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Tiveram início na última segunda-feira (26/04), 
as aulas presenciais da Rede Municipal de 
Ensino, conforme previsto no Plano São Paulo 
de retomada econômica e enfrentamento do 
Coronavírus (Covid-19). Neste primeiro dia de 
atividades, cerca de 3.050 alunos compareceram 
às escolas municipais, aproximadamente 21% do 
total de estudantes matriculados.

A Rede Municipal conta com 72 unidades, do 
Ensino Infantil ao Fundamental, distribuídas em 
todas as regiões da cidade e de acordo com o 
Plano São Paulo, na “Fase de Transição” poderão 
ser atendidos até 35% dos alunos matriculados 
em cada escola.

CERCA DE 3 MIL ALUNOS COMPARECERAM ÀS 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO 1º DIA DE 

AULAS PRESENCIAIS 
As escolas estão respeitando o distanciamento 
seguro entre os alunos e mantendo o protocolo 
sanitário de prevenção ao Coronavírus. Em todas 
as unidades foram instalados totens com álcool 
em gel, tapetes sanitizadores, dispensers de 
álcool gel, além da disponibilização de máscaras 
de proteção, Face Shields para os profissionais da 
educação e material de limpeza para manutenção 
de condições sanitárias seguras.
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Recentemente foram concluídos os trabalhos 
que contemplavam a primeira fase da constru-
ção no galpão no Parque de Exposições Dr. Fer-
nando Costa (Posto de Monta). Para que a obra 
prossiga, um projeto e uma planilha orçamentá-
ria estão sendo elaborados.

Na primeira fase foi executada toda estrutura 
metálica do galpão. Ao todo, a obra abrangerá 
uma área de 2.289 m², contando ainda com sani-
tários comuns e adaptados, com a adequação de 
espaço para implantação de sala de espera aos 
acompanhantes dos pacientes da equoterapia, 

PROJETO PARA 2ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO 
POSTO DE MONTA ESTÁ EM CONCLUSÃO 

A licitação para concessão do Rodoterminal 
“Dr. Sérgio D`Alessandro Ribeiro”, localizado 
no Bairro do Matadouro, foi concluída com a 
homologação da empresa vencedora da Con-
corrência Pública 13/2020.
A empresa AMD Estações de Telecomunica-
ções e de Tráfego Aéreo Ltda. venceu o certa-
me que contou com a participação de seis em-
presas. O resultado foi publicado na Imprensa 
Oficial Ed.1.050, da última sexta-feira (23/04).

DEFINIDA EMPRESA 
QUE ADMINISTRARÁ 

TERMINAL 
RODOVIÁRIO 

A licitação visa a concessão dos serviços 
públicos de exploração econômica e comer-
cial, conservação, manutenção, operação e 
gestão do terminal rodoviário pelo prazo de 
um ano.

Para a concessão, foi considerada vencedora 
a empresa que ofereceu a maior outorga. A 
empresa AMD ofertou 20,93% do faturamen-
to mensal bruto. 

dentre outros equipamentos. No local também 
será instalada uma base administrativa da ca-
valaria.

Com a finalização do projeto e da planilha or-
çamentária, a segunda fase poderá ser licitada 
em breve. A construção no Posto de Monta visa 
fomentar os agronegócios e gerar empregos 
através das feiras e exposições, com participa-
ção de produtores rurais e demais pessoas da 
área. A iniciativa também será de grande valia 
para eventos beneficentes em parceria com en-
tidades assistenciais.
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Seguindo com os trabalhos de benfeitorias pelo mu-
nicípio, a Prefeitura de Bragança Paulista realizará 
licitação para obras de reforma e execução de paisa-
gismo de duas importantes praças da cidade.

Através da Tomada de Preço nº011/2021 será realiza-
do o certame para contratação de empresa especia-
lizada para reforma e revitalização das Praças José 
Bonifácio e Raul Leme, localizadas no Centro. A data 
de abertura da licitação está prevista para o dia 18 
de maio, às 9h30.

Por sua vez, a Tomada de Preço nº012/2021 contem-
plará a contratação de empresa para a execução de 
paisagismo nas duas praças. O processo licitatório 
abrirá no dia 18 de maio, às 14h30.

Em 2017, as praças sofreram algumas intervenções 
pontuais. Porém, há anos não recebem uma revi-
talização geral, beneficiando a população que dia-
riamente frequenta os locais, que são importantes 
patrimônios do município.

PREFEITURA ABRE LICITAÇÃO PARA 
REFORMA E PAISAGISMO DE DUAS PRAÇAS 

DO MUNICÍPIO 

A Prefeitura de Bragança Paulista, por 
meio das Secretaria Municipais de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS), Segurança 
e Defesa Civil e, Serviços, realizou na última 
sexta-feira (23/04), a limpeza de diversas 
áreas da cidade com acúmulo de lixo e entulho, 
possivelmente deixados por pessoas em 
situação de rua e dependentes químicos.

A ação aconteceu na Concha Acústica, em áreas 
da Avenida Eusébio Savaio e da Avenida Santa 
Isabel, na Alameda XV de Dezembro, no Ciles do 

PREFEITURA REALIZA A LIMPEZA DE LOCAIS COM 
ACÚMULO DE LIXO 

Lavapés, no “Trenzinho” do Lago do Taboão e no 
prédio da Unimed. Na ocasião, foram removidos 
2 caminhões de lixo e entulho. Durante a ação, 4 
pessoas foram abordadas e deixaram o local no 
qual se encontravam.

A iniciativa tem como objetivo promover a 
limpeza destes locais e consequentemente 
impedir a proliferação de animais peçonhentos, 
insetos e mosquitos transmissores de doenças 
virais, que são prejudiciais à saúde humana.
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Com o intuito de oferecer qualificação 
profissional à população bragantina, a 
Prefeitura de Bragança Paulista, através do 
Programa de Cursos de Capacitação Online do 
Fundo Social de Solidariedade, disponibilizou o 
curso especial de dia das mães “Artesanato 
Sustentável”.

O curso oferecerá a oportunidade de 
reutilização de materiais, transformando 
os mesmos em artesanato de baixo custo, 
podendo serem comercializados. O conteúdo 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE 

OFERECE CURSO 
ESPECIAL DE 

DIA DAS MÃES
é gratuito e pessoas de qualquer idade 
podem participar, com o respaldo de 
instrutores e profissionais de diversas áreas, 
proporcionando aprendizado, equilíbrio 
emocional e empreendedorismo.

As aulas poderão ser assistidas a qualquer 
momento ou lugar pelo site.

Saiba mais:

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento 
Social (SEMADS), tem, desde o início da pandemia 
do Coronavírus, intensificado os serviços de 
assistência alimentar às famílias em vulnerabilidade 
social, garantindo a alimentação às famílias 
cadastradas pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), que é responsável pelos 

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AUMENTA EM 
83% NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021

serviços socioassistenciais nas áreas consideradas 
vulneráveis e com algum risco social.

Conforme comparativo do primeiro quadrimestre de 
2020 e 2021, divulgado pela SEMADS, o número de 
cestas básicas distribuídas praticamente duplicou 
do que vinha sendo entregue desde o início da 
pandemia. De janeiro a abril de 2020 foram entregues 
3.352 cestas básicas às famílias cadastradas 
nas quatro unidades do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS). Neste ano, no mesmo 
período, já foram entregues 6.144 cestas básicas. 
Um aumento de 83%.

As cestas básicas são subsidiadas totalmente 
pelo Fundo Municipal de Assistência Social e o 
aumento das doações estão acontecendo em 
razão do aumento do número de solicitações 

nos CRAS e na SEMADS.

https://cutt.ly/qbwxe8x
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SERVIDORES 
MUNICIPAIS PODERÃO 

ANTECIPAR 50% DO 13º 
SALÁRIO 

Tendo em vista a crise socioeconômica que o 
país e o mundo vêm enfrentando em mais de um 
ano de pandemia de Coronavírus (Covid-19), a 
Prefeitura de Bragança Paulista está oferecendo 
a oportunidade de antecipação de parte do 13º 
salário aos servidores públicos municipais.

O colaborador interessado poderá solicitar 
50% do 13º salário, ou seja, a 1ª parcela da 
gratificação. Para tanto, o servidor deverá 
preencher o requerimento e entregar na 
Secretaria a qual está lotado, no período de 03 
à 12 de maio. O pagamento do valor requisitado 
está previsto para o dia 10 de junho.

É importante enfatizar, que caso o servidor 
possua duas matrículas, deverão ser 
preenchidos dois requerimentos distintos. 
Para servidores com afastamento até a data 
do pagamento, os valores serão repassados 
mediante período trabalhado. Para aqueles que 
já receberam no exercício de 2021 a antecipação 
da 1ª do 13º salário nas férias, não poderá 
receber esta antecipação. Neste caso, ficará 

restando a 2ª parcela, para pagamento com os 
demais servidores.

A entrega dos requerimentos na Divisão de 
Recursos Humanos deverá ser realizada 
por cada Secretaria Municipal por e-mail 
(folhapagto@braganca.sp.gov.br), dentro do 
prazo estabelecido.

AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL APRESENTA 
PROJETOS DA LDO 2022 E DO PPA 2022/2025 
Na manhã de quarta-feira (28/04), aconteceu a 2ª audiência pública 
virtual para a apresentação do Plano Plurianual (PPA) de 2022/2025 
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022. 
A audiência ocorreu de forma virtual, com transmissão ao vivo pela 
página oficial da Prefeitura de Bragança Paulista no Facebook.
Tanto o PPA como a LDO terão os projetos encaminhados até sexta-
-feira, 30 de abril, para a Câmara Municipal. Os vereadores devem 
votar ambos antes do final da primeira fase do período legislativo 
(antes do recesso parlamentar de meio de ano).
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Poiesis 
e Oficinas Culturais, em parceria com a Prefeitura 
de Bragança Paulista, divulga a segunda parte da 
programação de atividades do mês de maio do 
programa “Oficinas Culturais – formação para o 
interior”.

As oficinas, palestras e workshop’s são 
gratuitas e serão transmitidas ao vivo por meio 
da plataforma de videoconferência Zoom. As 
capacitações são indicadas para pessoas a partir 
de 16 anos.

“OFICINAS CULTURAIS - FORMAÇÃO PARA 
O INTERIOR” OFERECE ATIVIDADES EM 
DIVERSAS LINGUAGENS E FORMATOS 

Haverá atividades nas mais diversas linguagens e 
formatos, sendo elas: música, produção cultural, 
audiovisual, fotografia digital, literatura, marketing 
digital, entre outros.

Para conferir a relação completa de atividades, bem 
como informações adicionais sobre as ações, acesse 
o site.

SAIBA MAIS.

http://poiesis.org.br/maiscultura/
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Na última sexta-feira (23/04), foi realizada no 
bairro da Serrinha uma operação que contou com 
os esforços das equipes da Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Estadual e Guarda Civil Municipal (GCM), 
por meio do Grupamento de Apoio Montado (GAM). 
A ação foi realizada com o intuito de aumentar a 
sensação de segurança dos moradores locais e de 
bairros adjacentes.

O GAM, assim como todas as demais equipes da GCM, é 
uma importante peça nos patrulhamentos realizados 
no município, principalmente em diligências na zona 
rural. Atualmente, a equipe é composta por um 
inspetor, 6 agentes treinados e capacitados, bem 
como 9 cavalos de policiamento. O grupamento, por 
sua vez, possui uma sede própria nas dependências 
do Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de 
Monta), para a realização dos treinamentos e manejo 
dos animais.

OPERAÇÃO NO BAIRRO DA SERRINHA CONTOU COM 
APOIO DO GRUPAMENTO DE APOIO MONTADO DA GCM 

Com o intuito de aumentar a vida útil do local 
e dar a necessária rotatividade para novos 
sepultamentos, a Prefeitura de Bragança 
Paulista, por meio da Secretaria Municipal 
de Serviços está realizando a construção de 
mais 120 gavetários verticais no Cemitério da 
Saudade.

Os gavetários estão sendo construídos utilizando 
peças pré-moldadas em concreto, desenvolvidas 
especificamente para esse fim, que se encaixam 
formando lóculos sobrepostos de fácil e 
rápida montagem. As peças estão adequadas 
para receber o sistema de filtragem de gases 
conforme exigências do CONAMA.

MAIS 120 GAVETÁRIOS ESTÃO SENDO 
CONSTRUÍDOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 

Além disso, o cemitério vertical carrega diversos 
benefícios ao local, sendo evitados diversos 
impactos ambientais. Nestes espaços, a 
decomposição é feita por um sistema anaeróbico, 
ou seja, utilizando oxigênio dentro das gavetas.

Por meio de um canal especial para este fim, há 
sempre oxigênio circulando entre as gavetas. 
Através dele, a maioria dos gases tóxicos são 
eliminados. Os que são lançados na atmosfera, já 
estão purificados.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/mais-120-gavetarios-estao-sendo-construidos-no-cemiterio-da-saudade 
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As equipes do Fundo Social de Solidariedade 
do Município (FSSM), Secretaria Municipal 
da Saúde e Secretaria Municipal de Ação e 
Desenvolvimento Social (SEMADS) estive-
ram na última quarta-feira (28/4), no Jardim 
São José realizando mais uma ação da Força 
Tarefa contra a Covid-19, com as entregas 
dos kits de proteção.

Foram distribuídas 1.340 máscaras de pano 
lavável, 529 frascos de álcool em gel e 180 li-
tros de água sanitária, totalizando até o mo-
mento 251.120 máscaras de pano laváveis, 
88.060 frascos de álcool em gel e 28.693 
litros de água sanitária, entregues em 89 
bairros (zona urbana e rural) com 165 ações 
em combate do coronavírus.

A Prefeitura segue com a campanha, tanto 
na zona urbana como na zona rural, com o 
objetivo de informar e conscientizar a po-
pulação sobre a necessidade de combater 
a pandemia do Covid-19, com a prevenção 
utilizando os materiais disponibilizados pelo 
Município.

JARDIM SÃO JOSÉ RECEBE FORÇA TAREFA 
CONTRA A COVID-19
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A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da 
Secretaria de Saúde, apresentou na última quin-
ta-feira (29/04), queda na taxa de ocupação de 
leitos de enfermaria. Desde o mês de fevereiro, 
a taxa de ocupação de leitos do Hospital de Cam-
panha estava em 100%.

Dos 30 leitos de enfermaria disponibilizados no 
Hospital de Campanha, dentro do Complexo Hos-
pitalar Santa Casa, 27 estão ocupados, represen-
tando 90% da taxa de ocupação.

A Unidade de Pronto Atendimento Vila Davi 
também registrou queda de internações. Na 
data de 28 de abril, a UPA apresentava a taxa de 
ocupação de 13%, ou seja, dos 20 leitos de enfer-
maria, 03 estavam ocupados. Na presente data 
(29/04), a taxa de ocupação está com 00%, ou 
seja, a unidade não tem nenhum paciente inter-
nado por Covid-19.

UPA DA VILA DAVI 
ZERA INTERNAÇÕES 

POR COVID-19 

O Hospital de Campanha de Bragança Paulista 
completou um ano de funcionamento no último 
dia 22 de abril. No início, a unidade implantada 
dentro do Complexo Hospitalar Santa Casa, conta-
va com 30 leitos de enfermaria para os cidadãos 
bragantinos, permanecendo até 14 de julho de 
2020.

Em 15 de julho de 2020, com baixa ocupação, 
entre 7% e 8%, foi transformado em Hospital de 
Campanha para a Região Bragantina, ou seja, para 

HOSPITAL DE 
CAMPANHA 

COMPLETA UM ANO 
DE FUNCIONAMENTO

ser usado pelas pessoas das 11 cidades da região 
(Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Pau-
lista, Joanópolis, Nazaré, Pedra Bela, Pinhalzinho, 
Piracaia, Socorro, Tuiuti e Vargem).

De junho de 2020 a março de 2021, houve 1.027 
internações nos leitos de enfermaria, em que 
12.005 já estão recuperados, com custo de R$ 
3.387.211,42. O Hospital de Campanha opera com 
uma equipe multiprofissional como médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros.

Atualmente Bragança Paulista conta com 46 
leitos de UTI, sendo 16 no Hospital Universitário 
São Francisco, 23 no Complexo Hospitalar Santa 
Casa de Bragança Paulista e 07 na Santa Casa de 
Socorro. De enfermaria são 30 leitos, no Hospital 
de Campanha. Tanto os leitos de UTI, quanto de 
enfermaria atendem a Região Bragantina (11 mu-
nicípios). Além disso, há 20 leitos de enfermaria, 
dentro da UPA Vila Davi, exclusivos para pacien-
tes Bragantinos.
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Na manhã da quinta-feira, (29/04), aconteceu 
reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). 
Representantes das forças de segurança do 
Município se reuniram na sede da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Defesa Civil, no Centro de 
Operações Integradas (COI), para traçar as estra-
tégias de combate ao crime.

Estiveram presentes representantes da Pre-
feitura Municipal, Guarda Civil Municipal, Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Minis-
tério Público.

A reunião ocorre todos os meses para avaliar o 
trabalho realizado durante o período e detalhar 
novas ações a serem realizadas em Bragança 
Paulista.

GGI REALIZA REUNIÃO E TRAÇA 
ESTRATÉGIAS DE COMBATE À 

CRIMINALIDADE 

A Prefeitura de Bragança Paulista está intensificando 
a CAMPANHA “CESTOU”, que visa a arrecadação 
de alimentos para auxiliar famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Na última quinta-feira 
(29/04), o Vice-Prefeito Municipal e a Presidente 
do Fundo Social de Solidariedade do Município 
(FSSM) acompanharam o recebimento de mil cestas 
básicas doadas pela diretoria e jogadores do Red Bull 
Bragantino.

O Fundo Social agradece a todos que estão 
participando desta campanha e reforçou a 
importância da ação para atender as famílias que 
passam por necessidades pois, com a pandemia, 
muitas famílias em situação de vulnerabilidade 
dependem do apoio do município.

Aqueles que possam contribuir com doações de 
cestas básicas devem entrar em contato com o 
Fundo Social, pelo telefone (11) 4034-0010.

A Prefeitura de Bragança Paulista agradece a 
diretoria e os jogadores do Red Bull Bragantino 
pela doação das cestas básicas, que somarão com 
as demais recebidas por outros comerciantes e 
empresários da cidade.

DIRETORIA E JOGADORES DO RED BULL BRAGANTINO 
PARTICIPAM DA CAMPANHA “CESTOU” 



INFORMATIVO DA PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA12

De acordo com o anúncio mais recente do Governo 

do Estado de São Paulo, todos os municípios paulis-

tas permanecem na “Fase de Transição”, do Plano 

São Paulo de Retomada Econômica e Enfrentamen-

to do Coronavírus (Covid-19). A etapa implantada 

PREFEITURA ESTENDE QUARENTENA E
 ALINHA MEDIDAS DE ACORDO COM 

ATUALIZAÇÃO DO PLANO SÃO PAULO 
entre a Fase 1 (Vermelha) e a Fase 2 (Laranja), prevê 

a liberação gradual de alguns setores da economia.

A Prefeitura de Bragança Paulista, em concordância 

às ações do Governo do Estado, divulgou nesta sex-

ta-feira (30/04), o Decreto Municipal nº 3.566/2021, 

que dispõe sobre a prorrogação das medidas de 

quarentena no município, atendendo as determi-

nações previstas no Plano São Paulo até o dia 09 

de maio.

Saiba mais: 

A Administração Municipal vem trabalhando 
com afinco em todas as frentes do muni-
cípio, principalmente no que diz respeito à 
segurança e a fluidez do trânsito em toda 
cidade. Com o intuito de melhorar o fluxo 
de veículos e diminuir os pontos de conges-
tionamentos em um trecho de grande mo-
vimento viário, mais uma grande mudança 
será executada no município.

Desta vez, as alterações viárias serão reali-
zadas na região da rotatória São Francisco, 
no Lago do Taboão. Os trabalhos começam 
na próxima segunda-feira (03/05) e incluem 
a semaforização e a alteração geométrica 
de canteiros. Os trabalhos serão realizados 
pela empresa Meng Engenharia Comércio e 

ROTATÓRIA DO LAGO DO TABOÃO PASSARÁ 
POR MELHORIAS VIÁRIAS  

Indústria Ltda, com um investimento de R$ 
505.167,26.

Serão instalados 3 grupos de semáforos, 
sendo o primeiro no trecho entre a Rodovia 
Farmacêutico Francisco de Toledo Leme 
(Variante do Taboão) e a Avenida Dom Pe-
dro I, o segundo na Avenida Pires Pimentel 
na confluência com a rotatória São Fran-
cisco e o terceiro na Avenida Dom Pedro I, 
na chegada à rotatória São Francisco, no 
sentido à Variante do Taboão.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/coronavirus/noticias-e-informacoes/prefeitura-estende-quarentena-e-alinha-medidas-de-acordo-com-atualizacao-do-plano-sao-paulo
https://braganca.sp.gov.br/noticias/rotatoria-do-lago-do-taboao-passara-por-melhorias-viarias 
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PREFEITURA LANÇA PROGRAMA EMERGENCIAL 
DE AUXÍLIO-DESEMPREGO E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A Prefeitura de Bragança Paulista lançou oficial-

mente nesta sexta-feira (30/04), em solenidade 

no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), 

o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego 

e Qualificação Profissional. A iniciativa visa mi-

nimizar os impactos provocados pela pandemia 

do Coronavírus. As inscrições para o programa 

iniciam neste sábado, 1º de maio.

A meta do programa é criar até 1.500 bolsas-

-auxílio para qualificação profissional, sendo 

que 5% será destinado para as pessoas com 

deficiência física, com o pagamento mensal de 

R$ 1.000,00 por 8 horas diárias de qualificação 

através de cursos e prática através de presta-

ção de serviço à comunidade, visando a elevação 

de conhecimento profissional, escolaridade e 

alfabetização. Ao bolsista será fornecido tam-

bém cesta básica, condicionada à assiduidade 

do programa, seguro de acidentes pessoais e 

vale-transporte. O período do Programa é de 12 

meses, prorrogável por até 12 meses.

Saiba mais sobre as inscrições:    

NOVO DECRETO 
PRORROGA PRAZO 
PARA BENEFÍCIOS 

FISCAIS AOS 
CONTRIBUINTES 

A Prefeitura de Bragança Paulista, conside-
rando reunião realizada com representantes 
do comércio e serviços de Bragança Paulista, 
e entendendo a dificuldade do setor econô-
mico frente a pandemia do novo coronavírus, 
publicou nesta sexta-feira, dia 30, na edição 
nº 1.055 da Imprensa Oficial do Município, o 
Decreto nº 3567, de 29 de abril, prorrogando 
alguns benefícios fiscais aos contribuintes.

Na última terça-feira, dia 27, a Prefeitura re-
alizou reunião virtual com entidades ligadas 
ao comércio e serviços de Bragança Paulista 
e foram anunciadas na ocasião as medidas 

do novo Decreto. Participaram Secretários 
Municipais e vereadores, além de represen-
tantes de entidades e comerciantes.

A reunião durou cerca de uma hora e meia e, 
ao final, foi comemorada pelos comercian-
tes, que destacaram que o comércio deve 
funcionar no próximo feriado de 1º de maio 
(sábado), respeitando as medidas sanitárias 
do Município.

Saiba mais: 

https://braganca.sp.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-programa-emergencial-de-auxilio-desemprego-e-qualificacao-profissional   
https://braganca.sp.gov.br/noticias/novo-decreto-prorroga-prazo-para-beneficios-fiscais-aos-contribuintes 
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O Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Bragança Paulista, insta-
lado nas dependências do prédio do 
Mercado Municipal Waldemar de Tole-
do Funck, no Centro, foi reinaugurado 
nesta sexta-feira, dia 30, após passar 
por obras de reforma para maior con-
forto e melhor atendimento aos mu-
nícipes que utilizam diariamente os 
serviços prestados no local.

A reforma do prédio contemplou revi-
são das instalações elétricas e hidráu-
licas, instalação de novas divisórias em 
Drywall e forro, troca e manutenção 
de portas e esquadrias, restauração 
de pisos e revestimentos, pintura em 
geral, bem como toda acessibilidade, 
incluindo a instalação de louças para 
pessoas com mobilidade reduzida, pla-
cas de sinalização, guarda-corpo, cor-
rimãos, dentre outras intervenções. 
Além dos atendimentos do PAT, o local 
vai abrigar também o Banco do Povo e 
o Sebrae.

PREFEITURA ENTREGA OBRA DE 
REFORMA DO PRÉDIO DO PAT 

Orçada em R$ 268.804,33, a obra de 
reforma foi realizada pela empresa Tera 
Incorporadora e Construtora Ltda., com 
recursos próprios da Prefeitura de Bra-
gança Paulista.

O atendimento ao público será retoma-
do no espaço na sexta-feira, dia 7 de 
maio, a partir

das 8h30. Até o dia 6, os munícipes 
continuam sendo atendidos na Praça 
Hafiz Abi

Chedid, 115, no Jardim América, atrás da 
Câmara Municipal, das 8h30 às 16h.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0BCFkFPWK8eLbpEGpLo3-Go2ZaWzfugmB4jSIrKg5C3w3sA/viewform

