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CAMPOS DO JORDÃO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 

 AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura  

• celebrado convênio, relativos a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. 
Vigência: 31/12/2011.  

 

Programa de Pontes Metálicas: 1 

• sendo implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego Canhambora na Rua Francisco 
Bonifácio do Bairro do Horto, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado doará as superestruturas, num total de 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil. Cabeceiras prontas em 23/11/2011. Aguardando 
instalação da ponte.  

 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador:  

• Pólo Campos do Jordão – Rua Monsenhor José Vita, 321 - Abernessia - em 
andamento 11 cursos (canto coral, contrabaixo elétrico, guitarra, madeira, metais, 
percussão, percussão/bateria, teclado, violão, violino/viola e violoncelo/contrabaixo), 
para 228 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 520 mil de Mai/2007 a 
Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 28/05/2007.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  
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• distribuídos 45.090 litros de leite de Jan/2011 a Set/2011 – Custo: R$ 60 mil, 
beneficiando 334 famílias carentes, no último mês do período.  

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 162 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
156 mil.  

• Projeto Ação Jovem – foram atendidas 120 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 110 
mil.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 1.809 mil  

Escola nova em execução: 1 (1.050 novas vagas) – R$ 1.809 mil  

• EE Terreno Vila Albertina II – 10 salas (1.050 novas vagas) – custo: R$ 1.809 mil. A 
obra está com 90,80% executados e tem término previsto em 31/01/2012.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2011 a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 348 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 132 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Jun/2011 a Set/2011 foram gastos R$ 23 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• implantada em 18/10/2001 a unidade do Banco do Povo - Rua Brigadeiro Jordão nº 
646, com disponibilidade de R$ 180 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 16/10/2011.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  
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Programa Acessa São Paulo:  

• Em 09/12/2008 foi implantado 1Infocentro Municipal na Avenida Frei Orestes 
Girardi, 1.109 Loja 7/8. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 9 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 61 mil. Vigência até 09/06/2013.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 32 unidades habitacionais paralisadas (beneficiando 160 pessoas) / 1 conjunto – 
Custo: R$ 2.594 mil  

• Conjunto Campos do Jordão G, com 32 unidades, beneficiando 160 pessoas, na Rua 
Amacio Mazaropi, em construção pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: 
R$ 2.594 mil. A obra está paralisada com 26,32% executados, por descumprimento de 
contrato. Previsão de retomada das obras para 27/01/2012.  

 

CDHU: 6 unidades habitacionais aguardando OIS (beneficiando 30 pessoas) / 1 conjunto 
– Custo: R$ 616 mil  

• Conjunto Campos do Jordão X H, com 6 unidades, beneficiando 30 pessoas, na Rua 
AmácioMazzaropi X Rua 14 - Vila Paulista, em construção pelo Parceria com 
Municípios – Custo: R$ 616 mil. Previsão de OIS para 27/01/2012  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras em execução:  

• obras e serviços de recapeamento da pista, dos acostamentos e das faixas adicionais 
existentes da SP-123, trecho entre o entroncamento com a rodovia SP-132 e Campos 
do Jordão, do Km 25,50 ao Km 46,00- Custo: R$ 25.391 mil. Em inicio de obra e 
previsão de termino em 01/10/2012.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 10,50 km da vicinal do Campista, trecho Bairro do Campista – divisa 
com São Bento do Sapucaí - Custo: R$ 3.916 mil. A obra está com 96% executados e 
tem término previsto em 02/02/2012. (SBE)  

• recuperação de 3,0 km da vicinal do Bairro Jaguaribe – Palácio do Governo - Custo: 
R$ 1.118 mil. Obra concluída em Set/2011. (SBE)  

• recuperação de 8,0 km da vicinal do Toriba – trecho SP-123 (km 41) até Vila 
Albernésia - Custo: R$ 2.983 mil. A obra está com 95% executados e tem término 
previsto em 02/02/2012. (SBE)  

• recuperação de 10,0 km da vicinal do Horto Florestal, trecho Campos do Jordão – 
Horto Florestal - Custo: R$ 3.729 mil. Obra concluída em Set/2011. (SBE)  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.675 mil  

• obras de contenção de encosta e drenagem na Avenida José Antônio Manso, Vila Lolli 
e Rua Evangelina Jordão, Vila Britânia – Custo: R$ 300 mil, repassados em Set/2009 
e Mai/2011. A obra está com 95% executados e tem término previsto em 29/02/2012.  

• 65.360,00 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 
1.000 mil, repassados em Mar e Dez/2008. A obra está com paralisada com 50% 
executados.  

• construção de muro de contenção da Rua Paulo Costa Lenz César, s/nº – Custo: R$ 
277 mil, repassados em Jun/2008 e Set/2011. A obra está com 87% executados e tem 
término previsto em 21/09/2012.  

• implantação de iluminação pública em diversos bairros do município – Custo: R$ 98 
mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 04/05/2011.  

• implantação de 650 luminárias completas para iluminação em vias e bairros do 
município – Custo: R$ 1.000 mil, repassados em Mar/2008 e Abr/2009. Obra 
concluída em 03/05/2011  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS:  

FEHIDRO: R$ 1.176 mil  



5 

Contrato com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos: R$ 129 mil  

• estudo da criticidade das bacias de abastecimento da UGHRI-1 (Serra da 
Mantiqueira) - Custo: R$ 129 mil. Tem término previsto em 13/05/2012.  

 

Contratos com a Prefeitura: R$ 648 mil  

• estudos para implantação de sistema de tratamento de esgoto na comunidade da 
Campista em Campos do Jordão – Custo: R$ 48 mil. Os estudos estão com 35,62% 
executados e tem término previsto em 20/01/2012.  

• estudos para levantamento e cadastramento socioeconômico dos novos núcleos com 
ocupação irregular no município – Custo: R$ 84 mil. Os serviços estão com 42,83% 
executados e tem término previsto em 05/02/2012.  

• aparelhamento da central de triagem de materiais recicláveis do município – Custo: 
R$ 122 mil. Concluído em 01/12/2011.  

• projeto piloto de pesquisa para proposta de soluções de saneamento básico e 
educação ambiental - Custo: R$ 62 mil. O Projeto está com 66,66% executados e tem 
término previsto em 29/05/2012.  

• recuperação ambiental da represa Itatinga – Jardim Monte Carlo - Custo: R$ 160 mil. 
A obra está com 80% executados e tem término previsto em 19/05/2012.  

• implantação da Central de Triagem de materiais recicláveis - Custo: R$ 172 mil. Obra 
concluída em 28/01/2011.  

 

Contratos com o DAEE: R$ 178 mil  

• cadastramento de fontes alternativas de abastecimento de água e monitoramento 
hidrológico - Custo: R$ 90 mil. Término previsto em 30/05/2012.  

• monitoramento hidrológico para planejamento e gerenciamento - Custo: R$ 88 mil. O 
projeto está com 80% executados e término previsto em 22/05/2012  

 

Contratos com o Instituto Águas da Prata: R$ 221 mil  

• educação e recuperação ambiental no Bairro Santa Luzia Rural, localizado na Bacia 
do Rio Una, no município – Custo: R$ 109 mil. Os estudos estão com 59,65% 
executados e tem término previsto em 22/07/2012.  
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• informativo ambiental periódico da Serra da Mantiqueira (Fase II) - Custo: R$ 20 mil. 
Concluída em Mai/2011.  

• projeto de educação ambiental com ênfase na preservação e recuperação das águas 
formadoras da bacia do Prata - Custo: R$ 63 mil. O projeto está com 10% executados 
e tem término previsto em 03/05/2012.  

• concurso “Rio Vivo” – os córregos agonizantes e a escola Irene Lopes Sodré - Custo: 
R$ 29 mil. Concluída em 03/05/2011.  

 

DAEE:  

• obras de canalização e drenagem no Bairro Nossa Senhora de Fátima e Vila Sodipe - 
Custo: R$ 150 mil, já repassados R$ 88 mil em Nov/2010 e Out/2011. A obra está com 
80% executados e tem término previsto em 16/01/2012.  

 

SABESP:  

Obra concluída: R$ 71.874 mil  

• implantação do sistema de esgotos sanitários, abrange também o município de São 
José dos Campos (coletores troncos, redes coletoras, ligações domiciliares, estações 
elevatórias, linhas de recalque, interceptores e emissários) – Custo: R$ 71.874 mil. 
Obra concluída. Contrato suspenso devido à alteração de porcentagens entre as 
consorciadas. Aguardando medição final. (SJC)  

 

Obras programadas:  

• implantação de Coletores Tronco, Estações Elevatórias de Esgotos, Linhas de 
Recalques, Interceptores - Rua Domingos Jaguaribe – Custo previsto: R$ 90.240 mil.  

• ampliação do sistema de reservação da ETA (reservatório de 1.200 m³) e construção 
de booster Vila Inglesa – Custo previsto: R$ 1.600 mil.  

• execução de alternativas de produção: barragem em concreto e galeria de tomada 
d´água, estação elevatória de água bruta, adutora de água bruta e EEAB do Fojo – 
Custo previsto: R$ 1.528 mil.  

• execução de barragem, estação elevatória de água bruta e adutora de água bruta DN 
300 - Custo previsto: R$ 1.487 mil.  
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• Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Canhambora – Custo previsto: R$ 
12.720 mil.  

• execução de 2.800 m de duplicação da Linha de Recalque B7 x R7 (Toriba) – Custo 
previsto: R$ 636 mil.  

• construção de reservatório 500 m³ - Brancas Nuvens (reforço) e Booster – Custo 
previsto: R$ 222 mil.  

• construção de tanques de contenção de produtos químicos (ETA Sede) – Custo 
previsto: R$ 84 mil.  

• execução de adutora R.1/R.9 e booster – Custo previsto: R$ 1.068 mil.  

• implantação do sistema de reservação e distribuição de água, região do reservação 
R4, Jd. Atalaia, V. Natal e adjacências – Custo previsto: R$ 4.730 mil.  

• complementação das obras do Sistema de Abastecimento de Água Descansópolis – 
Custo previsto: R$ 2.202 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio (Total: 
R$ 5.208 mil):  

• Fundação São Paulo Apóstolo – Custo: R$ 1.680 mil.  

• Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde – R$ 1.755 mil.  

• Sociedade Beneficente São Camilo – R$ 1.773 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2011-2014) – equipamentos 
e obras (Total: R$ 650 mil):  

Prefeitura – R$ 650 mil, sendo:  

R$ 300 mil repassados em Jun/2010, para construção de Unidade Básica de Saúde na Vila 
Nossa Senhora Fátima. Obra concluída em Dez/2011.  

R$ 300 mil repassados em Out/2009, para construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro 
Recanto Feliz. Obra concluída em Dez/2011.  

R$ 50 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (entregues em 
25/03/2011).  

Repasses programados para entidades hospitalares – custeio:  
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• Fundação São Paulo Apóstolo – Custo: R$ 150 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 117 mil.  
 

Polícia Civil:  

Obra concluída:  

• construção do prédio do 1º Distrito Policial e Setor de Investigações – Custo: R$ 
1.000 mil. Obra concluída em Dez/2011. Inauguração para 09/01/2012.  

 

Polícia Militar:  

Obra em andamento:  

• construção da nova sede da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Policia Militar do 
Interior – Custo: R$ 985 mil. A obra está com 55% executado e tem término previsto 
em 23/02/2012.  

 

 

TURISMO:  

DADE: R$ 9.681 mil  

• 62.050,59 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: 2.926 mil, já 
repassados R$ 1.463 mil em Mai/2011. A obra, será realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2010, está com 91,14% executados e tem término previsto 
em Fev/2012.  

• revitalização e adequação de praças e entornos – Custo: R$ 2.385 mil, já repassados 
R$ 649 mil em Abr/2011. A obra, será realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2010, está com 3% executados e tem término previsto em Mai/2012.  

• drenagem, pavimentação e infraestrutura urbana na Estrada Municipal do Salto - 
custo: R$ 1.844 mil, já repassados R$ 1.539 mil em Fev e Set/2008. A obra, sendo 
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realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 está paralisada com 
75% executados. Aguardando devolução de valores de serviços não executados.  

• reforma do Mercado Municipal – Custo: R$ 1.500 mil, já repassados R$ 978 mil em 
Mar/2010 e Set/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2009 está com 47% executados e tem término previsto em Abr/2012.  

• pavimentação e drenagem no Bairro Alto da Boa Vista – Custo: R$ 1.026 mil, já 
repassados R$ 686 mil em Jan/2010 e Set/2011. A obra, sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009 está com 65,34% executados e tem 
término previsto em Masr/2012.  

 

Repasses de recursos programados:  

• recuperação e manutenção de vias de acesso turísticos – Custo: R$ 3.108 mil. A obra, 
será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2011.  
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 234.903 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 297 
mil, beneficiando 334 famílias carentes no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 11 km da estrada municipal Mineração Correa - Estrada da Pedra do 
Mármore (3ª Fase) - Custo: R$ 855 mil. Obra concluída em 14/10/2008.  

 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 2 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 200 
portadores de deficiência e 290 pessoas de outros segmentos da população – Custo: 
R$ 120 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 132 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 95 mil; 132 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 95 mil; 132 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 95 
mil; e 144 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 114 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 60 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 60 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
mil; e 90 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 66 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 1.337 mil  

• APAE - R$ 65 mil repassados em Set/2008, para aquisição de equipamentos.  
 

• APAE - R$ 49 mil repassados em Mar/2009, para aquisição de equipamentos e 1 
veículo utilitário.  
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• APAE - R$ 14 mil repassados em Jul/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

• Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes - R$ 60 mil repassados em 
Fev/2010, para aquisição de equipamentos.  

 

• Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes - R$ 30 mil repassados em 
Jul/2008, para aquisição de equipamentos.  

 

• Fundação Sanatório Santa Cruz – R$ 405 mil repassados de Jan a Dez/2009, para 
custeio (proteção especial – leito dia).  

 

• Congregação das Franciscanas – R$ 347 mil repassados de Jan a Dez/2009, para 
custeio (atenção especial).  

 

• Associação Nossa Senhora das Mercês – R$ 367 mil repassados de Jan a Dez/2009, 
para custeio (atenção especial).  

 

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 100 mil  

• construção de quadra poliesportiva no Bairro Céu Azul – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Fev/2010. Obra concluída em 15/12/2010  

 

DADE (repasse de verba): R$ 4.228 mil  

• recuperação do Acesso ao Palácio Boa Vista – custo: R$ 395 mil, repassados em 
Abr/2006, Mar e Jul/2007, com recursos do Plano DADE/2004. Obra concluída em 
12/08/2010.  
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• drenagem e pavimentação de diversas ruas- custo: R$ 734 mil, repassados em Out, 
Dez/2004 e Fev/2005, com recursos do Plano DADE/2003. Obra concluída em 2008.  

• pavimentação, guias e sarjetas em diversas ruas e construção de quadra poliesportiva 
- custo: R$ 726 mil, repassados em Out, Dez/2004, Fev/2005 e Mar/2007, com 
recursos do Plano DADE/2002. Obra concluída em 2008.  

• recuperação do Acesso ao Parque Estadual –custo: R$ 1.199 mil, repassados em Abr, 
Dez/2006, Jul e Out/2007, com recursos do Plano DADE/2004. Obra concluída em 
2007.  

• reconstrução de Encostas nas avenidas Emílio Lang Jr. e Adhemar de Barros, custo: 
R$ 470 mil, repassados em Fev, Ago e Dez/2006, com recursos do Plano DADE/2003. 
Obra concluída.  

• pavimentação nas ruas Friburgo, 13 de Junho e Av. Macedo Soares - Custo: R$ 483 
mil, repassados em Mar, Dez/2004 e Mar/2007, com recursos do Plano DADE/2002. A 
Prefeitura informou que as obras estão concluídas.  

• recapeamento da Avenida Principal - Januário Miraglia – custo: R$ 221 mil, 
repassados em Jul e Dez/2006, com recursos do Plano DADE/2003. A Prefeitura 
informou que as obras estão concluídas.  

 

EDUCAÇÃO:  

Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 1.603 mil  

• EE Profº Theodoro Correa Cintra - Custo: R$ 1.586 mil. Obra concluída em 
18/06/2010.  

 

• EE Profº Theodoro Correa Cintra - Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 24/02/2010.  
 

Transporte Escolar:  

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil..  
 

Repasses para APAE:  
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• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.087 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 544 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.092 alunos em 2007, 2.078 
alunos em 2008, 4.320 alunos em 2009 e 4.380 alunos em 2010 - Custos: R$ 203 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Set/2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 1 escola do município. EE Profº Theodoro Correa Cintra.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: R$ 818 mil  

Contrato com a Fundação Christiano Rosa: R$ 41 mil  

• encontros técnicos temáticos da Serra da Mantiqueira - Custo: R$ 41 mil. Concluído 
em 25/11/2008.  

 

Contratos com a Prefeitura: R$ 266 mil  

• elaboração do plano de manejo para implantação de Parque Ecológico - Custo: R$ 27 
mil. Projeto concluído em 06/07/2010.  

• aparelhamento de laboratório para análise de água - Custo: R$ 74 mil. Concluído em 
28/04/2010.  

• aquisição de equipamentos para a coleta seletiva e centro de reciclagem - Custo: R$ 
64 mil. Entregues em 29/06/2009.  

• implantação do Centro de Educação Ambiental da Serra da Mantiqueira - Custo: R$ 
42 mil. Concluída em 24/06/2009.  

• levantamento das nascentes de Campos do Jordão - Custo: R$ 15 mil. Concluído 
24/06/2009.  
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• aquisição de coletores de materiais recicláveis - Custo: R$ 16 mil. Entregues em 
24/06/2009.  

• contratação de projeto de recuperação e operação do bota fora - Custo: R$ 28 mil. 
Projeto concluído em 01/08/2008.  

 

Contrato com Secretaria do Meio Ambiente: R$ 421 mil  

• elaboração de base digital georeferenciada para mapeamento e uso de ocupação de 
terra - Custo: R$ 401 mil. Concluído em 23/06/2008.  

• elaboração do plano de manejo das áreas de preservação ambiental Sapucaí Mirim e 
Campos do Jordão, custo: R$ 20 mil. Concluído em 27/03/2007.  

 

Contratos com o Instituto Águas da Prata: R$ 90 mil  

• informativo ambiental periódico da Serra da Mantiqueira - Custo: R$ 20 mil. 
Concluído em 28/11/2010.  

• campanha de educação ambiental através do rádio para a Serra da Mantiqueira - 
Custo: R$ 52 mil. Concluída em 14/10/2010.  

• construir e manter um web-site sobre a Serra da Mantiqueira: Campos do Jordão - 
Custo: R$ 18 mil. Projeto concluído em 14/04/2010.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 2.115 mil  

• prestação de serviços de engenharia, setorização dos distritos pitométricos DP6, DP7 
e DP8 - Custo: R$ 312 mil. Obra concluída em 25/05/2010.  

• 130 ligações domiciliares de água, 15.922 m de rede de distribuição de água nos 
municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí - 
Programa Crescimento Vegetativo de Água - Custo: R$ 1.709 mil. Obra concluída em 
06/04/2010.  

 

• implantação dos distritos pitométricos DP3, DP8 e DP9 - Custo: R$ 94 mil. Obra 
concluída em 01/03/2008.  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 16.181 mil):  

• APAE – R$ 60 mil.  

• Fundação São Paulo Apóstolo – R$ 3.460 mil.  

• Fundação Sanatório de São Paulo – R$ 4.758 mil.  

• Grupo da Fraternidade “Irmão Altino” – R$ 15 mil.  

• Hospital Infantil Casa da Criança – R$ 15 mil.  

• Sociedade Beneficente São Camilo – R$ 3.764 mil.  

• Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde – R$ 4.109 mil (sendo R$ 335 mil do 
Programa Pró-Santas Casas).  

 

Repasses concluídos para Prefeituras / entidades hospitalares (2007-2010) – equipamentos 
e obras (R$ 1.720 mil):  

Fundação Sanatório de São Paulo - R$ 650 mil, sendo:  

R$ 100 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos (entregues em 
Jan/2009).  

R$ 550 mil, repassados em Dez/2007, para reforma da enfermaria clínica médica (concluída 
em 15/12/2008), aquisição de equipamentos (entregues em Dez/2008) e um veículo (entregue 
em 11/03/2009).  

Prefeitura – R$ 700 mil, sendo:  

R$ 150 mil repassados em Jun/2010, para reforma da unidade de saúde.  

R$ 500 mil, repassados em Mai/2009, para reforma e adequação do Pronto Socorro. Obra 
concluída em Nov/2010.  

R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de uma ambulância (entregue em 
Out/2008).  

Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde – R$ 70 mil, sendo:  
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R$ 70 mil, repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (entregues em 
Dez/2010).  

Fundação São Paulo Apóstolo – R$ 300 mil, sendo:  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (entregues em Jul e 
Ago/2010).  

R$ 200 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos (entregues em Jun e 
Jul/2010).  

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 50 mil 11  

• Prefeitura - 1 (entregue em 09/11/2010)  
 

Entrega de veículo para transporte de pacientes: 1 – R$ 55 mil  

• Prefeitura – 1 (entregue em 06/11/2010)  
 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.004 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 116 mil foram repassados de 2007 a 2009.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 4 viaturas: 1 para a Polícia Civil e 3 para a Polícia Militar - Custo: 
R$ 160 mil.  

 

Polícia Civil:  

Obra concluída:  
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• obras e reforma do imóvel que abriga a sede da Delegacia de Polícia na Avenida Drº 
Adhemar de Barros nº 82 - Vila Abernéssia – Custo: R$ 486 mil. Obra concluída em 
25/10/2008.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue em 30/05/2008 para o Corpo de Bombeiros do município 1 unidade de 
resgate (UR) - Custo: R$ 100 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

PROGRAMA PRÓ-VICINAL II:  

• recuperação de 11 km da vicinal de ligação entre Campos do Jordão ao Bairro do 
Pico do Itapeva - Custo: R$ 3.717 mil. Obra concluída em 30/05/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL III :  

• recuperação de 5,50 km da vicinal do Bairro dos Mellos, trecho SP-050 (km 
168+500m) / vicinal do Lajeado – Custo: R$ 2.761 mil. Obra concluída em 
16/11/2010.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 84.109.000,00 
 
 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 717.112 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 577 mil, 
beneficiando 334 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Pontes Metálicas: 7 

 
• implantadas 7 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 

construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 66 metros 
lineares – Custo: R$ 422 mil. 

 
1. sobre o Rio Capivarí, na Rua Rafhael Sampaio Vidal - vão de 10 metros, custo: R$ 64 

mil, instalada em 30/11/2002. 
 
2. sobre o Rio Capivarí , Acesso à Avenida Frei Orestes Girardi- vão de 12 m, custo: R$ 

51 mil, instalada em 02/07/2002. 
 
3. sobre o Ribeirão Perdizes na Rua Comendador José Shaeffer - V. Inglesa,vão de 12 m, 

custo: R$ 76 mil, instalada em 02/07/2002. 
 
4. sobre o Rio Capivari, acesso à Rua Francisco Clementino de Oliveira - vão de 8 m, 

custo: R$ 51 mil, instalada em 04/07/2002. 
 
5. sobre o Rio Capivari (próx. Restaurante Senadinho), acesso à Rua Maurílio 

Comoglio- vão de 8 m, custo: R$ 51 mil, instalada em 01/07/2002. 
 

6. sobre o Rio Capivari-Próx Sup. Piratininga acesso a Rua Alcides Pires Silva - vão de 
8 m, custo: R$ 51 mil, instalada em 30/11/2002. 

 
7. sobre o Rio Capivari Acesso à Avenida Frei Orestes Girardi – vão de 12 m, custo: R$ 

76 mil, instalada em 02/07/2002. 
 
Programa Melhor Caminho: 
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• recuperados 8,9 km  da Estrada do Turiba ao Acampamento dos Pumas / Vila Britânia 

e da Estrada da Mineração Correia (Pedra Mármore) - Custo: R$ 298 mil. Concluídos 
em 07/10/2002 e 26/12/2006, respectivamente. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 68 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
3.042 crianças e adolescentes, 2.275 idosos, 203 portadores de deficiências, 749 
famílias, 468 migrantes e 60 pessoas de outros segmentos da população – R$ 14 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município, 47 bolsistas/mês em 2005 e 47 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 33 mil em 2005 e R$ 33 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 
freqüentara 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 90 

famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 140 famílias em 
2006 – R$ 100 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. 

 
 
CULTURA: 
 

• apoio técnico e administrativo às atividades artísticas da DCE no Auditório Cláudio 
Santoro, custo: R$ 36 mil; concluído em 1/12/2001. 

• realização da Dança Paulista - Mostra de Dança do Estado de São Paulo, custo: R$ 
80 mil, concluída em 26/11/2001. 

• suporte técnico ao Auditório Cláudio Santoro, para realização de atividades artísticas 
da DCE, custo: R$ 155 mil. 
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• contratação de empresa especializada para realização da Festa Junina 2004 no 
Auditório Cláudio Santoro, dentro do Projeto “Jubileu de Prata”, custo: R$ 32 mil, 
concluídas em jul/2004  

• Resgate da Crença Popular Brasileira, beneficiando 14.000 pessoas, custo: R$ 70 mil, 
concluída em jul/2004. 

• Natal na Montanha, beneficiando 10.000 pessoas, custo: R$ 3 mil, concluído.  

• realizados eventos culturais de apoio ao 37º Festival de Inverno de Campos do 
Jordão, custo: R$ 7 mil, concluídos em 23/07/2006. 

• realização de 45 eventos no 27º Festival de Inverno Dr. Luiz Arroba Martins, custo: 
R$ 626 mil, concluído em jul/1996. 

• aperfeiçoamento de bolsistas de música erudita, contemporânea e popular custo: R$, 
692 mil, concluído em ago/1997. 

• confecção de painéis para divulgação do 28º festival de Inverno de Campos do Jordão 
custo: R$ 38 mil. 

• transporte de bolsistas e professores durante a realização do festival custo: R$ 30 mil. 

• locação de equipamentos de som, serviços de montagem, desmontagem e manutenção 
custo: R$ 30 mil.  

• transporte de instrumentos musicais durante a realização do 28º festival de inverno de 
Campos do Jordão; custo: R$ 19 mil. 

• locação de equipamentos de luz cênica, serviços de montagem, desmontagem e 
manutenção para realização do 28º festival de inverno de Campos do Jordão- custo: 
R$ 38 mil. 

• reforma do auditório do Teatro Cláudio Santoro, custo: R$ 214 mil, obra concluída 
em dez/1997. 

• reforma, reurbanização e ampliação dos alojamentos do Museu Felícia Lener, custo: 
R$ 296 mil; concluídas em 1998. 

• locação de iluminação para o espetáculo “Aleluia, Aleluia”, custo: R$ 1 mil. 

• 1 curso prático e teórico para público diversificado, com 25 vagas, custo: R$ 960,00. 

• apresentação artística de Música Popular Brasileira - MPB “Projeto Música e Dança 
na Montanha”, custo: R$ 95 mil. 

 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
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• obras de drenagem na Avenida Ernesto Diedericksen (construção de muro de arrimo) 
custo: R$ 66 mil, concluídas em 16/09/2004.  

• obras de drenagem na Rua Cássio de Macedo Soares, custo: R$ 69 mil, sendo: R$ 57 
mil em recursos do Ministério da Integração Nacional- convênio 270/01 e R$ 12 mil 
em recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 
16/09/2004. 

• Construção de galeria na Avenida Adhemar de Barros, custo: R$ 53 mil; sendo: R$ 43 
mil em recursos do Ministério da Integração Nacional- convênio 270/01 e R$ 9 mil em 
recursos do Estado. A obra foi realizada pela Prefeitura e concluída em 14/05/2004. 

• Rua GenkoSakame, custo: R$ 72 mil, sendo R$ 59 mil em recursos do Ministério da 
Integração Nacional - convênio 270/01 e R$ 12 mil em recursos do Estado. A obra foi 
realizada pela Prefeitura e concluída em 05/11/2003. 

• Construção de galeria na Rua José Antônio Manso, custo: R$ 34 mil, sendo R$ 27 mil 
em recursos do Ministério da Integração Nacional - convênio 270/01 e R$ 6 mil em 
recursos do Estado, concluída em 05/11/2003.  

• Construção de galeria na Rua Amâncio Mazzaropi – custo: R$ 62 mil, sendo R$ 50 mil 
em recursos do Ministério da Integração Nacional - convênio 270/01 e R$ 11 mil em 
recursos do Estado, concluída em 14/08/2003. 

• Construção de galeria na Rua Dom Pedro I, custo: R$ 10 mil, sendo: R$ 8 mil em 
recursos do Ministério da Integração Nacional- convênio 270/01 e R$ 1 mil em 
recursos do Estado, concluída em 14/08/2003. 

• Construção de galeria na Avenida Geraldo Felix, custo: R$ 5 mil, sendo: R$ R$ 4 mil 
em recursos do Ministério da Integração Nacional- convênio 270/01 e R$ R$ 1 mil em 
recursos do Estado, concluída em 14/08/2003. 

• Construção de muro de arrimo na Avenida TassaburuYamaguchi, custo: R$ 237 mil, 
sendo: R$ 189 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional- convênio 
270/01 e R$ 47 mil em recursos do Estado, concluído em 11/04/2003. 

• Construção de muro de arrimo na Rua José A. Manso, no valor de R$ 63 mil, sendo: 
R$ 50 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional - convênio 270/01 e R$ 
12 mil em recursos do Estado, concluído em 20/12/2002. 

• Construção de muro de arrimo na Rua José Pereira Macedo custo: R$ 18 mil, sendo: 
R$ 15 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional- convênio 270/01 e R$ 3 
mil em recursos do Estado, concluído em 20/12/2002. 

• Construção de muro de arrimo na Rua Oscar da Mata, custo: R$ 20 mil, sendo: R$ 16 
mil em recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 270/01 e R$ 4 mil em 
recursos do Estado, concluído em 20/12/2002. 
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• Construção de muro de arrimo na Avenida dos Reis, custo: R$ 12 mil, sendo: R$ 9 mil 
em recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 270/01 e R$ 2 mil em 
recursos do Estado. Concluídas em 20/12/2002. 

• Construção de galeria na Rua Central, custo: R$ 12 mil; sendo: R$ 10 mil em recursos 
do Ministério da Integração Nacional - convênio 270/01 e R$ 2 mil em recursos do 
Estado. Concluída em 20/12/2002. 

• Construção de muro de arrimo na Rua José Lopes da Silva, custo: R$ 36 mil, sendo: 
R$ 29 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 270/01 e R$ 7 
mil em recursos do Estado, concluída em 20/12/2002. 

• Obras de contenção de encostas no Alto do Capivari, custo: R$ 96 mil, sendo: R$ 77 
mil com recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 270/01 e R$ 19 mil 
em recursos do Estado, concluídas em 11/04/2003.  

• Obras de contenção de encostas na Rua João Tranchesi, 756 - Vila Nadir, custo: R$ 
59 mil, sendo: R$ 47 mil em recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 
270/01 e R$ 11 mil em recursos do Estado, obras concluídas em 18/06/2003. 

• Obras de contenção de encostas na Rua João Tranchesi, 815 - Vila Nadir, custo: R$ 
38 mil, sendo: R$ 30 mil com recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 
270/01 e R$ 7 mil em recursos do Estado. Obras concluídas em 05/11/2003. 

• Obras de contenção de encosta na Rua do Circulista, custo: R$ 16 mil, sendo: R$ 13 
mil com recursos do Ministério da Integração Nacional, convênio 270/01 e R$ em 
recursos do Estado. Obras concluídas em 14/08/2003. 

• construção de alojamentos provisórios- abrigos no campo de futebol, custo: R$ 500 
mil - convênio CMIL 009/630/00 A obra foi realizada pela prefeitura, concluída em 
13/08/2001. 

 
DESENVOLVIMENTO: 
 
IPT: 
 
Programa de Assistência Técnica aos Municípios: 
 

• Elaboração de carta de risco, para estabilização de encostas, recuperação da 
infraestrutura urbana e reurbanização – custo: R$ 252 mil, concluída em 16/11/2001. 

 
• recuperação da malha ferroviária em trechos de serra de Pindamonhangaba e 

Campos do Jordão, custo: R$ 120 mil, concluída em dez/2002. 

• avaliação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas no Palácio Boa Vista, 
custo: R$ 4 mil, concluída em 26/07/1995. 
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• vistoria técnica no município, custo: R$ 1 mil; concluída em 10/10/1996. 

• avaliação de situação de risco, custo: R$ 3 mil, concluída em 26/02/1999. 

• avaliação devido o escorregamento de encostas, custo: R$ 55 mil, concluída em 
03/04/2000. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP (repasse de recursos): 
 

• aquisição de trilhos para adequação e manutenção da superestrutura da estrada de 
ferro, custo: R$ 424 mil. 

 
• Construção do Centro comunitário na Vila Sodipe, custo: R$ 232 mil, obra concluída 

em 12/03/1999. 
• Construção de Centro Comunitário na Vila Santo Antônio - custo: R$ 209 mil, obra 

concluída em 12/03/1999. 
 
DADE: (repasse de verba) – R$ 4.371 mil 

 
• Construção de Posto de Saúde B. Sto. Antônio com recursos do DREMU/1995, Plano 

DADE/1997-custo: R$ 70 mil, concluída em 28/02/2005. 
 
• Conclusão da fachada do centro de eventos, com recursos do DREMU/1997, Plano 

DADE/1999 - custo: R$ 450 mil, concluída em 10/05/2001. 
 

• Redução de encostas dos rios e riachos para escoamento das chuvas, com recursos do 
DREMU/1999, Plano DADE/2001 - custo: R$ 1.215 mil, concluídos em 30/09/2003. 

 
• Infraestrutura no Bairro Boa Vista, com recursos do DREMU/1998, Plano 

DADE/2000- custo: R$ 170 mil, concluída em 30/09/2003. 
 

• Reforma do Piso e do Gazebo, Praça Abernéssia - com recursos do DREMU/2000, 
Plano DADE/2002 - custo: R$ 15 mil, concluídos em 30/08/2003. 

 
• Recomposição asfáltica com recursos do DREMU/1997, Plano DADE/1999 – custo: 

R$ 803 mil, concluída em 25/08/2000. 
 

• Implantação de complexo turístico - custo: R$ 729 mil, com recursos do 
DREMU/1996, Plano DADE/1998, concluído em 30/09/2000. 
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• Projeto para viabilizar um complexo de entretenimento turístico - custo: R$ 135 mil 

com recursos do DREMU/1995, Plano DADE/1997, concluído em 30/11/1998. 
 

• Obras de infra-estrutura turística Gazebo Praça Abernéssia - custo: R$ 95 mil, com 
recursos do DREMU/ 1995, Plano DADE/1997, concluída em 20/05/1998. 

 
• Realização da II Festa da Primavera - custo: R$ 100 mil, com recursos do 

DREMU/1995, Plano DADE/1997, concluída 31/12/1997. 
 

• Realização do carnaval – custo: R$ 10 mil com recursos do DREMU/1994, Plano 
DADE/1996, concluída em fev/1997. 

 
• Realização de festividade da primavera, custo: R$ 100 mil DREMU/1994/. Plano 

DADE/1996, concluída em setembro/1996. 
 
• Implantação do complexo Parque Romeu Montoro, custo: R$ 346 mil, com recursos do 

DREMU/1994 Plano DADE/1996, concluída em 31/03/1997. 
 

• Projeto Natal Luz na Montanha, custo: R$ 130 mil com recursos do DREMU/1994, 
Plano DADE/1996, concluído em 12/02/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas Construídas: 4  (3.360 novas vagas) – R$ 666 mil. 
 

• EMEIF Profª Mary Aparecida Ribeiro de Arruda Camargo 8 salas (840 novas vagas) - 
custo: R$ 165 mil, concluída em 20/03/2000. 

 
• EMEIF Profª Cecilia de Almeida Leite Murayama - 8 salas (840 novas vagas) - custo: 

R$ 165 mil, concluída em 20/09/1999. 
 
• EMEF Profª Elizabeth Janacsek de Andrade - 8 salas (840 novas vagas)- custo: R$ 

164 mil, concluída em 30/06/1999. 
 
• EMEF Profª Mafalda Aparecida Machado Cintra – 8 salas (840 novas vagas) custo: 

R$ 171 mil, concluída em 30/06/1999. 
 
Ampliações de prédios escolares: 4 (840 novas vagas) – R$ 291 mil. 
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• EMEF Mns. José Vita - 1 sala (105 novas vagas) - custo: R$ 47 mil, concluída em 
31/07/1999. 

 
• EMEF ProfªLucilla Florence Cerquera - 1 sala (105 novas vagas) - custo: R$ 62 mil, 

concluída em 03/01/1995. 
 

• EMEF Dr Domingos Jaguaribe - 2 salas (210 novas vagas) - custo: R$ 40 mil, 
concluída em 18/12/1998. 

 
• EMEF Octavio da Matta Jaguaribe - 4 salas (420 novas vagas) - custo: R$ 141 mil, 

concluída em 09/12/2002. 
 
Reformas em Escolas: 22 – R$ 848 mil 
 
Repasses para APAE/entidades assistenciais: R$ 1.401 mil 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE e entidades assistenciais, recursos no 
valor de R$ 1.401 mildestinados a pagamento de professores que atuam na área de 
Educação Especial, para atendimento a 1.188 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 na Escola Prof Theodoro Correa Cintra. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo Paulista- 

 
• Implantado em 18/10/2001, em parceria com a Prefeitura, na Rua Brigadeiro Jordão 

nº 646, custo: R$ 180 mil do Estado e R$ 20 mil da Prefeitura para atender o crédito 
produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• R$ 22 mil em set/2005 para realização do IV desafio da mantiqueira de mountain bike. 
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• R$ 22 mil repassados em ago/2004 para a Associação Mantiqueira de Apoio ao 

Esporte para realização do III Desafio da Mantiqueira de Mountain Bike. 
 
• R$ 25 mil repassados em out/2003 para construção de pista de skate, obra concluída 

em 31/03/2006. 
 
• R$ 6 mil repassados em set/2002 para realização do 1º triptrail de mountain bike. 
 
• conservação da estrada de ferro de Campos do Jordão, custo: R$ 307 mil, concluída 

em março /2001. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: unidades habitacionais / conjuntos – R$ 7.894 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Campos do Jordão F – 100 unidades, beneficiando 500 
pessoas, construídas pelo sistema Habiteto – Custo: 1.838 mil. A obra foi concluída 
em 30/05/2001. 

 
• Conjunto Habitacional Campos do Jordão E – 240 unidades, beneficiando 1.200 

pessoas, construídas pelo sistema Habitação – Custo: R$ 4.556 mil. A obra foi 
concluída em 24/02/2001. 

 
• Conjunto Habitacional Campos do Jordão D –100unidades, beneficiando 500 

pessoas, construídas pelo sistema Habiteto – Custo: R$ 1.498 mil. A obra foi concluída 
em 12/12/2000. 

 
Loteria da Habitação: (repasse de recursos) 
 

• obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos Conjuntos 
Habitacionais CDHU E- 01 e CDHU E- 02 custo: R$ 64 mil, obras concluídas em 
28/04/2005.  

 
• Implementação de equipamentos - mobiliários urbanos. nos Conjuntos Habitacionais 

CDHU E- 01 e CDHU E- 02, custo: R$ 2 mil, concluídos em 28/04/2005. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
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FEHIDRO : 
 
Contratos com a Prefeitura: 

• para implantação de saneamento ambiental (concluída), no valor de R$ 355 mil, 
concluída em 29/10/2004. 

• para implantação de microdrenagem no Jardim Monte Carlo (concluída), no valor de 
R$ 104 mil, concluída em 29/04/2005.  

• para aquisição de caminhão para coleta seletiva de lixo, custo: R$ 102 mil, concluído 
em 12/01/2006.  

• para levantamento e cadastramento de áreas de risco (concluído), custo: R$ 70 mil; 
concluída em 17/04/2006. 

• para elaboração de um banco de dados ambientais da Serra da Mantiqueira custo: R$ 
12 mil, concluída em 06/11/2006. 

Contrato com a Cooperativa de serviços, pesquisas tecnológicas e industriais: 
• para reformulação e complementação do Plano de Bacia Hidrográfica, custo: R$ 40 

mil, concluído em 10/09/2004. 
 
Contrato com o DAEE: 

 
• para elaboração de relatório de situação dos recursos hídricos, custo: R$ 44 mil, 

concluída em 12/09/2006. 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
CESP: 

• serviços de ampliação e manutenção de rede elétrica, custo: R$ 39 mil. 
 
• Ligações de energia para 186 famílias carentes, dentro do Programa LBR e PROLUZ, 

custo: R$ 34 mil, período: jan/1996 a dez/1997. 
 
• Recuperação de talude da subestação Campos do Jordão, custo: R$ 120 mil, concluída 

em 05/09/1996. 
 
SABESP: 
 

• Execução de 12.065 m de prolongamento de rede coletora e 573 ligações domiciliares 
de esgotos em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, 
custo: R$ 638 mil, concluídos em 21/11/2006. 
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• Execução de prolongamento de rede de distribuição - 18.650 m em Campos do Jordão, 
2.797 m em São Bento do Sapucaí e 1.865 mem Santo Antônio do Pinhal e 878 
ligações domiciliares de água nos municípios de Campos do Jordão, São Bento do 
Sapucaí e em Santo Antônio do Pinhal, custo: R$ 275 mil, concluídos em 21/11/2006. 

 
• Execução de 452 m de prolongamento de rede de distribuição em Campos do Jordão e 

ligações domiciliares de água nos municípios de Campos do Jordão, São Bento do 
Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, custo: R$ 6 mil, concluídos em 12/04/2004.  

 
• 52 ligações domiciliares de água e 174 m de rede de distribuição de água em Campos 

do Jordão, 7 ligações domiciliares de água em Santo Antônio do Pinhal e 10 ligações 
domiciliares de água, custo: R$ 7 mil, concluídos em 18/07/2004. 

 
• 222 ligações domiciliares de água e 6.160 m de rede de distribuição de água em 

Campos do Jordão, 43 ligações domiciliares de água em Santo Antônio do Pinhal e 76 
ligações domiciliares de água em São Bento do Sapucaí, custo: R$ 61 mil, concluídas 
em 01/03/2004.  

 
• Execução de 2.779,50 m de Linha de Recalque B.5 / R.5 para o Sistema de 

Abastecimento de Água no bairro Brancas Nuvens, custo: R$ 320 mil, concluídos em 
20/03/2004. 

 
• 173 ligações domiciliares de esgotos e 3.526 m de rede coletora de esgotos em 

Campos do Jordão; 16 ligações domiciliares de esgotos em Santo Antônio do Pinhal e 
55 ligações domiciliares de esgotos em São Bento do Sapucaí, custo: R$ 176 mil, 
concluídos em 01/03/2004. 

 
• Execução de 171 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 40 

ligações domiciliares de esgoto em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo 
Antônio do Pinhal custo: R$ 17 mil, concluídos em 12/04/2004. 

 
• 170 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 40 ligações 

domiciliares de esgotos em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio 
do Pinhal, custo: R$ 16 mil concluídos em 18/07/2004.  

 
• Execução de 210 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 

ligações domiciliares de esgoto e 37 ligações domiciliares de esgotos em Campos do 
Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, custo: R$ 18 mil, concluídas 
em 23/01/2003. 
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• Execução de 701,50 m de prolongamento de rede de distribuição em Campos do 
Jordão e ligações domiciliares de água - 40 unidades, 10 unidades e 06 unidades - 
respectivamente, em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do 
Pinhal, custo: R$ 6 mil, concluído em 23/01/2003. 

 
• 63 ligações domiciliares de água e 701,5 m de rede de distribuição de água em 

Campos do Jordão e 10 ligações domiciliares de água em São Bento do Sapucaí, 
custo: R$ 4 mil, concluídos em 10/10/2003. 

 
• Execução de 210 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 

ligações domiciliares de esgoto e 37 ligações domiciliares de esgotos em Campos do 
Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, custo: R$ 20 mil, concluídas 
em 02/10/2003. 

 
• execução de 109,80 m de prolongamento de rede coletora de esgoto no bairro Beira 

Rio, custo: R$ 22 mil, concluídos em 08/12/2003. 
 

• Aquisição de 02 No-Break, 2KVA e 300m cabos isolado 1,5mm2 p/ boosters B.5 e B.7 
do Município de Campos do Jordão, custo: R$: 6 mil, concluída em 01/10/2002.  

 
• Aquisição de cabos e fontes de alimentação do sistema elétrico dos boosters B.5 e B.7 

do Município, custo: R$ 1 mil, concluído em 01/10/2002.  
 

• Aquisição de Controladores Lógicos Programáveis e Gerenciador de Energia para 
adequação do sistema elétrico e hidráulico dos boosters B.5 e B.7 do Município, custo: 
R$ 13 mil, concluída em 01/10/2002. 

 
• Aquisição de equipamentos para adequação do sistema elétrico de proteção contra 

descargas atmosféricas dos boosters B.5 e B.7 do Município, custo: 8 mil, concluída 
em 01/10/2002. 

 
• Aquisição de equipamentos para adequação do sistema elétrico e hidráulico dos 

boosters B.5 e B.7 – M- custo: R$ 6 mil, concluída em 01/10/2002. 
 

• Aquisição de equipamentos para adequação do sistema elétrico e hidráulico dos 
boosters B.5 e B.7 - válvulas borboleta c/ acionamento elétrico, custo: R$ 11 mil, 
concluída em 01/10/2002. 

 
• Aquisição de pressostatos eletrônico para adequação do sistema elétrico e hidráulico 

dos boosters B.5 e B7, custo: R$ 7 mil, concluída em 01/10/2002. 
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• Execução de 5.320 m de remanejamento e setorização de rede de distribuição e 
ligações de água no Município de Campos do Jordão em atendimento ao PDO - 
Programa de Desenvolvimento Operacional, custo: R$ 75 mil, concluídos em 
01/10/2002. 

 
• Execução de 840 m de prolongamento de rede de distribuição de água no Município 

de Campos do Jordão. Custo: R$ 5 mil, concluída em 14/01/2002. 
 
• Execução de Adutora de Água Tratada na Vila Inglesa, custo: R$ 130 mil, concluída 

em 20/11/2002. 
 

• Execução de 210 m de prolongamento de rede coletora de esgoto no Município de 
Campos do Jordão, custo: R$ 20 mil, concluídos em 14/01/2002. 

 
• Execução de 252 m de remanejamento e interligação de rede coletora de esgotos no 

Município de Campos, custo: R$ 20 mil, concluídos em 01/11/2001. 
 

• Execução de 270 m de prolongamento de rede coletora de esgoto no Município de 
Campos do Jordão - crescimento vegetativo -custo: R$ 11 mil, concluídos em 
14/01/2001. 

 
• Execução de Estação Elevatória de Esgoto, interligação do Poço de Visita existente a 

Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque e Descarga no Bairro Umuarama, 
custo: R$ 56 mil, concluídos em 20/11/2002. 

 
• Execução de prolongamento de 700 m de rede coletora em Campos do Jordão e 138 

ligações domiciliares de esgoto em Campos do Jordão 17 em São Bento do Sapucaí e 
22 em Santo Antônio do Pinhal, custo: R$ 58 mil, concluídos em 01/09/2002. 

 
• Implantação do coletor tronco do córrego Imbiri no Município de Campos do Jordão, 

as margens do Ribeirão Imbiri, custo: R$ 62 mil, concluído em 11/06/2002. 
 

• Execução de 2.615 m de prolongamento de rede de distribuição de água em Campos 
do Jordão e ligações domiciliares de água, sendo: 530 unid. em Campos do Jordão, 44 
unid. em Santo Antônio do Pinhal e 96 unid. em São Bento do Sapucaí, custo: R$ 28 
mil, concluídos em 20/07/2001. 

 
• Execução de 1.255 m de remanejamento de rede de distribuição de água no Município 

de Campos do Jordão em atendimento ao PDO - Programa de Desenvolvimento 
Operacional- custo: R$ 16 mil, concluídos em 01/11/2001. 
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• Execução de 160 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 33 
ligações domiciliares de esgoto em Campos do Jordão, 4 em São Bento do Sapucaí e 5 
em Santo Antônio do Pinhal Programa Crescimento Vegetativo, custo: R$ 11 mil, 
concluídos em 02/10/2001 

 
• Execução de 758 m de prolongamento de rede de distribuição para setorização no 

sistema de abastecimento de água no Município – Programa Crescimento Vegetativo, 
custo: 20 mil, concluídos em 22/01/2001. 

 
• 786 m de rede de distribuição de água e 50 ligações domiciliares de água em Campos 

do Jordão; 5 ligações domiciliares de água em Santo Antônio do Pinhal mais 12 
ligações domiciliares de água em São Bento do Sapucaí , custo: R$ 7 mil, concluído 
em 02/10/2001. 

 
• Execução de 922 m de prolongamento de rede de distribuição de água nos Municípios 

de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal – Programa Crescimento Vegetativo, 
custo: R$ 5 mil, concluídos em 11/02/2001. 

 
• Execução de 160 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 

33ligações domiciliares de esgoto em Campos do Jordão, 4 em São Bento do Sapucaí 
e 5 em Santo Antônio do Pinhal Programa Crescimento Vegetativo, custo: R$ 11 mil, 
concluídos em 02/10/2001. 

 
• Execução de 1.203 m de prolongamento de rede coletora de esgoto em Campos do 

Jordão e ligações domiciliares de esgoto, sendo: 290 em Campos do Jordão, 36 em 
Santo Antônio do Pinhal e 31 em São Bento do Sapucaí, custo: R$ 121 mil, concluídas 
em 20/07/2001. 

 
• Execução de 150 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 

ligações domiciliares de esgoto em Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão, custo: R$ 14 mil, concluídos em 10/05/2000. 

 
• Execução de 150 m de prolongamento de rede coletora em Campos do Jordão e 

ligações domiciliares de esgoto em Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão, custo: R$ 14 mil, concluídos em 10/05/2000. 

 
• Execução de 150 m de prolongamento de rede coletora e ligações domiciliares de 

esgotos nos Municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento 
do Sapucaí, custo: R$ 19 mil, concluídos em 24/01/2000. 
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• Execução de 150 m de prolongamento de rede coletora e ligações domiciliares de 
esgotos nos Municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento 
do Sapucaí, custo: R$ 19 mil, concluídos em 24/01/2000. 

 
• Construção de reservatório R.1 de 1000 m3, remoções e interligação, no Município de 

Campos do Jordão- Área de Expansão do município de Igaratá- custo: R$ 256 mil 
concluída em 30/06/2000. 

 
• Construção de Estação Elevatória de Água Tratada Tipo Q.1 e obras complementares 

na área de reservação, bairro Alto da Boa Vista custo: R$ 53 mil, concluída em 
05/02/2000. 

 
• Aquisição de 2.720 m de tubo de FF 2GS K7 JE para a Adutora de Água Tratada da 

Estação de Tratamento - Vila Inglesa, custo: R$ 204 mil, concluída em 03/09/2000. 
 

• Contratação de serviços para remanejamento de 1.240 m de rede de água no 
Município - custo: R$ 22 mil, concluído em 01/10/2000. 

 
• Execução de 1.313,30 m de remanejamento de rede de distribuição de água, custo: R$ 

14 mil, concluída em 22/12/2000. 
 

• 280 m de rede de distribuição de água, 36 ligações domiciliares de água em Campos 
do Jordão, 23 ligações em Santo Antônio do Pinhal, 50 ligações em São Bento do 
Sapucaí, custo: R$ 4 mil, concluída em 24/01/2000. 

 
• 502 m de rede de distribuição em Campos do Jordão, 53 ligações domiciliares de 

água, 8 ligações domiciliares de água em Santo Antônio do Pinhal, 12 ligações 
domiciliares de água em São Bento do Sapucaí, custo: R$ 8 mil, concluídos em 
10/05/2000. 

 
• Medição de sondagens a percussão na Adutora de Água Tratada, Estação de 

Tratamento de Água e Reservatório - Vila Inglesa, custo: R$ 1 mil, concluídos em 
30/06/2000. 

 
• 280 m de rede distribuição de água e 140 ligações domiciliares de água, custo: R$ 13 

mil, concluídos em 04/11/1999. 
 

• Execução de 650 m de prolongamento de rede de distribuição de água no Município, 
custo: R$ 10 mil, concluídos em 05/08/1999. 
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• Execução de 11.860,50 m de prolongamento de rede coletora e 358 ligações de esgoto 
nos Municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do 
Sapucaí, custo: R$ 304 mil, concluídos em 30/10/1999. 

 
• Execução de 150 m de prolongamento de rede coletora e 92 ligações de esgoto nos 

Municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, 
custo: R$ 11 mil, concluídos em 04/11/1999. 

 
• Prolongamento de 1800 m de rede e 194 ligações de esgoto no Município de Campos 

do Jordão Programa Crescimento Vegetativo - custo: R$ 96 mil, concluído em 
02/01/1999. 

 
• remanejamento de 175 m de rede coletora  na R. Raphael PelegrineGianotti - custo: 

R$ 7 mil, concluídos em 30/08/1999. 
 

• Execução de ligações domiciliares de esgotos:84 em Campos do Jordão, 18 em Santo 
Antônio do Pinhal e 36 em São Bento do Sapucaí. custo: R$ 13 mil, concluído em 
24/08/1999. 

 
• Aquisição de tubos ff, custo: R$ 58 mil, concluído em 03/03/1998. 

 
• 187 ligações domiciliares de água e 1.662 m de rede de distribuição de água, custo: 

R$ 18 mil, concluído em 07/12/1998. 
 

• 820 m de rede de distribuição de água e 15 ligações domiciliares de água, custo: R$ 5 
mil, concluídos em 16/06/1998. 

 
• Melhoria e Ampliação do Sistema de Reservação e Distribuição de Água - Vila Sto. 

Antônio: EEAT, SAAT por gravidade (406 m, 200 mm), SAAT por recalque (1.057 m, 
150 mm), Reservação (400 m³), Reservação (100 m³), Rede Água (1.360 m), custo: R$ 
344 mil, concluídos em 01/04/1998. 

 
• serviços de remanejamento de 1084 m de rede de esgoto e 62 ligações domiciliares na 

Vila Terra Nova, Vila Albertina, R.Pereira Barreto e R.São José, custo: R$ 70 mil, 
concluído em 11/05/1998. 

 
• Serviços de prolongamento de rede e ligações de água e esgoto, em diversos locais no 

Município, custo: R$ 92 mil, concluídos em 30/05/1998. 
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• Complementação do módulo projetado e reforma do módulo existente da Estação de 
Tratamento de Água e complementação do Booster B4 e Reservatório 1A- custo: R$ 
3.149 mil, concluídos em 31/10/1997. 

 
• reservatórios apoiados R7 500 m³,R8 1.000 m³e R14-R 1.000 m³ subadutoras SA6 

2.492 m e SA7 1.757 m, booster B14 e interligações dos sub-setores S1,S2 e S3 do 
setor R14 7.914 m, Ligações 42 un e caixa de quebra de pressão, custo: R$ 1.089 mil, 
concluídos em 02/04/1997. 

 
• 5.601 m de rede de distribuição de água e 316 ligações domiciliares de água, custo: 

R$ 56 mil, concluídos em 09/12/1997. 
 

• 5.668 m de adutora de água tratada, 13.389 m de rede de distribuição de água, e 
estações elevatórias de água bruta, custo: R$ 3.403 mil, concluídas em 12/05/1997. 

 
• 4.110 m de rede de distribuição de água e 134 ligações domiciliares de água custo: R$ 

111 mil, concluídos em 05/04/1997. 
 

• Execução de 65 Ligações de Água e 10 Ligações de Esgoto, em diversos locais, no 
Município, custo: R$ 2 mil, concluídos em 15/09/1997. 

 
• 60 ligações domiciliares de água e 120 ligações domiciliares de esgotos, custo: R$ 7 

mil, concluídas em 26/08/1997. 
 
• Execução de 850 metros de remanejamento de rede de água no Município de Campos 

do Jordão, custo: R$ 5 mil, concluídos em 23/01/1996. 
 

• Execução de 161 m de prolongamento de rede coletora de esgotos e 5 poços de visita 
no Município, custo: R$ 5 mil, concluídos em 26/01/1996. 

 
• prolongamento de rede de distribuição de água, custo: R$ 5 mil, concluídos em 

26/04/1996.  
 

• remanejamento de Adutora e Rede de Distribuição de Água no Município de Campos 
do Jordão, custo: R$ 4 mil, concluídos em 26/03/1996. 

 
• SubadutoraSA.2 - 2.328 m, SA.3  2.443 m, Booster B.5/B.7 - 1 und., Reservatório 

Metálico R.5 400 m3 e Rede de Distribuição de Água 1.615 m., custo: R$ 349 mil, 
concluídos em 30/06/1996. 

 
• rede de esgotos, custo: R$ 39 mil, concluído em 20/02/1996. 
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• Prolongamento de Rede Coletora de Esgotos, Ligações Domiciliares de Esgotos, 

Ligações Domiciliares de Água, Adutora, Rede Distribuição de Água, custo: R$ 32 
mil, concluídos em 03/08/1996. 

 
• remanejamento de rede de distribuição de água, adutora, remanejamento de ligações 

domiciliares de água, custo: R$ 6 mil, concluídos em 21/12/1995. 
 

• remanejamento de rede distribuição de água e adutora custo: R$ 18 mil, concluídos 
em 01/06/1995. 

 
• remanejamento de rede distribuição de água e ligações domiciliares de água, custo: 

R$ 16 mil, concluído em 01/08/1995. 
 

• Remanejamento de Rede de Distribuição de Água e ligações domiciliares no 
Município, custo: R$ 5 mil, concluídos em 01/09/1995. 

 
• Execução de prolongamento de rede de distribuição, ligações domiciliares de água e 

ligações domiciliares de esgotos no Município, custo: R$ 23 mil, concluídos em 
20/12/1995. 

 
• remanejamento de 80 ligações de água no Município, custo: R$ 2 mil - concluídas em 

24/09/1995. 
 

 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura –– R$ 3 mil; 
• Hospital Dr. Ademar de Barros - Santa Casa – R$ 477 mil; 
• Sanatório Santa Cruz – Obra Social São José R$ 107 mil; 
• Hospital Bandeira Paulista/Leonor Mendes Barros-Zona Sanatorial – R$ 260 mil; 
• APAE – R$ 70 mil; 
• Fundação Sanatório São Paulo – R$ 1.312 mil; 
• Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde -R$ 2.520 mil; 
• Instituto das Irmãs Franciscanas Nossa Senhora das Graças - Casa da Criança- 

(Hospital Infantil) - R$ 70 mile 
• Hospital São Paulo – R$ 30 mil. 

 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
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• Prefeitura (Centro de Saúde e Pronto Socorro): R$ 100 mil repassados em out/1997 

para aquisição de equipamentos. 
 

• SantaCasa reforma e adequação do Centro Cirúrgico – Custo: R$ 120 mil, repassados 
em dez/2003. 

 
Entrega de Ambulâncias: 4 - R$ 135 mil 
 

• Prefeitura – 4 (1 repasse de recursos- entregue em 1997, 1 entregue em 30/12/2000 e 2 
entregues em 04/01/2002 e 1 em 29/05/2002). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 32 viaturas, sendo: 25 para a Polícia Militar e 7 para a Polícia Civil - 
Custo: R$ 750 mil. 

 
• Entrega de 1 Base Comunitária – Custo: R$ 68 mil (entregue em 03/10/2002). 

 
Polícia Militar – obras: 
 

• Serviços de Instalação visual na 3ª Cia do 5º Batalhão da PM – Custo: R$ 11 mil 
concluídos em 29/08/2005. 

 
• Reforma e adequação da sede da 3ª Cia do 5º Batalhão da Polícia Militar Custo: R$ 

119 mil. Obras concluídas em 30/11/2006. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• obras de contenção de encostas / erosões nos km’s 42 e 43 da SP-123 (Taubaté - 
Campos de Jordão), custo: R$ 335 mil, obras concluídas em 30/09/2002. 

• obras de contenção de encostas em vários pontos da SP-050 (Campos do Jordão - 
Monteiro Lobato), custo: R$ 502 mil, concluídas em 30/01/2003. 

• obras de estabilização de talude na SP-123 – Piracuama / Campos do Jordão, Custo: 
R$ 3.163 mil, concluídas em 15/12/2004. 
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• melhoramentos e pavimentação na Estrada do Campista (vicinal São Bento do 
Sapucaí - Pedra do Baú), numa extensão de 27,5 km, custo: R$ 2.875 mil, concluídas 
em 31/01/2003. 

• serviços de contenção emergencial na SP-123 em diversos pontos entre o km 30 e 46, 
numa extensão de 14 km, custo: R$ 1.049 mil, concluídos em 05/07/2000. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-050 (km 99 ao 178), SP-046 (km 
151 ao 167) e SP-042 (km 149 ao 169), numa extensão de 115 km, Custo: R$ 2.724 
mil, concluídos em 11/01/2000. 

• projeto para controle e recomposição de plataforma na SP-123 Piracuama - Campos 
do Jordão, custo: R$ 87 mil, concluído em 14/01/1998. 

• obras de regularização e pavimentação da vicinal Bairro dos Melos, numa extensão de 
7 km, custo: R$ 318 mil, dos quais, R$ 1 mil, consolidados para a CPA, concluídas em 
17/04/1997. 

• Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impactos sobre o Meio Ambiente (EIA-
RIMA) referente a obras de implantação e pavimentação do contorno norte de Campos 
de Jordão em continuação à BR-383 em Minas Gerais, numa extensão de 48,5 km, 
custo: R$ 148 mil,concluído em 20/09/1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


