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CARAGUATUBA 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011 – 2014 
 
 

 

AGRICULTURA:  

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 4,31 km das estradas rurais Jacamim, BrazilianoLuis Gonçalves e 
Canoas (2ª Fase) - Custo: R$ 439 mil. Obra concluída em 20/04/2011.  

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri:  

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

• Pólo- Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Poiares - em andamento 10 cursos 
(violino, viola, violoncelo, saxofone, flauta, trompete, trombone, clarinete, percussão e 
canto coral), para 148 crianças e adolescentes. Foram repassados R$ 551 mil de 
Jan/2003 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos 
humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 01/08/2001.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – atendidas 195 famílias/mês em 2011 – R$ 180 mil, 
repassados de Jan a Dez.  

• Projeto Ação Jovem – atendidos 266 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 228 mil, 
repassados de Jan a Dez.  

 

Repasses concluídos: R$ 79 mil  

• Vila Vicentina – repasse de R$ 29 mil, pagos em Fev/2011 para aquisição de 
equipamentos.  
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• APAE – repasse de R$ 50 mil, pagos em Nov/2010 para aquisição de equipamentos.  
 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 62.208 litros de leite em Jan a Set/2011 – Custo: R$ 83 mil, beneficiando 
486 famílias carentes, no último mês do período.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 4.996 mil  

Escola nova em execução: 2 (1.470 novas vagas) – R$ 4.528 mil  

• Terreno Bairro Massaguacu – 6 novas salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 1.883 mil. 
A obra está com 33,40% executados e tem término previsto para 30/04/2012.  

• Terreno Pereque Mirim – 8 novas salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 2.645 mil. A 
obra está com 55% executados e tem término previsto para 30/04/2012.  

 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 298 mil  

• Diretoria de Ensino – Custo: R$ 101 mil. Obra concluída em 04/03/2011;  

• EE Vereador Benedito Paes Sobrinho – Custo: R$ 42 mil. Obra concluída em 
03/11/2011;  

• EE ProfºAngelo Barros de Araujo – Custo: R$ 155 mil. Obra concluída em 
16/11/2011.  

 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 170 mil  

• EE Coronel Colônia dos Pescadores – Custo: R$ 170 mil. A obra está com 7% 
executados e tem término previsto para 15/04/2012.  

 

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 3 – R$ 977 mil 

• EE Vereador Benedito Paes Sobrinho – Custo: R$ 263 mil;  

• EE Drº Eduardo Correa da Costa Junior – Custo: R$ 303 mil;  

• Diretoria de Ensino – Custo: R$ 411 mil.  
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Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 178 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 61 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar a Set/2011, foram gastos R$ 216 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 14/12/2004 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Taubaté nº 520 – 
Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência até 26/11/2014.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – em implantação 1Infocentro Municipal na Avenida 
Jorge Burihan, s/nº - Jardim Jaqueira. O Estado instalou 4 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 48 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 20 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto - Custo: R$ 1.898 mil 3 

• Conjunto Habitacional Caraguatatuba (Vila Dignidade) - 20 unidades, beneficiando 
100 pessoas, em construção pelo Programa ETK (El-turnkey) – Custo: R$ 1.898 mil. 
Obra concluída em Dez/2011 e previsão de entrega em 30/12/2011.  

 

CDHU: 207 unidades habitacionais em execução / 2 conjuntos - Custo: R$ 12.166 mil  
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• Conjunto Habitacional Caraguatatuba C - 47 unidades, beneficiando 235 pessoas, em 
construção pelo Programa de Parceria com Municípios – Custo: R$ 2.189 mil. A obra 
está com 47,91% executados e tem término previsto em 30/03/2012.  

• Conjunto Habitacional Caraguatatuba D - 160 unidades, beneficiando 800 pessoas, 
na Avenida José da Costa Pinheiro Junior, em construção pelo Programa de Parceria 
com Municípios – Custo: R$ 9.977 mil. A obra está com 0,31% executados e tem 
término previsto em 30/09/2012.  

 

 

JUSTIÇA:  

Fórum:  

• reforma do prédio do Fórum – Custo: R$ 573 mil. A obra está com 65 % executados e 
tem término previsto para Fev/2012.  

 

Fundação CASA:  

Convênios:  

• convênio com a Creche Meimei para atendimento a 56 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 5.387 mil, já repassados R$ 3.835 mil de Mai/2009 a 
Nov/2011. Vigência até 26/04/2012.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• serãorepassados R$ 230 mil, recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, 
para centro de triagem de resíduos sólidos. Obra já licitada em 01/09/2011, o projeto 
que foi apresentado pela Prefeitura está diferente do edital. A secretaria está 
aguardando justifica da Prefeitura.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  
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Obras concluídas:  

• construção de passarela e ciclovia sobre o Rio Juqueriquerê na SP-55, trecho 
Caraguatatuba – São Sebastião - Custo: R$ 1.349 mil. Obra concluída em 15/01/2011;  

• implantação de 4 dispositivos em nível (rotatórias) na área urbana do município nos 
kms 97,10, 98,69, 99,61 e 102,20 da SP-055 – Custo: R$ 7.229 mil. Obra concluída em 
08/09/2011.  

 

Obra em andamento:  

• implantação de estrutura flexível de proteção de taludes contra a ação de ondas 
marítimas na altura do km 90 da SP-055 - Praia de Massaguaçu – Custo: R$ 3.065 
mil. A obra está em inicio e tem término previsto para 25/10/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

 

Convênio SEP: R$ 4.240 mil  

• construção de uma ponte em concreto armado e pavimentação de Ruas adjacentes do 
Bairro Ponte Seca – Custo: R$ 1.510 mil, já repassados R$ 1.466 mil de Dez/2009 a 
Set/2011. A obra está com 85% executados e tem término previsto para Ago/2013;  

• construção de 415 m de galeria de águas pluviais no Córrego Ipiranga do Bairro Casa 
Branca – Custo: R$ 1.000 mil, repassados de Dez/2009 a Ago/2011. A obra está com 
88% executados e tem término previsto para Ago/2013;  

• guias e sarjetas em diversas ruas do Jardim Tarumã no Bairro Travessão – Custo: R$ 
500 mil, já repassados R$ 300 mil em Jun/2010. A obra está com 60% executados e 
tem término previsto para Ago/2012;  

• guias e sarjetas em diversas ruas no Bairro Perequê Mirim – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Dez/2010. A obra está com 50% executados e tem término previsto 
para Abr/2012;  

• guias e sarjetas em diversas ruas no Bairro Jaraguazinho – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 180 mil em Dez/2010. A obra está com 80% executados e tem término 
previsto para Mar/2012;  

• cobertura de quadra poliesportiva na EMEF Profº Osvaldo Ferreira no Bairro Casa 
Branca – Custo: R$ 80 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em Mai/2011;  
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• obras de drenagem de água pluvial em trecho da Avenida Brasília no Bairro Jardim 
Jaqueira – Custo: R$ 250 mil, repassados em Dez/2009 e Out/2010. Obra concluída 
em Mai/2011;  

• recuperação de ciclovia na Avenida Rio Branco – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em Mai/2011;  

• construção de uma ponte de concreto sobre o córrego Bacui no Bairro Massaguaçú – 
Custo: R$ 250 mil, repassados em Jan e Out/2010. Obra concluída em Abr/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSO HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura para canalização da vala de alta tensão no Bairro 
Travessão - Custo: R$ 345 mil. Obra concluída, aguardando prestação de contas;  

• contrato com a Associação Supereco de Integração Ambiental para diagnóstico sócio 
ambiental com foco nas condições sanitárias da bacia do Rio Juqueriqu - Custo: R$ 51 
mil. Término previsto em 06/05/2012;  

• contrato com a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos para educação 
ambiental e revitalização das comunidades isoladas - Custo: R$ 31 mil. Término 
previsto em 28/04/2012;  

• contrato com a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos para programa 
de capacitação de educadores e técnicos em educação ambiental - Custo: R$ 48 mil. 
Término previsto em 03/05/2012;  

• contrato com a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos para programa 
de minimização de resíduos na construção civil - Custo: R$ 39 mil. Término previsto 
em 30/05/2012.  

 

SABESP: R$ 52.839 mil  

Obras concluídas: R$ 6.215 mil  

• obras complementares do Sistema de Esgotos Sanitários Porto Novo (1.400 m de rede 
coletora, 100 ligações de esgotos, estação elevatória de esgotos, 100 m de linha de 
recalque e 940 m de coletor tronco) – Custo: R$ 3.750 mil. Obra concluída em 
20/11/2011;  
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• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários Indaiá (2ª etapa) no bairro Rio do Ouro 
– Custo: R$ 1.777 mil. Obra concluída em 28/06/2011. A 1ª Etapa do Sistema, no 
valor de R$ 11.193 mil foi concluída em 15/12/2000;  

• implantação de rede de reforço para o Bairro Gaivotas – Custo: R$ 101 mil. Obra 
concluída em 30/05/2011;  

• construção de área de descarte de resíduos provenientes do esgotamento de imóveis 
não conectados – Custo: R$ 345 mil. Obra concluída em 31/05/2011, abrange também 
os municípios de São Sebastião e Ubatuba;  

• construção de bases para reservatório de produtos químicos nas estações de 
tratamento de esgotos – Custo: R$ 66 mil. Obra concluída em 23/02/2011, abrange 
também os municípios de São Sebastião e Ubatuba;  

• implantação de reforço para o Bairro Indaiá – Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 
22/02/2011;  

• construção da central de resíduos sólidos para atendimento as unidades do litoral 
norte – Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 27/01/2011, abrange também os 
municípios de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba;  

 

• Obras em execução: R$ 46.624 mil  
• subsistema Porto Novo nos Bairros Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e 

Jaraguá/Travessão (95.835 m de redes coletoras, 12.172 ligações domiciliares, 
travessias por método não destrutivo, 16 estações elevatórias e 8.183,60 m de linhas 
de recalques) – Custo: R$ 37.833 mil. Aguardando medição final prevista para 
31/12/2011;  

• Programa Onda Limpa - ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários Perequê-Mirim 
(ligações domiciliares de esgotos, rede coletora, coletor tronco, estações elevatórias 
de esgotos e linha de recalque) – Custo: R$ 7.993 mil. A obra está com 72,30% 
executados e tem término previsto em 10/04/2012;  

• execução de obras para duplicação da rede adutora de água bruta da captação do 
Mococa – Custo: R$ 158 mil. A obra está com 84% executados e tem término previsto 
para 02/02/2012;  

• execução de obras para melhorias da estação de tratamento de água guaxinduba – 
Custo: R$ 179 mil. A obra está com 96% executados e tem término previsto para 
30/12/2011;  
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• execução de obras para reforço de abastecimento e fechamento de malhas do sistema 
de distribuição de água em diversos Bairros – Custo: R$ 461 mil. A obra está com 
12% executados e tem término previsto para 16/05/2012.  

 

Obras programadas:  

• execução da estação elevatória de esgotos e linha de recalque, complemento das 
estações elevatórias de esgotos 1, 3, 4 e 5 e linha de recalque e complemento de redes 
de esgotos (Tabatinga) – Custo: R$ 1.411 mil.  

• ampliação do sistema Produtor Porto Novo (melhoria e ampliação de captação, 5.100 
m de adutora de água bruta, estação de tratamento de água, estação elevatória de 
água tratada e reservatório de 10.000 m³) – Custo: R$ 71.382 mil.  

• ampliação do sistema Produtor Massaguaçú (melhoria e ampliação de captação, 451 
m de adutora de água bruta, estação de tratamento de água, estação elevatória de 
água tratada, 4 reservatórios, 11.220 m de adutora de água tratada, 87.485 m de rede 
de distribuição e ligações domiciliares) – Custo: R$ 29.091 mil.  

• Programa Onda Limpa - execução de rede coletora e 2 estações elevatórias de 
esgotos nos Bairros Golfinho, Mar Azul e Recanto do Sol – Custo: R$ 2.226 mil.  

• Programa Onda Limpa - rede coletora, ligações domiciliares de esgoto, estação 
elevatória de esgotos e linha de recalque – Custo: R$ 1.590 mil.  

• Programa Onda Limpa - expansão de 19.120 m de rede coletora, 1.100 ligações 
domiciliares, 4 estações elevatórias de esgotos e 2.080 m de linhas de recalque – 
Custo: R$ 14.567 mil.  

• Programa Onda Limpa - expansão de 21.460 m de rede coletora, 1.513 ligações 
domiciliares, 4 estações elevatórias de esgotos e 1.783 m de linhas de recalque – 
sistema de esgotos sanitários Martim de Sá – Custo: R$ 10.337 mil.  

• construção de reservatório (2.000 m³) – Custo: R$ 850 mil.  

• 3.000 m de rede coletora e 300 ligações domiciliares– Custo: R$ 2.100 mil.  

• implantação do sistema de esgotos sanitários no Bairro Barranco Alto (2 estações 
elevatórias de esgotos e 472 m de linhas de recalque) – Custo: R$ 1.000 mil.  
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SAÚDE:  

AME Caraguatatuba – custeio:  

• Sociedade Assistencial Bandeirantes– R$ 15.651 mil, repassados de Jan a Dez/2011 
para custeio das atividades do AME.  

 

Repasses concluídos para entidades hospitalares (2011) - custeio (Total: R$ 2.500 mil):  

• Santa Casa – R$ 2.500 mil, repassados de Fev a Ago/2011 (sendo R$ 840 mil para o 
Programa Pró-Santas Casas).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2009-2014) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 1.037 mil):  

Santa Casa – R$ 1.037 mil, sendo:  

• R$ 957 mil repassados em Set/2009, para reforma e ampliação do Pronto Socorro 
(obra concluída em 31/03/2011).  

• R$ 80 mil repassados em Nov/2011, para aquisição de equipamentos e mobiliários 
hospitalares (em licitação).  

Repasses em andamento para entidades hospitalares – custeio (Total: R$ 840 mil):  

• Santa Casa – R$ 840 mil, já repassados R$ 700 mil de Set a Dez/2011 para o 
Programa Pró-Santas Casas.  

 

Repasse programado para Prefeitura – equipamentos (Total: R$ 1.000 mil):  

• Prefeitura – R$ 1.000 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 6 viaturas para a Polícia Militar – Custos: R$ 198 mil.  
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TURISMO:  

DADE: R$ 18.166 mil  

• reurbanização da Avenida Geraldo Nogueira da Silva – Custo: R$ 5.686 mil, já 
repassados R$ 3.411 mil em Out/2011. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2011 e já licitada, aguardando homologação para 
assinatura do contrato previsto para Jan/2012.  

• pavimentação de diversas ruas do Bairro Martins de Sá – Custo: R$ 3.751 mil, 
repassados de Dez/2009 a Abr/2011. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2009, com 80% executados. Obra já licitada, aguardando 
assinatura do contrato prevista para Jan/2012.  

• continuação pavimentação de diversas ruas do Bairro Martins de Sá – Custo: R$ 
4.602 mil, já repassados R$ 2.761 mil em Dez/2010. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2010, com 11% executados e tem término 
previsto para Jun/2012.  

• pavimentação da Avenida Geraldo Nogueira da Silva – Custo: R$ 2.280 mil, 
repassados em Dez/2006 e Mai/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2004 e concluída em 22/06/2011.  

• duplicação e pavimentação da Avenida Geraldo Nogueira da Silva – Custo: R$ 1.847 
mil, repassados em Dez/2006 e Mai/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2005 e concluída em 23/06/2011.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• construção de Centro de Detenção Provisória com 768 vagas - Custo: R$ 19.774 mil. 
Obra concluída em 14/10/2008.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 335.340 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
429 mil, beneficiando 486 famílias carentes, no último mês do período.  

 

 

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidade social para atendimento a 50 
idosos e 2.027 pessoas de outros segmentos da população – R$ 395 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 150 famílias/mês em 2007 – R$ 108 mil; 150 
famílias/mês em 2008 – R$ 108 mil; 150 famílias/mês em 2009 – R$ 108 mil; e 150 
famílias/mês em 2010 – R$ 123 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 72 mil; 100 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 72 
mil; e 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 84 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 180 mil  

• APAE – repasse de R$ 80 mil, pagos em Jan/2007 e Mar/2009 para aquisição de 
equipamentos.  

• APAE – repasse R$ 100 mil, pagos em Set/2007 para reforma e ampliação da 
entidade. Obra concluída em 28/08/2008.  
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DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

Implantação de ETEC:  

• celebrado convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a implantação da escola 
técnica na Avenida Rio Grande do Norte nº 480 - Bairro Indaiá. Coube ao município a 
adequação do prédio (concluída em Fevereiro de 2010) e ao Estado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários – Custo do Estado: R$ 319 mil. A unidade oferece os 
cursos de Ensino Médio com 80 vagas no período Manhã, Contabilidade com 40 vagas 
no período Noite, Logística em 40 vagas no período Tarde e Cozinha com 40 vagas no 
período Tarde e 40 vagas no período Noite. As aulas foram iniciadas em Ago/2009. 
(Decreto de Criação nº 54.731 de 01/09/2009).  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP: R$ 250 mil  

• obras de infra-estrutura no Bairro Porto Novo – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Mai/2008. Obra concluída em 04/11/2008.  

 

DADE: R$ 7.836 mil  

• urbanização da orla da praia de Tabatinga – Custo: R$ 1.057 mil, já repassados R$ 
919 mil de Out/2008 a Set/2011. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 e concluída em Ago/2010.  

• implantação de iluminação pública no Bairro Getuba – Custo: R$ 414 mil, repassados 
em Out/2008 e Abr/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008 foi concluída em 28/04/2009.  

• implantação de iluminação pública ornamental Poiares / Perequê Mirim – Custo: R$ 
1.806 mil, repassados em Out/2008 e Abr/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 foi concluída em 28/04/2009.  

• urbanização da orla da praia – Custo: R$ 1.000 mil, repassados em Out/2004 a 
Jul/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003 foi 
concluída em 01/04/2009.  
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• construção do Centro de Especialidades Médicas – Custo: R$ 618 mil, repassados em 
Out/2004, Mar/2005 e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/1997 foi concluída e inaugurada em 16/01/2009.  

• revestimento de canal de drenagem na Avenida Brasil – Custo: R$ 2.941 mil, 
repassados de Jan a Nov/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007 foi concluída em 04/12/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 6.327 mil  

Ampliação de escola concluída: 1 (315 novas vagas) – R$ 134 mil  

• EE Ismael Iglesias – 3 novas salas (315 novas vagas) – Custo R$ 134 mil. Obra 
concluída em 03/03/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 46 – R$ 3.200 mil  

Coberturas de quadras de esportes de escolas concluídas: 10 – R$ 2.993 mil  

• EE Ismael Iglesias – Custo: R$ 326 mil. Obra concluída em 10/08/2010.  

• EE Drº Eduardo Correa da Costa Junior – Custo: R$ 367 mil. Obra concluída em 
10/02/2010.  

• EE Vereador Benedito Paes Sobrinho – Custo: R$ 361 mil. Obra concluída em 
20/11/2009.  

• EE Benedito Miguel Carlota – Custo: R$ 323 mil. Obra concluída em 10/11/2009.  

• EE Profª Maria Ester das Neves Dutra Dam – Custo: R$ 326 mil. Obra concluída em 
10/08/2009.  

• EE Comendador Mario Trombini – Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 17/12/2008.  

• EE Thomaz Ribeiro de Lima – Custo: R$ 252 mil. Obra concluída em 24/10/2008.  

• EE Colônia dos Pescadores – Custo: R$ 242 mil. Obra concluída em 02/09/2008.  

• EE Profº Ângelo Barros de Araujo – Custo: R$ 293 mil. Obra concluída em 
02/09/2008.  

• EE Antonio Alves Bernardino – Custo: R$ 243 mil. Obra concluída em 02/09/2008.  
 

Transporte Escolar:  
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• Entregues em 19/12/2009 e 20/04/2010 - 2 micros ônibus para o transporte escolar – 
Custo: R$ 291 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 623 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 284 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010, foram gastos R$ 755 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 5 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Abr/2009 foram atendidos 206 bolsistas – Custo: R$ 53 mil.  
 

ESPORTE E LAZER:  

• construção da pista de skate no Bairro Jardim Jaqueira – Custo: R$ 42 mil, pagos de 
Jun/2008 a Out/2009. Obra concluída em 11/03/2009.  

• repasse R$ 30 mil, pagos em Set/2007 para realização do 24º Pró Natação. Evento 
realizado de 14 a 18 de novembro de 2007.  

• repasse R$ 220 mil, pagos em Jun/2008 para realização do 52º Jogos Regionais da 2ª 
Região Esportiva.  

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Dez/2008, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

Instalação do Poupatempo:  

• Inaugurado em 28/10/2010 a adequação do imóvel para a instalação do Poupatempo 
de Caraguatatuba, situado na Avenida Rio Branco, nº 955 - Indaia – Custo: R$ 26.500 
mil, onde estarão à disposição do cidadão 53 serviços prestados por 8 Órgão Públicos 
(Programa Acessa São Paulo, CDHU, DETRAN, BANCO NOSSA CAIXA, 
SECRETARIA DO EMPREGO, etc). Empresa vencedora: Mazzini Administração e 
Empreitas Ltda. Contrato assinado em 26/05/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

 

CDHU: 4 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 93 mil  

Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• construção de uma praça no Conjunto Habitacional Caraguatatuba A – Custo R$ 45 
mil, repassados de Nov/2008 a Fev/2010. Obra concluída em 13/11/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Obra:  

• construção do Centro de Atendimento Sócio-Educativo do Adolescente - CASA, com 56 
vagas – Custo: 4.686 mil. Obra concluída em 13/02/2009 e inaugurada em 
12/03/2009.  

 

Convênios:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 90 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 189 mil, repassados de Nov/2007 a Mai/2009.  

• convênio com a Casa da Criança para atendimento a 90 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 136 mil, repassados de Out/2006 a Set/2007.  
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Fundação de Ciência Aplicada e Tecnologia para mapeamento e 
caracterização sócio-ambiental das ilhas ocupadas do litoral norte - Custo: R$ 107 
mil. Concluída em 09/01/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: R$ 109.746 mil  

Obras concluídas:  

• Programa Onda Limpa - Sistema de Esgotos Sanitários Morro do Algodão – 
complementação do Sistema de Esgotos Sanitários Porto Novo (1.400 m de rede 
coletora, 107 ligações de esgotos, 1 estação elevatória, 100 m de linha de recalque e 
940 m de coletores troncos) – Custo: R$ 3.822 mil. Obra concluída, aguardando 
medição final.  

• implantação de rede de reforço para o Bairro Indaiá – Custo: R$ 112 mil. Obra 
concluída em 22/02/2011.  

• construção de bases para reservatório de produtos químicos nas estação de 
tratamento de esgotos – Custo: R$ 66 mil. Obra concluída em 23/02/2011 e abrangem 
também os município de São Sebastião e Ubatuba.  

• Programa Onda Limpa - obras complementares do Sistema de Esgotos Sanitários 
Porto Novo (1.257 m de rede coletora, 97 ligações de esgotos, 5 estações elevatórias, 
100 m de linha de recalque e travessia sob rodovia) – Custo: R$ 2.808 mil. Obra 
concluída em 30/12/2010.  

• 12.000 m de rede de distribuição de água, 6.800 m de rede coletora de esgotos, 1.200 
ligações domiciliares de água e 3.900 ligações domiciliares de esgotos para atender o 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 1.742 mil. Obra concluída em 
30/12/2010.  

• obras para fechamento de malha nos Bairros Tinga, Poiares, Gaivotas, Porto Novo e 
Praia das Palmeiras – Custo: R$ 226 mil. Obra concluída em 13/01/2010.  

• remanejamento de rede coletora de esgotos sob a ponte do Rio Querosene – Custo: R$ 
25 mil. Obra concluída em 25/11/2009.  

• execução de rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos, ligações 
domiciliares de água e esgotos – Custo: R$ 1.457 mil. Obra concluída em Out/2009.  



17 
 

• obras complementares dos coletores troncos nos Bairros Cantagalo e Cidade Jardim 
até a Estação de Tratamento de Esgotos – Custo: R$ 836 mil. Obra concluída em 
14/09/2009.  

• construção de filtros na estação de tratamento de água Guaxinduba – Custo: R$ 1.237 
mil. Obra concluída em 30/07/2009.  

• construção de postos primários de transformação, proteção e medição, instalação de 
postes padrão, incluindo respectivos projetos abrangendo também os municípios de 
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – Custo: R$ 193 mil. Obra concluída em 
24/05/2009.  

• rede coletora de esgotos, coletores troncos e ligações domiciliares de esgotos no 
Bairro Rio do Ouro – Custo: R$ 2.087 mil. Obra concluída em 21/04/2009.  

• 11.000 m de rede coletora de esgotos e 418 ligações de esgotos no Bairro Tabatinga – 
Custo: R$ 1.305 mil. Obra concluída em 15/02/2009.  

• construção de base e serviços complementares para instalação de conjunto moto-
bomba "in-line" e dispositivos de medição de vazão do sistema de abastecimentos de 
água Massaguaçu e Travessão – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 16/01/2009.  

• estação de tratamento de esgotos Porto Novo e duas estações elevatórias de esgotos 
(Final e 12) – 2ª Etapa – Custo: R$ 7.284 mil. Obra concluída em 14/01/2009. A 1ª 
Etapa da obra no valor de R$ 13.968 mil foi concluída em 25/12/1998.  

• interligação do sistema adutor Porto Novo ao sistema adutor Guaxinduba – Custo: R$ 
24 mil. Obra concluída em 31/12/2008.  

• construção de adutora para atendimento do Centro de Detenção Provisória – Custo: 
R$ 466 mil. Obra concluída em 21/12/2008.  

• construção de base para tanque de hipoclorito de sódio no Reservatório Massaguaçu – 
Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 18/12/2008.  

• remanejamento de rede de esgoto no calçadão da Prainha e Martim Sá – Custo: R$ 27 
mil. Obra concluída em 27/11/2008.  

• redes e ligações de água e esgotos, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo – 
Custo: R$ 1.236 mil. Obra concluída em 15/08/2008.  

• instalação de sistema de macromedição, abrangem os municípios de Ubatuba, São 
Sebastião e Ilhabela – Custo: R$ 109 mil. Obra concluída em 30/06/2008.  

• instalação de sistemas de secagem de resíduos de elevatórias em caçambas 
estacionárias, abrangem os municípios de Ubatuba e Ilhabela – Custo: R$ 293 mil. 
Obra concluída em 30/05/2008.  
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• instalação de booster na adutora de água tratada da estação de tratamento de água 
Porto Novo, abrange São Sebastião – Custo: R$ 732 mil. Obra concluída em 
30/05/2008.  

• construção de caixa da contenção de produtos químicos e estrutura para booster, 
abrangem Ilhabela e São Sebastião – Custo: R$ 77 mil. Obra concluída em 
25/01/2008.  

• 1.626 m de rede coletora de esgotos, 1.219 ligações domiciliares de esgotos e 2 
estações elevatórias de esgotos nos Bairros Poiares e Tinga – Custo: R$ 966 mil. Obra 
concluída em 21/01/2008.  

• prestação de serviços de engenharia para urbanização em torno do almoxarifado 055, 
localizado na estação de tratamento de água Porto Novo – Custo: R$ 117 mil. Obra 
concluída em 21/01/2008.  

 

 

• construção de galpão para armazenamento de conexões, válvulas e registros – Custo: 
R$ 19 mil. Obra concluída em 21/12/2007.  

• construção de vestiário na estação de tratamento de esgotos Martim de Sá – Custo: R$ 
18 mil. Obra concluída em 21/11/2007.  

• ampliação das instalações da área operacional na Avenida São Paulo, nº 310 – Custo: 
R$ 116 mil. Obra concluída em 21/11/2007.  

• implantação de oficina de pitometria na estação de tratamento de água Porto Novo – 
Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 23/08/2007.  

• obras de construção civil dos sistemas de água de Toque-Toque e Tabatinga, abrange 
São Sebastião – Custo: R$ 101 mil. Obra concluída em 22/01/2007.  

 

SAÚDE:  

AME Caraguatatuba – custeio/investimentos: R$ 34.679 mil  

• Sociedade Assistencial Bandeirantes– R$ 108 mil, repassados em Out/2010 para 
implantação do Projeto de Tratamento a Laser ao Vírus HumanPapilomavirus (HPV) 
no Ame Caraguatatuba.  

• Sociedade Assistencial Bandeirantes– R$ 29.218 mil, repassados de Set/2008 a 
Dez/2010 para custeio das atividades do AME.  
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• Sociedade Assistencial Bandeirantes– R$ 5.353 mil, repassados de Mai a Ago/2008 
para implantação do AME (Inaugurado em 16/01/2009).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio (Total: 
R$ 5.116 mil):  

• Prefeitura – R$ 6 mil.  

• Santa Casa – R$ 5.110 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 4.159 mil):  

Santa Casa – R$ 4.059 mil, sendo:  

R$ 250 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (já foram entregues).  

R$ 1.200 mil repassados em Mar/2010, para aquisição de equipamentos para a UTI 
Neonatal (já foram entregues).  

R$ 1.231 mil repassados em Dez/2007 e Jun/2009, para conclusão de obras da maternidade 
de alto risco e UTI neonatal (concluída em 23/12/2009).  

R$ 378 mil repassados em Out/2008, para aquisição de equipamentos e conclusão da ala de 
internação e observação (equipamentos já adquiridos e obra concluída em 31/12/2008).  

R$ 1.000 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos (entregues de 
Mai/2008 a Mar/2009).  

Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Dez/2006, para aquisição de equipamentos para o 
Centro Cirúrgico (entregues em Jul e Ago/2007).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.492 mil em 
medicamentos.  

 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 221 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
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Projeto Verão (custeio):  

• Santa Casa - R$ 240 mil, repassados de Abr/2008 a Mar/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 20 viaturas, sendo: 17 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil 
– Custos: R$ 717 mil.  

 

Polícia Militar - Obra concluída:  

• reforma e readequação das instalações do 20º Batalhão da Policia Militar – Custo: R$ 
300 mil. Obra concluída em 18/12/2009.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município 1 unidade de resgate em 
30/05/2008 e 1 viatura orgânica em 05/10/2009 – Custo: R$ 123 mil.  

• Foram entregues 2 unidades de resgate de salvamento aquático (30/05/2008 e 
23/11/2009) e 1 auto bomba (13/11/2007) – Custo: R$ 362 mil.  

 

Polícia Civil - Obras concluídas:  

• serviços de reforma da cadeia publica – Custo: R$ 581 mil. Obra concluída em 
25/06/2010.  

• reforma da Delegacia de Policia – Custo: R$ 84 mil. Obra concluída em 31/08/2009.  

• reforma no imóvel anexo a Delegacia de Policia – Custo: R$ 107 mil. Obra concluída 
em 13/04/2009.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 5 km da vicinal de ligação da estrada do Jaraguá, trecho 
Caraguatatuba a divisa de São Sebastião pela SP-55 - Custo: R$ 1.796 mil. Obra 
concluída em 30/08/2009.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 253.970.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos1.093.368 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
833 mil beneficiando 486 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados3,5 km na estrada do Pegorelli / Abra de Dentro / Abra de Fora / 
Pássaros - Custo: R$ 78 mil. Obra concluída em 04/12/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 52 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.436 crianças e adolescentes, 108 idosos, 79 portadores de deficiências, 491 famílias, 
155 migrantes e 145 pessoas de outros segmentos – R$ 1.429 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 
frequentar 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 – 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 150 famílias em 
2006 – R$ 108 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. 

 
Repasse de recursos: 

• AssociaçãoVilaVicentina - repasse R$ 50 mil, pagos em Dez/2002 para aquisição de 
veículo tipo Van. Entregue em 16/12/2002. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: 

• obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 4.000 mil. Obra concluída em 
31/05/1999. 

 
DADE(repasse de verba): R$ 5.388 mil 

• desassoreamento do Rio Juqueriqueri – Custo: R$ 400 mil. Foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 29/12/2005; 

• urbanização e pavimentação de diversas ruas da praia Cocanha – Custo: R$ 794 mil. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e concluída 
em 31/01/2005; 

• reurbanização da orla da praia Martin de Sá – Custo: R$ 564 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 30/07/2004; 

• urbanização da orla da praia Prainha – Custo: R$ 89 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 02/03/2003; 

• pavimentação e duplicação da Avenida Geraldo Nogueira da Silva – Custo: R$ 1.551 
mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e 
concluída em 06/09/2002; 

• pavimentação, urbanização e iluminação da Avenida Atlântica – Custo: R$ 1.228 mil. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída 
em 31/05/2002; 

• desenvolvimento do plano de desenvolvimento de empreendimentos de lazer e náutica 
– Custo: R$ 150 mil. O plano foi realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1997 e concluído em 12/05/1998; 

• obras de infra-estrutura, reurbanização e duplicação da Avenida Arthur Costa Filho – 
Custo: R$ 141 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1997 e concluída em 22/04/1998; 

• contratação de plano diretor – Custo: R$ 61 mil. O Plano foi realizado pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 31/12/1997; 

• construção da praça Aldino Shiane – Custo: R$ 200 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 31/12/1997; 

• contratação de projeto de sinalização – Custo: R$ 70 mil. O projeto foi realizado pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluído em 30/08/1996; 

• confecção de folheteria – Custo: R$ 10 mil. A confecção foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/1996; 
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• corpus christi – Custo: R$ 5 mil. O Evento foi realizado pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/1996; 

• cursos diversos – Custo: R$ 15 mil. O curso foi realizado pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1996; 

• despesas com o final de ano – Custo: R$ 40 mil. O curso foi realizado pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/1996; 

• festividadesjulhinas – Custo: R$ 40 mil. O evento foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1996. 

• primeiro seminário das estâncias balneárias – Custo: R$ 10 mil. O evento foi 
realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996; 

• semana do idoso – Custo: R$ 20 mil. O evento foi realizado pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 5.393 mil 
 
Escolas Construídas: 7 (7.560 novas vagas) – R$ 3.230 mil 

• EMEF Profª Antonia Ribeiro da Silva – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 573 
mil. Obra concluída em 27/05/2004; 

• EE Drº Eduardo Correa da Costa Junior – 14 salas (1.470 novas vagas) – Custo: R$ 
829 mil. Obra concluída em 10/10/2002; 

• EMEF Profº Oswaldo Ferreira – Jd. Casa Branca – 12 salas (1.260 novas vagas) – 
Custo: R$ 450 mil. Obra concluída em 25/04/2001; 

• EMEF Profº Geraldo Lima – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 375 mil. Obra 
concluída em 17/01/2001; 

• EMEF Luiz Ribeiro Muniz – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 120 mil. Obra 
concluída em 23/11/1999; 

• EMEF Benedito Inácio Soares – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 497 mil. 
Obra concluída em 12/04/1999; 

• EMEF Carlos Altero Ortega – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 386 mil. Obra 
concluída em 15/03/1999. 

 
Escolas ampliadas: 2 (840 novas vagas) – R$ 230 mil 
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• EE Profº Ângelo Barros de Araújo – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 26/11/2003; 

• EE Luiz Ribeiro Muniz – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 150 mil. Obra 
concluída em 15/03/2001. 

 
Reformas em Escolas: 37 - R$ 1.574 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 9 – Custo: R$ 359 mil 

• EE Profº Antônio de Freitas Avelar 
• EE Colônia dos Pescadores 
• EE Benedita Pinto Ferreira 
• EE Antônio Alves Bernardino 
• EE Thomaz Ribeiro de Lima 
• EE Alcides de Castro Galvão 
• EE Comendador Mário Trombini 
• EE Avelino Ferreira 
• EE Profº Ângelo Barros de Araújo 

 
Repasses para APAE: 

• De 1996 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 615 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 466 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.470 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 14 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 14/12/2004 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Taubaté nº 520 – 
Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse R$ 220 mil, pagos de Jul/2005 para realização do 49º Jogos Regionais; 
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• repasse R$ 201 mil, pagos de Jul/2004 para realização dos Jogos Regionais; 

• repasse R$ 40 mil, pagos de Set/2003 para realização do VII Jogos Regionais do 
Idoso. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Praça Diógenes 
Ribeiro de Lima, nº 140. O Estado instalou 10 microcomputadores, proporcionando 
acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 27 mil. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para canalização do Córrego Ipiranguinha – Custo: R$ 
124 mil. Obra concluída em 22/05/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para estudos e projetos de aterro sanitário – Custo: R$ 99 
mil. Obra concluída em 17/11/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galeria em concreto armado na Rua 
Teotino Tibiriçá Pimenta – Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 01/03/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais na Avenida 
Siqueira Campos – Custo: R$ 124 mil. Obra concluída em 22/03/2004. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• prolongamento3.137,40 m de rede de distribuição de água, 707 ligações domiciliares e 
297 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 439 mil. Obras concluídas em 
06/07/2006 e 04/04/2000; 

• interligação de 38 m de emissário na Rua Jorge L. Vieira com a Avenida Prudente de 
Morais – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 08/06/2006; 

• execucao de 361 m do coletor tronco Tinga integrante do subsistema Indaiá – Custo: 
R$ 1.187 mil. Obra concluída em 03/03/2006; 

• 79.106 m de rede coletora de esgotos, 3.822 ligações domiciliares de esgotos, 9 
estações elevatórias de esgotos, estação de tratamento de esgotos, 3.402 m de 
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coletores troncos e 4.075 m de emissários (Mococa, Cocanha, Massaguaçu e 
Capricórnio) – Custo: R$ 17.139 mil. Obra concluída em 21/10/2004; 

• 4.073 m de rede coletora de esgotos, 507 ligações domiciliares de esgotos, 1.214 m de 
coletores troncos, 4 estações elevatórias de esgotos, estação de tratamento de esgotos 
Sanitários e 2.651 m de emissários no Centro, Praia Grande e Indaiá – Custo: R$ 
11.066 mil. Obra concluída em 21/05/2004; 

• 43.000 m de rede de distribuição de água e 300 ligações domiciliares de água, dentro 
do Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 93 mil. Obras concluídas em 
01/04/2004 e 03/02/1997; 

• 250 m de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 25/03/2004; 

• 4 estações elevatórias de esgotos (B-09A, B-09, PV-113A e PV-69 e 283 m de 
emissários – Custo: R$ 480 mil. Obra concluída em 03/10/2003; 

• 122.802 m de rede de distribuição de água, 30.895 ligações domiciliares de água, 
9.625 m de rede coletora de esgotos e 5.584 ligações domiciliares de esgotos, 
abrangem os municípios de Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – Custo: R$ 8.852 mil. 
Obras concluídas em 21/09/2003, 18/10/01 e 31/08/1998; 

• urbanização da estação elevatória de esgotos final Porto Novo e da praça pública – 
Custo: R$ 74 mil. Obra concluída em 03/04/2003; 

• 800 m de rede de distribuição de água nos Bairros Travessão, Pereque Mirim e 
Jaraguá – Custo: R$ 241 mil. Obra concluída em 18/01/2004; 

• interligação das redes de esgotos existentes ao coletor tronco Poiares – Custo: R$ 79 
mil. Obra concluída em 24/12/2002; 

• 1.345 m de rede coletora de esgotos, 2.662 m de emissários, 4 estações elevatórias de 
esgotos e estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 7.059 mil. Obra concluída em 
22/09/2001; 

• sistema de esgotos sanitários Indaiá, sub-bacias 1 à 8 (70.230 m de rede coletora, 
5.614 ligações domiciliares e 1.618 m de interceptores) – Custo: R$ 11.193 mil. Obra 
concluída em 15/12/2000; 

• remanejamento de 157 m de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 30 mil. Obra 
concluída em 04/11/2000; 

• prestação de serviços de engenharia para controle de pressões, com implantação de 
válvulas redutoras de pressão e controladores lógico-programáveis no sistema de 
distribuição de água na Unidade de Negócio Litoral Norte – Custo: R$ 1.311 mil. 
Obra concluída em 24/07/1999; 

• remanejamento de 42.862 m de rede de distribuição de água e 2.798 ligações prediais 
de água – Custo: R$ 974 mil. Obra concluída em 30/04/1999; 
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• sistema de esgotos sanitários Porto Novo - 33.459 m de rede coletora, 2.626 ligações 
prediais, 5 estações elevatórias de esgotos e 3.775 m linha de recalque – Custo: R$ 
13.968 mil. Obra concluída em 25/12/1998; 

• 27.000 m de rede coletora de esgotos, 1.900 ligações domiciliares de esgotos, estação 
elevatória de esgoto e 285 m de emissários na Martin de Sá (2ª Etapa) – Custo: R$ 
3.260 mil. Obra concluída em 15/08/1998; 

• captação, 5.040 m de adutora de água bruta, estação de tratamento de água, 8.566 m 
de adutora água tratada Porto Novo, 4.492 de adutora de água tratada Porto Novo x 
Cigarras, 2 estações elevatórias de água (EEPC-2 e EEPE-5), reservatório Palmeira 
Norte com 10.000 m³, interligação a EEPE-5 e 990 m adutora existente no setor 
Enseada – Custo: R$ 20.699 mil. Obra concluída em 02/08/1998; 

• 10.279 m de adutora de água bruta, 10.279 m de rede de distribuição de água, 
reservatório com 400 m³ e 416 ligações prediais de água – Custo: R$ 292 mil. Obra 
concluída em 08/05/1998; 

• 10.389,30 m de rede coletora de esgotos e 1.251 ligações domiciliares de esgotos nos 
Bairros Sumaré, Querosene e Olaria – Custo: R$ 1.310 mil. Obra concluída em 
15/11/1997; 

• duplicação de 2.000 de adutora de água do manancial Guaxinduba – Custo: R$ 499 
mil. Obra concluída em 18/07/1997; 

• captação do Rio Claro, estação elevatória de água Porto Novo, reservatório Cigarras 
com 300 m³, 8 interligações, 2.651 m da adutora Guaxinduba e 1.778 m da adutora 
São Francisco e booster (B.2, B.4, B.5 e B.6) – Custo: R$ 2.235 mil. Obra concluída 
em 30/12/1996; 

• prolongamento de 225 m de rede coletora de esgotos e 250 ligações domiciliares de 
esgotos – Custo: R$ 114 mil. Obra concluída em 03/06/1996; 

• prolongamento de 6.000 m de rede de distribuição de água e 600 ligações domiciliares 
de água – Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 13/05/1996; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 2.938 
mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 1.294 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgoto – Custo: R$ 1.450 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006): 
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• SantaCasa – R$ 2.610 mil; 

• Prefeitura – R$ 435 mil. 
 
Programa de Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura – R$ 1.700 mil. 
 
Projeto Verão (custeio): 

• Prefeitura – R$ 371 mil; 

• Santa Casa – R$ 240 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 16 mil, repassados em Dez/2002 e Mar/2003, para aquisição de 
equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/2006, para aquisição de equipamentos; 

• Santa Casa - R$ 60 mil em Dez/1998 para aquisição de 3 respiradores para a UTI; 

• Santa Casa - R$ 470 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos e ampliação 
do hospital para UTI; 

• Santa Casa - R$ 300 mil em Out/2002 para aquisição de equipamentos; 

• Santa Casa - R$ 500 mil em Set e Dez/2003 para aquisição de equipamentos para o 
Programa de Gravidez de Alto Risco; 

• Santa Casa- R$ 285 mil para o Programa de Assistência ao Parto. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregues em 2000, 2001 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 60 viaturas: 47 para a Polícia Militar e 13 para a Polícia Civil – 
Custo:R$ 1.400 mil; 

• Forma entregues 2 Bases Comunitárias para a Polícia Militar – Custo: R$ 100 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos, pavimentação e construção de 2 pontes nas marginais da SP-55 – 
Custo: R$ 2.286 mil. Obra concluída em 31/05/2005; 

• recapeamento da SP-55, trecho Caraguatatuba – São Sebastião do km 102,20 ao 
119,87, numa extensão de 17,67 km – R$ 23.233 mil. Obra concluída em 30/05/05; 

• recapeamento da SP-99, trecho Alto da Serra - Caraguatatuba do km 64,40 ao 83,40, 
numa extensão de 19 km – R$ 17.450 mil. Obra concluída em 31/10/2004; 

• melhoramentos e pavimentação em trechos de estradas vicinais, numa extensão de 
12,44 km – Custo: R$ 2.464 mil. Obra concluída em 18/07/2003; 

• melhoramentos e recapeamento da vicinal Bairro Porto Novo - Jaraguá, numa 
extensão de 4,9 km – Custo: R$ 513 mil. Obra concluída em 17/09/2001; 

• implantação de rotatórias em entroncamento no km 104 da SP-055 – Custo: R$ 145 
mil. Obra concluída em 25/01/1999. 


