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SETE BARRAS 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 
R$ 38.807.300,00 - em 45 obras e ações 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 565.344 litros de leite de Jan/2007 a Jun/2010 - Custo: R$ 745 mil, 
beneficiando 906 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperação 6,00 km da estrada Guapiruvu no Bairro Guapiruvu (3ª Fase) – Custo: 
R$ 369 mil. Obra concluída em 24/01/2008. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 2 
 

• sendo implantadas 2 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem caberá a 
construção das cabeceiras. O Estado faz a doação das superestruturas, totalizando 12 
metros lineares – custo: R$ 76 mil.  

 
1. Estrada STB-236 (km 16), sobre o Córrego Três Barras no Bairro Guapiruvu - vão de 

6 metros. 
 

2. Estrada STB-236 (km 19,5), sobre o Ribeirão Felipe no bairro Guapiruvu - vão de 6 
metros. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 16 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 548 
crianças e adolescentes, 174 idosos, 40 portadores de deficiência, 710 famílias e 20 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 333 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 19 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 13 mil; 60 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
mil e estão sendo atendidos 60 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil, já 
repassados R$ 31 mil de Jan a Ago. 
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• Programa Renda Cidadã – atendeu 126 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 90 mil; 126 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 90 mil; 126 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 90 
mil e estão sendo atendidas 158 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 151 mil, já 
repassados R$ 74 mil de Jan a Ago. 

 
 
CULTURA: 
 
Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 
 
O Projeto Guri tem como objetivo resgatar a auto-estima dos adolescentes, utilizando a 
música como agente transformador. 

• Pólo de Sete Barras – Rua Júlio Prestes, 692 - Centro - em andamento 3 cursos 
(bandolim, percussão/bateria e violão), para 45 crianças e adolescentes. Foram gastos 
R$ 159 mil de Ago/2005 a Dez/2009 para pagamento de despesas de manutenção do 
Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
29/08/2005. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

• recuperação 18,30 km da estrada do Bairro Nazaré – Custo: R$ 297 mil. Obra 
concluída em 25/06/2010. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 3.085 mil 

• remodelação da praça São João Batista e construção do calçadão e boulevard na Rua 
José Carlos de Toledo – Custo: R$ 150 mil, repassados em Set/2009. A obra está com 
65% executados e com término previsto para 23/08/2010. 

• 9.896,59 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias de diversos bairros – 
Custo: R$ 500 mil, repassados em Mar/2008 e Nov/2009. A obra está com 87,2% 
executados. 

• implantação de centro de lazer no bairro Jardim Magario - Construção da Praça da 
Juventude – Custo: R$ 149 mil, repassados em Fev/2008 e Nov/2009. A obra está 
paralisada com 84,4% executados.  
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• execução de sinalização viária (horizontal, vertical e lombadas), em vias do município 
– Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008, A obra está paralisada com 86,9% 
executados. 

• 1.994,30 m² de pavimentação asfáltica, 704 m de guias e sarjetas nas ruas do bairro 
Ribeirão da Serra – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jul/2008. A obra está 
paralisada com 70,2% executados. 

• 14.072,20 m² de pavimentação asfáltica e de concreto em vias do Jardim Magário e 
Vila São João – Custo: R$ 650 mil, repassados em Fev/2008 e Out/2009. Obra 
concluída em 28/12/2009. 

• 4.366,57 m² de pavimentação afáltica e obras complementares na Rua Julio Prestes, 
no trecho da Rua Joaquim T. de Moraes e Rua 04 – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em 28/12/2009. 

• 5.227,20 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, drenagem e canalização na 
Estrada Municipal STB-344, Bairro Barra do Ribeirão da Serra – Custo: R$ 300 mil, 
repassados em Ago/2008 e Out/2009. Obra concluída em 28/12/2009. 

• 2.311,00 m² de pavimentação asfáltica, 688 metros lineares de guias e sarjetas na Rua 
6, Jardim Magário e Rua do Matadouro – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Jan/2009. Obra concluída em 10/07/2009. 

• 3.043,00 m² de pavimentação asfáltica, 656 m de guias e sarjetas e 8,76 m³ de 
sarjetões de concreto em vias do Jardim Magário e Centro – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Ago/2008. Obra concluída em 15/01/2009. 

• 1.512 m² de pavimentação asfáltica e 571 m de guias e sarjetas na Rua João Paulo dos 
Santos e Rua 2 – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 
30/10/2008. 

• obras de rede de iluminação pública em diversos bairros do município – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída em 30/10//2008. 

 
• 2.855,00 m² de pavimentação asfáltica em vias do bairro Barra do Ribeirão da Serra – 

Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2008. Obra concluída em 29/10/2008. 

• 9.085,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas do município 
– Custo: R$ 316 mil, repassados em Dez/2006 e Abr/2007. Obra concluída em 
04/05/2007. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 1.628 mil 
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Escola nova construída: 1 (105 novas vagas): R$ 349 mil 

• EE Aldeia Peguão/TY – 1 sala (105 novas vagas) – Custo: R$ 349 mil. Obra concluída 
em 03/05/2010. 

 
Reformas de escolas concluídas: 10 – R$ 1.279 mil 

 
• 2 na EE Mal Cordeiro de Faria – Custo: R$ 263 mil. Obras concluídas em 11/04/2007 

e 22/10/2008. 

• 3 na EE Profª Maria Santana de Almeida – Custo: R$ 837 mil. Obras concluídas em 
17/03/2009, 23/02/2010 e 22/06/2010. 

• EE Governador Armando de Salles Oliveira – Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 
21/05/2009. 

• 4 na EE Plácido de Paula e Silva – Custo: R$ 148 mil. Obras concluídas em 
26/06/2009, 08/07/2009, 10/03/2010 e 19/04/2010. 

 
Transporte Escolar: 

 
• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus, para transporte escolar – Custo: R$ 145 

mil. 
 
Repasse para APAE: 

• De 2007 a Jun/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 238 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 127 alunos. 

 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.190 alunos em 2007, 1.834 
alunos em 2008, 3.992 alunos em 2009 e 3.324 alunos em 2010 - Custos: R$ 173 mil. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Jun/2010 foram gastos R$ 313 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 2 escolas do município. 

 
 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 6 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 48 mil 

• Conjunto Habitacional Sete Barras Caprichando a Moradia - 6 unidades, 
beneficiando 30 pessoas, no Sítio Alto do Guapiruvu / Esperança / Joamar / 
Palmeiras, pelo Programa Parceria com associações e Cooperativas – Custo: R$ 48 
mil. Entregues em 30/12/2008. 

 
CDHU: 50 unidades habitacionais em andamento / 1 conjunto – Custo: R$ 2.148 mil 

• Conjunto Habitacional Sete Barras D - 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, na 
Estrada da Laranjeirinha, sendo construídas pelo programa de Parceria com 
Municípios – Custo: R$ 2.148 mil. A obra está com 2,48% executados e término 
previsto para 28/02/2011. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura – projeto executivo para implantação do aterro sanitário e 
sistema integrado de coleta de resíduos sólidos – Custo: R$ 42 mil. Projeto em 
andamento e tem término previsto para 30/11/2010. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
DAEE: 

• canalização do Córrego Cascudo, na Rua Dezoito / Trecho localizado no Jardim 
Nossa Senhora Aparecida – Custo: R$ 315 mil. Obra concluída em 30/12/2008. 

• canalização de Córrego Cascudo (Fase II), no Jardim Nossa Senhora Aparecida – 
Custo: R$ 160 mil. Obra concluída em 30/12/2009. 

SABESP: 
 
Obra em licitação: 

• obras complementares do Sistema de Esgotos Sanitários do Jardim Magário, Vila São 
João e Vila Soares – Custo: R$ 1.414 mil. 

 
Obra programada: 

• Estação Elevatória de Esgotos e Linha de Recalque Vila Ipiranga – Custo: R$ 200 mil. 
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SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

 
• De 2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 265 mil em medicamentos 

e mais R$ 82 mil estão sendo repassados em 2010. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 41 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 6 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

 
 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 146 mil. 
 
 
Repasses em andamento para Prefeitura (2007-2010) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 120 mil, já repassados R$ 18 mil em Jun/2010. 
 
 

 
Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares - equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Out/2007, para doação de 1 ambulância. 
 
 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura – R$ 511 mil, repassados de Mai/2006 a Mai/2008. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

 
• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 

R$ 79 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• restauração de 34,06 km da Vicinal Sete Barras - Eldorado – Custo: R$ 24.617 mil. 
Obra concluída em 15/05/2009. 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 25.990.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.738.698 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 1.455 mil, 
beneficiando 906 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4 km da estrada municipal STB-446 (1ª fase) - Custo: R$ 74 mil. Obra 
concluída em 09/11/1999; 

• recuperados 10,6 km das estradas municipais dos Bairros Laranjeirinha / 
Votuporanga / Itopamirim (2ª fase) - Custo: R$ 146 mil. Obra concluída em 
05/07/2004. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantada 1 ponte metálica, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 10 metros 
lineares – Custo: R$ 64 mil no Bairro Votupoca, sobre a vala de drenagem. Instalada 
em 23/06/2006. 

 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 

• adequação 3,88 km da estrada rural – Microbacias Ribeirão Três Barras - Custo: R$ 
144 mil. Obra concluída em 10/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 



 

8 

• celebrados 32 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 742 
crianças e adolescentes, 169 idosos, 116 portadores de deficiência e 389 famílias – R$ 
659 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 19 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 13 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 114 
famílias/mês em 2004 – R$ 83 mil; 114 famílias em 2005 – R$ 82 mil e 134 famílias em 
2006 – R$ 96 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 60,00/mês 
para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de até R$ 
100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a ações 
sócio-educativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a família, 
mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou 
permanecer no Programa. 

 
Repasses de recursos: 

• repasse de R$ 86 mil em Jan/1998 para reforma do Centro Comunitário. Obra 
concluída em 05/11/1998; 

• repasse de R$ 25 mil em Ago/2000 para adequação do prédio da 3ª Idade. A obra foi 
realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube mais R$ 2 mil e concluída em 
26/06/2001. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasses de recursos: R$ 127 mil 

• construção de uma ponte de concreto armado sobre o Ribeirão Laranjeiras – Custo: 
R$ 62 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube o canteiro 
e a sinalização e concluída em 18/11/1997; 

• recuperação das Rodovias Larajeirinha, Votupoca e Itopamirim – Custo: R$ 20 mil. A 
obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube a infra-estrutura e 
concluída em 11/09/2003; 

• alteamento de grade da estrada de acesso ao Bairro Pracatu – Custo: R$ 44 mil. Obra 
concluída em 11/09/2003. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 2.179 mil 

• aquisição e reforma de máquinas e equipamentos – Custo: R$ 1.556 mil. Em parceria 
com a Prefeitura a quem coube mais R$ 113 mil e entregue em 23/11/1999; 

• 6.275 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em 
vias urbanas – Custo: R$ 120 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a 
quem coube mais R$ 9 mil e concluída em 25/12/2000; 

• 17.000 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e canalização de córregos – 
Custo: R$ 383 mil. A obra foi realizada em parceria com a Prefeitura a quem coube 
mais R$ 17 mil e concluída em 12/04/2001; 

• 4.675 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Hum – Custo: R$ 120 mil. 
Obra concluída em 29/07/2002. 

 
FRV – Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (repasses de 
recursos): R$ 8.822 mil 

• recursos complementares para perenização da SP-139 – Custo: R$ 838 mil. Entregue 
em 15/06/2005; 

• recapeamento da estrada Conchal Branco que liga Sete Barras a Eldorado – Custo: 
R$ 328 mil. Obra concluída em 10/01/2005; 

• pavimentação de 12,5 km e construção de 3 pontes de concreto na SP-139 (fora do 
Parque Carlos Botelho) – Custo: R$ 4.343 mil. Obra concluída em 20/08/2004; 

• perenização da SP-139 (dentro do Parque Carlos Botelho) – Custo: R$ 2.699 mil. 
Obra concluída em 25/01/2004; 

• 7.375,58 m² pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 203 
mil. Obra concluída em 01/11/2002; 

• 15.808,15 m² pavimentação asfáltica, sarjetões de concreto, guias e sarjetas em vias 
urbanas – Custo: R$ 407 mil. Obra concluída em 26/10/2002. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Ampliações de escolas: 3 (735 novas vagas) - R$ 220 mil 

• EMEF Profª Elvira de Melo Souza – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 78 mil. 
Obra concluída em 19/10/1995; 
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• EE Plácido de Paula e Silva – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 75 mil. Obra 
concluída em 30/09/1999; 

• EMEF Profº Durval de Castro – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 67 mil. Obra 
concluída em 23/01/2004. 

 
Reformas em Escolas: 47 - R$ 1.377 mil 
 
Repasse para APAE: R$ 318 mil 

• Em 2002 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 318 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, para 
atendimento a 201 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 420 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 4 escolas do município. 

 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 4 veículos para transporte escolar – Custo R$ 253 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua José Lopes, nº 35, 
com recursos de R$ 45 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• reforma do ginásio de esportes Sebastião de Souza – Custo: R$ 35 mil. Obra concluída 
em 04/04/2006. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro na Rua Presidente Humberto 
Alencar Castelo Branco, 230. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 
7 microcomputadores – Custo: R$ 13 mil, proporcionando acesso gratuito à Internet. 
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HABITAÇÃO: 
 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 149 mil 

• 3.647 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas – Custo: R$ 149 
mil, repassados em Set e Nov/2006. Obra concluída em 21/02/2007. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Set/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura – canalização do Córrego Urbano – Custo: R$ 54 mil. Obra 
concluída em 10/11/1999; 

• contrato com o Vitae Civilis Instituto – diagnostico da ocupação e situação física das 
margens do Rio Ribeira do Iguape – Custo: R$ 17 mil. Obra concluída em 11/01/2000; 

• contrato com a Prefeitura – plano diretor de drenagem da área urbana – Custo: R$ 70 
mil. Obra concluída em 01/09/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• perfuração de poço tubular profundo no Bairro da Onça Parda – Custo: R$ 55 mil. 
Obra concluída em 30/12/2006. 

 
SABESP: 

• contratação de serviços para perfuração de poço tubular profundo no Bairro Ribeirão 
da Serra – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 26/08/2005; 

• fossa e filtro para 150 ligações, leito de secagem, tanque de contato, caixa reguladora 
de nível e caixa medidora de vazão (Ribeirão da Serra) – Custo: R$ 81 mil. Obra 
concluída em 01/11/2000; 

• rede coletora, ligações prediais e fossa filtros – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 
10/12/1999; 
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• implantação do reservatório de 50 m³ (Itopamirim) – Custo: R$ 15 mil. Obra 
concluída em 14/03/1997; 

• rede de distribuição de água, rede coletora e ligações de água e esgotos – Custo: R$ 
60 mil. Obra concluída em 28/11/1996; 

• execução de 2.147 m de rede coletora e 73 ligações prediais no Jardim Magário – 
Custo: R$ 73 mil. Obra concluída em 19/03/1996; 

• execução de 1.012 m de rede coletora e 50 ligações prediais de esgotos (Ribeirão da 
Serra) – Custo: R$ 43 mil. Obra concluída em 05/03/1996; 

• implantação do reservatório apoiado de concreto de 150 m³ (Ribeirão da Serra) – 
Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 01/08/1995; 

 
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DE SANEAMENTO E ENERGIA: 

• reconstrução de duas pontes em concreto armado na estrada STB-420 (km 16) e 
Estrada Formosa com o Rio Dois Irmãos – Custo: R$ 193 mil. A obra foi realizada em 
parceria com a Prefeitura a quem coube o serviço de terraplanagem e concluída em 
22/04/2000. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 15 mil em Jun/1997 para reforma; 

• Prefeitura – R$ 99 mil em Ago/1997 para saneamento rural; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Dez/1998 para implantação do sistema de abastecimento 
de água em 119 residências; 

• Prefeitura – R$ 115 mil em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para o Hospital 
São João; 

• Prefeitura – R$ 200 mil em Dez/1998 para conclusão do Hospital Municipal. 
 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 14 mil em Ago/2005; 
 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
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Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.444 mil; 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 

• Prefeitura – 4 (entregue em 1996, 1997, 2001 e 2003). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 9 viaturas na região: 4 para a Polícia Civil e 5 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 180 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• restauração de galerias no km 11,88 e km 13,77 na SP-139, trecho Sete Barras – 
Registro – Custo: R$ 209 mil. Obra concluída em 28/07/2002. 
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