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SANTOS 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Polo Regional Santos - Rua Sete de Setembro nº 34 - Vila Nova - em andamento 13 
cursos (bateria, canto coral, cavaco, clarinete, contrabaixo elétrico, flauta transversal, 
fundamentos da música, guitarra, iniciação musical, oficina vocal, percussão, 
saxofone e violão), para 308 crianças e adolescentes. Estão sendo repassados R$ 466 
mil de Jan/2003 a Set/2010 para pagamento de despesas de manutenção do Polo, 
recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O polo iniciou suas atividades em 
06/04/2000. Vigência até 01/08/2012.  

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 245.854 litros de leite, no período de Jan/2011 a Ago/2011 – Custo: R$ 
329 mil, beneficiando 2.094 famílias carentes, no último mês do período.  

• celebrados 9 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 191 
crianças e adolescentes, 125 idosos, 36 portadores de deficiência, 600 famílias, 90 
migrantes e 70 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 1.100 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendidas 297 famílias/mês em 2011 – R$ 286 mil; estão 
sendo atendidas 297 famílias/mês em 2012 – R$ 285 mil, já repassados R$ 23 mil em 
Jan.  

• Projeto Ação Jovem – atendidos 191 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 192 mil; 
estão sendo atendidos 191 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 192 mil, repassados R$ 
15 mil em Jan.  
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Restaurante Bom Prato: 1  

• Está em funcionamento 1 unidade do Restaurante Bom Prato - Rua Praça Iguatemi 
Martins, s/nº, fornecendo diariamente 1.000 refeições a R$ 1,00. O restaurante foi 
inaugurado em 24/10/2005 em parceria com a Associação de Promoção Social Estrela 
do Mar e funciona de 2ª a sexta feira, no período das 11,00 às 14:30 horas, crianças 
até 6 anos são isentas de pagamento. Até Dez/2011 o Estado repassou R$ 4.216 mil 
para a Entidade. Novos serviços em 31/08/2011 foram implantados: Café da Manhã, 
posto do Acessa SP e cursos do Via Rápida. Vigente até Dez/2012.  

 

• Está em funcionamento a 2ª unidade do Restaurante Bom Prato - Av. Nossa Senhora 
de Fátima, nº 517 - Zona Noroeste, fornecendo diariamente 1.200 refeições a R$ 1,00 
e 300 cafés da manhã. O restaurante foi inaugurado em Dez/2011 em parceria com a 
Associação de Promoção Social Estrela do Mar e funciona de 2ª a sexta feira, no 
período das 11,00 às 14:30 horas, crianças até 6 anos são isentas de pagamento. Até 
Dez/2011 o Estado repassou R$ 240 mil para a Entidade. Vigente até Dez/2013.  

 

Repasses:  

• Diversas entidades - repasses de R$ 1.242 mil para aquisição de equipamentos e 
veículos.  

 

DESENVOLVIMENTO ECON. CIÊNCIA E TEC.:  

PARQUE TECNOLÓGICO:  

• plano de ciência, tecnologia e inovação do parque tecnológico de Santos – Custo: R$ 
110 mil. O projeto está em andamento e tem término previsto em 27/06/2012.  

• plano de marketing e atração de empresas para o parque tecnológico de Santos – 
Custo: R$ 150 mil. O projeto está em andamento e tem término previsto em 
27/06/2012.  
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EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 2.095 mil  

Reformas de escolas concluídas: 5 - R$ 446 mil  

• EE João Octavio dos Santos - Custo: R$ 10 mil. Obra concluída em 08/02/2011.  

• EE ProfºBenevenuto Madureira - Custo: R$ 348 mil. Obra concluída em 22/07/2011.  

• EE Dep. Emílio Justo - Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 24/10/2011.  
 

• EE Profª Gracinda Ferreira - Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 10/01/2012.  
 

• EE Azevedo Junior - Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 27/12/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 5 - R$ 1.137 mil  

• EE Neves Prado Monteiro - Custo: R$ 155 mil. Obra com 95% executados e tem 
término previsto em 28/02/2012.  

 

• EE Profª Alzira Martins Lichti - Custo: R$ 612 mil. Obra com 76% executados e tem 
término previsto em 03/03/2012.  

 

• EE Profª Zulmira Campos - Custo: R$ 74 mil. Obra com 95% executados e tem 
término previsto em 28/02/2012.  

 

• EE Cel. Profº Primo Ferreira - Custo: R$ 98 mil. Obra com 20% executados e tem 
término previsto em 27/04/2012.  

 

• EE Pe. Bartolomeu de Gusmão - Custo: R$ 198 mil. Obra com 15% executados e tem 
término previsto em 24/04/2012.  

 

• Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 3 – Custo Previsto: R$ 535 mil  
• EE Canadá – Custo previsto: R$ 58 mil.  
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• EE Cel. Olga Cury – Custo previsto: R$ 382 mil.  
 

• EE Barnabé – Custo previsto: R$ 95 mil.  
 

Cobertura de quadra de esportes em execução: 1 – Custo: R$ 512 mil  

• EE João Octavio dos Santos – Custo: R$ 512 mil. Obra tem término previsto em 
06/07/2012.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar e Set/2011, foram gastos R$ 297 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 10 escolas do município.  

 

EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO:  

BANCO DO POVO PAULISTA:  

• Em 03/06/2002 foi implantado o Banco do Povo, na Rua João Pessoa, 221 – Custo: R$ 
900 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigência: 14/04/2013.  

 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:  

• 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$ 78 mil, repassados em Ago e Set/2010, para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência do contrato em 13/12/2011 e 06/02/2012.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• POUPATEMPO, na Rua João Pessoa nº 246 a 266, para atendimento centralizado de 
serviços, onde estão à disposição do cidadão 53 serviços prestados por 8 órgãos 
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públicos e empresas – Custo: R$ 56.180 mil para instalação e funcionamento do posto. 
Inaugurado em 09/10/2008. A vigência do contrato de 17/03/2008 a 16/03/2013.  

 

• Programa Acessa São Paulo - implantado em 29/07/2008 1 Infocentro Municipal na 
Rua Joaquim Távora, nº 93 - 6º andar - Vila Mathias - Custo: R$ 56 mil. A Prefeitura 
cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 micro computadores. Vigente até 
11/01/2016.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 205 unidades habitacionais em andamento (beneficiando 1.025 pessoas) / 1 
conjunto – Custo: R$ 16.344 mil  

• Conjunto Habitacional Santos O, com 205 unidades, beneficiando 1.025 pessoas do 
Jardim São Manuel II e sendo construídas pelo Programa de Reassentamento 
Habitacional (PAC/CEF) – Custo: R$ 16.344 mil. Obra com 0,2% executado e tem 
término previsto em 30/04/2013.  

 

CDHU: 213 unidades habitacionais em licitação (beneficiando 1.045 pessoas) / 1 conjunto 
– Custo: R$ 19.200 mil 

 

 

• Conjunto Habitacional Santos R, com 213 unidades, beneficiando 1.065 pessoas do 
Jardim São Manuel II e serão construídas pelo Programa de Reassentamento 
Habitacional (PAC/CEF) – Custo: R$ 19.200 mil. Em contratação. Previsão de OIS 
em Fevereiro/2012  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

• reforma da embarcação “ferry boat-19” para operar na travessia Santos / Guarujá – 
Custo: R$ 5.060 mil. A obra foi concluída em 17/09/2011.  
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• reforma da embarcação “ferry boat-17” para operar na travessia Santos / Guarujá – 
Custo: R$ 5.307 mil. A reforma foi concluída em 17/12/2011.  

• construção gaveta adicional e recuperação do atracadouro para operar na travessia 
Santos / Guarujá (Lado Santos) – Custo: R$ 28.280 mil. A obra está 99% executados 
com apenas pequenos reparos para sua conclusão total em 10/02/2012.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 949 mil  

• Reforma do Mercado Municipal de Peixe, sito na Praça Almirante Gago Coutinho, 
s/nº, com área de construção de 1.113,67 m² e 139,70 m² de área de intervenção, em 
terreno com 2.728,37 m² no Bairro Ponta da Praia – Custo: R$ 699 mil, repassados 
R$ 441 mil em Jan/2012. Obra tem término previsto em 22/12/2012.  

 

• reforma do Centro de Cultura Patrícia Galvão – Custo: R$ 250 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em Janeiro de 2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para adequação para qualificação do laboratório de 
controle ambiental – Custo: R$ 222 mil. Término previsto em 20/07/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para estudos e projeto básico de macro drenagem nas 
áreas de expansão urbana (Fase II) – Custo: R$ 120 mil. Término previsto em 
30/04/2012.  

 

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 339.652 mil  

• serviços de manutenção de redes e ligações de água e esgotos para atender o 
crescimento vegetativo – Custo: R$ 10.327 mil. Obra concluída em 31/03/2011.  

• Programa Onda Limpa - obras de ampliação da estação de pré-condicionamento de 
esgotos Santos – São Vicente, compreendendo: emissário terrestre e submarino, 
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interceptor, reforma das estações elevatórias de esgotos (7 e 12), 2 estações de pré-
condicionamento de esgotos (Oceânico e Rebouças) e lançamento da água dos canais 
1 ao 6 no interceptor Oceânico - Custo: R$ 329.325 mil, sendo: R$ 280.124 mil 
(obras) e R$ 49.201 mil (reajustes). A obra está concluída e aguardando medição final 
prevista em 30/04/2012. Em 19/Fev/2010 foram entregues as Estações de Pré-
Condicionamento de Esgotos Oceânico e Rebouças em Santos.  

 

Obras em andamento: R$ 37.695 mil 

 

• complementação do sistema de esgotos sanitários dos morros e Chico de Paula, 
compreendendo: 12.902,5 m de redes coletoras e 777 ligações domiciliares de esgotos, 
4 estações elevatórias e 2.409,2 m de emissários de esgotos – Custo: R$ 10.234 mil. A 
obra está com 98% executados e tem término previsto em 15/03/2012.  

• prestação de serviço de engenharia e comuns para atendimento da manutenção e do 
crescimento vegetativo na RS – Custo: R$ 25.404 mil. As obras estão em andamento e 
tem término previsto em 02/04/2013. Atende também os municípios de Bertioga, 
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente.  

• implantação do sistema de esgotos sanitários no Conjunto Habitacional São Manoel I 
(1ª Etapa) – Custo: R$ 1.047 mil. Obra com 58% executados e tem término previsto 
em 31/03/2012.  

• Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para inspeção 
da automação das estações integrantes do SES - Municípios atendidos Santos, 
Guarujá, Peruíbe e Praia Grande – Custo: R$ 1.010 mil. término dos serviços 
previstos em 10/02/2012.  

 

Obra programada:  

• implantação da estação de tratamento de água do Bairro Caruara – Custo previsto: 
R$ 3.974 mil.  

SAÚDE:  

Rede Lucy Montoro:  
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• implantação do Centro de Referência em Medicina de Reabilitação – LUCY 
MONTORO de Santos – Custo: R$ 4.862 mil. A obra com 54% executados e tem 
término previsto em 07/03/2012.  

 

Hospital Guilherme Álvaro:  

• reforma e ampliação da pavilhão IV, reforma do prédio da Administração para 
serviço de quimioterapia e construção do edifício de Radiologia – Custo: R$ 13.644 
mil. A obra está com 18% executados e tem término previsto em 31/07/2012.  

 

AME de Santos (custeio):  

• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 14.157 mil, repassados de Jan a Dez/2011, 
para custeio das atividades do AME.  

 

PAI BAIXADA SANTISTA:  

Repasses - custeio:  

• PAI - Polo de Atenção Intensiva em Saúde (Cruzada Bandeirante São Camilo) – R$ 
5.900 mil, repassados de Jan a Dez/2011.  

 

Repasse concluído para Prefeitura e entidades hospitalares – custeio – R$ 3.904 mil:  

• Prefeitura - R$ 350 mil repassados em Jun/2011, para o Projeto Verão.  

• Santa Casa – R$ 1.483 mil, repassados de Fev a Dez/2011.  

• Associação Casa da Esperança – R$ 40 mil, repassados em Ago/2011.  

• Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 85 mil em Ago/2011.  

• Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 663 mil, repassados em Dez/2010, para 
despesas de custeio, consumo, medicamentos e insumos, entregues em Fev/2011.  

• Santa Casa – R$ 1.283 mil, repassados de Abr/2010 a Jan/2011 do Programa Pró-
Santas Casas.  

 

Repasses em andamento para entidades hospitalares - obras:  
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• Santa Casa – R$ 2.989 mil em Jan/2012, para construção da casa mata que abriga o 
acelerador nuclear. Tem término previsto em Jun/2012.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares - obras e equipamentos: 
(Total: R$ 2.950 mil)  

Prefeitura: R$ 2.050 mil, sendo:  

R$ 550 mil repassados em Dez/2010, para construção da Unidade Básica de Saúde Bom 
Retiro. Obra concluída em Dez/2011.  

R$ 100 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de 5 equipamentos odontológicos 
completos. Entregues em Dez/2011.  

R$ 500 mil repassados em Jun/2010, para construção da Unidade Básica de Saúde Ponta da 
Praia. Fase final do processo licitatório ainda não concluído.  

R$ 500 mil repassados em Out/2009, para construção da seção da Unidade Básica de Saúde 
/ Pronto Atendimento da Nova Cintra. Obra iniciada em Jul/2011 e tem término previsto em 
Jun/2012.  

R$ 400 mil repassados em Out/2009, para construção da seção de recuperação e fisioterapia 
– SERFIS da Zona Noroeste. Projeto encerrado, fase licitatória iniciada o interessado 
solicita prazo para Jun/2012.  

Santa Casa: R$ 900 mil, sendo:  

R$ 400 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos para centrais de 
materiais e esterilização (adquiridos 2 autoclaves de 400 litros, 03 de 520 litros e 1 maquina 
termo-desenfectora) entregues em Jun/2011.  

Santa Casa – R$ 500 mil em Nov/2011, para aquisição de equipamento de medicina nuclear, 
adquirido em Dez/2011.  

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Em 2011 e 2012, foram entregues em 44 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 
2.232 mil.  

Polícia Militar:  

Obra paralisada:  
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• serviços complementares para conclusão da construção da sede do Comando de 
Policiamento do Interior 6 (CPI-6) – Custo: R$ 676 mil. Empresa RM Queiroz não 
terminou a obra por irregularidades financeiras. A obra está paralisada com 93,14% 
executados, restando algumas pendências construtivas (reparos, vazamentos, etc) e 
contratuais (última medição). Aguardando a elaboração do projeto executivo para o 
término da obra.  

 

TURISMO:  

DADE: R$ 70.400 mil  

 

• Reurbanização da Av. João Pessoa, entre Praça Rui Barbosa e Rua João Otávio, 
extensão 814,34 m – Custo: R$ 1.896 mil, repassados R$ 931 mil em Nov/2011. Obra 
sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. Obra tem término 
previsto em 30/10/2014.  

• Reurbanização da Rua Amador Bueno, entre Praça dos Andradas e Rua João Otávio - 
12.878,14 m² – Custo: R$ 2.061 mil, repassados R$ 1.068 mil em Nov/2011. Obra 
sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2011. Obra tem término 
previsto em 31/10/2014.  

• Revitalização da Av. Barão de Penedo com 7.248,50 m² – Custo: R$ 463 mil, 
repassados em Nov/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2011. Obra tem término previsto em 30/10/2013.  

• Construção do Centro Turístico, Cultural e Esportivo da zona Noroeste - 2ª etapa - 
Sambódromo - área construída 3.001,08 m² – Custo: R$ 4.492 mil, repassados R$ 
3.180 mil em Dez/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2011. Obra tem término previsto em 27/11/2014.  

• Reurbanização e revitalização urbanística da av. Ana Costa, entre Praça 
Independência e av. Vicente de Carvalho; da Rua Fernão Dias e da Praça Rotary – 
Custo: R$ 5.575 mil, repassados em Dez/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2011. Obra tem término previsto em 02/11/2014.  

• Implantação do trecho final da ciclovia, com 580 m de extensão, da orla, entre o Posto 
1 e a divisa de São Vicente, constando de: demolições e remoções; piso em concreto 
armado; passeios com guarda-corpos; postes com duas luminárias; bancos; chuveiro 
e paisagismo – Custo: R$ 544 mil. Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2011. Obra tem término previsto em 30/10/2013.  
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• Iluminação decorativa das palmeiras da Av. Ana Costa, entre av. Pres. Wilson e Pça 
Independência – Custo: R$ 703 mil. Obra sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2011. Obra tem término previsto em 30/10/2013.  

• Manutenção das fachadas e telhado do Paço Municipal – Custo: R$ 3.398 mil, 
repassados R$ 2.064 mil em Nov/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2011. Obra tem término previsto em 31/10/2014.  

• Construção de ciclovia na av. Nossa Senhora de Fátima entre av. Martins Fontes e 
divisa de São Vicente – Custo: R$ 6.481 mil, repassados R$ 2.278 mil em Dez/2011. 
Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2011. Obra tem 
término previsto em 27/11/2014.  

• Execução de projeto e obras preventivas de contenção da encosta limítrofe do terreno 
ao lado do Ginásio Esportivo, Cultural e Turístico da Vila Mathias em Santos - 
ARENA, Avenida Rangel Pestana, nº 184 – Custo: R$ 1.533 mil, repassados de 
Jul/2010 a Jul/2011. Obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010. Obra com 85% executados e tem término previsto em 28/06/2012.  

• obras dos novos recintos de exposição no Parque Zoobotânico (4° etapa do 
orquidário) – R$ 1.880 mil, já repassados R$ 1.134 mil em Dez/2010. Obra sendo 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. A Prefeitura rescindiu 
contrato, fará nova licitação.  

• reurbanização da orla da praia com intervenções no trecho compreendido entre a 
divida de São Vicente e o Canal 6 (seis), com uma extensão de aproximadamente 5 
(cinco) quilômetros da orla, na faixa compreendida entre a Praia e a Avenida – R$ 
13.822 mil, já repassados R$ 4.517 mil em Nov/2010. Obra sendo realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. Obra em licitação e previsão de 
termino da obra em Dez/2012.  

• construção de Posto de Salvamento no Canal 6 – Custo: R$ 268 mil, repassados em 
Out/2009. Obra realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009. Obra 
concluída em Jan/2012, aguardando vistoria final.  

• reurbanização do Centro Histórico – R$ 2.180 mil, já repassados R$ 1.563 mil em 
Out/2009 e Nov/2011. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009. A Prefeitura rescindiu contrato, nova licitação em andamento.  

• construção de ciclovia na Avenida Ana Costa – Custo: R$ 3.200 mil, repassados de 
Out/2009 e Set/2011. Obra com 80% executados e sendo realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2009. Previsão de termino em 18/03/2012.  

• construção de ciclovia no Canal 1 na Avenida Senador Pinheiro Machado – Custo: R$ 
3.500 mil, já repassados R$ 904 mil em Out/2009. Obra com 70% executados e sendo 



 

12 

realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009. Previsão de termino em 
20/03/2012.  

• construção do Centro de Atividades Integradas (Centro Cultural, Artes e Artesanatos) 
– Custo: 7.018 mil, já repassados R$ 4.231 mil em Jul/2009. Obra com 80% 
executados e sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009. 
Previsão de termino em 01/06/2012.  

• obras de infraestrutura das Ruas do Centro Histórico – Custo: R$ 819 mil, já 
repassados R$ 410 mil em Jan/2010. Obra com 60% executados e sendo realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009. Prefeitura rescindiu contrato e 
nova licitação em andamento.  

• reurbanização da infraestrutura do Orquidário – Custo: R$ 3.000 mil, já repassados 
R$ 1.028 mil em Dez/2009. Obra com 35% executados e sendo realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009. Previsão de término em Dez/2012.  

• implantação de equipamentos para o Ginásio Esportivo, Cultural e Turísticos da Vila 
Mathias – R$ 2.367 mil, já repassados R$ 1.705 mil em Jun/2010. Obra realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. Concluídos em Dez/2011, aguardando 
apenas a conclusão da licitação para a instalação de câmeras de segurança.  

• execução de obras para Centro Cultural, Turístico e Esportivo da Zona Noroeste (1ª 
Etapa) – Custo: R$ 2.850 mil já repassados R$ 1.525 mil em Fev/2011. Obra com 10% 
executados e sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. 
Previsão de término em 31/12/2012.  

• 2ª Etapa - Construção da Ciclovia na Avenida Afonso Pena (Pavimentação da Avenida 
Afonso Pena) – Custo: R$ 2.350 mil repassados de Jul/2006 a Abr/2008. Obra 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2006. Obra concluída em 
23/06/2011.  

 

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS:  

Obra em execução: R$ 3.225 mil  

1. 30 km de recapeamento, do km 270 ao km 240, trecho Cubatão-Santos da SP-055 (2ª 
Intervenção) – Custo: R$ 2.103 mil. A obra está com 8,8% executados e tem término previsto 
em 26/05/2013, mencionada também no município de Cubatão.  

2. 11 km de recapeamento, do km 54 ao km 65, trecho Cubatão-Santos da SP-150 (3ª 
Intervenção) – Custo: R$ 1.015 mil. A obra está com 1,64% executados e tem término 
previsto em 26/05/2013, mencionada também no município de Cubatão.  
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3. 5 km de recapeamento, do km 60 ao km 65 (Marginal Sul), trecho Cubatão-Santos da SP-
050 (2ª Intervenção) – Custo: R$ 107 mil. A obra está com 13,33% executados e tem término 
previsto em 26/05/2013, mencionada também no município de Cubatão.  

 

Obra programada: R$ 22.665 mil  

1. trevo com a BR 101 no km 248 (antigo Km 77) – SP-055 – Custo: R$ 22.665 mil. Previsão 
de inicio em 02/01/2012. Pedido de antecipação da data de inicio da obra.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.469.722 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
1.900 mil, beneficiando 2.094 famílias carentes, no último mês do período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 40 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.902 crianças e adolescentes, 1.308 idosos, 82 portadores de deficiência, 5.943 
famílias, 195 migrantes e 2.060 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 3.609 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 260 famílias/mês em 2007 – R$ 187 mil; 260 
famílias/mês em 2008 – R$ 187 mil; 260 famílias/mês em 2009 – R$ 187 mil; e 261 
famílias/mês em 2010 – R$ 213 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 248 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 179 mil; 248 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 179 mil; 248 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
179 mil; e 248 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 208 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 2.220 mil  

• Diversas entidades - repasses de R$ 2.130 mil para aquisição de equipamentos e 
veículos.  

• Cruzada das Senhoras Católicas - repasse R$ 30 mil, pagos em Fev/2008 para pintura 
da fachada (concluída em 15/09/2008).  

• Associação Beneficente Lauro Tamada- repasse R$ 30 mil, pagos em Mar/2008 para 
reforma (concluída em 30/09/2008).  

• Educandário Santista - repasse R$ 30 mil, pagos em Mai/2008 para reforma 
(concluída em 25/09/2008).  
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DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

Obras concluídas:  

• reforma para adequação na cabine primária da ETEC Dona Escolástica Rosa – 
Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 08/10/2010.  

• reforma nas instalações da FATEC – Custo: R$ 461 mil. Obra concluída em 
03/12/2009.  

• reforma e adequação do laboratório da ETEC Dona Escolástica Rosa – Custo: R$ 875 
mil. Obra concluída em 19/11/2009.  

• reformas diversas na ETEC Aristóteles Ferreira – Custo: R$ 338 mil. Obra concluída 
em 09/12/2008  

• aquisição de equipamentos para a FATEC – Custo: R$ 230 mil. Entregue em 
Dez/2009.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Dona Escolástica Rosa – Custo: R$ 761 mil. 
Entregue em Dez/2009.  

• aquisição de equipamentos para a ETEC Aristóteles Ferreira – Custo: R$ 415 mil. 
Entregue em Dez/2009.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

 

Convênios SEP: R$ 6.220 mil  

• reforma do Teatro Municipal (Teatro Brás Cubas) - substituição do gradil externo e 
do piso do palco – Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 310 mil em Dez/2009. Obra 
concluída em Nov/2010.  

• 7.967,82 m² de pavimentação e drenagem das Ruas Rio de Janeiro, Júlio Murart e 
Araguaya – Custo: R$ 500 mil, repassados em Fev/2009 e Set/2010. Obra concluída 
em Mar/2010.  

• construção de novo prédio da Unidade de Zoologia com 641,2 m² de área construída, 
no Orquidário Municipal – Custo: R$ 920 mil, repassados em Dez/2008 e Dez/2009. 
Obra concluída em Nov/2009.  
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• obras de revitalização das calçadas nos canais de drenagem do município, 
beneficiando os canais 2, 3, 4 e 5 – Custo: R$ 3.600 mil repassados em Abr e 
Jun/2008. Obra concluída em 30/10/2009.  

• aquisição de 614 poltronas e 850 m² de carpetes para o Teatro Municipal – Custo: R$ 
700 mil repassados em Mai/2008. Adquiridas em 18/03/2009.  

 

DADE: R$ 45.986 mil  

• restauração do Bonde para circular no Centro Histórico – Custo: R$ 234 mil, 
repassados em Jan/2010. Os serviços foram realizados com recursos do Plano 
DADE/2009 e foi concluída em Dez/2010.  

• construção de Posto de Informações Turísticas na Praça Mauá – Custo: R$ 52 mil, 
repassados em Out/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009 e concluída em Nov/2010.  

• construção do Conjunto Cultural, Turístico e Esportivo da Vila Mathias – Custo: R$ 
13.140 mil, repassados de Set/2008 a Abr/2010. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2008 e concluído em Out/2010 e inaugurado em 
27/10/2010.  

• reurbanização e modernização da infraestrutura da área externa do CAIS – R$ 900 
mil, repassados em Jun/2010 e Jul/2011. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2010 foi concluída em Out/2010.  

• reforma do túnel Rubens Ferreira Martins – Custo: R$ 785 mil, repassados em 
Fev/2008 e Mar/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura em duas etapas. A 1ª etapa 
com recursos do Plano DADE/2007 e a 2ª etapa com recursos do Plano DADE/2008 – 
R$ 1.620 mil, repassados Jul/2008 e Mar/2009. A 1ª etapa foi concluída em 
30/11/2009 e a 2ª etapa em 18/08/2010.  

• iluminação da orla da praia, torres da faixa de areia no trecho da divisa de 
Santos/São Vicente – Custo: R$ 2.033 mil, repassados de Jul/2008 a Jun/2010. A obra, 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 foi concluída em 
Dez/2009.  

• ampliação da linha do Bonde Turístico no Centro Histórico (1ª etapa) – Custo: R$ 
5.665 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura em duas etapas. A 1ª etapa, com 
recursos do Plano DADE/2004 e a 2ª etapa com recursos do Plano DADE/2007 – R$ 
3.212 mil, repassados de Fev/2006 a Dez/2009. Obra concluída em Dez/2009.  
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• obras de circulação cicloviária para o túnel Rubens Ferreira Martins– Custo: R$ 680 
mil, repassados em Jul/2008 e Dez/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 foi concluída em Set/2009.  

• reforma e modernização da iluminação da entrada da cidade – Custo: R$ 772 mil, 
repassados em Jul/2008 e Out/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2008 foi concluída em Jun/2009.  

• reurbanização da plataforma do emissário Submarino – Custo: R$ 5.751 mil, 
repassados de Mai a Dez/2008. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007 foi concluída em Jan/2009.  

• reurbanização e construção do calçadão da Basílica do Embaré – Custo: R$ 1.293 
mil, repassados em Jul/2008 e Jul/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 foi concluída em Nov/2008.  

• construção de ciclovia com iluminação na ponta da praia – Custo: R$ 1.500 mil, 
repassados de Out/2007 a Jun/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2007 foi concluída em Out/2008.  

• iluminação da orla da praia, pistas e jardins – Custo: R$ 2.500 mil, repassados em 
Out/2007 e Mar/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007 foi concluída em Out/2008.  

• reforma do Conjunto Turístico, Cultural e Esportivo "Dale Coutinho" (1ª etapa) – 
Custo: R$ 1.815 mil, repassados de Fev/2006 a Jul/2007. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, em duas etapas. A 1ª etapa, com recursos do Plano DADE/2004 e a 2ª 
etapa com recursos do Plano DADE/2007 – Custo: R$ 2.824 mil, repassados em 
Out/2007 a Ago/2008. As obras foram concluídas em 2007 e Jun/2008.  

• construção de ciclovia na Avenida Afonso Pena (1ª, 2ª e 3ª etapa) – Custo: R$ 6.312 
mil, repassados de Fev/2006 a Jun/2008. A obra foi realizada em 3 etapas, com 
recursos dos Planos DADE/2004, 2005 e 2007 e concluídas em Mai/2008.  

• construção do Centro Turístico, Cultural e Esportivo no Morro São Bento (1ª etapa) – 
Custo: R$ 1.545 mil, repassados de Fev/2006 a Abr/2007. A obra, realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 foi concluída em 2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 14.254 mil  

Reformas de escolas concluídas: 63 - R$ 9.800 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 13 – R$ 4.454 mil  
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• EE Profª Alzira Martins Lichti - Custo: R$ 369 mil. Obra concluída em 04/03/2010.  

• EE Profª Deputado Emilio Justo - Custo: R$ 311 mil. Obra concluída em 15/11/2009.  

• EE Brás Cubas - Custo: R$ 255 mil. Obra concluída em 15/11/2009.  

• EE Profª Gracinda Maria Ferreira - Custo: R$ 220 mil. Obra concluída em 
31/05/2009.  

• EE Profº Fernando Azevedo – Custo: R$ 283 mil. Obra concluída em 30/05/2009.  

• EE Dona Luiza Macuco - Custo: R$ 255 mil. Obra concluída em 08/04/2009.  

• EE ProfºBenevenuto Madureira - Custo: R$ 265 mil. Obra concluída em 30/03/2009.  

• EE Marques de São Vicente – Custo: R$ 316 mil. Obra concluída em 20/02/2009.  

• EE DrºAntonioAblas Filho – Custo: R$ 175 mil. Obra concluída em 15/02/2009.  

• EE Olga Cury - Custo: R$ 257 mil. Obra concluída em 13/11/2008.  

• EE Barnabé - Custo: R$ 1.319 mil. Obra 30/04/2008.  

• EE Judoca Ricardo Sampaio Cardoso – Custo: R$ 306 mil. Obra concluída em 
13/11/2007.  

• EE Padre Bartolomeu de Gusmão - Custo: R$ 123 mil. Obra concluída em 
21/06/2007.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.463 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 11 escolas do município.  

 

Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização:  

• De Mar/2009 a Mar/2010 foram concedidas bolsas alfabetização para 4 alunos 
pesquisadores (2º professor), beneficiando 59 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 1 escola: EE João Octavio dos Santos – Custo: R$ 12 mil.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Abr/2009 foram atendidos 92 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 24 mil.  
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ESPORTE E LAZER:  

• Projeto Navega São Paulo – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do 
Esporte. O Projeto é voltado para o atendimento de adolescentes de 12 a 15 anos, que 
estejam em situação de risco e desenvolvido em parceria com a Prefeitura – Custo: R$ 
164 mil, repassados em Nov/2006. Atendidos 128 alunos em 2004, 169 alunos em 2005 
e 220 alunos em 2006.  

• repasse R$ 143 mil, pagos de Dez/2007 a Nov/2008 para realização de eventos 
esportivos.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 11 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 157 mil  

CDHU: 886 unidades habitacionais concluídas / 6 conjuntos - Custo: R$ 32.026 mil  

• Conjunto Habitacional Santos Q (Cruzeiro do Sul II) – 160 unidades, beneficiando 
800 pessoas na Av. Brasil – Morro Nova Cintra, adquiridas da Caixa Econômica 
Federal pelo Programa de Reassentamento Habitacional – Custo: R$ 6.496 mil. 
Unidades entregues em 30/03/2010.  

• Conjunto Habitacional Santos N (Estradão) - 180 unidades, beneficiando 900 
pessoas, na Avenida Engenheiro Manoel Ferramenta Júnior s/nº, construídas pelo 
Programa de Parceria com Municípios – Custo: R$ 8.291 mil. Unidades entregues em 
26/06/2009.  

• Conjunto Habitacional Santos C (Estradão) - 320 unidades, beneficiando 1.600 
pessoas, na Avenida Engenheiro Manoel Ferramenta Júnior s/nº, construídas pelo 
Programa Parceria com Municípios – Custo: R$ 11.335 mil. Unidades entregues em 
26/06/2009.  

• Conjunto Habitacional Santos F - 60 unidades, beneficiando 300 pessoas, na Avenida 
João Pessoa nº 400 – Centro, construídas pelo Programa Atuação em Cortiços, em 
parceira com a Prefeitura – Custo: R$ 2.560 mil. Unidades entregues em 24/09/2008.  

• Conjunto Habitacional Santos H - 53 unidades, beneficiando 265 pessoas, na Rua 
Amador Bueno, construídas pelo Programa Atuação em Cortiços, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 2.475 mil. Unidades entregues em 24/09/2008.  
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• Conjunto Habitacional Santos – Residencial Vanguarda - 113 unidades, beneficiando 
565 pessoas, construídas pelo sistema de carta de crédito PHAI – Custo: R$ 869 mil. 
Unidades entregues em 30/12/2008.  

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Convênios:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 130 adolescentes em regime de 
liberdade assistida – Custo: R$ 214 mil de Set/2007 a Mai/2009.  

• convênio com a Associação Libertária da Infância e Adolescência (ALIA) para 
atendimento a 120 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 105 mil 
de Dez/2006 a Abr/2007.  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 60 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 261 mil de Set/2003 a Jun/2007.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para recuperação, instalação e automatização das 
comportas intermediárias dos canais 1, 3, 4 e 5 para prevenção e defesa contra 
inundações – Custo: R$ 397 mil. Obra concluída em 13/11/2008.  

• contrato com a Prefeitura, para implantação de centrais repetidoras, atuadores, 
recuperação e automatização de comportas para prevenção e defesa contra 
inundações – Custo: R$ 382 mil. Obra concluída em 05/11/2008.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• prestação de serviços de engenharia para modernização do prédio e das instalações 
dos laboratórios da Divisão de Controle Sanitário da Baixada Santista – Custo: R$ 
551 mil. Obra concluída em 21/10/2010.  
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• remanejamento de rede de distribuição de água na Avenida Afonso Pena - Custo: R$ 
30 mil. Obra concluída em 01/05/2010.  

• 3.839 m de redes de distribuição de água, 7.105 ligações domiciliares de água, 4.751 
m de rede coletora de esgotos e 903 ligações domiciliares de esgotos para atender o 
Programa Crescimento Vegetativo, abrangendo os municípios de Cubatão e Santos – 
Custo: R$ 2.895 mil. Obra concluída em 14/11/2008.  

• obras emergenciais para recuperação de sinistro no interceptor de esgotos da Zona 
Noroeste – Custo: R$ 300 mil. Obra concluída em 08/06/2008.  

• remanejamento de 59.434 m de redes de distribuição de água e 4.632 ligações 
domiciliares de água (Lote 1) – Custo: R$ 2.156 mil. Obra concluída em 15/04/2008.  

 

SAÚDE:  

AME de Santos (investimento/custeio): R$ 24.642 mil  

• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 19.367 mil, repassados de Jan/2009 a 
Dez/2010, para custeio das atividades do AME.  

• Cruzada Bandeirante São Camilo – R$ 280 mil, repassados em Mar/2010, para 
custeio da Farmácia de Alto Custo.  

• reforma e ampliação do Posto de Atendimento Médico Aparecida, para implantação 
do AME – Custo: R$ 4.995 mil. Obra concluída em 28/11/2008 e início das atividades 
em 26/01/2009.  

 

PAI BAIXADA SANTISTA (investimentos/custeio): R$ 9.392 mil  

Obra concluída:  

• Hospital Guilherme Álvaro - reforma de prédio no anexo do Hospital para 
implantação do Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental (PAI), incluindo 
aquisição de mobiliários e equipamentos. Custo: R$ 3.435 mil. Obra concluída em 
Dez/2009 e em funcionamento desde a 1ª semana de Jan/2010.  

Repasses - custeio:  

• PAI - Polo de Atenção Intensiva em Saúde (Cruzada Bandeirante São Camilo) – R$ 
5.837 mil, repassados de Jan a Dez/2010.  

• PAI – Polo de Atenção Intensiva em Saúde (Cruzada Bandeirante São Camilo) – R$ 
120 mil, repassados em Dez/2009.  
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Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - custeio (Total: 
R$ 7.423 mil):  

• Prefeitura – R$ 1.823 mil.  

• Sociedade Portuguesa de Beneficência – R$ 1.493 mil.  

• Santa Casa – R$ 4.047 mil (R$ 1.050 mil do Programa Pró-Santas Casas).  

• Associação Casa da Esperança – R$ 60 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos: (Total: R$ 4.500 mil)  

Prefeitura: R$ 300 mil, sendo:  

R$ 300 mil repassados em Jan/2008 para aquisição de equipamentos.  

Santa Casa: R$ 4.200 mil, sendo:  

R$ 3.000 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos.  

R$ 300 mil repassados em Out/2009, para reforma da UTI Neonatal.  

R$ 400 mil repassados em Dez/2007 e Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 500 mil repassados em Jun/2008, para reforma de parte da hotelaria da Maternidade 
(concluída em 25/03/2009).  

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura - R$ 1.050 mil, repassados de Jan/2008 a Abr/2010.  
 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010 foram repassados para a Prefeitura R$ 2.732 mil para custeio do 
programa.  

 

Programa de Controle da Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 459 mil, repassados de 2008 a Dez/2010.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 81 viaturas: 29 para a Polícia Militar, 49 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 3.200 mil.  

 

Polícia Civil - Obra concluída  

• construção do 7º Distrito Policial e Delegacia da Mulher – Custo: R$ 1.165 mil. Obra 
concluída em 13/11/2008.  

 

Polícia Militar:  

Obra concluída:  

• construção da sede do Comando de Policiamento do Interior 6 (CPI-6) – Custo: R$ 
1.004 mil. Obra concluída em 30/01/2007.  

 

Polícia Militar - Corpo de Bombeiros:  

• entrega de 1 minivan em 21/08/2008 – Custo: R$ 38 mil.  

• aquisição de 9 veículos: 1 unidade de regate, 1 pick-up cabine dupla, 1 viatura 
orgânica, 1 unidade de resgate para salvamento aquático, 2 unidade para transporte, 
1 viatura auto tanque e 2 motocicletas – Custo: R$ 643 mil.  

• aquisição de 2 veículos: 1 unidade de regate e 1 Logan – Custo: R$ 131 mil.  

• Foram entregues em 2008 a 2010 materiais e equipamentos no valor de R$ 611 mil.  
 

TRANSPORTES:  

DERSA:  

Reformas concluídas:  

• reforma dos ferry-boat FB-12 para operar na travessia Santos / Guarujá – Custo: R$ 
1.956 mil. Concluída em 06/07/2009;  
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• reforma dos ferry-boat FB-10 para operar na travessia Santos / Guarujá – Custo: R$ 
2.604 mil. Concluída em 05/04/2009;  

• reforma dos ferry-boat FB-05 para operar na travessia Santos / Guarujá – Custo: R$ 
2.354 mil. Concluída em 25/03/2009;  

• reforma da embarcação “ferry boat-17” para operar na travessia Santos / Guarujá – 
Custo: R$ 753 mil. Concluída em 12/05/2007.  

 

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS: R$ 3.118 mil  

Obra concluída:  

1. 11 km de recapeamento, do km 54 ao km 65, no trecho Cubatão-Santos da SP-150 
(Rodovia Anchieta) – Custo: R$ 1.015 mil. Obra concluída em 22/05/2007 e mencionada 
também no município de Cubatão.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 353.200.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos3.688.344 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 2.817 mil, 
beneficiando 2.094 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 123 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
15.062 crianças e adolescentes, 2.391 idosos, 608 portadores de deficiências, 2.585 
famílias, 9.814 migrantes e 10.059 pessoas de outros segmentos – Custo: R$ 7.400 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 148 bolsistas/mês em 2005 e 248 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 106 mil em 2005 e R$ 178 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; 
120 famílias/mês em 2004 – R$ 87 mil; 120 famílias em 2005 – R$ 86 mil e 260 
famílias em 2006 – R$ 187 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: 

• adequação de ambiente e diversas reformas na ETEC Aristóteles Ferreira - Custo: R$ 
691 mil. Reforma concluída em 05/09/2000. 

• celebrado em 12/02/2003, convênio com a Secretaria da Educação para manutenção 
dos cursos técnicos na Escola Escolástica Rosa. Conforme Decreto 48.456 de 
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20/01/2004 a Escola tornou-se uma Unidade de Ensino do Centro Paula Souza - ETE 
Escolástica Rosa e oferece os cursos Técnicos de Metalurgia e Técnico em Nutrição e 
Dietética - 120 vagas. 

 
FATEC BAIXADA SANTISTA: 

• ampliação da FATEC Baixada Santista, com 4 pavimentos para salas de aula, 
laboratório e quadra– Custo: R$ 1.481 mil para a obra e R$ 252 mil para a aquisição 
de equipamentos. Obra concluída em 11/01/2003; 

• serviços de infra-estrutura externa e acabamentos no Bloco de Salas de Aula e 
Laboratórios da FATEC Baixada Santista - Custo: R$ 698 mil. Serviços concluídos em 
26/04/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• projeto de revitalização da área do Valongo – Custo: R$ 2.194 mil, repassados em 
Ago/2000 e Abr/2003. Obra concluída em 25/10/05; 

• aquisição de equipamentos para implantação de cozinha industrial – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Dez/2006. 

 
DADE (repasse de verba): R$ 16.847 mil 

• realização da Cidade Junina 1996 - Custo: R$ 200 mil. Evento realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996; 

• Primeiro Porto Cultural Primavera Artes e Ciências 1996 – Custo: R$ 250 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996; 

• realização dos Festejos Carnavalescos – Custo: R$ 50 mil. Evento realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996; 

• realização do Festival de Verão – Custo: R$ 160 mil. Evento realizado pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/1996; 

• obras de infra-estrutura e urbanização – Custo: R$ 1.431 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 20/12/1996; 

• realização do Inverno Quente – Custo: R$ 120 mil. Evento realizado pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/1996; 

• obras de instalação de arquivo público na Casa de Frontaria Azulejada – Custo: R$ 
227 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996 e 
concluída em 27/12/1996; 
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• construção do Terminal de Passageiros – Bacia do Mercado – Custo: R$ 90 mil. A 
obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
29/06/1998; 

• construção de monumento metálico “O Peixe” – Custo: R$ 183 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
31/03/2000; 

• obras de instalação de arquivo público municipal na Casa de Frontaria Azulejada – 
Custo: R$ 235 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1997 e concluída em 30/06/1999; 

• reurbanização da Praça Palmares – Custo: R$ 118 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 29/06/1998; 

• projeto para fortalecer a Identidade Turística – Custo: R$ 196 mil. Realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997; 

• reforma da ponte dos Práticos ma ponta da praia – Custo: R$ 130 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
31/12/2000; 

• cobertura do canal 4 – Custo: R$ 291 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 28/03/2005; 

• cobertura do canal 5 – Custo: R$ 291 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 23/07/2003; 

• construção de 2 píeres pesqueiros na ponta da praia – Custo: R$ 400 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
30/06/2001; 

• obras na área de lazer do posto 2 - Custo: R$ 198 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 31/12/2001; 

• reurbanização dos jardins, alambrados, canteiros e calçadas da orla da praia (divisa 
de São Vicente – canal 6) – Custo: R$ 1.553 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 30/01/2004; 

• reforma e reurbanização da Praça dos Andradas – Custo: R$ 300 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
30/06/2001; 

• remodelação do canteiro central da Avenida Ana Costa – Custo: R$ 871 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
21/06/2002; 
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• reurbanização do Gonzaga – Custo: 2.278 mil, repassados em Jun/2002, Jan/2005 e 
Mar/2006. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002 e 
está concluída; 

• reurbanização da Praça Rebouças – Custo: R$ 1.075 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 30/01/2004; 

• reurbanização da Praça Independência – Custo: R$ 200 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 30/06/2001; 

• revitalização da Rua XV – Custo: R$ 400 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 31/10/2002; 

• melhorias na Avenida Martins Fontes – Custo: R$ 1.600 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 31/12/2005; 

• 1ª etapa das obras de construção do Museu Pelé – Custo: R$ 4.000 mil já repassados 
R$ 300 mil em Jun/2002, com recursos do Plano DADE/2003. A obra foi impugnada e 
o convênio rescindido. 

 
Aquário Municipal: R$ 2.907 mil 

• reforma no antigo Aquário Municipal – Custo: R$ 1.275 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 31/03/2005;  

• 2ª etapa das Melhorias da infra-estrutura interna e construção de novos recintos de 
exposições no Aquário Municipal – Custo: R$ 1.632 mil, repassados em Jan, Jul e 
Out/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 
Junho/2006. 

 
Teatro Coliseu: R$ 16.960 mil 

• recuperação do Teatro Coliseu - Custo: R$ 900 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 20/12/1996; 

• 2ª etapa de restauração do Teatro Coliseu – Custo: R$ 1.007 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 30/12/1999; 

• 3ª etapa de restauração do Teatro Coliseu – Custo: R$ 2.000 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 29/06/2002; 

• 4ª etapa de restauração do Teatro Coliseu – Custo: R$ 4.000 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 31/12/2003; 

• conclusão da reestruturação do Teatro Coliseu – Custo: R$ 3.783 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 
29/08/2004; 
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• encerramento das obras de restauração do Teatro Coliseu – Custo: R$ 4.000 mil, 
repassados em Mai/2004 e Jan/2005. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2003 e está concluída; 

• reurbanização da Plataforma do Emissário – Custo: R$ 1.270 mil, repassados em 
Jun/2002 e Abr/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2001. Projeto reformulado para o Teatro Coliseu. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 11.462 mil 
 
Reformas em Escolas: 188- R$ 10.800 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 8 - R$ 662 mil. 

• EE ProfºCleobulo Amazonas Duarte 
• EE Barnabé 
• EE Profª Zulmira Campos (2) 
• EE Neves Prado Monteiro 
• EE Profº Francisco Meira 
• EE Azevedo Júnior 
• EE Drº Paulo Filgueiras Júnior 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 3.000 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 29 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 03/06/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Rua Frei Gaspar nº 24 – 
Custo: R$ 900 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
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• repasse de recursos no valor de R$ 1.966 mil para realização de diversos eventos 
esportivos. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro na Praça Iguatemi Martins, 
s/n. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 11 microcomputadores – 
Custo: R$ 33 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 924 unidades habitacionais / 3 conjuntos – Custo: R$ 24.737 mil 

• Conjunto Habitacional SANTOS B – 504 unidades, beneficiando 2.520 pessoas, na 
Rua Dois s/nº construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 12.123 mil. Unidades comercializadas em 31/07/1998; 

• Conjunto Habitacional SANTOS D (Vila Pantanal) – 260 unidades, beneficiando 
1.300 pessoas, na Avenida Martins Fontes construídas pelo Programa Pró-Lar 
Atuação em Favelas e Áreas de Risco – Custo: R$ 6.234 mil. Unidades 
comercializadas em 25/09/2004; 

• Conjunto Habitacional SANTOS G (BS-ST05V) – 160 unidades, beneficiando 800 
pessoas, na Rua Torquato Dias, 990 construídas pelo Programa Pró-Lar Núcleo 
Habitacional por Empreitada – Custo: R$ 6.380 mil. Unidades comercializadas em 
23/11/2005. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• reforma do prédio do Fórum – Custo: R$ 185 mil. Obra concluída em 09/08/1998. 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para injeção de fumaça e televisionamento nas galerias de 
drenagem – Custo: R$ 500 mil. Obra concluída em 30/05/2000; 

• contrato com a Prefeitura, para melhoria no sistema de drenagem – Custo: R$ 120 
mil. Obra concluída em 12/02/2001; 
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• contrato com a Prefeitura, para adaptação do posto 3 de salvamento na orla da praia 
para laboratório da SEDURBAM – Custo: R$ 128 mil. Obra concluída em 
01/07/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para estudo visando a melhoria do sistema de drenagem na 
zona leste – Custo: R$ 112 mil. Estudos concluídos em 11/12/2001; 

• contrato com a Prefeitura, para estudos e projeto básico de macro drenagem área 
continental de Santos / São Paulo – Custo: R$ 111 mil. Estudos e projetos concluídos 
em 04/07/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de automatização das comportas dos 
canais da zona leste – Custo: R$ 214 mil. Obra concluída em 22/02/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Sistema de Abastecimento de Água: 

• obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água 3 – módulo novo, sistema 
integrado de abastecimento – Custo: R$ 3.994 mil. Obra concluída em 05/11/2002; 

• implantação do sistema de tratamento de águas residuárias e de estocagem e dosagem 
de produtos químicos líquidos da ETA 3 em contribuição à Despoluição do Rio 
Cubatão – Custo: R$ 9.628 mil. Obra concluída em 30/03/2000. Atende também os 
municípios de Cubatão e São Vicente; 

• Estação de Tratamento de Água Pilões, compreendendo: captação, entrada de água 
bruta e floculadores, decantadores, filtros, casa de química e estrada de acesso – 
Custo: R$ 6.459 mil. Obra concluída em 31/12/1999; 

• remanejamento de rede e ligações de água nas ruas Ana Santa e Pastor Alberto 
Augusto – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 30/04/2005; 

• remanejamento de redes de distribuição e ligações de água na Vila Mathias – Custo: 
R$ 2.355 mil. Obra concluída em 30/06/2004. 

• remanejamento de rede e ligações de água – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 
11/08/2001; 

• 973 m de travessias sobre o Rio Casqueiro, substituição de 90 m de adutora e caixa de 
manobra – Custo: R$ 5.000 mil. Obra concluída em 30/06/1997; 

• remanejamento de 969 m de adutora de água e 354 m de travessia sob o Rio 
Casqueiro – Custo: R$ 542 mil. Obra concluída em 08/06/1996;  
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• remanejamento de 12.315 m de rede de distribuição de água – Custo: R$ 483 mil. 
Obra concluída em 09/11/1996; 

• Reservatório com capacidade de 500 m³ do Morro José Menino e adutora de água 
tratada – Custo: R$ 241 mil. Obra concluída em 20/11/1997; 

• remanejamento de 1.755 m de rede de distribuição de água e 85 ligações domiciliares 
de água em conjunto habitacional BNH – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 
28/02/1995; 

• remanejamento de 67.211 m de rede de distribuição de água e 7.669 ligações de água 
– Custo: R$ 1.500 mil. Concluído em 31/05/2000. Atende também os municípios de 
Bertioga e Cubatão; 

• 522 m de duplicação da adutora do Cruzeiro – Custo: R$ 96 mil. Concluída em 
12/02/2001; 

• remanejamento de 14.000 m de redes de água – Custo: R$ 689 mil. Concluído em 
30/05/1998; 

• 760 ligações de água – Custo: R$ 18 mil. Concluída em 31/05/1995; 

• aquisição de materiais – Custo: R$ 12.281 mil. 
 
Sistema de Esgotos Sanitários: 

• implantação do sistema de esgotos sanitários (11.527 m de rede coletora, 396 ligações 
de esgoto, 4 estações elevatórias de esgoto e 932 m de emissários) do Distrito 
Industrial do Bairro da Alemoa e parte dos bairros Santa Maria e Chico de Paula – 
Custo: R$ 3.800 mil. Obra concluída em 14/07/2002;  

• 37.0003 m de rede coletora e ligações prediais dos Morros: Vila Progresso, Saboó, 
Bufo/Fontana, São Bento, Santa Casa, Pantanal, Caneleira, José Menino, Pacheco, 
Boa Vista, Jabaquara, Marapé e Penha – Custo: R$ 4.600 mil. Obra concluída em 
19/06/2002; 

• ampliação do sistema de coleta de esgotos sanitários nos Morros Nova Cintra, Vila 
Progresso e Jabaquara, com redes coletoras e ligações prediais de esgotos – Custo: 
R$ 575 mil. Obra concluída em 29/12/1997; 

• remanejamento do recalque da Estação Elevatória de Esgoto 3 – Custo: R$ 48 mil. 
Obra concluída em 19/06/2001; 

• serviços emergenciais para recuperação do emissário submarino de Santos / São 
Vicente – Custo: R$ 3.900 mil. Obra concluída em 20/05/2002; 

• remanejamento de rede coletora de esgoto na Av. Manoel Francisco – Santa Casa de 
Misericórdia – Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 30/08/2002; 
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• 200 m de rede coletora e 7 ligações domiciliares de esgoto no conjunto AthiêCoury – 
Custo R$ 29 mil. Obra concluída em 13/06/2002; 

• assentamento de 370 m de rede coletora de esgoto no Morro Santa Terezinha – Custo: 
R$ 29 mil. Obra concluída em 30/06/2002; 

• 3.649 ligações de esgoto – Custo: R$ 360 mil. Obra concluída em 23/08/2002. 

• obras de rede coletora de esgotos no canal do Morro do Pacheco – Custo: R$ 70 mil. 
Obra concluída em 18/08/2002; 

• remanejamento da rede coletora do canal 4  - Custo: R$ 9 mil. Obra concluída em 
06/05/2005; 

• execução de coletor de reforço Paria do Gonzaguinha – Custo:R$ 289 mil. Obra 
concluída em 13/05/1997; 

• 15.164 m de rede coletora de esgotos e 1.503 ligações prediais de esgotos no Jardim 
Castelo – Custo: R$ 1.200 mil. Obra concluída em 29/04/1996; 

• 500 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 82.800,00. Obra concluída em 
18/05/1996; 

• prolongamento de 450 m de rede coletora de esgotos – Custo: R$ 118 mil. Obra 
concluída em 12/06/1996; 

• 2.530 m de rede coletora de esgotos e 620 ligações domiciliares de esgotos em Monte 
Serrat – Custo: R$ 236 mil. Obra concluída em 10/11/1997; 

• 7.102 m de redes coletoras de esgotos, ligações de esgotos, estação elevatória de 
esgotos, emissário de recalque e estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 1.100 
mil. Obra concluída em 28/08/1997; 

• ampliação e melhoria do sistema de esgotos sanitários no Bairro Chico de Paula: 617 
ligações de esgoto, 12.054 m de rede coletora, 2 estações elevatórias de esgotos, 668 
m de linha de recalque e 418 m de coletores tronco – Custo: R$ 2.300 mil. Obra 
concluída em 23/11/1997; 

• execução de obras da Estação de Tratamento de Esgotos São Manoel e Estação 
Elevatória de Esgotos Final – Custo: R$ 353 mil. Obra concluída em 29/08/1998; 

• prolongamento de 129 m de redes coletoras de esgotos e 174 ligações de esgotos – 
Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 29/10/1995; 

• 123 de rede coletora e 2 ligações de esgotos na Avenida Nossa Senhora de Fátima – 
Custo: R$ 38 mil. Obra concluída em 01/04/1995; 

• serviços de perfuração de poço tubular profundo para a Estação de Tratamento de 
Esgotos Jardim São Manoel – Custo: R$ 56 mil. Obra concluída em 11/06/1998; 
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• obra emergencial para melhoria do Sistema de Esgotos Sanitários do Quadrilátero do 
Gonzaga: 46 m de rede coletora de esgotos, 29 m de coletor tronco e 4 m de 
interceptor – Custo: R$ 336 mil. Obra concluída em 18/09/1999; 

• emissário por recalque da Estação Elevatória Final do Jardim São Manoel – Custo: 
R$ 97 mil. Obra concluída em 01/09/2000; 

• remanejamento de rede coletora na Praça Maria Coelho Lopes – Custo: R$ 46 mil. 
Obra concluída em 23/11/1997; 

• execução de rede coletora de esgotos na Av. Francisco Manoel – Custo: R$ 42 mil. 
Obra concluída em 23/10/1997; 

• aquisição de materiais – Custo: R$ 509 mil. 
 
Sistema de Abastecimento de Água e Esgotos: 

• redes e ligações dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários – Custo: 
R$ 3.500 mil. Obra concluída em 23/06/2002; 

• 2ª etapa das redes de distribuição de água e redes coletoras de esgotos no conjunto 
habitacional Pelé – Custo: R$ 131 mil. Obra concluída em 11/09/2003; 

• obras de crescimento vegetativo de água e esgotos – Custo: R$ 974 mil. Obra 
concluída em 06/11/2002; 

• crescimento vegetativo de água  e esgoto lote 1 – Santos / Cubatão – Custo: R$ 583 
mil. Obra concluída em 31/05/2006; 

• 18.740 m de rede de distribuição de água, 5.288 ligações domiciliares de água, 5.231 
m de rede coletora de esgotos e 2.188 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 
2.300 mil. Obra concluída em 25/10/1997. Atende também os municípios de Cubatão e 
São Vicente; 

• 12.000 m de rede de água e 3.700 ligações domiciliares de água e 2.809 ligações 
domiciliares de esgotos – Custo: R$ 1.800 mil. Obra concluída em 11/01/2000. Atende 
também o município de São Vicente; 

• aquisição de materiais – Custo: R$ 2.752 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• SantaCasa – R$ 15.007 mil; 

• Prefeitura – R$ 430 mil; 
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• LarEspíritaMensageirosdaLuz – R$ 21 mil; 

• SociedadePortuguesadeBeneficência (HospitalSantoAntônio) – R$ 299 mil; 

• AssociaçãoCasadaEsperança – R$ 86 mil; 

• GrupodeApoioePrevençãoaAIDS (GAPA) – R$ 175 mil; 

• HospitaldosEstivadores – R$ 1.552 mil; 

• HospitaleMaternidadeDrº SilvérioFontes - R$ 76 mil para o Programa de Assistência 
ao Parto. 

 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• FundaçãoLusíada – R$ 1.158 mil em Dez/1998 para ampliação da área física 
(concluída em 30/12/1999); 

• Prefeitura - R$ 35 mil em Dez/1998 para reforma do Pronto Socorro Central; 

• Prefeitura – R$ 366 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de veículos para 
combate a dengue; 

• Prefeitura - R$ 250 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Hospital 
dos Estivadores; 

• HospitaleMaternidadeDrº SilvérioFontes - R$ 76 mil para o Programa de Assistência 
ao Parto 

• HospitalGuilhermeÁlvaro – R$ 862 mil para reforma da unidade de Psiquiatria para 
implantação do Centro de Tratamento de Malformações Craniofaciais (concluída em 
28/12/2005); 

• HospitalGuilhermeÁlvaro – R$ 6.200 mil para reforma e ampliação (concluída em 
31/01/2002); 

• HospitalGuilhermeÁlvaro – R$ 2.730 mil para aquisição de equipamentos; 

• SantaCasa – R$ 600 mil em Jan/2001 para aquisição de tomógrafo; 

• SantaCasa – R$ 50 mil em Jan/2006 para aquisição de equipamentos para 
hemodiálise. 

 
Entrega de Ambulâncias: 4 

• HospitalGuilhermeÁlvaro – 4 (entregues em 05/09/2000, 01/03/2000 (UTI), 
09/05/2002 e 24/10/2005). 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 327 viaturas: 195 para a Polícia Militar, 127 para a Polícia Civil e 5 
para a Polícia Técnica – Custo:R$ 7.297 mil; 

• Forma entregues 4 Bases Comunitárias para a Polícia Militar – Custo: R$ 245 mil. 
 
Obras: 

• conclusão do prédio do Instituto Médico Legal – Custo: R$ 79 mil. Obra concluída em 
07/01/1997; 

• conclusão do 5º Distrito Policial de Santos – Custo: R$ 324 mil. Obra concluída em 
22/09/1997; 

• reforma nos 4º e 5º andares da Delegacia Regional – Custo: R$ 862 mil. Obra 
concluída em 22/09/1997; 

• reforma nos alojamentos das praças do 6º Grupamento de Bombeiros – Custo: R$ 109 
mil. Obra concluída em 19/11/2003; 

• reparação do telhado do Comando de Policiamento do Interior (CPI-6) – Custo: R$ 
114 mil. Obra concluída em 07/11/2004; 

• reforma nos banheiros do prédio do Comando de Policiamento do Interior (CPI-6) – 
Custo: R$ 33 mil. Obra concluída em 27/06/2005; 

• elaboração de projetos executivos da 3ª Cia do 6º BPM/I – Custo: R$ 13 mil. Obra 
concluída em 28/12/2004. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DERSA: 

• viaduto de acesso à Vila Portuária (Alemoa) no km 64,427 da SP-150 (Via Anchieta) – 
Custo: R$ 23.332 mil. Obra concluída em 31/07/1998; 

• reforma nos atracadouros frontais da travessia Santos / Guarujá – Custo: R$ 1.111 
mil. Obra concluída em 15/12/1995; 

• instalação de 2 equipamentos de controle de arrecadação de tarifa de pedágio na 
Baixada Santista – Custo: R$ 3.352 mil. Entregues em 26/12/1995; 

• obras e serviços de tratamento superficial para estabilização de taludes rochosos no 
km 61,8 da SP-055 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – Custo: R$ 98 mil. Obra 
concluída em 06/05/1998; 

• fornecimento e instalação de 7 câmaras de vídeo para supervisão remota na SP-160 – 
Rodovia Imigrantes – Custo: R$ 149 mil. Entregues em 31/07/1998; 
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• manutenção eletrônica de equipamentos para arrecadação de tarifas na travessia 
Santos / Guarujá e São Sebastião / Ilhabela – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 
01/08/2002; 

• reforma da passarela na Praça da República - Custo: R$ 115 mil. Obra concluída em 
30/05/2004; 

• reforma da estação de passageiros na Praça da República – Custo: R$ 430 mil. Obra 
concluída em 01/10/2004; 

• reforma e ampliação do bolsão de embarque (lado Santos) – Custo: R$ 296 mil. Obra 
concluída em 14/05/2005; 

• fiscalização / supervisão das obras a serem implantadas no Rodoanel Mário Covas, 
Rodovias D. Pedro I e Carvalho Pinto, Estrada Velha de Santos (caminho do mar), 
Porto de São Sebastião, travessias Santos / Guarujá, Iguape / Juréia e Cananéia / Ilha 
Comprida – Custo: R$ 2.500 mil. Obra concluída em 01/02/2006; 

• aquisição de 2 embarcações tipo “ferry boat” para operar na travessia Santos / 
Guarujá e nas demais travessias sob jurisdição da DERSA – Custo: R$ 11.900 mil. 
Entregues em 23/02/2005 e 15/02/2006. 

 
DER: 

• serviços de conservação de rotina especial na SP-55, do km 214,9 ao km 148 e na SP-
61, do km 4,5 ao 21,8, numa extensão 54,15 km – Custo: R$ 1.095 mil. Obra concluída 
em 18/04/2006. 

 
 
TRANSPORTES METROPOLITANOS: 

• elaboração de projetos de arquitetura e engenharia de transportes, através de contrato 
assinado entre a EMTU e FUPAM/USP, com recursos estaduais de R$ 550 mil. 
Trabalhos concluídos com apresentação do Relatório Final em 30/05/2000; 

• Assinado em 01/12/2000 contrato entre a EMPLASA e a CPTM, para prestação de 
serviços técnicos especializados para elaboração do Plano de Adequação e 
Requalificação Urbanística das Áreas Impactadas pela implantação do VLT (Veículo 
Leve sobre Trilhos) da RMBS (Região Metropolitana da Baixada Santista) – Custo: R$ 
622 mil. Concluído em Março/2002. 

 
 
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS: 

1. melhorias no trevo do km 60 (Jardim Casqueiro da SP-150 – Custo: R$ 2.396 mil. 
Obra concluída em 31/05/2000; 
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2. implantação de passarela no km 64 da SP-150 – Custo: R$ 1.298 mil. Obra concluída 
em 31/03/1999; 

3. implantação do sistema de atendimento ao usuário no km 250 (Pista Oeste) da SP-055 
– Custo: R$ 1.253 mil. Obra concluída em 26/02/1999. 

 
 


