pintura interna, 
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. A empresa responsável é a 
TD Construções, Redes e Instalações de Gás EIRELI.

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL WALDEMAR 
TOLEDO FUNCK ESTÁ EM FASE FINAL  

ESPAÇO OFERECERÁ AINDA MAIS QUALIDADE NO 
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Na última sexta-feira (16/07), a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços, realizou a dedetização em 
toda a área do Cemitério da Saudade, no intuito 
de evitar a presença de insetos e pragas no local 
e redondezas.

O trabalho vem sendo feito semanalmente por 
técnicos especializados, visando o combate de 
moscas, mosquitos, baratas e diversos insetos 
que são atraídos pelo cheiro.   O produto que é 
utilizado na pulverização não oferece risco direto 

REALIZADA 
DEDETIZAÇÃO 
NO CEMITÉRIO 

DA SAUDADE

à saúde humana e nem ao meio ambiente, mas 
elimina todo foco de pragas.

Além do serviço realizado no interior do cemitério, 
também é feita uma barreira química na parte 
externa, evitando transtornos aos moradores 
da região.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-dedetizacao-no-cemiterio-da-saudade 
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Com o intuito de oferecer melhores condições 

no ambiente escolar aos estudantes da Rede 

Municipal de Ensino, a Prefeitura tem buscado 

promover melhorias na infraestrutura das escolas 

do município.

Recentemente, mais uma importante obra de 

reforma e revitalização foi concluída, desta vez na 

Escola Municipal Professora Maria Erci Ramos Valle, 

no Conjunto Habitacional Henedina Cortez. Na última 

sexta-feira (16/07), foi realizada a cerimônia de 

entrega da obra, nesta que é a 64ª unidade de ensino 

reformada no município, desde 2017.

CONCLUÍDA REFORMA DA E.M PROFª MARIA 
ERCI RAMOS VALLE

No local foram executados trabalhos como a 

troca de algumas portas e fechaduras, pintura 

das esquadrias, pintura geral interna e externa, 

manutenção do telhado, reconstrução do piso 

externo, instalação da estrutura de cobertura do 

solário, troca de grelhas de ferro, instalação de 

luminárias de emergência, troca de extintores, 

revisão das instalações elétricas, instalação de forro 

PVC no pátio, pintura de gradil e portão de entrada, 

dentre outros serviços. A obra foi realizada pela 

empresa Pex Incorporação e Construção Eireli.
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Graças a sua extensão e pelos atrativos disponíveis 
em seu entorno, o Lago do Taboão é propício para 
receber atividades nas mais variadas modalidades. 
Pensando nisso, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga 
edital para implantação de bicicletário no Lago do 
Taboão.
A Concorrência Pública nº006/2021 visa instalar 
um sistema de locação de bicicletas, patinetes e 
similares no entorno do Lago do Taboão com o intuito 
de oferecer mais opções de lazer aos munícipes e 
turistas que visitam o espaço, bem como criar mais 

LAGO DO TABOÃO CONTARÁ COM SISTEMA DE 
LOCAÇÃO DE BICICLETAS, PATINETES E SIMILARES

AÇÃO OFERECE 
MECANISMOS PARA 

PROMOVER O TURISMO 
COM PROGRAMAS DE 

GERAÇÃO DE TRABALHO 
E RENDA

oportunidades de emprego e renda. 
A data de apresentação dos envelopes está prevista 
para ocorrer no dia 04 de agosto, às 14h, no setor de 
Compras e Licitações, localizado na Avenida Antônio 
Pires Pimentel, 2.015 – Centro. (Prédio da Prefeitura 
Municipal).
Viabilizar mecanismos que promovam o turismo e 
ofereçam mais programas e projetos de incentivo 
a geração de emprego e renda, é mais uma ação da 
Administração Municipal em prol do desenvolvimento 
da nossa cidade.

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Planejamento, pela Divisão de 
Resolo (Regularização de Parcelamentos do 
Solo), impediu, no último dia 16, uma tentativa de 
invasão em espaço de área verde na Rua Wadja 
Berbari, que dá acesso ao Condomínio Michel 
Berbari.
Integrantes da Divisão de Resolo, da Secretaria de 
Serviços, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria 
de Ação e Desenvolvimento Social interromperam 
o início de uma construção de barraco, que 
estava sendo feita por pessoas em situação de 
rua. Os fiscais e agentes municipais tomaram 

ÁREA RECEBERÁ 
PLACAS DE ORIENTAÇÃO 

E TAMBÉM TERÁ 
PAISAGISMO, IMPEDINDO 

NOVAS INVASÕES

conhecimento do caso por meio de denúncia 
dos moradores do entorno. Ao chegarem no 
local, encontraram um espaço limpo, com vigas 
fixadas no chão, para dar início à construção de 
um barraco. Os servidores retiraram as vigas de 
madeira e recolheram os materiais que seriam 
utilizados na construção do barraco, liberando 
a área.

SAIBA MAIS: 

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA IMPEDE 
INVASÃO EM ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-impede-invasao-em-area-verde-do-municipio 
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20ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 
CONTINUA DIVERTINDO A POPULAÇÃO

Terceira semana levou arte, cultura e música 
aos bragantinos e população da região
O terceiro final de semana do “Festival de 
Inverno 2021” foi agitado. Com atividades para 
toda a família, o calendário da última semana 
encantou todos que prestigiaram mais uma 
ação do evento. 

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/20-edicao-do-festival-de-inverno-continua-divertindo-a-populacao 
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LAGO DO TABOÃO CONTARÁ COM SISTEMA DE LOCAÇÃO 
DE BICICLETAS, PATINETES E SIMILARES

Ação oferece mecanismos para promover o turismo 
com programas de geração de trabalho e renda
Graças a sua extensão e pelos atrativos disponíveis 
em seu entorno, o Lago do Taboão é propício para 
receber atividades nas mais variadas modalidades. 
Pensando nisso, a Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga 
edital para implantação de bicicletário no Lago do 
Taboão.
A Concorrência Pública nº006/2021 visa instalar 
um sistema de locação de bicicletas, patinetes e 
similares no entorno do Lago do Taboão com o intuito 
de oferecer mais opções de lazer aos munícipes e 

turistas que visitam o espaço, bem como criar mais 
oportunidades de emprego e renda. 
A data de apresentação dos envelopes está prevista 
para ocorrer no dia 04 de agosto, às 14h, no setor de 
Compras e Licitações, localizado na Avenida Antônio 
Pires Pimentel, 2.015 – Centro. (Prédio da Prefeitura 
Municipal).

Viabilizar mecanismos que promovam o turismo e 
ofereçam mais programas e projetos de incentivo 
a geração de emprego e renda, é mais uma ação da 
Administração Municipal em prol do desenvolvimento 
da nossa cidade.  

PREFEITURA E ENERGISA 
AVANÇAM PARA 

TRANSFERIR ANTIGA 
USINA DA MÃE DOS 

HOMENS AO MUNICÍPIO
Um dos compromissos assumidos pela Prefeitura 
para a área do turismo em Bragança Paulista 
é a transferência ao município da antiga Usina 
Hidrelétrica Dr. Geraldo Tosta, localizada no Bairro 
Mãe dos Homens. A intenção é implantar um polo 
turístico no local com viés ecológico, já que a área 
possui elementos naturais importantes.
As tratativas com a empresa Energisa Sul-
Sudeste iniciaram em 2019, quando membros 
da Administração Municipal e da Diretoria da 
concessionária distribuidora de energia elétrica 
na cidade se reuniram para tratar do assunto da 
transferência da Usina Hidrelétrica ao município. 
Na ocasião, o Diretor Presidente da Energisa Sul-

Sudeste, Gabriel Alves Pereira, esteve presente no 
encontro. Desde então, as conversas avançaram e 
a questão está próxima de ser efetivada.
Recentemente, o gerente da Energisa Sul-
Sudeste, Dalessandro Maffei, esteve na sede da 
Prefeitura em reunião para finalizar os detalhes 
da transferência. Neste encontro, a Energisa Sul-
Sudeste ficou de apresentar ainda nesta semana, 
a documentação final para dar andamento ao 
processo de desapropriação da área.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-e-energisa-avancam-para-transferir-antiga-usina-da-mae-dos-homens-ao-municipio 
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 BRAGANÇA PAULISTA VACINA 70,3% 
DA POPULAÇÃO COM 18 ANOS OU MAIS 
CONTRA COVID-19 E REGISTRA MAIS DE 

122 MIL DOSES APLICADAS
A Prefeitura de Bragança Paulista, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
através da Divisão de Vigilância 
Epidemiológica, já vacinou mais da 
metade da população com 18 anos 
ou mais com a 1ª dose e registra 
mais de 122 mil doses aplicadas na 
cidade.

Do total de doses aplicadas, 70,3% 
da população com 18 anos ou mais 
recebeu a 1ª dose (91.375) e 27,1% 
está com a Imunização Completa 
(30.633). Bragança Paulista vacinou 
mais que a população de São Paulo 
(18,21% – imunização completa) e 
mais que a população geral do Brasil 

(42,51% – 1ª dose).

É importante destacar, que os 
números da 2ª dose levam um 
tempo para serem alterados devido 
ao seu intervalo, ou seja, as vacinas 
da Fiocruz/Astrazeneca e Pfizer 
precisam cumprir o intervalo de 12 
semanas para poder ser aplicada 
a 2ª dose. A Coronavac, o intervalo 
preconizado é de 28 dias. Já a 
Janssen, é feita apenas com uma 
dose.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-vacina703-da-populacao-com-18-anos-ou-mais-contra-covid-19-e-registra-mais-de-122-mil-doses-aplicadas
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio 
da Secretaria de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), vem realizando os serviços 
do CRAS Volante, que tem o objetivo de 
facilitar o atendimento na região rural do 
município. As ações são de acolhimento, 
orientações, encaminhamento para a rede 
socioassistencial e cadastro para programas 
sociais, ajudando as famílias em situação 
de vulnerabilidade social a terem acesso a 
políticas de assistência social.

CRAS VOLANTE FEZ ATENDIMENTO 
SOCIAL NO GUARIPOCABA DOS SOUZAS E 
ESTARÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NO 

AGUDO E ESTIVA DO AGUDO
ACONTECERÁ TAMBÉM NOS LOCAIS A AÇÃO FORÇA TAREFA

Nos dias 15 e 16 de julho, foi realizado 
o 5º CRAS Volante, que aconteceu no 
bairro Guaripocaba dos Souzas, com 57 
atendimentos de Proteção Social Básica, 
20 atendimentos de CadÚnico, 70 auxílios 
alimentos e kits de limpeza.

SAIBA MAIS: 

A Prefeitura de Bragança Paulista realizou repasse 
de recursos financeiros a 03 entidades do terceiro 
setor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO 
e Med Life.
Na última sexta-feira (16/07), a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que realiza 
serviços de saúde, proteção, educação, capacitação, 
assistência social e autogestão recebeu a quantia de 
R$ 32.021,86.
Para o Instituto Med Life foi entregue R$ 811.634,16 
para pagamento de rescisão contratual dos 
servidores e médicos do Serviço de Urgência e 
Emergência, nesta segunda-feira (19/07).
Já a Universidade São Francisco receberá nesta 
terça-feira (20/07), a quantia de 15,4 mil para custeio 
de ações e metas do Centro de Especialidades 

REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO À 
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR É EFETUADO

Odontológicas, com ênfase no diagnóstico de 
e detecção de câncer de boca, periodontia 
especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles 
e duros, endodontia e atendimentos aos portadores 
de necessidades especiais. 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/cras-volante-fez-atendimento-social-no-guaripocaba-dos-souzas-e-estara-nos-dias-29-e-30-no-agudo-e-estiva-do-agudo
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O QUE SERÁ RECOLHIDO:

No próximo dia 30 de julho, será celebrado pela Pre-
feitura de Bragança Paulista, por meio das Secre-
tarias de Desenvolvimento dos Agronegócios e do 
Meio Ambiente, o Dia do Campo Limpo, que integra 
o Calendário Nacional desde 2008 e foi criado pelo 
inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Em-
balagens Vazias).

O objetivo da ação é reconhecer a participação dos 
diferentes agentes – agricultores, canais de revenda 

DIA DO CAMPO LIMPO SERÁ 
CELEBRADO EM 30 DE JULHO

HAVERÁ RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS 
E DEMAIS PRODUTOS QUE CAUSAM IMPACTO AMBIENTAL

e cooperativas, indústria fabricante e poder público 
– da logística reversa de embalagens vazias de de-
fensivos agrícolas no Brasil e celebrar os resultados 
alcançados com a atuação conjunta.

SAIBA MAIS:  

https://braganca.sp.gov.br/noticias/dia-do-campo-limpo-sera-celebrado-em-30-de-julho
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A Prefeitura de Bragança Paulista tem intensificado 
cada vez mais os trabalhos voltados ao bem-estar 
animal e o combate à crueldade e aos maus-tratos. 
As ações são realizadas pela Secretaria de Meio 
Ambiente, por meio da Divisão de Bem-Estar Animal 
(DIBEM).

Com relação aos maus-tratos e à crueldade 
contra animais, a Lei Federal nº 9.605/98, no 
artigo 32, penaliza com três meses a um ano de 
detenção e multa qualquer ato de abuso, maus 
tratos, ferimentos ou mutilações, contra animais 
domésticos, silvestres ou exóticos. No caso de cães 
e gatos, a Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020, 
modifica a legislação anterior para aumentar as 
penas. Agora, quem cometer maus-tratos pode ser 

AÇÕES VOLTADAS AO BEM-ESTAR ANIMAL SÃO 
INTENSIFICADAS NO MUNICÍPIO

DIVISÃO DE BEM-ESTAR 
ANIMAL (DIBEM) TAMBÉM 

RECEBE DENÚNCIAS DE 
MAUS-TRATOS

condenado a pena de reclusão, de dois a cinco anos, 
multa e proibição da guarda.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-intensifica-acoes-voltadas-ao-bem-estar-animal-no-municipio
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ENTREGA DE 
CADEIRAS DE RODAS 

E ÓRTESES
Em continuidade às ações que visam garantir 
a acessibilidade e inclusão social, a Prefeitura 
de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de 
Saúde, entregou na tarde desta última segunda-
feira (19/07), no auditório do Complexo Integrado 
de Segurança, Emergência e Mobilidade – CISEM, 
cadeiras de rodas (adaptadas) e equipamentos de 
órteses a pessoas assistidas pela rede pública. O 
investimento foi de R$ 16.785,00, provenientes de 
recursos próprios da Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que desde 
2017, foram contempladas 545 pessoas, entre 

crianças e adultos, com materiais de tecnologia 
assistiva (equipamentos de órteses, próteses, 
cadeiras de rodas e de banho e aparelhos auditivos), 
com investimento total de R$ 2.900.000,00.

SAIBA MAIS: 

SAÚDE MÓVEL REALIZA 14,2 MIL 
ATENDIMENTOS

Desde 2017, a Prefeitura de Bragança Paulista 
tem trabalhado fortemente na área da saúde 
com reformas das unidades de saúde, aquisição 
de novas ambulâncias e veículos, compras de 
exames, dispensação de medicamentos nas 
UPAs, entre outros.

Assim, em julho de 2018, a Prefeitura de 
Bragança Paulista, através da Secretaria de 
Saúde, retomou os atendimentos da Saúde 
Móvel, em parceria com a Liga de Medicina da 
Universidade São Francisco – USF, nos bairros da 
zona rural, que foi retirada pela gestão anterior.

Em 2020, a Saúde Móvel passou a ter equipe de 
profissionais contratada pela Prefeitura, em 
que até o presente momento, já realizou 14,2 
mil atendimentos (médico, de enfermagem 
e odontologia), além de fazer a dispensação 
de medicamentos básicos como losartana, 
captopril, atenolol, sinvastatina, hidroclorotiazida 
e antibióticos em 9 bairros: Agudo, Atibaianos, 
Campinho, Campo Novo, Chácaras Fernão Dias, 
Estiva do Agudo, Guaripocaba, Menin e Portal 
São Marcelo.

A UNIDADE OFERTA SERVIÇO MÉDICO, DE ENFERMAGEM 
E ODONTOLOGIA

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-faz-entrega-cadeiras-de-rodas-e-orteses 
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A Prefeitura de Bragança Paulista liberou nesta 
quarta-feira (21/07), a construção de 560 
unidades habitacionais de interesse social. 
O novo Conjunto Habitacional será edificado 
no Jardim Águas Claras, próximo ao Conjunto 
Habitacional Marcelo Stefani, pela Associação 
Comunitária de Habitação Popular de Bragança 
Paulista (Acohab), entidade que trabalha e 
desenvolve suas atividades para moradias 
populares.
O documento de liberação do Conjunto 
Habitacional, que será denominado Elis Regina 
e Renato Russo, foi assinado pelo Prefeito 
Municipal nesta quarta-feira. Membros da 
Prefeitura se reuniram com os representantes 
da Acohab Bruno Leme, Rodrigo Duarte e Mateus 
Cruz.
A doação do terreno de 32.793,18 m² no Jardim 
Águas Claras foi realizada pela Prefeitura no ano 
de 2002 para a Acohab. Agora, 19 anos depois, a 
Prefeitura fez a liberação para a construção de 
560 apartamentos.

PREFEITURA LIBERA CONSTRUÇÃO DE 560 
APARTAMENTOS NO JARDIM ÁGUAS CLARAS

SAIBA MAIS: 

DOAÇÃO DO TERRENO FOI FEITA 
PELA PREFEITURA NO ANO DE 

2002 PARA A ACOHAB

A JTP Transportes, empresa concessionária do 
transporte coletivo do município, a pedido da 
Prefeitura de Bragança Paulista, iniciou nesta 
quarta-feira, dia 21 de julho, o funcionamento em 
caráter experimental da linha de ônibus fazendo a 
ligação entre o Centro e o Posto de Monta.
A linha é gratuita e funcionará somente às quartas-
feiras, entre 7h e 12h30, com intervalo de 45 minutos 
entre cada partida. Serão atendidas as pessoas 
que frequentam a feira livre do Posto de Monta. 
Inicialmente o funcionamento será por 30 dias, em 
caráter experimental.

LINHA DE ÔNIBUS GRATUITA 
ENTRE O CENTRO E POSTO 

DE MONTA FUNCIONA EM 
CARÁTER EXPERIMENTAL

FUNCIONAMENTO SERÁ ÀS QUARTAS-
FEIRAS, PARA ATENDER AOS 

FREQUENTADORES DA FEIRA LIVRE

O pedido da Prefeitura à concessionária atende a 
solicitações dos feirantes e da população. Havia 
reclamações referentes à distância entre o antigo 
endereço da feira, na Avenida dos Imigrantes, e o 
Posto de Monta, local definitivo.
Após 30 dias de funcionamento será feita a avaliação 
da demanda para decidir se a linha será mantida.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-libera-construcao-560-apartamentos-no-jardim-aguas-claras 
https://braganca.sp.gov.br/noticias/linha-de-onibus-gratuita-entre-o-centro-e-posto-de-monta-funciona-em-carater-experimental 
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DIVULGADOS GABARITOS DO CONCURSO PÚBLICO
PROVAS FORAM APLICADAS NO 

ÚLTIMO DOMINGO (18/07)
A Prefeitura de Bragança Paulista, em continuidade 
ao Concurso Público nº 03/2020, divulgou nesta 
terça-feira (20/07), os gabaritos das provas 
objetivas, aplicadas no último domingo (18/07), na 
Universidade São Francisco (USF), na Fundação de 
Ensino Superior de Bragança Paulista (FESB) e na 
Escola Estadual Ministro Alcindo Bueno de Assis 
(EEMABA).

Os gabaritos com as alternativas corretas foram 
publicados na Edição nº 1.111 da Imprensa Oficial do 
município, disponível em: (https://dosp.com.br/
exibe_do.php?i=MTgyMzky). Os candidatos também 
podem acessar o site do IBAM, e consultar todas as 

ESTADO PUBLICA LICITAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO 
DA RODOVIA BRAGANÇA – SOCORRO

O DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM) 
SERÁ O RESPONSÁVEL PELA OBRA

informações pertinentes ao concurso.

Em breve as listas de classificação serão divulgadas 
na Imprensa Oficial da municipalidade, no site 
da Prefeitura (braganca.sp.gov.br), bem como 
paralelamente no site do IBAM (https://www.
ibamsp-concursos.org.br/site ).

O Governo do Estado de São Paulo publicou na 
edição de 20 de julho do Diário Oficial a abertura 
de licitação para duplicação da Rodovia SP 008, 
que liga os municípios de Bragança Paulista, 
Pedra Bela, Pinhalzinho e Socorro.
As empresas interessadas deverão entregar os 
envelopes com propostas e documentação até o 
dia 24 de agosto, na sede do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), mesma data em que 
ocorrerá a sessão de abertura.
A obra prevê a duplicação, implantação de 

acostamentos e de faixas adicionais, passarelas, 
viadutos e recuperação da pista dos trechos 
da SP 008 (Rodovia Pedro Astenori Marigliani 
– Capitão Barduíno), do km 91,3 ao km 105,6, 
incluindo a duplicação de 2,85 km da SP 095, no 
entroncamento com a SP 008.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/estado-publica-licitacao-para-duplicacao-da-rodovia-braganca-socorro 
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A Prefeitura de Bragança Paulista segue com a obra 
de implantação do Parque Verde Planejadas, no bairro 
Vila Esperança. No momento, está em andamento a 
limpeza mecanizada de camada vegetal na área do 
parque, além da terraplanagem e desassoreamento 
do córrego. A drenagem de águas pluviais da rua 
principal e na via paralela à Rua Alípio Leme Oliveira 
está em execução.
O projeto prevê no local os serviços de canalização do 
córrego, instalação de caixa de inspeção na galeria, 
abertura de via para pista de caminhada e ciclismo, 
sistema de drenagem de águas pluviais, sinalização 

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE PLANEJADAS 
RECEBE NOVA FASE DE OBRAS

ESPAÇO PERMITIRÁ QUE A POPULAÇÃO TENHA MAIS UMA ÁREA DE LAZER

viária, sistema de iluminação da via e do parque, 
execução de calçada em todo entorno, plantio de 
grama, plantio de árvores ornamentais, piso podotátil 
para acessibilidade, instalação de guias para jardim, 
instalação de academia ao ar livre, instalação de 
bebedouros triplos, instalação de playground infantil 
com brinquedos de madeira, construção de pista de 
skate, construção de pista pump track.

SAIBA MAIS:

No dia 21 de julho, foi emitido para a Prefeitura de 
Bragança Paulista o Certificado de Regularidade 
do Município para Celebrar Convênios (CRMC), 
pelo Governo do Estado de São Paulo. O 
documento garante a continuidade dos 
convênios vigentes e aqueles a serem firmados 
pela Prefeitura junto ao governo estadual.
Para a renovação do CRMC é fundamental manter 
as contas em dia, pois a inadimplência de um 
município na prestação de contas de apenas um 
convênio impede a celebração e o recebimento 
de recursos daqueles já firmados. Esse 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PARA 
CELEBRAR CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO 

ESTADO É RENOVADO
CERTIDÃO ATESTA QUE 

PREFEITURA ESTÁ EM DIA COM 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

certificado atesta, portanto, que Prefeitura tem 
honrado com os compromissos financeiros e tem 
sido austera e séria no trato do dinheiro público.

SAIBA MAIS: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-braganca-paulista-renova-certificado-de-regularidade-para-celebrar-convenios-com-governo-do-estado
https://braganca.sp.gov.br/noticias/implantacao-do-parque-verde-planejadas-recebe-nova-fase-de-obras 
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Por ser uma cidade de grande extensão territorial e 
populacional, para melhor execução das atividades 
de manutenção e zeladoria urbana, a Prefeitura 
dividiu o município em Zeladorias Sul, Norte, Oeste, 
Centro-Oeste, Rural 1 e 2.
Diariamente, equipes são distribuídas e realizam 
trabalhos que vão desde a poda de árvores, limpeza 
e desobstrução de bocas de lobo, até serviços de 
implantação de equipamentos de exercício das 
Academias ao ar Livre, distribuídas em toda cidade, 
além da manutenção de variados próprios públicos.
Uma das áreas que vem sendo destaque pelas 

ZELADORIA OESTE INTENSIFICA MANUTENÇÃO E 
MELHORIAS NAQUELA REGIÃO

obras já realizadas, assim como as que ainda estão 
em execução é a da região abrangida pela Zeladoria 
Oeste, onde estão os bairros Recanto Elizabeth, 
Jardim São Miguel, Quintas dos Vinhedos, Jardim Vista 
Alegre, Jardim Iguatemi, Green Park, Vila Romana, 
Chácaras Alvorada, Chácaras Julieta Cristina, 
Cidade Planejada I, II e III; Parque dos Estados, Vila 
Esperança, Curitibanos e Jardim Fraternidade.

SAIBA MAIS:

ASFALTO GREEN PARK

Creche Jardim São Miguel Mercado da Zona Norte

Creche Escola Bairro Vista Alegre Parque Verde Planejadas

https://braganca.sp.gov.br/noticias/zeladoria-oeste-intensifica-manutencao-e-melhorias-naquela-regiao
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