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PRAIA GRANDE 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO:  

FATEC:  

Obra concluída:  

• reformas diversas nos blocos I, II e III e ampliação do bloco II da FATEC para a 
criação de mais 3 cursos: Tecnologia em Comércio Exterior com 40 vagas no período 
Noite; Tecnologia de Processos Químicos de Petróleo e Gás com 40 vagas nos 
períodos Tarde e Noite e Tecnologia em Multimídia com 40 vagas no período Tarde - 
Custo: R$ 1.728 mil. Obra concluída em 01/07/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 46.260 litros de leite de Jan/2011 a Jun/2011 – Custo: R$ 62 mil, 
beneficiando 514 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 10 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 255 
crianças e adolescentes, 870 idosos, 445 famílias e 405 migrantes – Custo: R$ 358 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 504 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 465 mil, já repassados R$ 384 mil de Jan a Out/2011.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 500 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 
480 mil, já repassados R$ 400 mil de Jan a Out/2011.  

 

Repasse concluído:  

• Circulo de Amigos do Menor Patrulheiro - repasse R$ 41 mil, pagos em Nov/2010 
para aquisição de equipamentos.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 405 mil  

Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 106 mil  

• EE Alexandrina Santiago Netto – Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 02/06/2011.  

• EE Dr. Alfredo Reis Viegas – Custo: R$ 34 mil. Obra concluída em 23/09/2011.  

• EE REV Augusto Paes de Ávila – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 20/07/2011.  

• EE BAL. Palmeiras – Custo: R$ 21 mil Obra concluída em 21/09/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 299 mil 

• EE JD. Bopeva – Custo: R$ 34 mil. A obra está com 25% executados e tem término 
previsto em 04/11/2011.  

• EE Oswaldo Luiz Sanches Toschi – Custo: R$ 67 mil. A obra está com 20% executados 
e tem término previsto em 15/12/2011.  

• EE JulioSecco de Carvalho – Custo: R$ 198 mil. A obra está com 48% executados e 
tem término previsto em 21/12/2011.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar a Jun/2011 foram gastos R$ 178 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 9 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 37.060 alunos em 2011 – 
Custos: R$ 514 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo Paulista:  

• Em 15/07/2000 foi implantado o Banco do Povo - Rua Emancipador Paulo Fefin, nº 
775, com disponibilidade de R$ 270 mil, para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 24/10/2015.  
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JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Obras concluídas:  

• construção de 2 Centros de Atendimento Sócio-Educativo do Adolescente (CASA 1 e 
2), com 56 vagas cada – Custo: 7.381 mil. As obras estão concluídas respectivamente 
em 02/05/2011 e 30/06/2011.  

 

Convênios:  

• celebrado convênio com a Escola de País do Brasil – Seccional de Praia Grande para 
atendimento a 112 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 3.748 
mil, já repassados R$ 608 mil em Ago e Set/2011.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• obras e serviços nas vias marginais do desvio provisório no km 290 da SP-55 (1º 
Etapa), incluindo construção de um viaduto no km 292,31 na Rodovia Padre Manoel 
da Nóbrega - Bairro Samambaia – Custo: R$ 2.498 mil. Obra concluída em 
08/04/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 2.250 mil  

• reforma e melhorias no Centro de Múltiplo Uso – Custo: R$ 250 mil, repassados em 
Nov/2010. A obra está com 46% executados e tem término previsto em Nov/2011.  

 

 

• construção de viaduto com passagem inferior sob a via Expressa Sul – Custo: R$ 
2.000 mil, repassados em Jan/2009 e Abr/2011. Obra concluída em 11/05/2011.  
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SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP: R$ 218.335 mil  

Obras em execução:  

• Programa Onda Limpa - execução de 171.588 m de redes coletoras de esgotos, 
37.650 ligações domiciliares de esgotos, 8.990 m de coletores troncos e 13 estações 
elevatórias de esgotos - Custo: R$ 101.497 mil, sendo: R$ 89.969 mil em obras e R$ 
11.528 mil de reajustes. A obra está com 72,10% executados e tem término previsto em 
15/02/2012.  

• obras complementares do sistema de esgotos sanitários Ocian, Tupy, Aviação, 
Quietude (5.150.691 m de redes, 6.328 ligações, 1 estação elevatória de esgoto, 
426.528 m de coletores troncos e 775.635 m de linhas de recalque) – Custo: R$ 49.596 
mil. A obra está com 16% executados e tem término previsto em 27/02/2015.  

• execução de redes coletoras de esgotos e ligações domiciliares de esgotos no Núcleo 
Caieiras e Bairro Quietude – Custo: R$ 7.993 mil. A obra está com 47,74% 
executados tem término previsto em 30/04/2013.  

• implantação do sistema de esgotos sanitários Vila Sônia, Jardim Aprazível e 
Aeroclube - 1ª Etapa (3.595 m de rede coletora de esgotos, 641 ligações domiciliares 
de esgotos, 1 estação elevatória de esgotos e 870 m de linha de recalque) – Custo: R$ 
4.207 mil. A obra está com 23% executados e tem término previsto 14/03/2012.  

• complementação das obras de remanejamento de redes coletoras - sub-bacias 6B, 7B, 
10G, 1G e 2G - 1ª ETAPA (Sub-bacia 2G): 5.493,47 m de redes e 333 ligações 
prediais – Custo: R$ 1.994 mil. A obra está com 14% executados e tem término 
previsto em 08/03/2012.  

• execução das obras do Lote 5 do Sistema Produtor de Água Mambú - Branco (1ª Fase 
que compreende: adutora de água tratada trecho entre Suarão – Solemar, Solemar-
Melvi e interligação com o reservatório Solemar) – Custo: R$ 30.602 mil. A obra está 
com 14% executados e tem término previsto em 16/11/2012. Abrange também os 
municípios de Itanhaém e Mongaguá.  

• execução das obras do Lote 4 do Sistema Produtor de Água Mambú - Branco (1ª Fase 
que compreende: adutora de água tratada - trecho 1 entre Centro de ReservaçãoMelvi 
e Bairro Cidade Ocian e trecho 2 entre Bairro Cidade Ocian e Bairro Boqueirão) – 
Custo: R$ 22.446 mil. A obra está com 12,70% executados e tem término previsto em 
03/03/2013.  
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Obra em licitação:  

• prestação de serviços de engenharia para adequação do sistema de abastecimento de 
água do Núcleo Caieiras – Custo: R$ 1.297 mil.  

 

Obra programada:  

• implantação da estação de tratamento de água Melvi, reservatório de 5.000 m³ e 
interligações das adutoras existentes – Custo: R$ 38.650 mil.  

 

SAÚDE:  

AME Praia Grande – custeio:  

• Fundação ABC – R$ 14.403 mil, já repassados R$ 11.962 mil de Jan a Out/2011 para 
custeio das atividades do AME.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura – custeio (Total: R$ 16.006 mil):  

• Prefeitura – R$ 6.756 mil, repassados em Abr/2011 e Set/2011, para o Hospital Irmã 
Dulce.  

• Prefeitura – R$ 9.250 mil, repassados de Jun/2010 a Fev/2011 para custeio do 
Hospital Irmã Dulce.  

 

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura – R$ 250 mil, repassados em Jun/2011.  
 

Repasses programados para Prefeitura – custeio, obras e equipamentos: Aguardando 
pagamento.  

• Prefeitura – R$ 4.629 mil, para aquisição de equipamento.  

• Prefeitura – R$ 289 mil para reforma do Hospital Irmã Dulce.  

• Prefeitura – R$ 10.952 mil, para custeio do Hospital Irmã Dulce.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 12 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 508 mil.  
 

TRANSPORTES METROPOLITANOS:  

CPTM:  

Obra em execução:  

• projeto e implantação de laboratório de análise de ruídos e poluição para a CETESB, 
junto a Linha da CPTM – Custo: R$ 31.214 mil. A obra está com 50% executados e 
tem término previsto em 05/05/2012.  

 

TURISMO:  

DADE: R$ 20.571 mil  

• reurbanização de trecho da Avenida Presidente Kennedy – Custo: R$ 9.503 mil, já 
repassados R$ 7.603 mil em Out/2009 e Jul/2011. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009 com 80% executados e tem término 
previsto em Jan/2012.  

• reurbanização de trecho da Avenida Presidente Kennedy – Custo: R$ 11.068 mil, já 
repassados R$ 8.855 mil Fev e Ago/2011. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2010 e tem término previsto em Jan/2012.  

 

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS:  

Obras em execução: R$ 21.808 mil  

1. sinalização, dispositivo de segurança, iluminação e obras complementares do km 274 ao 
km 292 da SP-055 – Custo: R$ 9.230 mil. A obra está com 41,10% executados e tem término 
previsto em 26/12/2016.  

2. recapeamento do km 60 ao km 70 na SP-160, trecho Cubatão / Praia Grande (2ª 
Intervenção) – Custo: R$ 4.276 mil. A obra está com 45,1% executados e tem término 
previsto em 26/05/2012, mencionada também no município de Cubatão.  
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3. recapeamento da SP-055, do km 270 ao km 292 (Anchieta / Curva do S (PMN), trecho 
Cubatão/Praia Grande (2ª Intervenção) – Custo: R$ 8.302 mil. A obra está com 1,10% 
executados e tem término previsto em 26/05/2013 e mencionada também no município de 
Cubatão.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 358.657 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 
465 mil, beneficiando 514 famílias carentes, no último mês do período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 36 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 698 
crianças e adolescentes, 2.239 idosos, 17 portadores de deficiência, 12.707 famílias, 
31 migrantes e 13.652 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 1.100 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 375 famílias/mês em 2007 – R$ 270 mil; 375 
famílias/mês em 2008 – R$ 270 mil; 375 famílias/mês em 2009 – R$ 270 mil; e 388 
famílias/mês em 2010 – R$ 314 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 250 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 180 mil; 500 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 360 mil; 500 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
360 mil; e 500 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 420 mil.  

Repasses concluídos: R$ 254 mil  

• ONG Cristal de Rocha - repasse R$ 30 mil, pagos em Out/2009 para aquisição de 
equipamentos.  

• Missão Plantando a Semente - repasse R$ 45 mil, pagos em Mai/2009 para aquisição 
de equipamentos.  

• Fundação Educacional e Cultural - repasse R$ 179 mil, pagos em Mar/2008 e 
Mai/2009 para aquisição de equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

FATEC:  

Obras concluídas:  
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• reforma nas edificações e complementação do fechamento do campus – Custo: R$ 309 
mil, sendo: R$ 229 mil em obras e R$ 80 mil em equipamentos. Obra concluída em 
08/09/2007.  

• reforma com recuperação estrutural da caixa d'água elevada e serviços diversos no 
prédio da Unidade Educacional - Custo: R$ 125 mil. Obra concluída em 27/02/2007.  

• aquisição de equipamentos para a FATEC – Custo: R$ 258 mil. Entregue em 
Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

 

Convênios SEP: R$ 120 mil  

• 2.913,77 m² de pavimentação asfáltica e sarjetão de concreto na Rua José Veríssimo 
no Bairro do Ribeirópolis – Custo: R$ 120 mil, repassados em Nov/2008. Obra 
concluída em 20/08/2010.  

 

DADE: R$ 20.825 mil  

• 100.844,32 m² de pavimentação asfáltica em vias localizadas no Bairro do Trevo – 
Custo: R$ 6.862 mil, repassados de Dez/2007 a Set/2009. A obra, realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2007 foi concluída em 23/05/2010.  

• reurbanização da Avenida Presidente Kennedy – Custo: R$ 6.936 mil, já repassados 
R$ 5.548 mil de Jul/2008 a Dez/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2008 foi concluída em Dez/2009.  

• pavimentação e drenagem nos Bairros Trevo e Melvi – Custo: R$ 6.507 mil, 
repassados de Jul/2006 a Set/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2006 foi concluída em Set/2007.  

• reurbanização da Avenida dos Sindicatos – Custo: R$ 520 mil, repassados de 
Ago/2005 a Fev/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 19/02/2007.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 9.300 mil  

Reformas de escolas concluídas: 59 – R$ 4.700 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 17 – R$ 4.600 mil  

Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 19/12/2009 um micro-ônibus para o transporte escolar, no valor de 
R$ 145 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.103 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 9 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Abr/2009 foram atendidos 243 bolsistas – Custo: R$ 63 mil.  
 

ESPORTE E LAZER:  

• repasse de R$ 80 mil, repassados em Nov/2007 para realização dos Jogos Estaduais 
do Idoso. O evento foi realizado no período de 21 a 25 de novembro de 2007.  

• repasse de R$ 600 mil, repassados em Out/2007 para realização do 71º Jogos Abertos 
do Interior. O evento foi realizado no período de 15 a 28 de outubro de 2007.  

• repasse de R$ 150 mil, repassados em Mai/2007 para realização do 16º Jogos Abertos 
Brasileiros. O evento foi realizado no período de 21 a 31 de maio de 2007.  

• Projeto Navega São Paulo - Trata-se de Projeto de inclusão social, através do 
Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento aos adolescentes de 12 a 15 anos, 
que estejam em situação de risco e desenvolvido em parceria com a Prefeitura – 
Custo: R$ 45 mil, repassados em Jan/2006. Concluído em 31/01/2008.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 24 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de crédito – Custo R$ 
701 mil  

CDHU: 480 unidades habitacionais concluídas / 3 conjuntos - Custo: R$ 22.602 mil  

Programa de Recuperação Sócio-Ambiental da Serra do Mar:  

• Conjunto Habitacional Praia Grande H (Vila Sônia) – 160 unidades, beneficiando 
800 pessoas na Rua Doze nº 328 no Bairro Vila Sônia, adquiridas da Caixa 
Econômica Federal pelo sistema de Carta de Crédito Habitacional – Custo: R$ 7.585 
mil. As unidades foram entregues em 26/03/2010.  

• Conjunto Habitacional Praia Grande D (Abaeté) – 160 unidades, beneficiando 800 
pessoas na Rua Herbert de Sousa nº 79 no Bairro Jardim Real, adquiridas da Caixa 
Econômica Federal pelo sistema de Carta de Crédito Habitacional – Custo: R$ 7.360 
mil. Unidades comercializadas em 30/12/2009.  

• Conjunto Habitacional Praia Grande E (Andorinhas) – 160 unidades, beneficiando 
800 pessoas na Rua Treze nº 794 no Bairro Vila Sônia, adquiridas da Caixa 
Econômica Federal pelo sistema de Carta de Crédito Habitacional – Custo: R$ 7.657 
mil. As unidades foram entregues em 26/02/2010.  

 

JUSTIÇA:  

Fórum:  

• adaptação do Fórum para acessibilidade – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 
11/08/2009.  

 

Fundação CASA:  

Convênios:  

• celebrado convênio com a Prefeitura para atendimento a 140 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 378 mil, repassados de Jul/2003 a Abr/2008.  

• celebrado convênio com a Prefeitura para atendimento a 150 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jul e Set/2008.  
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• canalização do canal DER (trecho 1 e 2) – Custo: R$ 456 mil. Trecho 1 concluído em 
17/06/2008 e trecho 2 em 06/01/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• complementação do sistema de esgotos sanitários Núcleo Caieiras (2 estações 
elevatórias de esgotos e 2.614 m de emissários) – Custo: R$ 1.701 mil. Obra concluída 
em 09/12/2010.  

• ampliação da estação elevatória de esgotos Tude Bastos – Custo: R$ 63 mil. Obra 
concluída em 15/01/2010.  

• adequação do sistema de abastecimento de água em diversos bairros, entre eles o 
Jardim Leblon – Custo: R$ 1.113 mil. Obra concluída em 02/09/2009.  

• execução de serviços pendentes de ligações de água e esgoto – Custo: R$ 336 mil. 
Obra concluída em 10/05/2009.  

• remanejamento de 15.939 m de redes coletoras de esgotos, 1.049 ligações domiciliares 
de esgotos, 1.530 m de rede de distribuição de água, 306 ligações domiciliares de 
água e 300 m de galerias de águas pluviais no Jardim Guilhermina – Custo: R$ 6.092 
mil. Obra concluída em 11/03/2009.  

• 43.403 m de rede de distribuição de água, 14.275 ligações domiciliares de água, 9.869 
m de redes coletoras de esgotos e 1.291 ligações domiciliares de esgotos para atender 
o Programa de Crescimento Vegetativo, abrangendo os municípios de Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande – Custo: R$ 7.092 mil. Obra concluída em 
15/12/2008.  

• assentamento de 90 m de rede de distribuição de água, interligações e instalações de 
hidrantes – Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 31/01/2007.  
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SAÚDE:  

AME Praia Grande – custeio/investimentos: R$ 22.309 mil  

• Fundação ABC – R$ 18.126 mil, repassados de Fev/2009 a Dez/2010 para custeio das 
atividades do AME.  

• Fundação ABC - R$ 823 mil, repassados em Mai e Out/2009 para ampliação do 
AME, construção de estação elevatória de esgotos e sistema de bombeamento de água 
com capacidade de 8.000 l/s (concluída em 14/08/2009).  

• Fundação ABC - R$ 3.360 mil, repassados em Jun a Nov/2008 para implantação 
(concluída em 30/06/2009).  

 

Repasses concluídos para Prefeitura – custeio (Total: R$ 5.125 mil):  

• Prefeitura – R$ 5.125 mil para o Hospital Irmã Dulce.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - obras e equipamentos (Total: R$ 12.423 
mil):  

Prefeitura – R$ 12.423 mil, sendo:  

R$ 220 mil, repassados em Jun/2010 para reforma da Unidade de Saúde da Família do 
Samanbaia.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para reforma da multiclínicaOcian.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para reforma da Unidade Saúde da Família da Vila 
Sônia.  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para reforma da Unidade de Saúde da Família São 
Jorge.  

R$ 150 mil repassados em Jun/2010, para reforma do Pronto Socorro Quietude.  

R$ 2.000 mil, repassados em Jun/2010 para reforma da Unidade Básica de Saúde e 
implantação dos equipamentos CETAP (Centro de Testagem Aconselhamento e Prevenção), 
SAE (Serviço de Assistência Especializada) e CRATH (Centro de Referência de Atendimento 
em Tuberculose, Hanseníase e Leichmaniose).  
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R$ 693 mil, repassados em Jun/2009, para aquisição de equipamentos para o Hospital 
Municipal Irmã Dulce (adquiridos de Set a Nov/2009).  

R$ 60 mil, repassados em Mai/2009, para aquisição de equipamentos de hemodiálise par o 
Hospital Irmã Dulce (adquirida a máquina de hemodiálise em Nov/2009, está em aquisição a 
membrana da máquina).  

R$ 8.000 mil, repassados de Set a Dez/2007, para término das instalações do hospital 
municipal Irmã Dulce (concluída em 31/03/2009).  

R$ 1.000 mil, repassados em Dez/2006, para aquisição de equipamentos hospitalares para 
UTI Adulto, Infantil e Neo Natal (Santa Casa de Praia Grande, atual Hospital Irmã Dulce).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 4.800 mil em medicamentos.  
 

Controle de Glicemia - custeio:  

• Prefeitura - R$ 470 mil, repassados de 2007 a 2010.  
 

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura – R$ 417 mil, repassados de Jan/2008 a Jan/2009.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 19 viaturas, sendo: 14 para Policia Militar e 5 para Policia Civil – 
Custo: R$ 780 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foram entregues 2 unidades de resgate para salvamento aquático – Custo: R$ 128 
mil.  

• Foram entregues 4 veículos: 1 unidade de resgate, 1 fiat uno, 1 viatura orgânica e 1 
unidade de resgate para salvamento aquático – Custo: R$ 244 mil.  
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CONCESSIONÁRIA ECOVIAS:  

Obras concluídas: R$ 17.672 mil  

1. faixa operacional no acostamento do km 275 ao km 291 da SP-055 – Custo: R$ 5.458 mil. 
Obra concluída em 24/12/2009.  

2. implantação de passarela no km 290,60 e 290,9 da SP-055 – Custo: R$ 2.037 mil. Obras 
concluídas em 14/08/2009.  

3. recapeamento do km 270 ao km 292 da SP-055, trecho Cubatão – Praia Grande (1ª 
Intervenção) – Custo: R$ 10.177 mil. Obra concluída em 30/09/2007 e mencionada também 
no município de Cubatão.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 167.300.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 

• construção e instalação de reservatório no Centro de Detenção Provisória – Custo: R$ 
82 mil. Obra concluída em 26/12/2006; 

• reforma do Centro de Detenção Provisória - Custo: R$ 4.049 mil. Obra concluída em 
14/12/2004. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.006.244 litros de leite, no período de 1998 a 2006 - Custo: R$ 759 mil, 
beneficiando 514 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 1,2 km da estrada de acesso ao DACAR-10 no Bairro Sub-Estação - 
Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 08/12/2004. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 61 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
7.247 crianças e adolescentes, 1.486 idosos, 74 portadores de deficiências, 23.278 
famílias, 1.084 migrantes e 28.620 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 2.174 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 250 bolsistas/mês em 2005 e 250 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 180 mil em 2005 e R$ 180 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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 205 mil; 
165 famílias/mês em 2004 – R$ 120 mil; 160 famílias em 2005 – R$ 115 mil e 375 
famílias em 2006 – R$ 270 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 
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família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
FATEC: 

• extensão do Campus da FATEC Baixada Santista na Praça 19 de Janeiro, 144 - 
Boqueirão  – Custo: R$ 211 mil para reformas e adequações do prédio para 
funcionamento da FATEC. Concluído em 08/01/2003. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de ponte de concreto na Avenida Presidente Kennedy sobre o Rio Itinga – 
Custo: R$ 200 mil. Obra concluída em 22/03/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 26.862 mil 

• recuperação do pavimento das Avenida Marcos Freire e Roberto A. Vinhas – Custo: 
R$ 1.729 mil, repassados de Maio a Ago/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 2005. 

• obras de acesso à SP 291/ 55 via Expressa Sul - Custo: R$ 4.870 mil, repassados de 
Set/2005 a Dez/2005. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/2004 e 
concluída em 31/12/2006; 

• urbanização da Orla da Praia, obras de arte e complementares – Custo: R$ 2.200 mil, 
repassados de Ago/2004 a Nov/2004. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 16/12/2005; 

• construção de mureta de contenção no Bairro Solemar – Custo: R$ 2.487 mil, 
repassados de Jul/2002 a Fev/2003. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/2002 e concluída em 13/11/2003; 

• urbanização e iluminação do calçadão da Orla da Praia no Bairro Mirim – Custo: R$ 
4.248 mil, repassados de Dez/2001 a Out/2003. A obra foi realizada com recursos dos 
Planos DADE/2001 e 2002 e concluída em 13/11/2003; 
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• pavimentação e drenagem da Avenida Castello Branco – Custo: R$ 603 mil, 
repassados de Jul a Dez/2002. A obra foi realizada com recursos do Plano 
DADE/2002 e concluída em 13/05/2003; 

• urbanização, pavimentação, drenagem, ciclovia, guias e sarjetas da Orla na Vila 
Caiçara – Custo: R$ 3.436 mil, repassados de Fev a Ago/2000. A obra foi realizada 
com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 30/06/2001; 

• pavimentação da Avenida Roberto de Almeida Vinhas – Custo: R$ 692 mil, repassados 
em Nov/1997. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
30/06/1998; 

• urbanização de Orla no Balneário Flórida – Custo: R$ 985 mil, repassados de 
Jun/1996 a Out/1996. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1996 e 
concluída em 25/12/1996; 

• pavimentação e drenagem no Bairro Caiçara – Custo: R$ 866 mil, repassados de 
Dez/1996 a Jun/1997. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1996 obra 
concluída em 12/06/1997;  

• projeto “O Verão é Você” – Custo: R$ 1.100 mil, repassados em Dez/1996 e em 
Nov/1997. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/1996; 

• remodelação da ligação Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - Acesso 291 – Custo: R$ 
5.375 mil, repassados em Maio/2006 a Nov/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2005 e concluída em Dez/2006 (está no SERRA). 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 6.905 mil 
 
 
Escolas novas construídas: 2 (2.310 novas vagas) – R$ 2.356 mil 

• EE Jardim Quietude – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 1.981 mil. Obra 
concluída em 31/03/2006; 

• EMEF Governador Mário Covas – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 375 mil. 
Obra concluída em 20/12/2001. 

 
Ampliação de escolas: 2 (840 novas vagas) – R$ 229 mil 

• EE Alexandrina Santiago Netto – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 189 mil. Obra 
concluída em 01/09/2002; 
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• EE Francisco Martins dos Santos – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. 
Obra concluída em 30/06/2002. 

 
Reformas em Escolas: 94 – R$ 4.200 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 – Custo: R$ 120 mil 

• EE Alexandrina Santiago Neto – Custo: R$ 40 mil. Obra concluídaem 07/02/2002; 

• EE Profª Sylvia de Mello – Custo R$ 40 mil. Obra concluídaem 07/02/2002; 

• EE Oswaldo LuizSanchesToschi– Custo R$ 40 mil. Obra concluídaem 09/04/2002. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 2.507 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 24 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 15/07/2000 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Emancipador Paulo 
Fefin, nº 775 - Custo R$ 270 mil, para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Navega São Paulo - Trata-se de Projeto de inclusão social, através do 
Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento a adolescentes de 12 a 15 anos, que 
estejam em situação de risco e desenvolvido em parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 
29 mil, repassados em Jul/2004. Vigência até 31/07/2005. 

• repasse de R$ 230 mil, pagos em Jun/2005 para realização do 49º Jogos Regionais (1ª 
região esportiva). 

• repasse de R$ 83 mil, pagos em Dez/2005, para realização dos Jogos Estaduais do 
Idoso. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 192 unidades habitacionais / 1 conjunto – R$ 4.092 mil 

• Conjunto Habitacional Praia Grande A (Jardim Quietude) – 192 unidades, 
beneficiando 960 pessoas, na Rua D, nº 35 do Jardim Quietude na Vila Mirim 
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construídas pelo sistema Mutirão – Custo: R$ 4.092 mil. Unidades comercializadas em 
22/10/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para implantação da usina de triagem e reciclagem de 
resíduos sólidos – Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 26/11/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do projeto básico dos canais de drenagem 
– Custo: R$ 119 mil. Projeto concluído em 10/03/2004; 

• contrato com a Prefeitura, para revestimento do canal de drenagem junto a Avenida 
Marginal Drº Roberto de Almeida Vinhas – Custo: R$ 397 mil. Concluído em 
16/10/2003; 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de macro drenagem – Custo: R$ 336 
mil. Plano concluído em 20/02/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• 10.959 m de rede de distribuição de água, 662 m de rede coletora de esgotos, 2.952 
ligações domiciliares de água e 477 ligações domiciliares de esgotos, dentro do 
crescimento vegetativo - lote 3, abrangem os municípios de: Mongaguá, Itanhaém e 
Peruíbe – Custo: R$ 599 mil. Obra concluída em 31/12/2006; 

• 40.392 m de rede coletora de esgotos, 368 m de coletor tronco e 8.627 ligações 
domiciliares de esgotos – Custo: R$ 8.564 mil. Obras concluídas de 1995 a 2006; 

• 68.325 m de rede coletora de esgotos, 5.885 ligações domiciliares de esgotos das 
bacias B01 a B12, 11 estações elevatórias de esgotos e 5.177 m de emissários - Custo: 
R$ 9.695 mil. Obra concluída em 30/06/2004; 

• 11.240 m de rede de distribuição de água e 2.444 ligações domiciliares de água – 
Custo: R$ 429 mil. Obras concluídas de 1995 a 2003; 

• 782 m rede coletora de esgotos, abrangem os municípios de Itanhaém, Mongaguá e 
Peruíbe – Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 31/12/2003; 

• 3.150 m de rede de distribuição de água e 310 ligações domiciliares de água, 
abrangem os municípios de Mongaguá e Itanhaém – Custo: R$ 92 mil. Obra concluída 
em 15/06/2002; 
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• execução da estação elevatória de Mambú, abrangem os municípios de Itanhaém, 
Mongaguá e Peruíbe – Custo: R$ 595 mil. Obra concluída em 30/12/2001; 

• readequação de poços de visita dos interceptores I 1 e I 2 – Custo: R$ 67 mil. Obra 
concluída em 25/07/2001; 

• adequação do reservatório do Barbosinha, 366 m de adutora de água tratada e 
estação elevatória de água tratada – Custo: R$ 528 mil. Obra concluída em 
06/06/2001; 

• 2.114 m de rede coletora de esgotos, 617 m de ligações domiciliares de esgotos, 2 
estações elevatórias de esgotos, 600 m de emissários e extravasores da EE.1 e EE.2 – 
Custo: R$ 791 mil. Obra concluída em 04/06/2001; 

• 1.351 m de adutora de água tratada, instalações de registros e booster de adução – 
Custo: R$ 400 mil. Obra concluída em 05/12/2000; 

• recuperação do acesso principal e melhoria da área de captação do Rio do Soldado – 
Custo: R$ 110 mil. Obra concluída em 12/06/2000; 

• 62.366 m de rede de distribuição de água e 7.923 ligações domiciliares de água, 
abrangem os municípios de Itanhaém e Peruíbe – Custo: R$ 999 mil. Obra concluída 
em 24/05/2000; 

• construção dos reservatórios do Guaraú e Solemar, cada um com capacidade de 
5.000m³ – Custo: R$ 1.881 mil. Obra concluída em 11/03/1999;  

• 14.000 m setorização, remanejamento, implantação de anéis de reforço – Custo: R$ 
902 mil. Obra concluída em 18/04/1998; 

• 956 m de rede coletora de esgotos e estação elevatória de esgotos (Tipo A2) – Custo: 
R$ 638 mil. Obra concluída em 02/06/1997; 

• execução de emissário por recalque – Custo: R$ 190 mil. Obra concluída em 
03/05/1997; 

• remanejamento de 1.000 m de sub-adutora, abrange o município de Mongaguá - 
Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 28/02/1996; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 863 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 147 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 1 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
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• Prefeitura – R$ 1.689 mil; 

• SantaCasa - R$ 5.225 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995–2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 112 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 
para a UTI da Santa Casa; 

• Prefeitura – R$ 80 mil, repassados em Jan/2006, para aquisição de ecocardiógrafo 
para a Santa Casa; 

• Prefeitura – R$ 1.000 mil, repassados em Dez/2006, para aquisição de equipamentos 
para UTI Adulto, Infantil e Neo Natal; 

• Santa Casa – R$ 380 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos; 

• Santa Casa – R$ 12 mil, repassados em Dez/2001, para aquisição de veículos; 

• Santa Casa – R$ 112 mil para aquisição de equipamentos para o Programa 
Assistência ao Parto. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 1 (entregue em 30/06/2000) 

• SantaCasa – 1 (entregue em 29/12/2001) 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 108 viaturas: 82 para a Polícia Militar e 26 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 2.700 mil. 

• Foram entregues 2 Bases Comunitárias para a Polícia Militar – Custo: R$ 125 mil. 

• reforma parcial da unidade prisional do Cadeião – Custo: R$ 648 mil. Obra concluída 
em 28/08/1998. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• construção de 2 passarelas nos km 292,88 (Jardim Samambaia) e km 297,88 (Jardim 
Real) na SP 055 – Custo: R$ 299 mil. Obra concluída em 13/05/1998; 
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• serviços de conservação de rotina e especial na SP 055 do km 291 ao km 329,84, numa 
extensão de 38,84 km – Custo: R$ 924 mil. Obra concluída em 09/08/1997. 

 
 


