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JACUPIRANGA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010
R$ 7.861.900,00 em 46 obras e ações 

 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de leite: 
 

• distribuídos 452.376 litros de leite de Jan/2007 a Jun/2010 – Custo: R$ 596 mil, 
beneficiando 732 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• celebrado convênio relativo, a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 40 mil, repassados em Ago, Set/2007, Jul e 
Out/2008. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 5,50 km da Estrada Pindaúbado Meio no  Bairro Guaraú (3ª Fase) - 
Custo: R$ 313 mil. Obra concluída em 29/02/2008. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 1 
 

• sendo implantada 1 ponte metálica, na estrada JP-01 (km1), sobre o Rio Padre André 
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. 

 
 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 100 
crianças e adolescentes, 440 idosos e 1.200 famílias – Custo: R$ 120 mil. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 80 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 57 mil; 80 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 57 mil; 80 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 57 mil 
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e estão sendo atendidas 80 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 76 mil, já repassados R$ 
40 mil de Jan a Ago. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 90 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 64 mil; 90 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 64 
mil e estão sendo atendidos 90 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 75 mil, já 
repassados R$ 46 mil de Jan a Ago. 

 
Repasse de recursos: R$ 202 mil 
 

• Prefeitura - R$ 150 mil, repassados em Nov/2007, para construção de Centro de 
Idosos. 

 
• APAE - R$ 12 mil, repassados em Mar/2008, para aquisição de equipamentos. 

 
• APAE - R$ 40 mil, repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 1.205 mil 
 

• construção de quadra poliesportiva no bairro Vila Elias – Custo: R$ 50 mil, 
repassados em Jun/2010. 

 
• execução de iluminação do campo municipal no Centro e no Bairro Flor da Vila – 

Custo: R$ 130 mil, repassados em Mai/2010. 
• construção de ponte na Alameda Guapiara, sobre o Córrego Lavapés, no Bairro 

Botujuru – Custo: R$ 40 mil, repassados em Fev/2010. 
 

• construção de ponte sobre o Rio Padre André e Rio Canha – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2010. 

 
• 2.180,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Apatita, trecho 

compreendido a partir da Rua Maria das Neves Olegário Zanon – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jan/2010. 

 
• 2.144,75 m² de recapeamento asfáltico no Bairro Pindaúba – Custo: R$ 45 mil, 

repassados em Jan/2010. 
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• 1.098,25 m² de pavimentação asfáltica e implantação de 513,10 m de guias e sarjetas 
na Rua Projetada, no trecho a partir da Estrada Municipal de Pindaúba (JP-35) – 
Custo: R$ 55 mil, repassados em Jan/2010. 

 
• 3.060,00 m² de recapeamento asfáltico nas Ruas do Bairro Jardim Botujuru (Bolsão 

A) – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010. 
 

• 1.523,76 m² de recapeamento asfáltico no Bairro da Vila Elias – Custo: R$ 45 mil, 
repassados em Jan/2010. 

• aquisição de retroescavadeira – Custo: R$ 220 mil, repassados em Jul/2008. 
Adquirida em 06/01/2009. 

• 7.476,05 m² de infraestrutura urbana em vias localizadas no Bairro Flor da Vila – 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 09/09/2008. 

• construção de muro de arrimo na Rua Begônia – Custo: R$ 20 mil, repassados em 
Fev/2008. Obra concluída em 09/09/2008. 

 
• 7.476,05 m² de pavimentação asfáltica nas Ruas Baobá, Figueira, Imbuzeiro, 

Araucária e Salgueiro, no Bairro Flor da Vila – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Fev/2008. A obra está paralisada com 86,68% executados. 

 
 
Repasses de recursos programados: R$ 330 mil 
 

• aquisição de caminhão coletor de lixo 0 km – Custo: R$ 150 mil. 
 

• aquisição de caminhão compactador de lixo 0 km – Custo: R$ 180 mil. 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 632 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 307 mil 
 

• 4 na EE Capitão Bernardo Ferreira Machado – Custo: R$ 256 mil. Obras concluídas 
em 10/12/2008, 29/06/2009, 02/10/2009 e 09/03/2010. 

 
• EE Antonio Duarte de Castro – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 17/06/2009. 
 
• EE Cel. Miguel Abu-Yaghi – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 08/06/2009. 
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Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – Custo: R$ 325 mil 
 

• EE Cel. Miguel Abu-Yaghi – Custo: R$ 325 mil. Obra concluída em 20/08/2009. 
 
 
Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 
 

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

• De Abr/2009 a Jun/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 183 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 79 alunos. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• Em Mar/2007 e Jun/2010 foram gastos R$ 270 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município. 

 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.899 alunos em 2007, 2.929 
alunos em 2008 e 5.904 alunos em 2009 - Custos: R$ 178 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 11 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto –Custo: R$ 88 mil 

• Conjunto Habitacional Jacupiranga (Caprichando a morada Jucuhab) - 11 unidades, 
beneficiando 55 pessoas, construído pelo Programa Parceria com Associações e 
Cooperativas – Custo: R$ 88 mil, obra concluída em 30/12/2008. 

 
CDHU: 1 unidade habitacional entregue pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 28 mil  
 
CDHU: 105 unidades habitacionais programadas / 2 Conjuntos – Custo: R$ 5.159 mil 
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• Conjunto Habitacional Jacupiranga (VI-1) - 75 unidades, beneficiará 375 pessoas, 
será construído pelo Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 3.685 mil. 

 
• Conjunto Habitacional Jacupiranga (VI-2) - 30 unidades, beneficiará 150 pessoas, 

será construído pelo Programa Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 1.474 mil. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Obras concluídas: R$ 353 mil 

• complementação de rede coletora, ligações de esgotos, estação elevatória de esgotos e 
linha de recalque no Jardim Brasília - Custo: R$ 183 mil. Obra concluída em 
28/02/2009. 

• construção de muro com instalação de concertina em aço inoxidável na Estação 
Elevatória de Esgoto Final - Rua Gago Coutinho - Custo: R$ 29 mil. Obra concluída 
em 29/12/2008. 

• remanejamento de 2.106 m de adutora de água bruta, adequação da estação 
elevatória de água bruta e da estação de tratamento de água Custo: R$ 141 mil. Obra 
concluída em 31/12/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

 
• De 2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 353 mil em medicamentos 

e mais R$ 102 mil estão sendo repassados em 2010. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 25 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 8 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

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

• Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos. 
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• Prefeitura – R$ 45 mil, repassados em Jan/2008, para reforma do posto de saúde. 

 
• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação do Posto 

de Saúde - Bairro Pindauba. 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008, para reforma e ampliação do Posto 
de Saúde - Bairro Lençol. 

 
• Prefeitura – R$ 65 mil, repassados em Out/2007, para doação de 1 veículo para 

transporte de pacientes. 
 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 336 mil, repassados em 2007 a 2008. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Foram entregues 8 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 7 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 332 mil. 

 
• execução do muro para contenção do talude 2ª Cia do 14º BPM/I - Rua Silvio 

Carneiro Braga, 180 – Centro – Custo: R$ 63 mil. Obra concluída em 30/09/2007. 
 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 27.442.200,00 
 
 

 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 1.270.266 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 1.100 
mil, beneficiando 732 famílias carentes, no último mês do período. 
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Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 7 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 424 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,42 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-703/98) - Bairro Pindauba e 
Guaraú - Custo: R$ 56 mil, concluído em 09/08/1998. 

 
• recuperados 10,50 km da Estrada Rural do 2ª Fase (PSAA-426/03) - Bairro do Rodeio 

- Custo: R$ 149 mil, concluído em 31/08/2003. 
 

Programa de Ponte Metálica: 4 
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 48 metros 
lineares – Custo: R$ 307 mil. 

 
• Estr. do Pindaúba, s/o Ribeirão do Soldado - Ponte 2 – vão 12 metros; 
• Estr. do Guaraú - Rio Guaraú - Trecho 1 (seqüência 1) – vão 12 metros; 
• Estr. do Guaraú - Rio Guaraú - Trecho 2 (seqüência 2) – vão 12 metros; 
• Estr. do Pindaúba - Rib. do Soldado – vão 12 metros. 

 
Galpão para Agronegócio: 

• implantado 1 galpão de agronegócio no município – R$ 13 mil. 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 36 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1294 
crianças e adolescentes, 160 idosos, 37 famílias e 160 migrantes – R$ 703 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 
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• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 
21 mil; 60 famílias/mês/2005 – R$ 43 mil e 80 famílias em 2006 – R$ 57 mil. O 
Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês para famílias em 
situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 100,00, priorizando 
mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações sócio educativas e de 
geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, mediante avaliação 
técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no 
Programa. 

 
Repasses: 
 

• foram repassados recursos no valor de R$ 100 mil, para construção de Creche 
Municipal. 

 

• repassados recursos no valor de R$ 15 mil, para aquisição de equipamentos e 
mobiliário. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• repassados recursos no valor de R$ 288 mil para construção e recuperação de pontes, 
construção de cabeceiras, recuperação de estradas rurais . 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 901 mil; 
 

� repasse de recursos no valor de R$ 901 mil; no período de 1995 a 2006 para obras 
de pavimentação asfaltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais e 
aquisição de 2 veículos para saúde e segurança.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Ampliações de escolas da região: 1 (315 novas vagas) - R$ 59 mil. 
 
 



9   

• EE Antonio Duarte de Castro – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 59 mil. Obra 
concluída em 31/01/2001; 

 
 
Reformas em Escolas: 41 – Custo: R$ 1.641 mil. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 35 mil 
 

• EE Cap Bernardo Ferreira Machado – Custo: R$ 35 mil, concluído em 13/06/2001. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 193 mil em 3 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 321 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• R$ 90 mil, implantado em 19/04/2003 na Rua Frutuoso José de Lima, nº 96; 
 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 128 mil para eventos e obras esportivas no município 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Praça Tenente Coronel 
Mesquita, 15. A Prefeitura cedeu sala e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores – Custo: R$ 18 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet 
para aprox. 3.000 pessoas/mês: 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 235 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 3.709 mil. 
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• Conjunto Habitacional Jacupiranga D1 – 168 unidades, beneficiando 840 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 2.706 mil. A 
obra foi concluída em 30/07/2002. 

 
• Conjunto Habitacional Jacupiranga D2 – 67 unidades, beneficiando 335 pessoas, 

construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional - Custo: R$ 1.002 mil. A 
obra foi concluída em 30/07/2002. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 

� repasse de recursos no valor de R$ 179 mil para obras de infra-estrutura e 
iluminação pública. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 90 mil de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 caminhão coletor compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 
 

• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para canalização do córrego ASN 
do Rio Jacupiranga, construção do muro de arrimo em concreto, galeria de águas 
pluviais e referencia para aceleração de projeto de aterro sanitário, no valor de R$ 
292 mil. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• adequação da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 56 mil. Obra concluída 
em 21/05/2004; 

 

• execução de estação elevatória de esgotos tipo A1 no Distrito Industrial – Custo: R$ 
67 mil. Obra concluída em 21/11/2003; 
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• execução de 1.170 m de rede coletora de esgotos no Jardim Novo Botujuru – Custo: 
R$ 63 mil. Obra concluída em 30/12/2002; 

 

• complementação do sistema de esgoto sanitário (1.164 m de rede coletora, 12 ligações 
domiciliares, 3.382 m de interceptores, estações elevatórias de esgotos, linha de 
recalque e estação de tratamento de esgoto) – Custo: R$ 1.180 mil. Obra concluída em 
31/12/1997. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 423 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 68 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares Prefeitura – R$ 10 mil em 
Dez/1996 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 10 mil em Dez/1998 para reforma da UTI; 

• Prefeitura – R$ 11 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para urgência e 
emergência e Hemoterapia; 

• Prefeitura – R$ 14 mil em Dez/1998 para reforma e ampliação da área de 
Hemoterapia; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Dez/2004 para construção da Unidade de Saúde no Bairro 
Laudo Natel; 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 9 mil em Ago/2005; 

 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio / investimentos): 

• Prefeitura - R$ 1.074 mil; 



12   

 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil; 

 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – (entregues em: 2005, 2003, 2001 e 1997). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 37 viaturas, sendo: 12 para a Polícia Militar e 24 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 907 mil. 

 
• Foi entregue 1 Base Comunitária para a Polícia Militar – Custo: R$ 68 mil. 
 
• Concluída a construção da sede da 2ª Cia do 14º Bpmi – Custo: R$ 161 mil. 

 
• Concluída a elaboração de projeto para construção da sede da 2ª Cia do 14º Bpmi – 

Custo: R$ 7 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• reconstrução de ponte sobre o Rio Guaru na SP-222 – Custo: R$ 770 mil. Obra 
concluída em 03/03/2003; 

 

• melhoramentos e restauração da SP-193, trecho Eldorado – Jacupiranga, numa 
extensão de 25,41 km – Custo: R$ 709 mil. Obra concluída em 15/11/1998; 

 

• Conservação de Rotina Especial Sp-230 (Br-116) - Entre km 497 e 523, numa extensão 
de 26 km – Custo: R$ 2.178 mil. Obra concluída em 28/07/1995; 

 

• Recomposição, Tapa Buracos para post. recapeamento e sinalização da pista, numa 
extensão de 1 km – Custo: R$ 1.156 mil. Obra concluída em 02/04/1998. 
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