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TUPÃ 
OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 2011-2014 

 
 
DESENVOLVIMENTO ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA:  

CEETPS:  

Em andamento:  

• Obra de Construção do Laboratório de Biologia, Auditório e Adaptações na ETEC 
Profº Massayuki Kawano – Custo: R$ 1.508 mil, obra com 82,10% executados e 
término previsto para 30/07/2011, mais R$ 128 mil em equipamentos pagos em 
Dez/2009.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 156.300 litros de leite em Jan/2011 - Custo: R$ 209 mil, beneficiando 
3.174 famílias carentes no último mês.  

 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 3 
crianças e adolescentes, 1 idoso, 1 migrante e 1 pessoa de outros seguimentos da 
população – Custo: R$ 398 mil.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 183 famílias/mês em 2011 - R$ 168 
mil, repassados R$ 81 mil de Jan a Jun.  

 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidas 372 bolsistas/mês em 2011 – R$ 320 mil, 
repassados R$ 141 mil de Jan a Jun.  

 

Repasse de recursos – R$ 50 mil:  

• Foram repassados R$ 50 mil em Fev/2011 para APAE do Município de Tupã.  
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CULTURA:  

Polo do Projeto Guri (em andamento):  

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

• Polo de Tupã, Rua Bezerra de Menezes, 215 - em andamento 3 cursos: violão, 
percussão e canto / coral para 117 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 182 mil 
para pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc., pagos de Jul/2006 a Set/2010. O Polo iniciou suas atividades em 
03/07/2006.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 378 mil  

Reformas de Escolas em execução: 2 – R$ 378 mil  

• EMEF Profº Altino Martinez – Custo: R$ 132 mil. Obra com 95% executados e 
término previsto para 20/07/2011.  

 

• EE Profº Gino Bolognesi – Custo: R$ 246 mil. Obra com 96% executados e tem 
término previsto em 20/07/2011.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011 foram gastos R$ 54 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 7 escolas do município.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 54 unidades habitacionais / 3 conjuntos – R$ 2.493 mil  

• Conjunto Tupã F com 22 unidades, beneficiando 110 pessoas, sendo construído pelo 
Programa Parceria com o município – Custo: R$ 1.019 mil. Obra concluída e será 
entregue em 01/Jul/2011;  
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• Conjunto Tupã G com 12 unidades, beneficiando 60 pessoas, sendo construído pelo 
Programa Parceria com o município – Custo: R$ 607 mil. Obra concluída e será 
entregue em 01/Jul/2011;  

 

• Conjunto Tupã H com 20 unidades, beneficiando 100 pessoas, sendo construído pelo 
Programa Parceria com o município – Custo: R$ 867 mil. Obra concluída e 
seráentregue em 01/Jul/2011.  

 

Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• Programada e execução de obras de equipamento social e comunitário (para 
conclusão do centro comunitário) – Custo: R$ 40 mil.  

 

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA:  

Fórum  

• ampliação e reforma do prédio do Fórum – Custo: R$ 1.151 mil, obra com 97,89% 
executados. Para contemplar serviços não previstos no projeto original, entre os quais 
pintura, adequações no prédio existente e serviços externos, a Prefeitura irá realizar 
novo processo licitatório para executar os serviços necessários para a entrega da 
obra.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• foram repassados - R$ 220 mil em Jan/2011, recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 caminhão para coleta seletiva.  

 

• sendo repassados - R$ 350 mil para Centro de Triagem de Resíduos da Construção 
Civil, já repassados R$ 42 mil em Jun/2011, com recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, término previsto em Dez/2011.  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  
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Convênios SEP (repasse de recursos) – R$ 2.100 mil.  

• execução de obras de reforma e adequação de uma piscina municipal, localizada à 
Rua Iporãs, no Centro, com recursos no valor de R$ 150 mil, pagos em Nov/2010, 
obra com 78% executados e tem término previsto em Mai/2012;  

 

• execução de obras para reforma e adequação da Praça Ruy Barbosa, com área de 
6.672,25 m², localizada entre a Avenida Tapuias, Rua Nhambiquaras, Rua 
Tupinambaranas, com divisa para a área de propriedade da Ferroban, com recursos 
no valor de R$ 200 mil, pagos em Jun/2010, obra com 54% executados e tem término 
previsto em Mai/2012;  

 

• Execução de reforma e ampliação de Ginásio de Esportes, localizado à Rua Romeu 
Manoel dos Santos, esquina com a Rua Benedito Costa, Vila Santa Rita de Cássia, no 
município de Tupã - SP, conforme plantas e memoriais, com recursos no valor de R$ 
180 mil, pagos em Dez/2010, obra com 64% executados e tem término previsto em 
Abr/2012;  

 

• Abertura de Av. interligando o Jd. Chácara Veline ao CH Cônego Eduardo Rebouças 
de Carvalho – Custo: R$ 380 mil, pagos em Fev/2008 e Ago/2009, obra concluída em 
06/05/2011;  

 

• 12.387,36 m² de pavimentação asfáltica, 3.007,93 m de guias e sarjetas e implantação 
de galeria de águas pluviais, em via urbana do município – Custo: R$ 420 mil, obra 
concluída em Mai/2011;  

 

• 650,95 m² de Reforma e ampliação de velório municipal, com recursos no valor de R$ 
200 mil, pagos em Ago/2008, obra concluída em Mai/2011;  

 

• reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso, localizado à Avenida 
Domingos Costa Lopes, 1025, no Jardim Itaipu, com recursos no valor de R$ 300 mil, 
pagos em Jan e Nov/2010 e concluída em 17/02/2011;  
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• Construção de Centro Comunitário, com área construída de 184,20 m², localizado em 
uma área de 3.509,53 m², entre as Ruas Rinópolis, Almirante Barroso, Iacri e Bauru, 
Bairro Jardim Amambi, com recursos no valor de R$ 100 mil, pagos em Jun/2010, 
obra concluída em Abr/2011;  

 

• execução de obras para reforma e adequação da Praça Dom Bosco, com área de 
8.133,13 m², localizada entre a Rua Guaranis, Rua Mandaguaris, Rua Caetés e a Rua 
Tapajós, Centro, com recursos no valor de R$ 170 mil, pagos em Jun/2010, obra 
concluída e inaugurada em Nov/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses em andamento para AME – custeio:  

• R$ 8.547 mil, repassados R$ 2.927 mil de Jan a Jun/2011.  
 

Repasses Santa Casa, para custeio em andamento:  

• Pró Santa Casa – R$ 210 mil, já repassados R$ 140 mil de Fev a Jun/2011.  
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio – R$ 26 mil:  

• Hospital São Francisco de Assis - Tupã – R$ 1 mil de Out/2010 a Jan/2011;  
 

• Santa Casa – R$ 25 mil de Set/2009 a Jun/2011.  
 

 

Programados repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio:  

• APAE – R$ 20 mil;  
 

• Casa da Criança de Tupã – R$ 84 mil.  
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SEGURANÇA:  

Polícia Militar  

• Entrega de 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
 

Polícia Civil  

• Complexo da Polícia Civil - (Unidades: Primeiro Distrito Policial, Delegacia de 
Defesa da Mulher, Delegacia Participativa, Plantão Policial, Delegacia de 
Investigações Gerais (DIG), Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) e 
Núcleo Especial Criminal (NECRIM). A Prefeitura responsável pela licitação, assinou 
contrato com a empresa Construtora Carvalho Ltda. – Custo R$ 3.085 mil. OIS 
iniciada em 19/01/2012.  

 

TURISMO:  

DADE: (repasse de verba) – R$ 3.905 mil  

• execução de obras de Implantação da 1ª Etapa do Centro de Eventos Multiuso, 
localizado no recinto "Otávio Barros Castanheira", na Vicinal do Picadão (TUP-160), 
ao lado da EXAPIT – Custo: R$ 2.109 mil, pagos R$ 843 mil em Dez/2010, Obra 
sendo realizada com recursos do Plano DADE 2010, com 3% executados e tem 
término previsto para 07/12/2012.  

• Construção / reforma do Espaço das Artes – Custo: R$ 1.796 mil, pagos R$ 1.257 mil 
em Jan/2010 e Mai/2011, Obra sendo realizada com recursos do Plano DADE 2009, 
com 3% executados e em término previsto para 13/12/2012.  

 

DER  

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-284 do km 447,238 ao 
km 500,000, inclusive implantação de rotatória no acesso a Quatá (km 498,219) e 
adequação do dispositivo do Bairro Brumado (km 478,400) – Custo: R$ 56.044 mil. A 
obra foi realizada em 2 lotes. O 1º lote – Custo R$ 30.763 mil. O 2º lote – Custo R$ 
25.281 mil, concluídos em 13/12/2011. A obra beneficia municípios da região (Assis, 
Paraguaçu Paulista e Quatá (ASS). 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.921.451 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 2.349 mil, 
beneficiando 3.174 famílias carentes no último mês.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• foram recuperados 5,10 km da Estrada Rural da 5ª fase - PSAA-1173/07, Bairro 
Pitangueiras - TUP-030/Dom Quixote - TUP-307 - Custo: R$ 331 mil. Obra concluída 
em 16/11/2007.  

 

Programa de Ponte Metálica:  

• implantada 1 ponte metálica na Estrada da Fazenda Cascata - sobre o Córrego 
Venâncio, em convênio com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. 
O Estado doou a superestrutura, num total de 12 metros lineares – Custo: R$ 76 mil.  

 

Repasses:  

• Foram repassados para Prefeitura recursos no valor de R$ 120 mil, para aquisição de 
equipamentos agrícolas em 31/12/2007.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 21 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 727 
crianças e adolescentes, 362 idosos, 221 famílias e 68 migrantes – Custo: R$ 1.300 
mil.  
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• Programa Renda Cidadã – 110 famílias/mês em 2007 - R$ 79 mil; 110 famílias/mês 
em 2008 - R$ 79 mil; 110 famílias/mês em 2009 - R$ 79 mil; 141 famílias/mês em 2010 
- R$ 97 mil.  

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2007 – R$ 72 mil; 
100 bolsistas/mês em 2008 – R$ 72 mil; 100 bolsistas/mês em 2009 – R$ 72 mil; 100 
bolsistas/mês em 2010 – R$ 84 mil.  

 

Repasse de recursos – R$ 172 mil:  

• Foram repassados R$ 48 mil em Jan/2008 para compra de veículos para Transportar 
crianças da Entidade Casa Abrigo da Criança do Município de Tupã.  

 

• Foram repassados R$ 59 mil em Nov/2009, para aquisição de Computador, 
Impressora, Máquina de Lavar – Assistência Social e Cultura da Assembléia de Deus.  

 

• Foram repassados R$ 5 mil em Mar/2009, para aquisição de equipamentos.  
 

• Foram repassados R$ 30 mil em Dez/2010 para Associação de Assistência Social 
Joana D´Arc do Município de Tupã, aquisição de equipamentos.  

 

• Foram repassados R$ 30 mil em Dez/2010 para Instituição Casa dos Velhos do 
Município de Tupã, aquisição de equipamentos.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP (repasse de recursos) – R$ 1.00 mil.  

• Passeio e Mobiliário Urbano da Praça Linear da Rua Estados Unidos (margeando a 
linha férrea), no trecho entre a Avenida Dracena e a Rua Brasil, com recursos no 
valor de R$ 120 mil, obra concluída em Out/2010;  

• 5.446,83 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil, obra 
concluída em 02/09/2008;  
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• 9.090,91 m² de pavimentação asfáltica em vias do Jardim Jaçanã – Custo: R$ 150 mil, 
obra concluída em 09/10/2008;  

• Construção do Centro Comunitário – Custo: R$ 150 mil, pagos em Ago/2008 e 
concluído em 08/03/2009;  

 

• 4.518,90 m² de pavimentação asfáltica, 905,23 m de guias e sarjetas, 59,42 m³ de 
sarjetões e outros serviços preliminares em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil, pagos 
em Fev/2008 e concluída em 12/12/2008;  

 

• 4.265,07 m² de Infraestrutura urbana que possibilita a interligação do Jardim Jaçanã 
e complexo da CAMP – Custo: R$ 120 mil, pagos em Fev/2008, concluída em 
12/12/2008;  

 

• 2.364,03 m² de pavimentação asfáltica, 771,86 m de guias e sarjetas e implantação de 
galeria de águas pluviais, em vias urbanas do Bairro Vista Alegre – Custo: R$ 80 mil, 
pagos em Fev/2008, concluída em 08/04/2009;  

 

• 2.824,54 m² de pavimentação asfáltica, implantação de galeria de águas pluviais e 
remoção de 2.824,54 m² de pavimentação com paralelepípedos existentes, em vias 
urbanas do município, com recursos no valor de R$ 80 mil, concluída em 09/02/2010;  

 

• 3.993,47 m² de pavimentação asfáltica, com 2,80 cm de espessura, 1.934,64 m de 
guias e sarjetas extrusadas, com recursos no valor de R$ 100 mil, obra concluída em 
2/10/2010;  

 

DADE: (repasse de verba) – R$ 4.374 mil  

• Construção do Parque do Atleta e Parque Linear – Custo: R$ 1.619 mil. A obra está 
sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008, concluída em 
23/08/2010;  

• pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito – Custo: R$ 376 mil, repassados de 
Out a Dez/2004 e Fev/2005. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos 
do Plano DADE/2004, entregue em 28/03/2009;  
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• recapeamento asfáltico na área central da cidade - Custo: R$ 404 mil, repassados de 
Jul a Nov/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2005, obra concluída em 05/02/2009;  

• obras e restauração do Solar Luiz de Souza Leão – Custo: R$ 542 mil, já repassados 
R$ 18 mil em Dez/2006. A obra está sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2006, obra concluída em 30/12/2009;  

• implantação de sinalização turística - Custo: R$ 833 mil. Obra sendo realizada com 
recursos do Plano DADE 2005, obra concluída em 30/12/2009;  

• 2ª etapa do recapeamento das ruas centrais da cidade – Custo: R$ 600 mil, realizada 
com recursos do Plano DADE 2006, obra concluída em 30/01/2010;  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 4.619 mil  

Reformas de Escolas concluídas: 26 – R$ 3.443 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 5 – R$ 1.176 mil  

• EE Maestro Nelson de Castro – Custo: R$ 174 mil. Obra concluída em 18/07/2007.  
 

• EE Profº Sebastião Teixeira Pinto – Custo: R$ 174 mil. Obra concluída em 
31/05/2007.  

 

• EE Profª Helena Pavanelli Porto – Custo: R$ 156 mil. Obra concluída em 25/05/2007.  
 

• EE Profª Esther Veris Cerpe - Custo: R$ 353 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  
 

• EE Profº Anísio Carneiro - Custo: R$ 319 mil. Obra concluída em 25/08/2009.  
 

Transporte Escolar:  

• Foram entregues 2 veículos micro-ônibus, para o transporte de estudantes, no valor de 
R$ 291 mil.  
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Repasses para APAE:  

• De 2007 a 2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.141 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 645 alunos com deficiências que impossibilitam frequentar classes 
regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De 2007 a 2010 foram gastos R$ 752 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 6 escolas do município.  

 

ENSINO SUPERIOR:  

• Obra com 614 m² para construção de 1 biblioteca padrão no Campus Experimental de 
Tupã – Custo: R$ 1.392 mil, obra concluída em 30/12/2010.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 135 unidades habitacionais concluídas/ 1 conjunto – R$ 9.099 mil  

• Conjunto Tupã E com 135 unidades, beneficiando 675 pessoas, sendo construído pelo 
Programa Parceria com o município – Custo: R$ 9.099 mil. Obra concluída em 
16/10/2009.  

 

CDHU: 5 unidades habitacionais entregues pelo Sistema de Carta de Crédito - R$ 173 mil.  

Melhorias Habitacionais e Urbanas – R$ 869 mil:  

• 1.620 m² de obras de infraestrutura, drenagem, calçadas, guias e sarjetas – Custo: R$ 
688 mil, repassados de Nov/2008 a Ago/2009. Obra concluída em 13/08/2009.  

 

• 31.113 m² de obras de infraestrutura e recapeamento asfáltico – Custo: R$ 181 mil, 
repassados de Nov/2008 a Ago/2009. Obra concluída em 10/08/2009.  

 

JUSTIÇA:  
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Fundação CASA:  

• celebrado convênio com a Associação Bethel de Tupã para atendimento a 65 
adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 258 mil, repassados de 
Jul/2006 a Jun/2008. Vigência: 01/07/2006 a 30/06/2008.  

 

• celebrado convênio com a Prefeitura para atendimento a 50 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 60 mil de Ago/2008 a Jun/2009. Vigência: 
01/06/2008 a 31/05/2010.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• foram repassados - R$ 268 mil em Jul/2008, recursos do FECOP – Fundo de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 Pá Carregadeira.  

 

FEHIDRO :  

• projeto destinado a melhoria de estrada rural de forma a conter a velocidade das 
águas pluviais – córregos São Martinho e Santa Maria – Custo: R$ 129 mil, concluída 
em 18/06/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP  

Obra concluída – R$ 1.739 mil:  

• Perfuração de poço tubular profundo P.30, com 240 m de profundidade – Custo: R$ 
183 mil, concluída em 20/03/2009.  

 

• 681 m de rede de distribuição de água, 900 ligações domiciliares de água, 1.605 m de 
rede coletora de esgotos e 900 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 637 mil. 
Obra, iniciada em 24/07/2006 e concluída em 08/06/2009.  
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• Execução de obras para remanejamento de rede de distribuição de água, integrantes 
do sistema de abastecimento – Custo: R$ 606 mil. A obra, iniciada em 24/07/2006 e 
concluída em 30/11/2009.  

 

• Execução das obras de ampliação e adequação da estação elevatória de esgotos/linha 
de recalque – Custo: R$ 313 mil. A obra foi concluída em 29/12/2010.  

 

SAÚDE:  

AME - repasses para investimentos concluídos – R$ 5.542 mil:  

• R$ 3.201 mil, pagos de Jun a Ago/2008, para implantação da AME, inicio das 
atividades em 15/06/2010.  

 

• R$ 2.341 mil, pagos em Mar e Abr/2009, para aquisição de equipamentos, os de 
informática e climatização foram adquiridos em 15/05/2010.  

 

Repasses concluídos para AME – custeio: 

• R$ 340 mil repassados em Set/2008.  
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para custeio – R$ 4.217 mil:  

• APAE – R$ 55 mil, pagos em Jun/2009 e Jun/2010, para custeio;  
 

• Hospital São Francisco de Assis – R$ 455 mil de Mai/2008 a Abr/2009, para custeio 
Pró Santas Casas 2;  

 

• Hospital São Francisco de Assis – R$ 44 mil em Jun/2007;  
 

• Santa Casa – R$ 1.443 mil de 2007 a 2009, para custeio Pró Santas Casas 2;  
 

• Santa Casa – R$ 595 mil em 2007 e 2009;  
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• Sociedade Beneficente São Francisco de Assis de Tupã – R$ 1.409 mil de 2007 a 
2010, para custeio Pró Santas Casas 2;  

 

• Casa da Criança de Tupã – R$ 216 mil repassados de 2007 a 2010.  
 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares para investimentos – R$ 2.013 mil:  

• APAE – R$ 55 mil em Mai/2008, para aquisição de 1 veículo, adquirido em 
24/07/2008;  

 

Hospital São Francisco de Assis – R$ 302 mil:  

� R$ 221 mil em 2008 e 2009, aquisição de equipamentos, adquiridos em 20/12/2008;  
 

� R$ 50 mil em Mai/2008, aquisição de equipamentos, adquiridos em 09/09/2008;  
 

� R$ 31 mil em Mai/2008, aquisição de equipamentos, adquiridos em 09/06/2008;  
 

• Prefeitura – R$ 450 mil:  
 

� R$ 100 mil em Jan/2008, para construção de 1 canil e gatil municipal, obra concluída 
em 21/07/2008;  

 

� R$ 50 mil em Nov/2007, para reforma e adequação do PAS, obra concluída em 
24/07/2008;  

 

� R$ 50 mil em Nov/2007, para reforma da unidade de Saúde da Família, obra 
concluída em 25/07/2008;  
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� R$ 250 mil em Jun/2010, para construção de Posto Saúde da Família, obra concluída 
em 31/12/2010;  

 

• Santa Casa – R$ 1.206 mil:  
 

� R$ 460 mil para reforma e ampliação de UTI e Centro Cirúrgico, obra concluída em 
31/12/2010.  

 

� R$ 130 mil para aquisição de microcoscópio cirúrgico com lentes e acessórios, obra 
concluída em 31/12/2010.  

 

� R$ 30 mil em Jun/2010, para aquisição de equipamentos, adquiridos em 31/12/2010;  
 

� R$ 66 mil em Mai/2008, para aquisição de equipamentos, adquiridos em 25/07/2009;  
 

� R$ 250 mil em Fev/2009, para aquisição de equipamentos, adquiridos em 31/08/2009;  
 

� R$ 120 mil em Jan/2008 para reforma da cozinha, obra concluída em 20/02/2008;  
 

� R$ 150 mil em Nov/2007, para reforma e adequação do PAS, obra concluída em 
24/07/2008.  

 

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 1.411 mil em medicamentos.  
 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 317 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA:  



16 

• Entrega de 13 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 10 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 509 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue em 30/05/2008 uma viatura de resgate, no valor de R$ 100 mil.  
 

Polícia Técnico Científica:  

• Construção de novas instalações para as equipes de Perícias Criminais e Perícias 
Médico Legais – Custo: R$ 1.184 mil. Obra concluída em 29/11/2008.  

Polícia Militar:  

• Conclusão da Edificação para sediar a 2ª Cia do 9º BPMI – Custo: R$ 159 mil, obra 
concluída em 30/03/2010.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Programa Pró-Vicinal - I:  

• 18 km de recapeamento da vicinal SPV-052 – Quatá (22,5km) – Tupã (18km) 
(Passíveis de Estadualização) – Custo: R$ 3.564 mil. Obra concluída em 26/06/2008.  

 

Programa Pró-Vicinal - II:  

recuperação de 20 km de vicinais - Custo: R$ 3.840 mil. Obra concluída em 30/03/2009.  

• Vicinal que liga Tupã a Arco Iris – 9 km de extensão (concluída) – R$ 1.728 mil.  

• Vicinal HER 030 Herculãndia divisa com Tupã (Varpa) – 11 km de extensão 
(concluída) – R$ R$ 2.112 mil.  

 

Programa Pró-Vicinal III:  

recuperação de 19,5 km de vicinais - Custo: R$ 4.836 mil. Obra concluída em 
08/07/2010.(QTN)  
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• vicinal TUP 390 – TUP 040 - Varpa, com 10 km de extensão, (100% executados) – R$ 
2.480 mil;  

 

• vicinal TUP 010 – Tupã divisa Herculândia/Juliândia, com 9,5 km de extensão, (100% 
executados) – R$ 2.356 mil;  

 

 

 

DAESP:  

Obra concluída:  

• Recapeamento asfáltico dos sistemas de pistas, pátio e acessos. Vicinal Tupã/Arco Iris, 
km 4 – Tupã – Custo: R$ 1.581 mil, obra concluída em – 13/09/2009.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 65.428.200,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 5.677.962 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 3.872 mil, 
beneficiando 3.174 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 8,90 km da estrada rural  TUP -448/444/346 e 160/250 – 1ª e 2ª fase - 
Custo: R$ 111 mil. Obra concluída em 09/08/1998. 

 
• recuperados 4,85 km da estrada rural TUP-355/496 - 3ª fase - Custo: R$ 88 mil. Obra 

concluída em 04/09/2000. 
 

• recuperados 6 km da estrada rural do Bairro Monteiro – 4ª fase - Custo: R$ 380 mil. 
Obra concluída em 23/10/2006. 

 
Programa Microbacias: 
 

• recuperados 4 km de estradas rurais Microbacia Bairro Pitangueiras – Custo: R$ 220 
mil. Obra concluída em 07/03/2006. 

 
• recuperados 4,46 km de estradas rurais Microbacia Bairro Sete de Setembro – Custo: 

R$ 217 mil. Obra concluída em 16/10/2006. 
 
Programa de Ponte Metálica: 
 

• Em 22/03/2006 foi implantada 1 ponte metálica na estrada da Fazenda Santa Estela -  
sobre o Córrego São Martinho, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou a superestrutura, num total de 8 metros 
lineares – Custo: R$ 51 mil. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
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• celebrados 86 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
5.408 crianças e adolescentes, 1.380 idosos, 193 portadores de deficiências, 503 
famílias, 229 migrantes e 192 pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 
3.800 mil. 

 
• Foram repassados para Prefeitura e entidades sociais do município, recursos no valor 

de R$ 276 mil: 
 

� Casa Abrigo da Criança – R$ 24 mil, repassados em Ago/2004 para construção de 
sala e almoxarifado. 

 
� Prefeitura – R$ 60 mil, repassados em Ago/2004 para construção / manutenção de 

equipamentos sociais; 
 
� Prefeitura – R$ 15 mil, repassados em Abr/2004 para construção de lavanderia na 

Casa Abrigo da Criança. 
 
� Prefeitura – R$ 32 mil, repassados em Out/2003 para reforma do prédio da 

Associação de Assistência Social Joana D’Arc. 
 
� Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Jun/1998 para construção do Centro 

Comunitário; 
 

� Prefeitura – R$ 95 mil, repassados em Jun/1998 para ampliação e custeio da 
Creche; 

 
� Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Jun/1998 para reforma geral do recanto do 

Idoso. 
 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 100 bolsistas/mês em 2005 e 100 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 72 mil em 2005 e R$ 72 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 160 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$ 
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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. 

 
Repasse para a Apae: 
 

• De 1995 a 1997 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 97 mil, para 
atendimento a 814 portadores de deficiência. 

 
 
CULTURA: 
 

• construção de espaço para eventos e apresentações ao ar livre – Custo: R$ 56 mil, 
repassados em Mar/1999. 

 
• eventos culturais sobre os 500 anos do Brasil.  O 1º com 60 gravuras inéditas de Jose 

Lanzelotti pertencente ao acervo do M.H.P. Índia Vanuire bem e o 2ª com acervo do 
MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia) e a semana do índio também contou com 
outras atividades tais como: oficinas de licoco adornos indígenas, apresentações 
musicais, danças etc. O público visitante neste período foi de 10.000 pessoas – Custo: 
R$ 40 mil, repassados em Jul/2000. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 

• construção de dissipador e galeria no Conjunto Habitacional Eduardo Rebouças de 
Carvalho – Custo: R$ 74 mil. Obra concluída em 19/10/2006. 

 
• construção de galeria na Vila São Jorge - J Teixeira – Custo: R$ 245 mil. Obra 

concluída em 06/06/2003. 
 

• construção de ponte no Bairro Afonso XIII – Custo: R$ 102 mil. Obra concluída em 
08/04/2003. 

 
• construção de 02 galerias de águas pluviais e 3 caixas de inspeção no Conjunto 

Habitacional Eduardo Rebouças de Carvalho. – Custo: R$ 115 mil. Obra concluída 
em 17/04/1998. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
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CEETPS: 
 
Implantação de ETEC: 
 

• celebrado em 09/09/2005, convênio entre o CEETPS e a Prefeitura, para a 
implantação de 1 escola técnica (ETE) no prédio do antigo CEFAM, na Rua Bezerra 
de Menezes, 215 – Vila Independência, cedido pela Secretaria da Educação. Coube ao 
município a adequação dos laboratórios, reparos e pintura no prédio e adequação das 
instalações elétricas e hidráulicas e ao Estado a aquisição de equipamentos e 
mobiliários – Custo do Estado: R$ 208 mil. A ETE oferece os cursos de Ensino 
Técnico em Administração (40 vagas) e Ensino Técnico em Enfermagem (40 vagas), 
no período noturno. As aulas iniciaram em Set/2005 e assinado o decreto de 
implantação número 50.621 em 30/03/2006. 

 
• implantação de classe descentralizada da ETEC Amim Jundi de Osvaldo Cruz na 

Praça da Bandeira, nº 800 – Centro - Tupã. A Prefeitura realizou a reforma do prédio 
e o Estado adquiriu mobiliários e equipamentos de laboratório – Custo R$ 222 mil. A 
unidade está oferecendo o curso de Auxiliar de Enfermagem com 30 vagas. 

 
 
IPT: 
 

• recuperação do Córrego Rebouças para implantação do Parque Ambiental – Custo: 
R$ 50 mil, repassados em Jun/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasse de recursos): 
 

• 54.911,46 m² de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais em vias dos 
bairros periféricos – Custo: R$ 700 mil, repassados em Jun e Out/2002. Obra 
concluída em 30/09/2006. 

 
• construção de sanitário público – Custo: R$ 30 mil, repassados em Jul e Out/2002. 

Obra concluída em 17/12/2002. 
 
• construção de velório municipal no Distrito de Parnaso – Custo: R$ 35 mil, 

repassados em Jun e Out/2002. Obra concluída em 26/10/2002. 
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• implantação de uma cancela automática no cruzamento da Av. Tabajara com os 
trilhos da Ferroban – Custo: R$ 60 mil, repassados em Mai/2002. Concluído em 
26/09/2002. 

 
• 22.188,40 m² pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Antonio Pereira 

Gaspar – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul e Dez/2000. Obra concluída em 
25/12/2000. 

 
• construção de viaduto – Custo: R$ 404 mil, repassados em Mar/2000. Obra concluída 

em 08/06/2000. 
 

• 17.970 m² de pavimentação, guias e sarjetas, iluminação pública, ligação de água e 
esgoto no Distrito Industrial – Custo: R$ 475 mil, repassados em Mar/2000. Obra 
concluída em 20/04/2000. 

 
• 73.300 m² de pavimentação em bairros de baixa renda – Custo: R$ 500 mil, 

repassados em Mar/2000. Obra concluída em 12/05/1999. 
 
DADE: (repasse de verba): R$ 1.081 mil  
 

• pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito – Custo: R$ 376 mil, repassados de 
Out a Dez/2004 e Fev/2005. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2004 foi concluída em 30/12/2006. 

• conclusão das obras de reurbanização da Praça da Bandeira – Custo: R$ 168 mil, 
repassados em Nov/2005 e Ago/2006. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 
2004, foi concluída em 29/08/2006. 

 
• reconstrução de ponte na Alameda Guanabara – Parque Ibirapuera – Custo: R$ 187 mil, 

repassados em Set/2005 e Jun/2006. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 
2004, foi concluída em 20/07/2006. 

 
• urbanização do centro do Distrito de Varpa – Custo: R$ 150 mil, repassados em 

Out/2004 e Jan, Jul e Ago/2005. A obra, realizada com recursos do Plano DADE 2004, 
foi concluída em 02/01/2006. 

 

• reurbanização parcial da Praça da Bandeira – Custo: R$ 200 mil, repassados: Out e 
Nov/2004, Abril e Out/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2004, concluída em 2004; 

 
EDUCAÇÃO: 
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Escolas Construídas: 3 (2.730 novas vagas)– R$ 1.195 mil. 
 

• EMEF Parque Universitário II – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 500 mil. 
Obra concluída em 30/10/2004. 

 
• EMEF Governador Mario Covas – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. 

Obra concluída em 22/11/2002. 
 

• EMEF Profº João Geraldo Iori – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 375 mil. 
Obra concluída em 08/02/2000. 

 
Reformas em Escolas: 28 – R$ 1.445 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 6 – Custo: R$ 269 mil. 
 

• EE Dr Lelio Toledo Pizza e Almeida 
• EE Joaquim Abarca 
• EE Luiz de Souza Leão   
• EE Profª Irene Resina Migliorucci 
• EE João Brediks 
• EE India Vanuire 

 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 1.359 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 977 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.414 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 13 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 

• Em 09/04/1999 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Av. Tapuias, 907 - Custo: R$ 450 mil do Estado e R$ 89 mil da Prefeitura, 
para atender o crédito produtivo popular. 
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ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 
 

• repasse de R$ 28 mil em Jun/2004 para construção de pista de skate. Obra concluída 
em 30/11/2004. 

 
• repasse de R$ 100 mil em Mar/2000 para reforma do Ginásio de Esportes. Obra 

concluída em 09/10/1998. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Carijó, 610. 
A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet para a população – Custo: R$ 21 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 500 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 4.868 mil. 
 

• Conjunto Habitacional Tupã D – 500 unidades, beneficiando 2.500 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na estrada municipal de 
Tupã / Parnaso, próximo ao Country Clube de Tupã - Custo: R$ 4.868 mil. A obra foi 
concluída em 03/06/1997. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
 

• 641,08 m de obras de infra-estrutura, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no 
Jardim Aritana, Jardim Apoena e estrada de São Gonçalo – Custo: R$ 200 mil. Obras 
concluídas em 31/12/2003. 

 
Loteria da Habitação: 
 

• repasse de R$ 36 mil para pavimentação asfáltica CH prolongamento do Jardim Itaipu 
I. Concluído em 01/12/2004. 
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• repasse de R$ 5 mil para aquisição de playground para a CMEI Santa Rita de Cássia. 
Entregue em 09/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de R$ 210 mil em recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, para 
aquisição de 1 pá carregadeira e 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO : 
 

• implantação do Programa de Educação Ambiental – Custo: R$ 37 mil. Concluído em 
28/09/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 
Custos diversos: 
 

• De 1995 até 2006 foram gastos R$ 10.500 mil em custos administrativos, 
desapropriações, mão-de-obra, bens patrimoniais e estudos e projetos.  

 
Obras concluídas: 
 

• construção da lagoa de tratamento de esgotos - ETE e estação elevatória de esgotos 
no Distrito de Universo – Custo: R$ 197 mil. Concluído em 30/11/2002. 

 
• construção de estação de tratamento de esgotos, constituída de estação elevatória 

final, gradeamento, caixa de areia, linha de recalque (540 m), e sub-estação de 
energia elétrica – Custo: R$ 5.559 mil. Concluído em 10/02/2002. 

 
• ampliação do sistema de reservação, sendo: portaria, casa de química, EEAT, caixa 

de manobra, reservatórios, interligações, proteção/urbanização da central  e 
construção de cabine de medição, interligação do poção PI, EEAT e reservatório 
Marabá – Custo: R$ 1.774 mil. Concluído em 06/12/2001. 
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• reencamizamento do poço profundo P28 – Custo: R$ 27 mil. Concluído em 
30/07/2000. 

 
• construção de estação elevatória de esgotos - EEE, Tipo "B", no Bairro Alvorada – 

Custo: R$ 8 mil. Concluído em 20/10/1998. 
 

• assentamento de 681 m de adutora de água bruta do poço profundo P.11 - Vila 
Indústria – Custo: R$ 7 mil. Concluído em 30/07/1998. 

 
• fornecimento e instalação de 03 torres de resfriamento de água bruta, referente ao 

sistema captação de água do Marabá - Custo: R$ 138 mil. Concluído em 31/12/1997. 
 
• reencamizamento do poço P.25 – Custo: R$ 43 mil. Concluído em 30/08/1997. 
 
• lagoa de tratamento de esgotos e emissário no Distrito de Parnaso – Custo: R$ 67 mil. 

Concluído em 20/05/1997. 
 
• construção de estação de tratamento de esgotos - lagoas no Distrito de Varpa – Custo: 

R$ 93 mil. Concluído em 30/03/1997. 
 
• 138.848,4 m de rede de distribuição de água, 1.537 ligações domiciliares de água, 

29.669 de rede coletora de esgotos e 2.128 de ligações de esgotos sanitários - Custo: 
R$ 1.075 mil. 

 
Materiais: 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 224 mil. 
 
• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de esgoto – Custo: R$ 28 mil. 
• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água e esgoto – Custo: R$ 

21 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 

• Foram gastos R$ 2.208 mil no período de 1995 a 2006 em medicamentos. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura - R$ 126 mil, repassados em Ago/2005. 
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Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 675 mil, repassados em Mai/2006 para reforma e ampliação do 
Centro de Saúde Walter Pimentel.  

 
• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Ago/2000, para aquisição de equipamentos. 
 
• Prefeitura – R$ 200 mil, repassados em Dez/1998, para construção do Centro de 

Saúde. 
 

• Prefeitura – R$ 20 mil, repassados em Dez/1998, aquisição de um grupo gerador. 
 

• Prefeitura – R$ 72 mil, repassados em Dez/1998, para investimento. 
 

• Santa Casa – R$ 295 mil, repassados em 2000 e 2001 para aquisição de 
equipamentos. 

 
• SantaCasa – R$ 150 mil, repassados em Mar/2000, para aquisição de equipamentos 

do Programa Gravidez de Alto Risco. 
 

• SantaCasa – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998, para aquisição de equipamentos 
para o setor Pediátrico. 

 
• SociedadeBeneficenteSãoFranciscodeAssisdeTupã – R$ 4 mil, repassados em 

Mar/2002, para aquisição de equipamentos para o banco de leite. 
 

• SociedadeBeneficenteSãoFranciscodeAssisdeTupã – R$ 165 mil, repassados em 
Dez/2001, para aquisição de equipamentos. 

 
• SociedadeBeneficenteSãoFranciscodeAssisdeTupã – R$ 16 mil, repassados em 

Dez/1998, para investimentos no Programa de Melhoria da Qualidade de Assistência 
ao Parto. 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil; 
• Santa Casa – R$ 1.618 mil; 
• SociedadeBeneficenteSãoFranciscodeAssisdeTupã– R$ 1.098 mil; 
• Casa da Criança de Tupã – Psiquiatria Santa Izabel – R$ 473 mil. 
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Entrega de Ambulâncias – R$ 156 mil 
 

• Prefeitura – 3 (1 UTI entregue em 2000 e 2 convencionais entregues em 2002 e 2003). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 48 viaturas, sendo: 20 para a Polícia Militar, 27 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.148 mil. 

 
• reforma da delegacia seccional – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 18/12/1996. 
 
• elaboração de projeto básico para construção de edificação da futura sede – Custo: 

R$ 14 mil. Concluído em 28/09/2005. 
 
Base Comunitária: 1 – R$ 68 mil 
 
Corpo de Bombeiros: 
 

• Equipamentos – R$ 8 mil 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 

• implantação do farol rotativo no Aeroporto de Tupã – Custo: R$ 42 mil. A obra foi 
concluída em 01/05/1998; 

• implantação do VFR noturno no Aeroporto de Tupã – Custo: R$ 123 mil. A obra foi 
concluída em 01/08/1998; 

• implantação do VFR noturno no Aeroporto de Tupã – Custo: R$ 167 mil. A obra foi 
concluída em 01/10/1998; 

DER: 
 

• implantação e pavimentação do dispositivo de acesso, trecho Marília – Tupã na SP-
294, com acesso ao Bairro Chaparral em Tupã – Custo: R$ 607 mil. A obra foi 
concluída em 30/10/2006. 

• serviços de conservação de rotina especial na SP-294; SP-383; SP-457, numa 
extensão de 130 km – Custo: R$ 1.845 mil. Obra concluída em 04/04/2006. 
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• pavimentação da vicinal Tupã - 440 que liga Tupã a estação da Sabesp - Custo: R$ 75 
mil. Obra concluída em 30/06/2002. 

 
• melhoramentos e pavimentação vicinal Tupã - Bastos, numa extensão de 11,32 km – 

Custo: R$ 1.506 mil. Concluído em 21/11/2001. 
 
• serviços de conservação de rotina especial na SP 294-457, km 475,802/481,485/550 e 

87,301/104,649, numa extensão de 87,55 km – Custo: R$ 1.872 mil. Obra concluída 
em 11/03/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


