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BOFETE 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO: 

Programa de Pontes Metálicas: 

• programada a implantação de 5 pontes metálicas, em convênio com o município, a 
quem caberá a construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num 
total de 30 metros lineares – Custo: R$ 192 mil: 

1. sobre o Córrego do Caixão – Estrada BFT-040, Bairro Roseira – vão de 6 metros. 
Cabeceiras prontas em Jul/2011. Aguardando instalação da ponte. 

2. sobre o Córrego Aliança – Estrada BFT-040 – vão de 6 metros. Cabeceiras prontas em 
Jul/2011. Aguardando instalação da ponte. 

3. sobre o Córrego Matão no bairro Três Pedras - BFT040 – vão de 6 metros. Cabeceiras 
prontas em Jul/2011. Aguardando instalação da ponte. 

4. sobre o Córrego Caixão no bairro do Socorro - BFT236 – vão de 6 metros. Cabeceiras 
prontas em Jul/2011. Aguardando instalação da ponte. 

5. sobre o Córrego dos Fratonis no bairro dos Pontes – Estrada BFT-249 – vão de 6 metros. 
Cabeceiras prontas em Jul/2011. Aguardando instalação da ponte. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 13.320 litros de leite, no período de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 17 
mil, beneficiando 148 famílias carentes, no mês. 

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura para atendimento a 130 crianças e 
adolescentes e 60 famílias – R$ 61 mil. 

• Programa Renda Cidadã – Está atendendo mais 62 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
58 mil repassados R$ 43 mil em Jan e Set. 

• Projeto Ação Jovem – Está atendendo mais 32 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 30 
mil repassados R$ 22 mil em Jan e Set. 

Repasse de recursos para Prefeitura: R$ 100 mil 
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• Prefeitura - R$ 100 mil repassados em Jun/2011, para construção do centro de 
referencia de assistência social.A obra está com 37,5% executados e previsão de 
termino em 20/112011. 

 

 

EDUCAÇÃO: 

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 519 mil 

• EE Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 519 mil. obra concluída em 15/09/2011. 
Repasses para APAE: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 49 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 28 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar/2011 a Jun/2011 foram gastos R$ 19 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município. 

GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal. A Prefeitura cedeu 
salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, proporcionando acesso 
gratuito à Internet á população do município – Custo: R$ 56 mil. Vigência até 
09/06/2013. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 109 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – R$ 9.562 mil 

• Conjunto habitacional Bofete B - 109 unidades, beneficiando 454 pessoas, sendo 
construídas pelo sistema parceria com municípios, na Rua Olinda Roder Nogueira - 
Custo: R$ 9.562 mil. Em inicio de obra e previsão de termino para Dez/2011. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

• recuperação da vicinal que liga a SP-147 - EUCATEX - Bairro São João, numa 
extensão de 11,20 km - Custo: R$ 4.371 mil. Obra concluída em 30/04/2011. 
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PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 1.110 mil 

• 1.879,30m² de pavimentação asfáltica no loteamento Siriema - Custo: R$ 70 mil 
repassados em Nov/2009. Obra concluída em Ago/2011. 

• 4.714,50 m² de pavimentação asfáltica em vias públicas do Bairro Jardim Siriema - 
Custo: R$ 150 mil repassados em Fev/2010. Obra concluída em Jul/2011. 

• reforma da praça prefeito Alfredo Chaguri - Custo: R$ 30 mil repassados em 
Jun/2010. Obra concluída em Ago/2011. 

• reurbanização da represa municipal - Custo: R$ 150 mil repassados em Abr/2010. 
Obra concluída em Ago/2011. 

• reforma da praça central e construção de sanitários públicos - Custo: R$ 100 mil 
repassados em Nov/2010.Obra concluída em Nov/2011. 

• aquisição de van - Custo: R$ 70 mil repassados em Jan/2010. 

• aquisição de caminhão basculante com caçamba - Custo: R$ 150 mil repassados em 
Nov/2010. 

• aquisição de caminhão basculante com caçamba - Custo: R$ 210 mil repassados em 
Nov/2010. 

• aquisição de caminhão basculante - Custo: R$ 180 mil repassados em Nov/2010. 
SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• Em 2011 estão sendo repassados para o município R$ 55 mil em medicamentos. 
Repasse concluído para Prefeitura – obras: 

• Prefeitura – R$ 150 mil repassados em Jun/2010, para construção de Unidade Básica 
de Saúde.Obra concluída em Ago/2011. 

Repasse programado para Prefeitura – obras: 

• Prefeitura – R$ 70 mil, para ampliação de Unidade Básica de Saúde. 
Programa Qualis Mais: 

• Prefeitura – R$ 18 mil repassados R$ 13 mil em Set/2010 a Mai/2011. 
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GESTÃO 2007 - 2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 103.304 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
131 mil, beneficiando 148 famílias carentes, no mês. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado 1 convênio relativo a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 52 mil. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,08 km da Estrada BFT-118 - Bairro São Roque Novo, na B.H. 
Tietê/Sorocaba - 2ª Fase - Custo: R$ 455 mil. A obra foi concluída em 08/10/2009. 

Repasse de recursos: 

• aquisição de trator – Custo: R$ 60 mil repassados em Jun/2010.  
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 8 convênios com a Prefeitura para atendimento a 400 idosos e 120 famílias 
– R$ 123 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 100 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 100 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 100 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil; 100 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 72 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 50 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 36 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil; 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

Repasse de recursos para entidades/ Prefeitura: R$ 93 mil 

• APAE - R$ 28 mil repassados em Nov/2010, para aquisição de equipamentos. 

• APAE - R$ 25 mil repassados de Jan/2007 a Mai/2007, para custeio da entidade. 

• Prefeitura - R$ 40 mil repassados em Out/2004, para construção do centro de 
convivência do idoso. Obra concluída 31/12/2010. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 860 mil 

• 3.482,00 m² de pavimentação asfáltica, guias sarjetas, em vias do município - Custo: 
R$ 100 mil repassados em Abr/2008. Obra concluída em 28/08/2008; 

• 3.725,75 m² de pavimentação asfáltica em vias do município - Custo: R$ 100 mil 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 28/08/2008; 

• 2.333,50 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro São Roque Novo - 
Custo: R$ 60 mil repassados em Nov/2007 e Mar/2009. Obra concluída em 
30/04/2009; 

• 3.077,78 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Bairro São Roque Novo - 
Custo: R$ 80 mil repassados em Nov/2007 e Mar/2009. Obra concluída em 
30/04/2009. 

• aquisição de 01 micro-ônibus e 01 veículo utilitário - Custo: R$ 200 mil repassados 
em Out/2009. 

• aquisição de veículo para transporte de idosos - Custo: R$ 70 mil repassados em 
Set/2009. 

• aquisição de veículo Utilitário - Custo: R$ 50 mil repassados em Dez/2009. 

• aquisição de retroescavadeira - Custo: R$ 200 mil repassados em Dez/2009. 
EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras: R$ 771 mil 

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 771 mil 

• EE Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 771 mil. Obra foi concluída em 20/05/2010. 

• EE Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 14 mil. Obra foi concluída em 22/01/2010. 
Repasses para APAE: R$ 246 mil 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 246 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 112 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município. 

Transporte Escolar: 
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• Em 19/12/2009 foi entregue 1 microônibus para o transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 9.874,94 m² de recapeamento asfáltico no conjunto habitacional Nossa Senhora da 
Piedade - Bofete "A2" – Custo: R$ 130 mil repassados de Jul/2008 a Jun/2009. Obra 
concluída em 26/06/2009. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: R$ 238 mil 

• execução de mureta de contenção nos diques das lagoas facultativas da estação de 
tratamento de esgotos – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 06/02/2007; 

• obras de remanejamento de rede de distribuição de água (1.232,50 m) e troca de 
ramais prediais de água (86 un), para o bairro São Roque Novo – Custo: R$ 59 mil. 
Obra concluída em 10/01/2008; 

• obras de remanejamento de rede coletora de esgotos (198,60 m) e ligações prediais de 
esgotos (06 un), para o Bairro São Roque Novo – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 
10/01/2008; 

• construção de "Dispositivo pulmão" para a estação elevatória e esgotos final – Custo: 
R$ 151 mil. Obra concluída em 30/06/2008; 

• execução de obras para base de concreto do reservatório em fibra de 30 m³ no Bairro 
Santo Inácio – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 24/06/2009. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados para o município R$ 246 mil em medicamentos. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) –equipamentos (Total: R$ 330 mil): 

Prefeitura – R$ 330 mil, sendo: 

• R$ 70 mil repassados em Nov/2007, para aquisição de equipamento de ultra-som para 
a UBS. 

• R$ 40 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de 1 ambulância.. 

• R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de veículo utilitário. 



7 

• R$ 70 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para Unidade 
Básica de Saúde. 

• R$ 50 mil repassados em Out/2009, para equipamentos de raios-X; 

• R$ 50 mil repassados em Out/2009, para construção de sala para equipamentos de 
raios-X; 

Programa Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 23 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007, para custeio; 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 2 viaturas, sendo: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil.  

Polícia Militar: 

• construção da sede do 4° Gp da 4ª Cia do 12° BPM/I – Custo: R$ 200 mil. A obra foi 
concluída em 16/01/2009. 

TRANSPORTES: 

DER: 

• recuperação da pista com reaterro; fundação de aterro com pedra rachão; muro de 
arrimo e galeria retangular de 3,0 x 3,0 e 14,0 metros de comprimento, no km 257,6 - 
Custo: R$ 3.316 mil. Obra concluída em 18/02/2010. 

CONCESSIONÁRIA SP VIAS: OBRAS CONCLUIDOS: 

1. Melhoramento do Dispositivo de Retorno no km 183 na SP-280 – Custo: R$ 1.246 mil. 
Obra concluída em 31/12/2008. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 23.400.000,00 
 
 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 311.314 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 224 mil, 
beneficiando 148 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 3 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 129 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-1352/01) - Estr. BFT-030 - 
Custo: R$ 82 mil. Concluído em 03/12/2001. 

 
Programa de Ponte Metálica: 3 
 

• implantadas 3 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 20 metros 
lineares – Custo: R$ 128 mil. 

 
• na estrada que liga Bofete ao B. dos Bicudos - Córrego Marianinhos – vão de 8 

metros. 
 

• na estrada liga Bofete ao Bairro Morro Grande/Fazenda 3 Barras - Córrego 3 Barras 
– vão de 6 metros. 

 
• no Bairro Marianinhos - Córrego dos Marianinhos – vão de 6 metros. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 
 

• recuperados 4,58 km de estradas rurais do município – Roseira e Óleo – Custo R$ 144 
mil. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 130 
crianças e adolescentes, 301 idosos e 215 famílias – R$ 183 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005, 50 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 mil em 2005, R$ 36 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 21 mil e 100 famílias em 2006 – R$ 72 mil. O 
Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em 
situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando 
mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio educativas e de 
geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação 
técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no 
Programa. 

 
Repasses para entidades: 
 

• APAE - R$ 20 mil repassados em 04/2002, para custeio da entidade. 
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 780 mil no período de 1995 a 2006 para obras de 
pavimentação asfaltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais, aquisição e 
reforma de veículos e aquisição e reforma de equipamentos.  

 
 

EDUCAÇÃO: 
 
Ampliação de escola: 1 (840 novas vagas) - R$ 772 mil. 
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• EEPSG Anselmo Bertoncini – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 772 mil. Obra 
concluída em 30/09/1995; 

 
Reformas em Escolas: 3 – Custo: R$ 182 mil. 
 

• EEPSG Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 161 mil, concluída em 31/03/1996. 
 

• EE Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 12 mil, concluída em 01/07/2006. 
 

• EE Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 8 mil, concluida em 31/12/2006. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 40 mil 
 

• EE Anselmo Bertoncini – Custo: R$ 40 mil, concluída em 24/04/2002. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 193 mil em 3 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para as APAE, recursos no valor de R$ 185 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 56 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 

• repasse de R$ 140 mil para conclusão das obras do ginásio de esportes e IV jogos do 
pólo Cuesta. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 74 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 631 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Bofete A2 – 74 unidades, beneficiando 370 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 631 mil. A 
obra foi concluída em 31/10/1994. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• repasse de recursos no valor de R$ 140 mil para obras de infra-estrutura e iluminação 
pública. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 220 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor compactadores de lixo e 1 retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 
 

• contratos com a Prefeitura Municipal, para drenagem de águas pluviais para controle 
e prevenção a erosão, poço tubular profundo e instalação de caixa d´água e galeria de 
águas pluviais – Custo: R$ 756 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• perfuração de poço tubular profundo P1 no Bairro Santo Inácio – Custo: R$ 38 mil. A 
obra foi concluída em 24/11/1997; 

 
• execução de 220 m de interceptores I-2B, 925 m de interceptores I-2A, 680 m de 

interceptores I-1, acesso área lagoa, 866 m de linha de recalque, lagoas de tratamento 
(anaeróbia e facultativas), estação elevatória de esgotos A2, 18.306 m de rede coletora 
e 910 m de ligações de esgotos – Custo: R$ 536 mil. A obra foi concluída em 
19/10/1997; 
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• construção de um reservatório apoiado de 300 m³ – Custo: R$ 53 mil. A obra foi 
concluída em 03/05/1997; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• De 1995 a 2006, foram gastos R$ 228 mil em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura - R$ 50 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para a Unidade 
Mista de Saúde; 

 
• Prefeitura - R$ 70 mil em Set/2005 para aquisição de materiais para reforma do 

Centro de Saúde; 
 

• Prefeitura - R$ 28 mil em Jan/2006 para aquisição de equipamentos; 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 143 mil. 
 
Entrega de Ambulância: 3 
 

• Prefeitura – (entregues em:2004, 2002 e 1997) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 5 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 108 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• construção do Terminal Rodoviário de Passageiros de Bofete – Custo: R$ 387 mil. A 
obra foi concluída em 22/12/2005; 
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• conservação de rotina especial SP-280 do km 157 ao km 236 - 79 km – Custo: R$ 12 

mil, concluída em 12/09/1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


