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TREMEMBÉ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2007-2010 
R$ 71.551.900,00 em 44 obras e ações 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 
Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha": 
 

• obras e serviços de motomecanização para recuperação do sistema de esgotos – 
Custo: R$ 2.697 mil. Obra concluída em 24/12/2009. 

 
• obras e serviços de instalação elétrica externa, reforma da cozinha construção de 

deposito pré tratamento no– Custo: R$ 597 mil. Obra concluída em 23/12/2008. 
 
Penitenciária “Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”: 
 

• obras e serviços de motomecanização para recuperação e adequação das lagoas de 
Estação de Tratamento de Esgotos – Custo: R$ 1.675 mil. Obra concluída em 
21/01/2009. 

 
• obras e serviços de execução da nova rede de esgotos e limpeza dos resíduos no 

entorno da unidade – Custo: R$ 197 mil. Obra concluída em 30/09/2007. 
 
Obra em execução: 
 

• construção de Penitenciária Feminina em Tremembé, na Rodovia Amador Bueno da 
Veiga, km 140,5 - Bairro do Una (SP-62) – Custo: R$ 43.040 mil. A obra está com 
27% executados e tem término previsto em 06/03/2011.  

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 136.860 litros de leite de Jan/2007 a Jun/2010 - Custo: R$ 174 mil, 
beneficiando 230 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
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• sendo recuperados 4,25 km das estradas TMN-338 e TMN-335 (2ª Fase) - Bacia 
Hidrográfica Litoral Norte – Custo: R$ 500 mil. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 461 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 109 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 

bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil e estão sendo atendidos 70 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 50 mil, já 
repassados R$ 29 mil em Jan a Jul. 

 
• Programa Renda Cidadã – atendeu 110 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 79 mil; 109 

famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 78 mil; 109 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 78 
mil e estão sendo atendidas 109 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 78 mil, já 
repassados R$ 45 mil de Jan a Jul. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

 
• construção de ponte sobre o Ribeirão da Serragem – Bairro do Rio Verde – Custo: R$ 

105 mil, repassados de Dez/2006 a Mar/2009. Obra concluída em 17/06/2009.  
 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: R$ 245 mil 

 
• 1.333,20 m² de pavimentação asfáltica, na Estrada Municipal Rodolpho de Bona, nas 

Chácaras Canaã e Nova Vida – Custo: R$ 95 mil, repassados em Jan/2010. Obra em 
licitação. 

 
• reurbanização da Praça Padre José Couto - Água Santa – Custo: R$ 150 mil, 

repassados em Jan/2010. Obra em licitação. 
 
Repasse de recurso programado: R$ 200 mil 
 



3   

• 5.095,00 m² de pavimentação asfáltica e implantação de 1.060,00 m de guias e 
sarjetas em vias do município – Custo: R$ 200 mil. 

 
 
DADE: (repasse de verba) – R$ 4.206 mil: 

 
• complementação da duplicação da Av. Luiz Gonzaga das Neves – Custo: R$ 1.129 mil, 

repassados em Fev/2008 a Mar/2009. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2007 foi concluída em Mai/2009. 

 
• reurbanização das Ruas São Francisco e Nossa Senhora da Glória – Custo: R$ 102 

mil, repassados em Nov/2006 e Jan/2008. A obra, realizada com recursos do Plano 
DADE/2005 foi concluída em Dez/2009. 

 
• restauração da antiga Estação Ferroviária – Custo: R$ 287 mil, repassados em 

Fev/2008 e Mar/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007 e está com 60% executados. 

 
• reurbanização do Centro Turístico – Custo: R$ 954 mil, repassados em Jan/2006, Mar 

e Jul/2007. A obra foi realizada com recursos do Plano DADE/2004. 
 

• reurbanização da Avenida Luiz Gonzaga das Neves, trecho Rua Maria do Carmo a 
Ponte do Córrego  – Custo: R$ 1.734 mil, já repassados R$ 719 mil em Jan/2010. A 
obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009 e está em 
licitação. 

 
Repasses de recursos programados: R$ 1.494 mil 
 

• obras para construção de Centro de Eventos, com 2.115,91 m² de área, localizado na 
Praça de Eventos Irineu Mancastropi– Custo: R$ 1.494 mil. A obra será realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010. 

EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 672 mil 
 
Reformas de escolas concluídas: 9 – R$ 354 mil: 
 
Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 2 – Custo: R$ 160 mil 
 

• EE Manuel Cabral – Custo: R$ 3 mil. 
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• EE/EMEF Comendador Teixeira Pombo – Custo: R$ 157 mil. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola concluída: 1 – Custo: R$ 318 mil: 
 

• EE/EMEF Profª Amália Garcia Ribeiro Patto – Custo: R$ 318 mil. Obra concluída em 
09/11/2009. 

 
Transporte Escolar: 
 

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

 
 
Distribuição de Material Escolar: 
 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 1.989 alunos em 2007, 1.744 
alunos em 2008 e 3.420 alunos em 2009 - Custos: R$ 120 mil. 

 
 
Programa Escola da Família: 
 

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 130 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola EE/EMEF Profª Amália Garcia Ribeiro Patto e EE Manuel 
Cabral. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil foram repassados em Nov/2008 para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

 
HABITAÇÃO: 
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CDHU: 3 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 34 mil  
 
CDHU: 50 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ 1.995 mil 

• Conjunto Tremembé B - 50 unidades, beneficiando 250 pessoas, em construção pelo 
Programa de Parceria com Municípios, na Rua Afonso Tereza de Jesus – Bairro 
Areão - Custo: R$ 1.995 mil. A obra está com 31,71% executados e tem término 
previsto em 30/12/2010.  

 
Convênio de Melhorias Habitacionais e Urbanas - (repasse de verba): 
 

• 696,61 metros lineares de galerias de águas pluviais no Bairro Flor do Campo – 
Custo: R$ 94 mil, repassados de Dez/2006 a Mar/2009. Obra concluída em 
13/03/2009. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
 
FEHIDRO: 
 

• contrato com o DAEE, para serviços de monitoramento hidrológico e gerenciamento 
das bacias hidrográficas dos Ribeirões da Serragem e Pirapitingui – Custo: R$ 148 
mil. Serviços concluídos em 10/12/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
 
SABESP: 
 

Obras concluídas – R$ 31 mil: 

• contratação de serviço de remanejamento de rede coletora de esgoto no município – 
Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 31/08/2008. 

• obras de ligações domiciliares de água em diverso locais do município – Custo: R$ 10 
mil. Obra concluída em 20/11/2007. 

• obras e serviços de ligações de esgotos em diversos locais do município – Custo: R$ 
10 mil. Obra concluída em 20/11/2007. 
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Obra programada – R$ 2.954 mil 

• implantação de sistema de esgotos sanitários nos bairros Padre Eterno, Canaã e Nova 
Vida – Custo previsto: R$ 2.954 mil. 

 
SAÚDE: 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura – custeio: Total: R$ 75 mil 
 

• Prefeitura – R$ 75 mil. 
 
 
Repasses concluídos para Prefeitura – investimento (2007-2010) – R$ 350 mil: 
 

• R$ 80 mil, repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação do Centro de Saúde. 
 

• R$ 70 mil, repassados em Jan/2008, para reforma e ampliação da Unidade Básica de 
Saúde. Obra concluída em 31/03/2009. 

 
• R$ 50 mil, repassados em Nov/2007, para construção e ampliação do ambulatório de 

DST/HI/AIDS. Obra concluída em 31/03/2009. 
 
• R$ 30 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de mobiliários e camas 

hospitalares. (adquiridos em Set/2008). 
 

• R$ 80 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos (adquiridos em 
Jun/2009). 

 
• R$ 40 mil, repassados em Jun/2008, para aquisição de uma ambulância (adquirida em 

22/Out/2008). 
 
 
Repasse programado para Prefeitura / entidades hospitalares – equipamentos: 
 

• R$ 80 mil, para aquisição de equipamentos. 
 
 
Programa Dose Certa: 
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• De 2007 a Dez/2009, foram repassados para o município R$ 659 mil em medicamentos 
e mais R$ 149 mil estão sendo repassados em 2010. 

 
Programa de Controle de Glicemia: 
 

• Prefeitura - R$ 76 mil foram repassados de 2007 a 2009 e mais R$ 20 mil estão sendo 
repassados em 2010 para custeio. 

 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 128 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
  
Obras concluídas: 
 

• recapeamento dos acessos da SPA-133/062 em Taubaté e Tremembé, numa extensão 
de 4,50 km – Custo: R$ 2.956 mil. Obra concluída em 30/12/2009. 

 
• implantação de dispositivo de obra de arte corrente e drenagem no km, 11,262 da SP-

123 (Rodovia Floriano Peixoto) – Custo: R$ 858 mil. Obra concluída em 30/12/2009. 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 
 

• recapeamento e recuperação de 5,10 km da vicinal Tremembé - SP-123 / Bairro São 
Miguel – Custo: R$ 2.393 mil. Obra concluída em 16/07/2010 (TBT). 

 
 
Obra em licitação: 
 

• recuperação de uma ponte no km. 4+200 da SPA-133/062, no trecho Estrada Velha - 
Tremembé – Custo Previsto: R$ 180 mil. Será feita nova licitação, pois na primeira 
não apareceu empresa interessada. 

 

OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 18.877.000,00 
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ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 

• construção de estações de tratamento de esgotos na Penitenciária 1 – Dr. Tarcizo 
Leonce Pinheiro Cintra, Presídio PEMANO e IRT de Tremembé – Custo: R$ 1.113 
mil. Obra concluída em 30/09/2001 e inaugurada em 14/03/2002. 

 
• reforma do alambrado que circunda a Unidade – Centro de Progressão Penitenciária 

– Custo: R$ 357 mil. Obra concluída em 02/08/2005. 
 
Equipamento: 
 

• fornecimento e instalação de equipamento de detecção de metais por Raio X na 
Penitenciária 1 – Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra – Custo: R$ 123 mil. 
Equipamento entregue em 09/03/2002. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 512.480 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 395 mil, 
beneficiando 230 famílias carentes no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 0,30 km da estrada rural TMN-224 - Custo: R$ 97 mil. A obra foi 
concluída em 06/11/2000. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 27 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 375 
crianças e adolescentes, 48 idosos, 91 portadores de deficiências e 389 famílias – 
Custo: R$ 424 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 mil em 2005 e R$ 50 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 
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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 – 90 famílias/mês 2001/2003 – R$ 154 mil; 90 famílias/mês 

em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 110 famílias em 2006 – R$ 79 
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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 3.657 mil 
 

• construção e instalação da sede da 5ª Cia. da Polícia Militar – Custo: R$ 294 mil, 
repassados de Set/2002 a Mai/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/1997. 

 
• pavimentação de vias públicas no Parque Vera Cruz, Rua São Vicente Paulo, Rua 

Terras Benvirá e Jardim Santana – Custo: R$ 417 mil, repassados  em Out/2005 e   
Mar/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003. 

 
• realização do carnaval na cidade – Custo: R$ 5 mil, repassados em Dez/1996. O 

evento foi realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996; 
 
• realização de evento – Festa Senhor Jesus – Custo: R$ 25 mil, repassados em 

Jun/1996. O evento foi realizado pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996; 
 
• construção do palco de eventos e reforma da Praça Geraldo Costa – Custo: R$ 176 

mil, repassados em Ago/1996 e Jan/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1996. A obra foi concluída em 31/12/1997; 

 
• reforma da estação ferroviária e sistema viário acesso ao Centro Turístico – Custo: 

R$ 141 mil, repassados em Dez/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1997. A obra foi concluída em 17/11/1998; 
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• construção de 6 quadras poliesportivas – Custo: R$ 180 mil, repassados de Ago/2002 
a Dez/2003. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998. 
A obra foi concluída em 25/02/2004; 

 
• urbanização e paisagismo na Av. Luiz Gonzaga das Neves – Custo: R$ 360 mil,  

repassados de Ago/1999 a Jun/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1998. A obra foi concluída em 01/12/2000; 

 
• obras de drenagem, pavimentação e recapeamento nas ruas: Souza Ribeiro, Poços de 

Caldas, Projetada, Inocêncio Lazarini e Hermes da Fonseca – Custo: R$ 614 mil, 
repassados de Fev a Set/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/1999. A obra foi concluída em 30/11/2001; 

 
• implantação de galerias de águas pluviais e recomposição do pavimento na Av. 

General Gabriel da Fonseca e Costa Cabral na Bacia do Foro Distrital – Custo: R$ 
705 mil, repassados em Nov/2001 e Jun/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2001. A obra foi concluída em 23/06/2003; 

 
• obras no anel viário e ciclovia – Custo: R$ 740 mil, repassados de Mai/2002 a 

Set/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2002. A 
obra foi concluída em 30/06/2005. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 1 (840 novas vagas) – R$ 325 mil 
 

• EMEF Profª Maria Dulce Davi de Paiva – 8 salas (840 novas vagas) – Custo: R$ 325 
mil. A obra foi concluída em 23/05/1995. 

 
Ampliação de Escola: 1 (420 novas vagas) – Custo: R$ 185 mil 
 

• EMEF José Inocêncio Monteiro – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 185 mil. 
Obra concluída em 13/11/2002. 

 
Reformas de Escolas: 19 - R$ 604 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 2 – Custo: R$ 101 mil: 
 

• EE Manuel Cabral – R$ 40 mil. Concluída em 05/12/2001; 
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• EE/EMEF Comendador Teixeira Pombo – R$ 61 mil. Concluída em 30/09/2005.  

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 315 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município (Profª Amália Garcia Ribeiro Patto, Manuel 
Cabral e Comendador Teixeira Pombo). 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 
 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na Rua Sete de Setembro, nº 
701, com recursos de R$ 108 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

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

 
FUNDAÇÃO FLORESTAL: 
 

• execução de reformas nas dependências do PIER e nas dependências da sede da 
Fundação Florestal – Custo: R$ 208 mil. A obra foi concluída em 27/04/2006. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• remanejamento de redes e ramais de esgoto – Custo: R$ 26 mil. A obra foi concluída 
em 12/02/2005. 

• urbanização e serviços complementares do Poço P.3, centro de reservação, casa de 
química, reservatório (100 m³), booster zona alta e linha de recalque do Poço P.3 – 
Custo: R$ 569 mil. A obra foi concluída em 14/08/2003. 
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• Perfuração de poço profundo P.3 no loteamento Flor do Campo – Custo: R$ 100 mil. 
A obra foi concluída em 11/05/2001. 

• Distribuição e implantação do sistema de abastecimento de água no Bairro Retiro 
Feliz – Custo: R$ 63 mil. A obra foi concluída em 03/03/1997. 

 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para a Prefeitura / entidades hospitalares (1995–2006) –obras /equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 50 mil em 30/09/2006, para aquisição de 1 equipamento de ultra som. 

• Prefeitura – R$ 50 mil em Fev/2005, para aquisição de equipamentos para área de 
saúde. 

• Prefeitura – R$ 118 mil em Dez/2003 para aquisição de equipamentos para Pronto 
Socorro. 

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de veículo para 
combate à dengue; 

• Prefeitura – R$ 50 mil em 31/12/1997, para reforma do Centro de Saúde. 

• Prefeitura – R$ 20 mil em 31/12/1996, para reforma do Centro de Saúde.  

• Hospital Bom Jesus – R$ 6 mil em Mar/2000 para investimento do programa de 
melhoria de assistência ao parto. 

 
Programa Saúde da Família - PSF (1995-2006 -custeio): 

• Prefeitura - R$ 585 mil. 

 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitales (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 85 mil; 
• Hospital Bom Jesus – R$ 60 mil 

 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 89 mil 
 

• Prefeitura – 1 entregue em 31/12/1997, 1 entregue em 31/12/2000 e mais 1 entregue 
em 29/12/2001. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 15 viaturas, sendo: 11 para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 425 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• reconstrução da ponte de concreto, no km 4,5 sobre o Ribeirão do Moinho – Custo: R$ 
191 mil. A obra foi concluída em 30/05/2000. 

 
• dispositivo de acesso no km 11,5 na SP-123 – Custo: R$ 162 mil. A obra foi concluída 

em 18/12/1997. 
 
 
 


