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A área rural de Bragança Paulista está recebendo o 
maior investimento de sua história para melhorias 
das estradas rurais. A Prefeitura lançou nesta 
quinta-feira (28/10), o Programa Estrada Legal, que 
contempla recapeamento, pavimentação e PMVP 
(Programa de Melhorias de Vias Públicas). 

O investimento inicial é de cerca de R$ 20 milhões 
e o programa está dividido em etapas. Haverá 
recuperação e manutenção das estradas, com 
serviços de limpeza, aplicação de pavimentos 

ESTRADA LEGAL: PREFEITURA LANÇA MAIOR PROGRAMA 
DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Trabalhos incluem pavimentação, recapeamento e PMVP
em asfalto, recapeamento, tratamento antipó 
e antibarro (PMVP), aplicação de agregados de 
asfalto, cascalhamento, sinalização vertical e 
horizontal, dentre outros serviços. 

O Estrada Legal tem como principal objetivo 
melhorar as condições das estradas, colaborando 
com o escoamento da produção, maior segurança 
dos motoristas e permitindo mais qualidade de vida 
para os moradores do campo. 

Estrada Agostinho Salaroli Sobrinho - Bairro Biriçá do Valado

Estrada Aristides de Souza Sardinha - Araras dos Pereiras Estrada Fernando Frias Fernandes - Bairro Agudo/Menin

Biriça do Campinho Estrada para o Recanto das Montanhas - Agudo dos Frias
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NOVA FASE DE MELHORIAS DE VIAS ESTÁ 
RECAPEANDO MAIS DE 4 KM DE RUAS DE 

BRAGANÇA PAULISTA

A Prefeitura de Bragança Paulista tem 
intensificado os trabalhos de melhoria da 
infraestrutura e dá continuidade, agora no mês 
de outubro, a mais uma fase de recapeamento 
de ruas, avenidas e estradas. Até o momento, 760 
vias já receberam o recapeamento asfáltico.
Neste mês de outubro, a Secretaria de Obras 
está realizando recapeamento de mais de 4 km 
de vias, o que significa 32 mil metros quadrados 
de recape. Estão contemplados bairros como 
Penha, Bom Retiro, Centro, Paineiras, Maranata 
e Vila Gato.
Essa nova fase faz parte do maior programa de 
recapeamento dos últimos anos. Desde 2017, 
em alguns locais, praticamente o bairro inteiro 
recebeu o recapeamento, que tem sido levado 
para os quatro cantos da cidade.

Para chegar a esse número significativo, foram 
necessários investimentos em maquinário, que 
incluiu a aquisição de uma acabadora de asfalto, 
permitindo um serviço com mais qualidade e 
mais rápido.
Houve ainda a recuperação de convênios 
perdidos, conquista de emendas parlamentares 
junto aos Governos Estadual e Federal e a 
renovação do contrato com a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), que permitiram o investimento.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/nova-fase-de-melhorias-de-vias-esta-recapeando-mais-de-4-km-de-ruas-de-braganca-paulista 
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O Piscinão contra enchentes que está em fase 
final de obras na Avenida Alberto Diniz, no Jardim 
Califórnia, já está mostrando que vai ser um 
mecanismo importante de contenção, evitando 
alagamentos.
A obra está na fase final, mas as chuvas dos últimos 
dias, especialmente desta terça-feira (26), testaram 
o sistema, que tem funcionado como grande aliado 
no combate às enchentes na região, servindo para 
deter as cheias.
Os serviços totais contemplam a construção de 

“PISCINÃO CALIFÓRNIA” CONTRA ENCHENTES JÁ 
TRAZ RESULTADOS POSITIVOS MESMO ANTES DA 

CONCLUSÃO DA OBRA

bacia de retenção (“Piscinão”), construção de ala 
para galeria, gabião colchão, gabião caixa na bacia 
e pavimentação completa. O reservatório terá 
como função principal evitar as enchentes ao longo 
do Ribeirão Lavapés. A empresa responsável pelos 
serviços é a Rual Construções e Comércio LTDA.
A Prefeitura de Bragança Paulista tem investido 
em obras contra enchentes e esse reservatório do 
Jardim Califórnia é uma das mais importantes de 
combate a enchentes, trazendo mais segurança aos 
moradores e comerciantes.

Chuvas dos últimos dias testaram o sistema de contenção
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Desde o começo do ano 1.647 processos deram 
entrada, foram analisados e aprovados pela DIPP. 
Paralelamente o prazo de retorno das demandas 
diminuiu para o período de 10 a 15 dias

No município, para que uma obra seja construída, é 
preciso atender e respeitar uma série de exigências, 
como estar de acordo com o Plano Diretor da cidade, 
bem como com as leis de zoneamento urbano, uso e 
ocupação do solo, dentre outros requisitos.

Para tanto, um projeto com todas essas informações 
deve ser apresentado à Prefeitura. Toda 
documentação recebida passa por um processo 
de análise e se aprovada a obra recebe o Alvará de 
Construção. Sem esta autorização, a construção 
poderá ser embargada e medidas cabíveis devem 
ser adotadas.

Mensalmente, dezenas de projetos são protocolados 

PREFEITURA REDUZ O PRAZO PARA 
ANÁLISE DE PROJETOS PELA DIPP

na Prefeitura de Bragança Paulista, na Divisão de 
Projetos e Posturas (DIPP), ligada à Secretaria 
Municipal de Obras. Após muito empenho e esforços 
redobrados, a DIPP conseguiu reduzir o prazo para 
análise de projetos do município.

A alta demanda recebida, consequentemente, 
estava causando uma fila de espera e gerando um 
prazo de análise maior que o esperado. Desde o 
começo do ano, foram analisados 1.647 projetos. 
Destaque para o último mês de setembro, onde 
foram processados na DIPP 136 projetos e destes 
todos foram imediatamente analisados pela equipe 
técnica e posteriormente aprovados.

SAIBA MAIS: 

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-reduz-o-prazo-para-analise-de-projetos-pela-dipp 


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA6

Bragança Paulista aparece na 25ª colocação 
no Estado de São Paulo no Índice FIRJAN de 
Gestão Fiscal (IFGF), referente ao ano de 
2020. Os resultados foram divulgados pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro e mostram que a Administração 
Municipal está evoluindo com relação à ges-
tão pública, atingindo índice considerado de 
excelência.

O IFGF de Bragança Paulista ficou em 0,8756 
no ano de 2020. A FIRJAN divide os municípios 
em quatro categorias: Excelência (nota su-
perior a 0,8 pontos), onde Bragança está; Boa 
Gestão (entre 0,6 e 0,8 pontos); Dificuldade 

BRAGANÇA PAULISTA É A 25ª CIDADE DO 
ESTADO MELHOR COLOCADA NO ÍNDICE 

FIRJAN DE GESTÃO FISCAL

(entre 0,4 e 0,6 pontos) e Crítico (inferiores 
a 0,4 pontos).

Além do índice geral, há outros quatro compo-
nentes que recebem nota. O município ficou 
com nota 1,0000 (a mais alta possível) em Au-
tonomia e Gastos com Pessoal (ambos consi-
derados de Excelência). E com nota alta em 
outros dois: 0,7148 pontos em Investimentos 
e 0,7877 em Liquidez (ambos em Boa Gestão).

SAIBA MAIS: 

  

Em três componentes, a nota foi considerada de 
Excelência e em dois, de Boa Gestão

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/braganca-paulista-e-a-25-cidade-do-estado-melhor-colocada-no-indice-firjan-de-gestao-fiscal


INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA 7

A Prefeitura de Bragança Paulista continua revita-
lizando as praças e jardins em diversos bairros da 
cidade, deixando-os cada vez mais floridos e equi-
pados com academia ao ar livre, quadra de areia e 
quadra society com grama sintética, alambrados, 
traves, redes de proteção, entre outros. Os espaços 
são dedicados às crianças com brinquedos, bancos 
e calçadas, recompondo as áreas verdes e terrenos 
públicos do município. 

Na Vila Batista, os moradores têm demonstrado sa-
tisfação com os investimentos da Prefeitura e pro-
curam cuidar do CILES (Centro Integrado de Lazer e 
Esporte) do bairro. Num trabalho voluntário, os mora-
dores enfeitam a praça, utilizando materiais reciclá-
veis, tintas e flores, deixando o local mais apreciável.

SAIBA MAIS:

CONSERVAÇÃO DO CILES DA VILA BATISTA RECEBE 
APOIO DA COMUNIDADE LOCAL

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/conservacao-do-ciles-da-vila-batista-recebe-apoio-da-comunidade-local
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Está em andamento processo de Concorrência 
Pública (nº 007/2021) para instalação e 
exploração da atividade de restaurante/
lanchonete em imóvel no Lago do Taboão. Espaço 
será mais um atrativo turístico no Lago, atraindo 
moradores e visitantes para a área de lazer.
A concorrência é para concessão de uso, a 
título precário, qualificado e remunerado 
de imóvel localizado às margens do Lago do 
Taboão. O vencedor poderá explorar atividades 
de restaurante e lanchonete, com preparo e 
fornecimento de refeições, marmitex e lanches. 
O contrato com o vencedor será de 120 meses.
No dia 19 de outubro aconteceu na Prefeitura 
de Bragança Paulista a sessão de abertura das 
propostas comerciais das empresas habilitadas. 

LICITAÇÃO PARA RESTAURANTE NO LAGO DO 
TABOÃO VAI FOMENTAR O TURISMO

Duas empresas estavam aptas a participar. A 
Comissão Permanente de Licitações publicou 
na edição desta segunda-feira (25) da Imprensa 
Oficial (nº 1.176), julgamento das propostas, com 
a classificada em 1º lugar e a classificada em 2º 
lugar.
A publicação intima “os interessados no 
procedimento da presente licitação a terem 
ciência dos autos do processo, de forma a 
exercerem, se assim desejarem, a sua defesa, 
como também a manifestação de interesse de 
usufruir ao dispositivo da Lei Complementar nº 
123/2006 e atualizações, das propostas com 
valores iguais ou até 10% (dez por cento) da 
proposta melhor classificada”.
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Divisão de Parques e Jardins, continua investindo 
no paisagismo da cidade, possibilitando a população 
um visual florido e diferenciado nos parques, jardins, 
canteiros e rotatórias de avenidas do município.
Os locais recebem um trabalho de revitalização, 

manutenção da vegetal local, serviços de roçagem e 
capina, além da retirada de lixo e espécies invasoras.
As escolas municipais também têm recebido atenção 
com limpeza, varrição e revitalização dos canteiros, 
assim como a sede do Projeto Casulo com a horta 
comunitária, e o canteiro municipal.
 

PREFEITURA SEGUE INVESTINDO EM PAISAGISMO EM 
PARQUES E LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE
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AUXÍLIO ALIMENTO – 3.580 CESTAS 
BÁSICAS FORAM ENTREGUES NO MÊS DE 

SETEMBRO
No mês de setembro,  3.580 cestas 
básicas foram entregues pela Prefeitura de 
Bragança Paulista, por meio da Secretaria 
Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social. As cestas foram concedidas através 
dos quatro CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social) do município, além do 
Centro Dia do Idoso, SCFV, CREAS e Programa 
Auxílio Desemprego.

O Auxílio Alimento (cesta básica) é um 
dos benefícios eventuais, de provisões 
suplementares prestadas aos cidadãos 
e às famílias em virtude de nascimento, 
de morte, situações de vulnerabilidade 
temporária, desastre e/ou calamidade 
pública. Tais benefícios são garantidos 
desde 1993, pela Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993 - Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) e pela Lei 4527, de 
17/06/2016, que regulamenta a concessão 

de benefícios eventuais no âmbito da Política 
Municipal de Assistência Social.

SAIBA MAIS:

SECRETARIA DE SAÚDE RECEBE CERTIFICADO 
PELO TRABALHO DE FORTALECIMENTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA
Na última sexta-feira (22/10), a Prefei-
tura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, recebeu certificado 
pelo trabalho de fortalecimento da Aten-
ção Primária na pandemia.

Dos 645 municípios, Bragança Paulista 
ficou em 152º do Estado de São Paulo, 
em 1.438º do Brasil, além de ter a melhor 
colocação das cidades que compõem o 
Departamento Regional de Saúde (DRS 
VII - Campinas).

O certificado é o reconhecimento do es-
forço dos profissionais de saúde em todo 
o país que, mesmo em face de uma emer-
gência sanitária de caráter mundial, prio-
riza o papel da Atenção Primária como 
porta de entrada no sistema de saúde.

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/auxilio-alimento-3580-cestas-basicas-foram-entregues-no-mes-de-setembro
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CASTRAMÓVEL REALIZOU MAIS DE 200 CIRURGIAS 
NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

A Unidade Móvel de castração, conhecida como “Cas-
tramóvel”, realizou no último final de semana, 22, 23 
e 24 de outubro, a castração e microchipagem gra-
tuita de 209 animais domésticos. A ação aconteceu 
no Lago do Taboão.

Ao todo, foram atendidos 76 caninos fêmeas; 53 
caninos machos; 40 felinos fêmeas e 40 felinos 
machos.

O Castramóvel é um ônibus equipado com um centro 
cirúrgico, que realiza os procedimentos de esteriliza-
ção de forma itinerante e gratuitamente pela cidade. 
A esterilização animal é uma das principais iniciativas 
em prática no município, pois ela não serve apenas 
para controle de natalidade. Com a castração, ani-
mais como os felinos ficam mais caseiros, dessa 

maneira, a chance de serem atropelados, envene-
nados ou passarem por maus tratos na rua diminui 
significativamente.

Além disso, é realizada a microchipagem, que é a 
identificação do animal, ou seja, um cadastro no ban-
co de dados. O uso do microchip é obrigatório para 
emissão de documentação de viagem para quase 
todos os países europeus. A microchipagem ajuda 
também a encontrar o tutor em casos de animais 
perdidos.

SAIBA MAIS:

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/castramovel-realizou-mais-de-200-cirurgias-no-ultimo-final-de-semana 
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