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GUARUJÁ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri (em andamento):  

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

• Polo Fundação Casa na Avenida Ademar de Barros, nº 571 - Santo Antonio, em 
andamento 2 cursos (canto coral e percussão/bateria), beneficiando 45 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 247 mil de Jul/2004 a Jul/2011 para pagamento de 
despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O 
Polo iniciou suas atividades em Jun/2004.Vigente até 31/12/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO ECON. CIÊNCIA E TEC.:  

• ETEC Alberto Santos Dumont, Rua Dona Vitória, nº 502 - Jardim São Miguel - 
Enseada – Custo: R$ 87 mil, para obras de reforma da cobertura da U.E., com OIS 
prevista para Jan/2012.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.275 crianças e adolescentes, 25 idosos, 347 portadores de deficiência, 11.270 
famílias, 300 migrantes e 24 pessoas de outros segmentos da população – Custo: 
R$ 653 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 276 famílias/mês em 2011 – R$ 
257 mil, já repassados R$ 235 mil de Jan a Nov.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 363 bolsistas/mês em 2011 – Custo: 
R$ 351 mil, repassados de Jan a Dez.  
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Distribuição de Leite:  

• distribuídos 119.076 litros de leite de Jan a Jul/2011 – Custo: R$ 159 mil, 
beneficiando 1.154 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Repasses concluídos: R$ 174 mil  

• Associação de Pais e Amigos dos Autistas (APAAG) - R$ 50 mil, pagos em 
Mar/2011 para aquisição de equipamentos.  

• Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá – R$ 50 mil, 
repassados em Mai/2011 para aquisição de equipamentos.  

• Associação Lar Espírita Cristão Elizabeth – R$ 24 mil, repassados em Jun/2011 
para aquisição de equipamentos.  

• Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes - R$ 50 mil, repassados 
em Jul/2011 para aquisição de veículo e equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 1.867 mil  

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 1.115 mil  

• EE Profº Jacinto do Amaral Narducci – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 
06/04/2011.  

• EE Profº Walter Scheppis – Custo: R$ 515 mil. Obra concluída em 18/03/2011.  

• EE Marechal do Ar Eduardo Gomes – Custo: R$ 393 mil. Obra concluída em 
02/03/2011.  

• EE ProfºIdalinoPinez – Custo: R$ 133 mil. Obra concluída em 04/01/2011.  

• EE Milton Borges Ypiranga – Custo: R$ 47 mil. Obra concluída em 06/10/2011.  

• EE Profº Galdino Moreira – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 23/08/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 752 mil  

• EE Vicente de Carvalho – Custo: R$ 300 mil. Obra com 94% executados e tem 
término previsto em 31/12/2011.  

• EE Presidente Tancredo Neves – Custo: R$ 376 mil. Obra com 2% executados e 
tem término previsto em 26/04/2012.  
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• EE/CelProfº Rene Rodrigues de Moraes – Custo: R$ 76 mil. Obra com 20% 
executados e tem término previsto em 20/01/2012.  

 

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 3 – R$ 835 mil 

• EE Profº Jacinto do Amaral – Custo Previsto: R$ 61 mil.  

• EE Nossa Sra. Navegantes – Custo Previsto: R$ 662 mil.  

• EE B. Bom Jardim – Custo Previsto: R$ 112 mil.  
 

Programa Escola da Família:  

• De Jan a Set/2011 foram gastos R$ 470 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 16 escolas da região.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Jan a Set/2011 foram concedidas bolsas alfabetização para 28 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 980 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 11 escolas da região – Custo: R$ 134 mil.  

 

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 09/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Cavalheiro 
NamiJafet, nº 549 – Custo: R$ 306 mil do Estado e R$ 34 mil da Prefeitura para 
atender o crédito produtivo popular. Vigência: 05/09/2012.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua José 
Ferreira Canaes, nº 29 - Vila Santo Antônio. O Estado instalou 7 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 56 mil. 
Vigente até 09/06/2015.  
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• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na Rua Silvio 
Fernandes Lopes, nº 281 - Paecará. O Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet – Custo: R$ 56 mil.Vigente até 
09/06/2015.  

 

HABITAÇÃO:  

Urbanização de Favelas  

Obra em licitação:  

• Conjunto Guarujá G – Complexo Cachoeira (SABESP), com 682 unidades, 
beneficiando 3.410 pessoas, construção pelo Programa de Urbanização de Favelas 
– Custo Previsto: R$ 72.764 mil. Previsão de OIS em 01/04/2011.  

 

JUSTIÇA E DEF. DA CIDADANIA:  

Fundação Casa:  

• Casa Guarujá - construção de 1 casa com 56 vagas na Av. Adhemar de Barros, s/nº 
- Vila Santo Antonio – Custo: R$ 4.037 mil, obra iniciada em 03/11/2011 e tem 
término previsto em 29/06/2012.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

Serviços concluídos:  

• serviços de manutenção preventiva de equipamentos eletrônicos para travessia 
litorânea (travessia Santos/Guarujá e Ilha Bela/São Sebastião) – Custo R$ 8.633 
mil. A obra foi concluída em 01/12/2011.  

• serviços de reforma Ferry-Boat do FB-14 – Custo R$ 3.828 mil. Serviços 
concluídos em 14/11/2011.  

• serviços de reforma do Ferry-Boat FB-Bacharel, travessia Guarujá / Bertioga – 
Custo R$ 1.875 mil. Serviços concluídos em 14/11/2011.  
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• serviços de reforma do Ferry-Boat FB-15, travessia Santos / Guarujá – Custo R$ 
2.825 mil. Serviços concluídos em 11/06/2011.  

 

Serviços em execução:  

 

 

• serviços de manutenção de atracadouro, prédios, pátios, bolsões e travessias 
litorâneas (travessias Guarujá, Santos, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Iguape, 
Ilha Comprida e Cananéia) – Custo R$ 4.350 mil. A obra está com 94% executados 
e tem término previsto em 31/01/2012.  

• aquisição de embarcação tipo Ferry-Boat - travessias litorâneas - Santos/Guarujá - 
Sebastião /Ilha Bela – Custo R$ 4.898 mil. A obra está com 50% executados e tem 
término previsto em 31/01/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.199 mil  

• drenagem de águas pluviais na Avenida Santa Maria - Custo: R$ 199 mil, 
repassados em Dez/2010. Obra com término previsto em Dez/2011.  

• obras de infraestrutura urbana no Bairro Morrinhos III - Custo: R$ 2.000 mil, já 
repassados R$ 1.200 mil em Jan e Fev/2008. Obra tem término previsto em 
Dez/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• prestação de serviços de engenharia para melhoria sistema de abastecimento de 
água – Custo: R$ 2.806 mil. Obra concluída em 22/06/2011.  

• ampliação do sistema de água, compreendendo: 2.490 m de rede de distribuição de 
água, 2.563 m de adutora de água tratada, 2 reservatórios e extravasores - Custo: 
R$ 17.266 mil. Obra concluída em 30/05/2011.  
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• revisão dos processos de controle e dosagem de produtos químicos e 
reaparelhamento da Unidade de condicionamento de água do Guarujá – Custo: R$ 
4.755 mil. Serviços concluídos em 25/08/2011, aguardando a última medição.  

 

Obras em andamento:  

• Programa Onda Limpa - 100.365 m de rede coletora de esgotos, 14.332 ligações 
de esgotos, 3 estações elevatórias de esgotos e 4.133 m de coletores troncos nos 
municípios de Bertioga, Cubatão e Vicente de Carvalho no Guarujá - Custo: R$ 
106.442 mil, sendo: R$ 94.398 mil de obras e R$ 12.531 mil de reajustes. A obra 
está com 89% executados e tem término previsto em 31/12/2011, aguardando 
medição final.  

• Programa Onda Limpa - execução das estações de tratamento de esgotos de 
Bertioga, Cubatão e de Vicente de Carvalho no Guarujá (Lote 1) – Custo: R$ 
132.605 mil, sendo: R$ 114.204 mil de obras e R$ 18.401 mil de reajustes. A obra 
está com 99,2% executados e tem término previsto em 15/02/2012. As ETE´s de 
Bertioga e Vicente de Carvalho foram entregues em 19/02/2010 e a ETE Cubatão 
em 27/07/2010.  

• obras para implantação da estação de tratamento de água Jurubatuba – Custo: R$ 
90.866 mil. A obra está com 58% executados e tem término previsto em 18/10/2012.  

• obras complementares do sistema de esgotos sanitários das Sub-Bacias VI-A e VI-B 
nos bairros Santa Rosa e Vila Ligia, compreendendo: redes coletoras e estações – 
Custo: R$ 10.271 mil. A obra está com 15% executados e tem término previsto em 
31/124/2012.  

• obras de afastamento dos esgotos gerados no Bairro Morrinhos e Loteamentos 
Jardim Brasil I e II, Jardim Bela Vida I e II, Vitória Park e Parque da Montanha 
(estação elevatória de esgotos, 2.894 m de emissários) – Custo: R$ 4.650 mil. A 
obra está com 93% executados e tem término previsto em 31/12/2011.  
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Obras programadas:  

• implantação do sistema de coleta e afastamento de esgotos nas Vilas Edna e Zilda 
(2.105 ligações de esgotos, 9,8 km de redes coletoras e estações elevatórias de 
esgotos) – Custo Previsto: R$ 5.636 mil.  

• Sistema de Abastecimento de Água Itatinga - construção do novo sistema produtor 
e adutor (55.000 m de adutora, estação de tratamento de água, barragem e estação 
elevatória de água bruta e tratada) – Custo Previsto: R$ 150.000 mil.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do plano diretor de macro drenagem – 
Custo: R$ 399 mil. Está com 28,99% executados e tem término previsto em 
15/02/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para mapeamento das nascentes e corpos hídricos – 
Custo: R$ 99 mil. Está com 47% executados e tem término previsto em 20/04/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor ambiental de recursos hídricos – 
Custo: R$ 154 mil. Está com 68,15% executados e tem término previsto em 
03/05/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares - obras e equipamentos 
(Total: R$ 500 mil):  

Prefeitura – R$ 500 mil, sendo:  

R$ 200 mil, repassados em Jun/2010 para reforma da Unidade Básica de Saúde. Em fase de 
projeto. Previsão de término em 30/12/2011.  

R$ 300 mil, repassados em Jun/2010 para aquisição de equipamentos para a Unidade Saúde 
da Mulher. 50% dos equipamentos já estão licitados. Previsão de término em 30/12/2011.  

Repasses concluídos para entidade hospitalar – custeio:  

• Associação Santamarense de Beneficência – R$ 2.380 mil, repassados de Fev a 
Ago/2011.  
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Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura - R$ 150 mil, repassados em Abr e Jun/2011.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 13 viaturas para a Polícia Militar no valor de R$ 580 mil.  
 

 

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• obra para conserto e recuperação do Pier de atracação de embarcação – Custo: 
R$ 1.563 mil. Obra concluída em 31/10/2011, aguardando vencimento da 
Programação de Desembolso. (pagamento).  

 

TURISMO:  

DADE: R$ 61.942 mil 6 

 

 

• reforma do Teatro Municipal Procópio Ferreira – Custo: R$ 1.986 mil, já 
repassados R$ 397 mil em Fev/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2010 está em licitação.  

• pavimentação e recuperação das vias de acesso às praias da Enseada, 
Pitangueiras, Astúrias e Tombo – Custo: R$ 11.793 mil, já repassados R$ 3.341 mil 
em Fev/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2010 está em licitação.  

• adequação da via Santos Dumont – Custo: R$ 1.395 mil, já repassados R$ 776 mil 
em Dez/2010. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2010 está em licitação.  
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• reurbanização do eixo Acaraú (2ª Fase) – Custo: R$ 6.742 mil, já repassados R$ 
3.559 mil em Dez/2010. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2009, está com 5% executados e tem término previsto em Nov/2012.  

• reurbanização da Praia da enseada (4ª Fase) – Custo: R$ 6.422 mil, já repassados 
R$ 945 mil em Fev/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2009. A obra tem término previsto em Jul/2012.  

• urbanização da Avenida Rio Amazonas – Praia do Perequê – Custo: R$ 3.515 mil, 
já repassados de Jul/2006 a Mai/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2003 foi concluída em 22/05/2011.  

• reurbanização e implantação da área de lazer na praia da Enseada (Trecho II) – 
Custo: R$ 2.770 mil, repassados de Maio/2006 a Fev/2008. A obra, realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004 está com 81,96% executados. 
Previsão de término em Abr/2012.  

• 3a fase da reurbanização da Praia da Enseada – Custo: R$ 2.051 mil, já 
repassados R$ 974 mil em Maio/2006 e Mai/2007. A obra, realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2005 está com 80% executados. Previsão 
de término em Abr/2012  

• reurbanização da Praia de Guaiúba – Custo: R$ 810 mil, repassados de Mai/2006 
a Ago/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2005 
está com 97% executados, aguardando solução de pendências contábeis.  

• urbanização da entrada da cidade pela Rodovia Cônego DomênicoRangoni – 
Custo: R$ 1.170 mil. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2005 está com 60% executados. A Prefeitura concorda informalmente com a 
proposta de encerrar o processo, abrindo mão da última parcela, devido a questões 
de traçado e acesso à Rodovia.  

• obras e serviços de urbanização e canalização do Córrego Acaraú - Custo: R$ 
11.179 mil, já repassados R$ 5.197 mil de Abr/2008 a Dez/2010. A obra, realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 está com 60% executados e 
tem término previsto em 31/12/2012.  

• reurbanização da Avenida Tancredo Neves – Custo: R$ 2.213 mil, já repassados R$ 
885 mil em Jul/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008 está com 90% executados e tem término previsto em 31/12/2012.  

• revitalização da Avenida Acre – Custo: R$ 7.367 mil, já repassados R$ 5.524 mil 
de Jul/2008 a Dez/2011. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008 está com 80% executados e tem término previsto em 31/12/2012.  
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• recuperação do túnel da Vila Zilda – recapeamento e implantação de ciclovia na 
via de acesso – Custo: R$ 2.529 mil. A obra realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 está concluída e inauguração prevista para 
23/12/2012.  

 

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS:  

 

Obra concluída:  

• implantação de ciclovias do km 2,550 ao km 8,100 Pista Leste e do km 5,200 ao km 
7,500 Pista Oeste da SPA-248/055 – Custo: R$ 3.764 mil. Obra concluída em 
29/04/2011.  

 

 

Obra em execução:  

• construção de viaduto e adequação do trevo da Vila Áurea no km 3 (antigo km 80) 
da SPA-248/055 - Custo: R$ 27.195 mil. Obra com 81,67% executados e tem 
término previsto em 31/12/2011.  

7 
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GESTÃO 2007-2010 

 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 801.244 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
1.100 mil, beneficiando 1.154 famílias carentes.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 36 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
4.676 crianças e adolescentes, 1.699 idosos, 887 portadores de deficiência, 16.300 
famílias, 230 migrantes e 1.586 pessoas de outros segmentos da população – 
Custo: R$ 1.600 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 220 famílias/mês em 2007 – R$ 158 mil; 220 
famílias/mês em 2008 – R$ 158 mil; 220 famílias/mês em 2009 – R$ 158 mil; e 220 
famílias/mês em 2010 – R$ 180 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 380 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 273 mil; 380 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 273 mil; 380 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
273 mil; e 380 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 319 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 271 mil  

• Associação Vicentina da Ilha de Santo Amaro - repasse R$ 30 mil, pagos em 
Jul/2010 para aquisição de equipamentos de natureza permanente.  

• Associação de Pais e Amigos dos Autistas (APAAG) - repasse R$ 43 mil, pagos em 
Mar/2010 para aquisição de equipamentos de natureza permanente.  

• Lar Espírita Cristão Elizabeth - repasse R$ 30 mil, pagos em Abr/2009 para 
aquisição de um veículo.  

• APAE - repasse R$ 98 mil, pagos em Fev/2008 e Jan/2009 para aquisição de 
equipamentos.  

• APAE - repasse R$ 10 mil, pagos em Fev/2008 para aquisição de equipamentos de 
informática.  
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• Centro de Recuperação de Paralisia Infantil - repasse R$ 60 mil, pagos em 
Fev/2008 para aquisição de equipamentos.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênio SEP:  

• 17.050,30 m² de pavimentação asfáltica no Bairro da Maré Mansa - Custo: R$ 500 
mil, repassados em Fev/2008 e Dez/2009. Obra concluída em 31/12/2009.  

 

DADE: R$ 5.996 mil  

• implantação do Sistema Binário Santo Antonio (ligação da Av. Santos Dumont, a 
partir do Paço Municipal até a Av. Ademar de Barros, chegando ao Ferry Boat) – 
Custo: R$ 5.220 mil, repassados de Maio/2006 a Jan/2008. A obra foi realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 31/12/2008.  

• reurbanização com paisagismo, iluminação, pavimentação e instalação de 
mobiliário urbano na rotatória de entrada e da Av. Miguel Gaze – Custo: R$ 776 
mil, repassados de Mai/2006 a Jan/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2005 e concluída em 10/10/2007.  

 

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 11.368 mil  

Ampliação de escola concluída: 1 (420 novas vagas) – R$ 268 mil  

• EE Dona Coralina Ribeiro dos Santos Caldeira – 4 salas (420 novas vagas) - 
Custo: R$ 268 mil. Obra concluída em 16/11/2009.  
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Reformas de escolas concluídas: 53 – R$ 5.800 mil  

Coberturas de quadras de esportes de escolas concluídas: 15 – R$ 5.300 mil  

Transporte Escolar:  

• Entregues em 19/12/2009 e 05/03/2010 - 2 veículos micro ônibus para o transporte 
escolar – Custo: R$ 291 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Jun/2009 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.051 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 558 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Dez/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 30 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 1.050 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 13 escolas da região – Custo: R$ 226 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 2.942 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 19 escolas do município.  

 

ESPORTE E LAZER:  

• 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 Jun/2008, são para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e 
materiais esportivos e didático-pedagógicos.  

• repasse de R$ 265 mil em Ago/2007 para realização do 51º Jogos Regionais. 
Evento realizado em 16 a 29 de Julho de 2.007.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 3 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 29 mil 9  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com o Ministério Evangélico Sheknah, para atendimento a 180 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 756 mil, repassados de 
Nov/2006 a Dez/2009.  

• convênio com o Projeto Atelier e Galeria Meninos da Enseada, para atendimento a 
135 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 173 mil, repassados 
de Nov/2006 a Ago/2007.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, para aplicação de 
técnicas para avaliação de impactos regionais oriundos de emissários submarinos 
– Custo: R$ 161 mil. Concluído em 27/09/2010.  

• contrato com a Prefeitura para projeto básico de canalização de Córrego Acaraú – 
Custo: R$ 65 mil. Projeto concluído em 14/07/2009.  

 

 

 

 

 

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  
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SABESP:  

Obras concluídas:  

• obra de reforço no Sistema de Abastecimento de Água de Morrinhos III e IV, 
compreendendo: 1.747 m de adutora de água, 14.575 m de rede de distribuição de 
água, 2.728 de ligações domiciliares de água – Custo: R$ 3.125 mil. Obra 
concluída em 16/12/2010.  

• prestação de serviços de engenharia para otimização da adução Santos/Guarujá e 
melhorias na distribuição de água – Custo: R$ 2.308 mil. Obra concluída em 
10/10/2010.  

• 7.026 m de linha de recalque em Santa Cruz dos Navegantes – Custo: R$ 1.146 mil. 
Obra concluída em 31/12/2009.  

• 27.252 m de rede de distribuição de água, 4.179 ligações domiciliares de água, 
1.840 m de rede coletora de esgotos e 1.786 ligações de domiciliares de esgotos, 
dentro do Crescimento Vegetativo abrange os municípios de Bertioga e Guarujá – 
Custo: R$ 2.108 mil. Obra concluída em 15/02/2009.  

• prestação de serviços de engenharia para execução de serviços pendentes de 
ligações domiciliares de água e esgoto – Custo: R$ 170 mil. Obra concluída em 
10/02/2009.  

• melhorias na adução do sistema Jurubatuba, visando adequação da desinfecção e 
da distribuição de água – Custo: R$ 813 mil. Obra concluída em 30/09/2008.  

• remanejamento de 1.470 m de linha de recalque da estação elevatória de esgotos 
(Astúrias) – Custo: R$ 138 mil. Obra concluída em 27/09/2008.  

• travessia não destrutiva sob rodovia – sub-adutora de água tratada Morrinhos – 
Custo: R$ 657 mil. Obra concluída em 30/06/2008.  

• 1.812 m de rede de distribuição de água no Bairro Enseada – Custo: R$ 95 mil. 
Obra concluída em 31/07/20007.  

• recuperação da estação de pré condicionamento na Vila Zilda – Custo: R$ 1.698 
mil. Obra concluída em 29/02/2008.  

• aquisição de materiais para obras de implantação da linha de recalque de esgotos 
no Conjunto Habitacional Santa Cruz dos Navegantes – Custo: R$ 1.309 mil. Obra 
concluída 15/09/2008.  
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SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: 
R$ 4.454 mil):  

• Associação Santamarense de Beneficência – R$ 4.393 mil (sendo: R$ 1.587 mil do 
Programa Pró-Santas Casas).  

• Associação Amparo aos Praianos - R$ 45 mil.  

• Prefeitura - R$ 16 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 2.410 mil):  

Prefeitura – R$ 1.780 mil, sendo:  

R$ 1.500 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de equipamentos para a Maternidade 
Ana Fernandes de Freitas “Ana Parteira” em Vicente de Carvalho (adquiridos em 
Jun/2008).  

R$ 280 mil, repassados em Dez/2007 para aquisição de equipamentos para a Maternidade 
Ana Fernandes de Freitas “Ana Parteira” em Vicente de Carvalho (adquiridos em 
Jun/2008).  

Associação Santamarense de Beneficência – R$ 130 mil, já repassados em Jan e Jun/2008 
para aquisição de equipamentos.  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 2.392 mil para aquisição de 
medicamentos.  

 

Programa Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 404 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura - R$ 381 mil, repassados de Jan/2008 a Jun/2010.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 38 viaturas, sendo: 32 para Policia Militar, 4 para Policia Civil e 2 
para Polícia Técnica – Custo: R$ 1.400 mil.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• Foram entregues 2 veículos: 1 unidade de resgate para salvamento aquático, 1 Logan 
e 1 viatura – Custo: R$ 154 mil. Entregues em 30/05/2008 e 28/06/2010.  

• Foram entregues 20 veículos: 2 viaturas orgânicas, 1 unidade de resgate para 
salvamento aquático e 17 quadriciclos – Custo: R$ 469 mil. Entregues de 05/10/2009 
a 05/04/2010.  

• Foram entregues 7 veículos, sendo: 1 kombi e 6 unidades de resgates (Fiat Doblo 
Adventure 1,8) – Custo: R$ 311 mil. Entregues de 24/05/2007 a 16/09/2008.  

• Foram adquiridos equipamentos diversos – Custo: R$ 2.044 mil.  
 

TRANSPORTES:  

DERSA:  

Obras concluídas:  

• reconstrução da gaveta adicional do atracadouro na travessia Santos / Guarujá (Lado 
Guarujá) – Custo R$ 12.350 mil. Obra concluída em 20/12/2010.  

• reforma e modernização da Lancha Paicara na travessia Santos / Guarujá – Custo R$ 
6.232 mil. Reforma concluída em 29/11/2010.  

• reforma Ferry-Boat FB-23 na travessia Santos / Guarujá – Custo R$ 4.983 mil. 
Reforma concluída em 01/06/2010.  

• projeto e construção de plataforma e recuperação do atracadouro na travessia Santos 
/ Guarujá – Custo R$ 35.843 mil. Obra concluída em 08/05/2010.  

• fornecimento, acompanhamento e instalação de defensas portuárias nos atracadouros 
da travessia Santos / Guarujá – Custo R$ 4.910 mil. Obra concluída em 07/05/2010.  

• reforma, translado e instalação de atracadouro flutuante na travessia mista Santos / 
Guarujá – Custo R$ 6.108 mil. Reforma concluída em 22/02/2010.  
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• reforma da lancha Piaçaguera na travessia Santos (Vicente de Carvalho) / Guarujá – 
Custo R$ 1.278 mil. Reforma concluída em 17/11/2009.  

• reforma da lancha Canéu na travessia Santos (Vicente de Carvalho) / Guarujá – Custo 
R$ 1.139 mil. Reforma concluída em 08/09/2009.  

• reforma da lancha Cubatão na travessia Santos (Vicente de Carvalho) / Guarujá – 
Custo R$ 1.174 mil. Reforma concluída em 20/08/2009.  

• reforma, translado e instalação flutuantes na travessia Guarujá / Bertioga – Custo R$ 
1.712 mil. Reforma concluída em 04/06/2009.  

• reforma Ferry-Boat FB-11 na travessia Santos / Guarujá – Custo R$ 2.604 mil. 
Reforma concluída em 10/04/2009.  

• conservação e manutenção do sistema de travessias litorâneas e linhas de navegação 
no Litoral Centro (travessia Santos/Guarujá), Litoral Norte (travessia São 
Sebastião/Ilhabela), Litoral Sul (travessia Porto Barra/Barra Ribeira no município de 
Iguape) – travessia Cananéia/Continente, travessia Cananéia/Ilha Comprida e Linha 
de Navegação (Cananéia, interligando o Centro Ariri) – Custo R$ 63.999 mil. Obra 
concluída em 19/04/2007.  

• conservação e manutenção de travessias nos Litorais: Norte (travessia São Sebastião / 
Ilhabela), Centro (travessia Santos / Guarujá, Santos / Praça da República / Guarujá 
– Vicente de Carvalho e Guarujá / Bertioga); Sul (travessia Cananéia / Continente, 
Porto Barra / Barra Ribeira, conhecida como Travessia Iguape / Juréia), Cananéia / 
Ilha Comprida – Linha de Navegação no município de Cananéia, interligando o 
Centro a Ariri com passagem por Maruja e Pontal da Barra na Ilha do Cardoso – 
Custo R$ 4.970 mil. Obra concluída em 20/10/2007.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 255.700.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos2.200.204 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 1.687 mil, 
beneficiando 1.154 famílias carentes no último mês do período. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 82 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
11.635 crianças e adolescentes, 8.201 idosos, 1.205 portadores de deficiências, 2.783 
famílias, 2.778 migrantes e 741 pessoas de outros segmentos da população – Custo: 
R$ 3.200 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 380 bolsistas/mês em 2005 e 380 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 273 mil em 2005 e R$ 273 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 – 120 famílias/mês 2001/2003 – R$ 205 mil; 120 
famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 220 famílias em 
2006 – R$ 158 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. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
CEETPS: 

• celebrado em 22/02/2006, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a 
implantação de ETEC Albert Santos Dumont em prédio cedido pela Prefeitura na 
Avenida Santos Dumont, nº 800. Coube ao município a reforma do prédio, energia 
elétrica, água, telefone e recursos humanos e ao Estado a aquisição de equipamentos e 
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mobiliários – Custo: R$ 500 mil. A ETEC oferece 2 cursos, sendo: de Técnico de 
Manutenção Aeronáutico (40 vagas - noturno) e de técnico em Hotelaria (40 vagas - 
noturno). As aulas iniciaram em 22/02/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 17.352 mil 

• duplicação e iluminação da Avenida Santos Dumont - Custo: R$ 3.505 mil, repassados 
de Ago/2004 a Jan/2006. Obra concluída em 2006. 

• restauração do calçadão no Jardim Guaiuba – Custo: R$ 63 mil, repassados em 
Ago/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/ 1999 e 
concluída em 24/02/2004; 

• duplicação da Avenida Lídio Martins Corrêa – trecho Rodovia Piaçaguera-Túnel, 
relocação da ciclovia, recapeamento da Av. da Saudade – trecho túnel a Av. D. Pedro, 
drenagem, guias, sarjetas e calçadas – Custo: R$ 1.730 mil, repassados em Ago/2001 
a Jun/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 30/12/2003; 

• revitalização da Avenida Thiago Ferreira – Custo: R$ 2.681 mil, repassados em 
Out/2002 a Set/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001 e concluída em 30/12/2003; 

• drenagem: 820 m e bocas de lobo, 12.200 m de guias e sarjetas, 36.600,00 m² de 
pavimentação asfáltica da estrada municipal do Bairro da Santa Cruz – Custo: R$ 
1.810 mil, repassados em Mai/2002 a Dez/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 29/12/2003; 

• urbanização da Praia da Enseada – Custo: R$ 921 mil, repassados em Mai/2002 a 
Nov/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e 
concluída em 29/10/2003; 

• recapeamento asfáltico na Avenida Caiçara e Avenida Humberto Peres – Custo: R$ 
1.293 mil, repassados em Mai/2002 a Out/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 12/10/2003; 

• drenagem, duplicação e recolocação do ciclovia na Avenida Lídio Martins Corrêa no 
sub-trecho compreendido entre a Rodovia Dom Domenico Rangoni e a Av. Antenor 
Pimentel – Custo: R$ 4.365 mil, repassados em Mai/2002 a Ago/2003. A obra foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 
29/08/2003; 

• alargamento da Avenida D. Pedro/Emilio Carlos – trecho Ruas Antônio J. Ventura- 
Silvio Dayge, repavimentação - trecho Ruas Silvio Dayge- Antônio J. Ventura, 
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drenagem, guias, sarjetas e 660 metros de muro de proteção do canal – Custo: R$ 
1.352 mil, repassados em Ago/2001 a Out/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 31/12/2002; 

• drenagem e recapeamento asfáltico da estrada Pernambuco – trecho: Avenida Miguel 
Stefano e Rua Figueiras, numa extensão de 58.730 m² - Custo: R$ 1.453 mil, 
repassados em Ago/2001 a Jul/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 28/08/2002; 

• conclusão do calçadão da Praia do Perequê com guias, sarjetas, bocas de lobo, 
calçadas em ladrilho hidráulico, rampas, paisagismo – Custo: R$ 245 mil, repassados 
em Ago/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 24/04/2002; 

• obras de recuperação da Avenida Dom Pedro I – Custo: R$ 1.139 mil, repassados em 
Out/1997 a Set/1998. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1997 e concluída em 30/11/1998; 

• realização de eventos com “Festejos Juninos” – Custo: R$ 300 mil, repassados em 
Jul/1997. O evento foi realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 12.050 mil 
 
Escolas Construídas:4 (3.780 novas vagas) – R$ 2.030 mil 

• EE Jardim Primavera II – 9 salas (945 novas vagas) – Custo: R$ 635 mil. Obra 
concluída em 18/03/2002; 

• EE São Francisco de Assis – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 916 mil. Obra 
concluída em 31/01/2002; 

• EMEF Mario Cerqueira Leite – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 349 mil. Obra 
concluída em 01/11/1999; 

• EE Luiz Beneditino Ferreira – 7 salas (735 novas vagas) – Custo: R$ 130 mil. Obra 
concluída em 15/06/2000. 

 
Ampliação de Escolas:4 (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 250 mil 

• EE Paulo Clemente Santini – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 11 mil. Obra 
concluída em 01/12/2000; 

• EE Padre Jaconias Leite da Silva – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 112 mil. 
Obra concluída em 14/07/2000; 
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• EE Paulo Clemente Santini – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 102 mil. Obra 
concluída em 31/03/2000; 

• EE Drº Roberto Amaury Galliera – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 25 mil. 
Obra concluída em 10/07/1999. 

 
Reformas de Escolas: 155 - R$ 9.200 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 10 – Custo: R$ 570 mil 

• EE Milton Borges Ypiranga 
• EE Ignacio Miguel Estefno 
• EE Profº Waldemar da Silva Rigotto 
• EE Profº Walter Scheppis 
• EE Marcílio Dias 
• EE Mal. Eduardo Gomes 
• EE Profº Diniz Martins 
• EE Paulo Clemente Santini 
• EE Dr. Roberto Amaury Galliera 
• EE Vicente de Carvalho 

 
Repasses para APAE: 

• De 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.387 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 866 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.486 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 33 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 09/09/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua 
CavalheiroNamiJafet, nº 549 – Custo: R$ 306 mil para atender o crédito produtivo 
popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 



23 

• repasse de R$ 100 mil, pagos em Set/2005, para a realização do III Aberto de Jovens; 

• repasse de R$ 66 mil, pagos em Jun/2004, para Jogos Estaduais do Idoso. 
 
 
JUSTIÇA: 
 
FEBEM : 

• realizou obras complementares na Unidade de Guarujá, visando reforço de segurança 
– Custo: R$ 669 mil. Obra concluída em 15/02/2000. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 20.546 m de rede de distribuição de água, 9.353 ligações de água, 1.957 m de rede 
coletora de esgotos e 3.085 ligações de esgotos, dentro do Programa de Crescimento 
Vegetativo abrangem os município de Bertioga e Guarujá – Custo: R$ 1.785 mil. 
Obras concluídas em 31/12/2006 e 02/01/2000; 

• execução de travessia sob o Canal do Porto de Santos pertencente a interligação do 
Sistema de Abastecimento de Água de Santos e Guarujá – Custo: R$ 6.888 mil. Obra 
concluída em 04/12/2006; 

• execução de trechos terrestres pertencentes a interligação do sistema de 
abastecimento de água – Custo: R$ 1.515 mil. Obra concluída em 15/05/2006; 

• interligação do Sistema de Abastecimento de Água em Santos e Guarujá (2.232 m de 
adutora de água tratada e estação elevatória de água tratada) – Custo: R$ 2.122 mil. 
Obra concluída em 31/12/2005; 

• execução de sub-adutora de água tratada do Bairro Morrinhos – Custo: R$ 574 mil. 
Obra concluída em 31/05/2002; 

• 54.684 m de redes coletoras de esgotos, 5.429 ligações domiciliares de esgotos, 2.864 
m de coletor tronco Santa Rosa, 2.276 m de emissários, incluindo estações elevatórias 
de esgotos 1, 2, 3 e 4 e respectivas linhas de recalque – Custo: R$ 18.699 mil. Obra 
concluída em 17/10/2001; 

• setorização, automação e monitoramento do sistema de abastecimento de água – 
Custo: R$ 399 mil. Obra concluída em 13/03/2001; 

• obras da estação de tratamento de esgotos Vila Zilda com 90 l/s, linha de 
recalque,ampliação e reforma da estação elevatória Enseada, 2.432 m de emissário 
por gravidade – Custo: R$ 40.379 mil. Obra concluída em 15/01/2000; 
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• 8.600 m de rede de distribuição de água, 1.620 ligações de água, 800 m de rede 
coletora de esgotos e 500 ligações de esgotos, dentro do Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 574 mil. Obras concluídas em 2000, 2002 e 2003; 

• 57.067 m de rede de distribuição de água e 6.458 ligações de água – Custo: R$ 1.621 
mil. Obras concluídas de 1995 a 2006; 

• 47.185 m de rede coletora de esgotos, 4.649 ligações de esgotos, estações elevatórias 
de esgotos, emissários e 2.172 m de coletores troncos – Custo: R$ 19.131 mil. Obras 
concluídas de 1995 a 2006; 

• 12.564 m de adutora por gravidade, ampliação das peneiras, caixa de saída e válvula 
e ampliação da unidade de tratamento de água – Custo: R$ 6.620 mil. Obra concluída 
em 10/02/1998; 

• 39.221 m de rede de distribuição de água, 9.884 ligações de água, 4.129 m de rede 
coletora de esgotos e 1.481 ligações de esgotos, dentro do Programa de Crescimento 
Vegetativo abrangem os município de Bertioga, Guarujá, Mongaguá e Praia Grande – 
Custo: R$ 2.946 mil. Obra concluída em 31/10/1997; 

• execução das travessias subaquáticas dos Rios Jurubatuba, Diana e Canal de Bertioga 
– Custo: R$ 1.172 mil. Obra concluída em 20/04/1997; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 1.279 
mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 297 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 1.196 mil; 

• AssociaçãoSantamarensedeBeneficência (Hospital Santo Amaro) – R$ 5.729 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995–2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 185 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 55 mil, repassados em Dez/1998, para reforma do Centro de Saúde 
Vicente de Carvalho (concluída em 30/06/1996); 

• Prefeitura – R$ 500 mil, repassados em Dez/1998, para conclusão do Posto de 
Atendimento Médico (concluída em 30/09/1999); 
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• Prefeitura– R$ 200 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de 10 máquinas de 
hemodiálise para a Sociedade Santamarense de Beneficência; 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jan/2006, para aquisição de equipamentos 
para a Associação Santamarense de Beneficência; 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jan/2006, para aquisição de ecocardiográfo 
para o Hospital Santo Amaro; 

• Prefeitura – R$ 268 mil para aquisição de equipamentos para o Programa Assistência 
ao Parto. 

 
Entrega de Ambulância: 1 

• SociedadeSantamarensedeBeneficência (Hospital Santo Amaro) - 1 UTI (entregue em 
2000). 

 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 129 viaturas, sendo: 102 para a Polícia Militar, 24 para a Polícia 
Civil e 3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 3.048 mil. 

• Foram entregues 2 Bases Comunitárias para Polícia Militar – Custo: R$ 125 mil. 
Entregues em 19/01/2001. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana – 
SP-61, do km 4,5 ao km 21,9 (trecho Guarujá – Bertioga), numa extensão de 17,5 km – 
Custo: R$ 2.266 mil. Obra concluída em 28/05/2001. 

 
DERSA: 

• serviços de conservação e reforma embarcações do sistema de travessia sob jurisdição 
da Dersa – Custo: R$ 1.010 mil. Obra concluída em 24/10/2005; 

• construção de novo pedágio – travessia/ampliação bolsão de embarque do lado de 
Guarujá – Custo: R$ 2.102 mil. Obra concluída em 14/09/2005; 

• reforma em embarcações flutuantes no sistema de travessia Santos / Guarujá – Custo: 
R$ 6.776 mil. Obra concluída em 06/12/2004; 

• reforma da estação de passageiro – Litoral Sul – Custo: R$ 1.237 mil. Obra concluída 
em 01/11/2004; 
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• reforma no Píer atracação estaleiro Guarujá – Custo: R$ 1.946 mil. Obra concluída 
em 01/10/2004; 

• reforma, jumborização e modernização de embarcações, lanchas e flutuantes nas 
travessias de Santos/Guarujá, Guarujá/ Bertioga e São Sebastião/Ilhabela – Custo: R$ 
6.574 mil. Obra concluída em 27/01/2003. 

 
 


