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UBATUBA 
OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 5.550 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 7 mil, beneficiando 370 
famílias carentes, no último mês do período.  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 246 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 236 mil, já repassados R$ 49 mil de Jan a Mar.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidas 452 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
388 mil, já repassados R$ 63 mil de Jan a Mar.  

 

CULTURA:  

Polos 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 de Ubatuba – Rua Coronel Domiciano, 43 - Centro - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão/bateria, canto coral), para 84 crianças e adolescentes. Foram 
gastos R$ 184 mil de Fev/2006 a Set/2010, para pagamento de despesas de 
manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as 
atividades em 18/07/2006.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.950 mil  

• construção de Centro Comunitário na Rua Frei Tarcísio Correa do Bairro Vale do Sol 
- Custo: R$ 140 mil, repassados em Jan/2010.  
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• 6.956 m² de pavimentação, guias, sarjetas e sarjetão em vias do Bairro Perequê-Açú - 
Custo: R$ 500 mil, já repassados R$ 300 mil em Jan/2010.  

• 3.421,89 m² de pavimentação, guias e sarjetas do entorno do Mercado de Peixe – 
Custo: R$ 251 mil, já repassados R$ 151 mil em Jan/2010.  

• 31.636,70 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas da cidade - Custo: R$ 485 
mil, já repassados R$ 291 mil em Jan/2010.  

• 25.713,70 m² de recapeamento asfáltico em diversas vias - Custo: R$ 500 mil, já 
repassados R$ 300 mil em Mar/2011.  

• reforma do Portal de Ubatuba - Custo: R$ 74 mil, repassados em Jan/2010.  
 

DADE: R$ 16.138 mil  

• drenagem e pavimentação de ruas da Cidade no Bairro Estufa II – Custo: R$ 546 mil, 
repassados em Out/2004 a Jun/2006. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2003.  

• reurbanização da Avenida Iperoig (Espaço de Convivência) – Custo: R$ 453 mil, 
repassados em Out/2004 a Set/2006. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2003.  

• urbanização e infraestrutura no Bairro Maranduba – Custo: R$ 349 mil, repassados 
em Abr e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004.  

• recuperação do sistema viário dos Bairros Centrais – Custo: R$ 500 mil, já 
repassados R$ 402 mil em Jun/2006 e Ago/2007. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004.  

• reurbanização da Praia do Itaguá – Custo: R$ 1.239 mil, já repassados R$ 302 mil em 
Jul/2006 e Dez/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2005 e 2007.  

• reurbanização da Praia Grande – Custo: R$ 1.500 mil, repassados em Mar/2008 a 
Out/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007.  

• sinalização turística – Custo: R$ 1.000 mil, repassados em Mar/2008 a Out/2009. A 
obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007.  

• reurbanização da Avenida Marginal da Praia do Lázaro – Custo: R$ 722 mil, já 
repassados R$ 433 mil em Jul/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2008.  
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• 1ª etapa do centro de convenções – Custo: R$ 1.693 mil, já repassados R$ 795 mil em 
Out/2008. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2008.  

• 2ª etapa do centro de convenções – Custo: R$ 1.594 mil, já repassados R$ 956 mil em 
Dez/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010.  

• urbanização da Avenida Marginal do Pereque Mirim – Custo: R$ 845 mil, repassados 
em Out/2008 e Out/2009. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2008.  

• reurbanização da Rua Guarani e entorno (Bairro Itaguá) – Custo: R$ 600 mil, já 
repassados R$ 360 mil em Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009.  

• reurbanização da Av. Josias Ramos Nogueiras (Bairro do Pereque-Açú) – Custo: R$ 
600 mil, já repassados R$ 360 mil em Jan/2010. A obra está sendo realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009.  

• urbanização da Marginal do Jardim Carolina Custo: R$ 457 mil, já repassados R$ 
274 mil em Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009.  

• urbanização e colocação de ponte no Bairro Maranduba – Custo: R$ 800 mil, já 
repassados R$ 480 mil em Jan/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009.  

• reurbanização da Praia Grande - Custo: R$ 1.000 mil, já repassados R$ 400 mil em 
Fev/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009.  

• iluminação da Praia do Cruzeiro – Custo: R$ 300 mil, já repassados R$ 180 mil em 
Dez/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010.  

• reurbanização da Avenida Félix Guisard – Custo: R$ 1.000 mil, já repassados R$ 600 
mil em Dez/2010. A obra está sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2010.  

• revitalização com a implantação de serviços de drenagem, pavimentação e calçamento 
na Avenida da Ribeira, Avenida Beira Mar e Rua Sete Fontes, localizadas no Bairro 
Saco da Ribeira – Custo: R$ 940 mil , já repassados em Dez/2010. A obra está sendo 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010.  
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EDUCAÇÃO:  

Repasses para APAE:   

 

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 73 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 83 alunos.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 144 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – R$ 8.347 mil  

• Conjunto Habitacional Ubatuba F - 144 unidades, beneficiando 720 pessoas, em 
construção pelo Programa Parceria com Municípios, na Av Taquaral com Estrada 
Municipal – Custo: R$ 8.347 mil. A obra está com 50,07% executados e tem término 
previsto em 30/09/2011.  

 

Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 6.060 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas e avenidas no 
conjunto habitacionais CDHU Vila Sumaré – Custo: R$ 275 mil, já repassados R$ 164 
mil em Mar/2008 e Fev/2011. A obra está com 59% executados e tem término previsto 
em 29/05/2011.  

• urbanização de praça no Conjunto Habitacional Parque dos Ministérios – Custo: R$ 
80 mil, já repassados R$ 24 mil em Mar/2009. A obra está com 30% executados tem 
término previsto em 27/05/2011.  

• 11.975,52 m² de pavimentação asfáltica diversas ruas do conjunto habitacionais D1 e 
D2 – Custo: R$ 281 mil, já repassados R$ 168 mil em Out/2008 e Nov/2010. A obra 
está com 60% executados e tem término previsto em 29/05/2011.  
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: R$ 1.210 mil  

• contrato com a Associação Socioambientalistas Somos Ubatuba, para programa de 
revitalização das bacias hidrográficas de áreas impactadas por instalações náuticas - 
Custo: R$ 285 mil. Os serviços estão com 40% executados e tem término previsto em 
12/08/2012.  

• contrato com o Sociedade Amigos da Praia do Puruba - Sa, para implantação de 
sistemas de esgotos na Microbacia 3 de Ubatuba - Praia do Puruba e Sertão do 
Puruba - Custo: R$ 200 mil. A obra está com 30% executados e tem término previsto 
em 13/03/2012.  

• contrato com a Associação Socioambientalistas Somos Ubatuba, para programa de 
educação ambiental - cuidágua: Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá/Capim Melado - 
Custo: R$ 133 mil. Os estudos estão com 25% executados e tem término previsto em 
07/01/2012.  

• contrato com o Instituto de Permacultura e Ecovilas, para diagnóstico sócio-ambiental 
do bairro Rio Escuro - Custo: R$ 47 mil. Os estudos estão com 90% executados e tem 
término previsto em 22/11/2011.  

• contrato com a Prefeitura, para plano de manejo da sub bacia do Rio Grande de 
Ubatuba - ação corretiva de desassoreamento da foz - Custo: R$ 164 mil. O Plano está 
com término previsto em 13/11/2011.  

• contrato com a Associação Socioambientalistas Somos Ubatuba, para programa de 
educação ambiental - Custo: R$ 126 mil. Os serviços estão com 66% executados e tem 
término previsto em 31/08/2011.  

• contrato com a CETESB, para o Programa Beabá da Bacia, formação de pessoal para 
gestão das águas e participação em comitês de bacias hidrográficas - Custo: R$ 93 
mil. O curso está com 40% executados e tem término previsto em 27/06/2011.  

• contrato com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agrônomos, para a agenda 21 das 
escolas da Bacia Hidrográfica do Rio da Lagoa, com o programa de capacitação de 
professores da rede de ensino local - Custo: R$ 124 mil. Término previsto em 
24/06/2011.  

• contrato com o Pela Vida Pela Paz – Movimento de Defesa, para 2ª fase do projeto de 
saneamento, educação e saúde no Bairro Cambury - Custo: R$ 38 mil. Término 
previsto em 05/06/2011.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras em andamento:  

• obras complementares do Sistema de Esgotos Sanitários de Ubatuba, bacias 01 e 02, 
bairro Perequê-açú – Custo: R$ 4.420 mil. A obra está com 33,40% executados e tem 
término previsto em 24/05/2011.  

• Sistema de Esgoto Sanitário Principal, compreendendo 7,3 km de rede coletora e 351 
ligações domiciliares, 1,9 km de coletor tronco e 4 km de linha de recalque e 7 
estações elevatórias de esgotos – Estufa e Jd. Carolina – Custo: R$ 17.732 mil. A obra 
está com 3,70% executados e tem término previsto em 21/10/2012.  

 

Obras em licitação:  

• sistema de abastecimento de água Praia Dura, Bairros Corcovado, Folha Seca e Rio 
Escuro (captação, 6.340 m de adutora de água bruta, estação de tratamento de água, 
reservatório com 1.000 m³ e 14.760 m de rede de distribuição de água) – Custo: R$ 
5.288 mil.  

• 800 m de rede coletora de esgotos e 1.000 ligações domiciliares de esgoto, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 299 mil.  

 

Obras programadas:  

• sistema de abastecimento de água Maranduba, Lagoinha, Sapé e Sertões (2ª Etapa) – 
captação, adutora de água tratada, reservatório apoiado de 2.500 m³, reservatório 
enterrado de 200 m³ e estação elevatória de água tratada – Custo previsto: R$ 19.477 
mil  

• integração dos sistemas de esgotos sanitários - Lázaro, Domingas Dias, Saco da 
Ribeira, Santa Rita, Perequê-Mirim – Custo previsto: R$ 21.200 mil.  

• implantação do Sistema de Esgoto Sanitário Itamambuca, 12.854 m de rede coletora, 
280 ramais prediais, 3 estações elevatórias de esgotos e estação de tratamento de 
esgotos – Custo previsto: R$ 17.483 mil.  

• melhorias e construção de Estação Elevatória de Esgoto - SES Praia Grande – Custo 
previsto: R$ 220 mil.  
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• melhoria e ampliação da ETA Carolina, Adutora de Água Bruta, Adutora de Água 
Tratada, Interligações Toninhas e Itamambuca, Reservatórios, Estação Elevatória de 
Água Tratada Toninhas e BoosterItamambuca – Custo previsto: R$ 31.800 mil.  

• Sistema de Abastecimento de Água - Sistemas Isolados (Félix, Prumirim, Puruba, 
Ubatumirim, Camburi e Almada) – Custo previsto: R$ 1.615 mil.  

• Sistema de Abastecimento de Água Picinguaba - Captação, Adutora de Água Bruta, 
Reservatório, Estação de Tratamento de Água, Adutora de Água Tratada, Rede de 
Distribuição e Ligações – Custo previsto: R$ 2.186 mil.  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários Vila Guarani no município – Custo 
previsto: R$ 681 mil.  

• Sistema de Esgoto Sanitário Completo - Praia Dura, Folha Seca e Rio Escuro – Custo 
previsto: R$ 7.420 mil.  

• Sistema de Esgoto Sanitário Principal Ilha dos Pescadores, compreendendo 279 m de 
rede coletora, 49 ligações domiciliares, 1 Estação Elevatória de Esgoto e recalque – 
Custo previsto: R$ 390 mil.  

• Sistema de Esgotos Sanitários de Ubatuba, 28.000 m de rede coletor, 11 estação 
elevatória de esgotos, linha de recalque, 1 estação de tratamento de esgotos um vazão 
190 l/s, 5.300 ligações domiciliares (Maranduba, Sapé, Lagoinha e Sertões) – Custo 
previsto: R$ 41.713 mil.  

• Sistema de Esgoto Sanitário Picinguaba, rede coletora, ligações, estação elevatória, 
linha de recalque, ETE e emissário final – Custo previsto: R$ 4.770 mil.  

• Sistema de Abastecimento de Água Praia Dura, Corcovado, Folha Seca e Rio Escuro. 
– Custo previsto: R$ 4.647 mil.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - obras e equipamentos:  

Prefeitura – R$ 175 mil, sendo:  

R$ 150 mil repassados em Jun/2010, para construção de Posto de Saúde Perequê-Açu (obra 
não iniciada).  

R$ 25 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos para Santa Casa 
(entregues em 28/01/2011).  

Projeto Verão (custeio):  
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• Prefeitura – R$ 180 mil serão repassados.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 3 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 153 mil.  
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GESTÕES 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 255.024 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 331 mil 
beneficiando 370 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,60 km da estrada UBT-241 no Bairro Casanga / Fazenda Taquaral – 
Bacia Hidrográfica Litoral Norte (3ª fase) - Custo: R$ 702 mil. Obra concluída em 
12/08/2010.  

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL:  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 2.269 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 87 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 190 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 136 mil; 
189 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 136 mil; 189 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
136 mil; e 189 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 155 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 100 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 72 mil; 140 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 100 mil; 140 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
100 mil; e 170 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 133 mil.  

 

Repasses concluídos: R$ 125 mil  

• APAE - R$ 60 mil, repassados em Jan/2008 e Jul/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

• Lar Vicentino – R$ 35 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos.  

• Lar Vicentino – R$ 30 mil, repassados em Abr/2009, para aquisição de um veículo.  
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CULTURA:  

Polos do Projeto Guri:  

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

• Polo Quilombo Camburi– Rua Principal, s/nº - Camburi – realizados 2 cursos (violão 
e percussão), para 48 crianças e adolescentes. Foram gastos R$ 45 mil de Mai/2007 a 
Mar/2010, para pagamento de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, 
visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 11/04/2007.  

• Polo Quilombo da Fazenda da Caixa – na BR-101, km 11 - Praia da Fazenda 
Ubatuba - realizados 2 cursos (violão e oficina de tambores), para 48 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 84 mil de Fev/2007 a Jan/2010, para pagamento de 
despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo 
iniciou as atividades em 08/02/2007.  

 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte em concreto armado e em estrutura metálica sobre o Rio 
Maranduba - Custo: R$ 230 mil, repassados de Mar a Dez/2008. Obra concluída em 
13/02/2009.  

• construção de ponte sobre o Rio Ipiranguinha nas Ruas Cascata e Sete - Custo: R$ 48 
mil, repassados Mai e Ago/2006. Obra concluída em 26/02/2007.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

• implantação de unidade da ETEC, que funcionará provisoriamente no prédio alugado 
da UNITAU, na Avenida Castro Alves, 392 - Itaguá. Caberá ao município a 
construção de prédio definitivo e ao Estado a aquisição de equipamentos e mobiliários 
– Custo: R$ 22 mil. As aulas iniciaram em Agosto/2010, com 2 cursos: Técnico em 
Hospedagem (80 vagas - Tarde e Noite) e Comércio (80 vagas – Tarde e Noite). A 
Prefeitura vai construir prédio próprio na Rua São Paulo, s/nº - Bairro Estufa II (obra 
licitada – não iniciada). Depois da construção de prédio estão previstos os cursos: 
Técnico em Nutrição e Dietética (80 vagas – Tarde e Noite), Técnico em Manutenção 
Náutica (80 vagas – Tarde e Noite) e Ensino Médio (120 vagas – Manhã).  
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 1.902 mil  

• construção de ponte ligando o centro ao Bairro da Ressaca - Custo: R$ 452 mil, 
repassados em Mai/2008 e Out/2009. Obra concluída em 23/02/2010.  

 

DADE: R$ 2.467 mil  

• 2ª e 3ª Etapa de urbanização da Avenida Abreu Sodré - Custo: R$ 1.067 mil, já 
repassados R$ 976 mil em Jun/2004 a Mai/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 12/06/2008.  

• pavimentação da Avenida Iperoig – Custo: R$ 1.000 mil, repassados em Jun/2006 a 
Set/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e 
concluída em 12/06/2008.  

• reurbanização da Praça 13 de Maio – Custo: R$ 400 mil, repassados em Jun/2006 a 
Abr/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e 
concluída em 12/06/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 6.314 mil  

Escolas novas construídas: 4 (2.940 novas vagas) - R$ 1.522 mil  

• EE Prefeito Silvino Teixeira Leite – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 260 mil. 
Obra concluída em 29/07/2008.  

• EE Governador Mário Covas Junior – 12 salas (1.260 novas vagas) – Custo: R$ 600 
mil. Obra concluída em 01/02/2008.  

• EE Profª Marina Salete Nepomuceno do Amaral – 6 salas (630 novas vagas) – R$ 302 
mil. Obra concluída em 05/02/2007.  

• EE Semiramis Prado de Oliveira – 6 salas (630 novas vagas) – R$ 360 mil. Obra 
concluída em 05/02/2007.  
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Ampliação de escolas concluídas: 2 (735 novas vagas) - R$ 1.357 mil  

• EE ProfªSemiramis Prado de Oliveira – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 575 
mil. Obra concluída em 16/06/2010.  

• EE Profª Florentina Martins Sanchez – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 782 mil. 
Obra concluída em 29/10/2010.  

 

Reformas de escolas concluídas: 31 - R$ 2.000 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 5 – R$ 1.435 mil  

• EE Profª Sueli Aparecida Figueira dos Santos – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 
13/02/2007.  

• EE Profª Aurelina Ferreira – Custo: R$ 235 mil. Obra concluída em 06/06/2008.  

• EE Profª Semíramis Prado de Oliveira – Custo: R$ 365 mil. Obra concluída em 
14/10/2009.  

• EE Drº Esteves da Silva – Custo: R$ 342 mil. Obra concluída em 14/10/2009.  

• EE José Celestino Aranha – Custo: R$ 367 mil. Obra concluída em 01/07/2010.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2009 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 388 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 166 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 10.237 alunos em 2007, 10.212 
alunos em 2008, 20.180 alunos em 2009 e 18.708 alunos em 2010 – Custos: R$ 921 
mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 704 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 5 escolas do município.  



13 

ESPORTE E LAZER:  

• torneioonbondo pro surfing etapa do campeonato mundial de surf – Custo: R$ 400 mil, 
repassados em Nov/2008 Evento realizado entre 2 e 26/10/2008.  

• 12º Jogos Regionais do Idoso – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2008. Evento 
realizado entre 26 e 30/03/2008.  

• 51º Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva - Custo: R$ 265 mil, repassados em 
Jun/2007. Evento realizado entre 2 e 15/07/2007.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 09/12/2008 foi implantado 1Infocentro Municipal na Rua Dona Maria Alves, 865 - 
Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 10 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet à população do 
município – Custo: R$ 65 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 2 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito - R$ 19 mil.  

 

CDHU: 50 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – R$ 1.897 mil  

• Conjunto Habitacional Ubatuba (Aldeia Boa Vista) - 50 unidades, beneficiando 250 
pessoas, na Rodovia Rio - Santos, Aldeia Indígena Boa Vista, construídas pelo 
Programa Moradias Indígenas – Custo: R$ 1.897 mil. Unidades comercializadas em 
15/11/2009.  

 

Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

• 9.912 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no conjunto habitacionais Parque 
dos Ministérios – Custo: R$ 324 mil, repassados de Jul/2008 a Jan/2010. Obra 
concluída em 23/05/2010.  
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JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 50 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 56 mil, repassados de Mai/2008 a Mai/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: R$ 662 mil  

• contrato com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, para execução do projeto 
básico do sistema de esgotos de Picinguaba - Custo: R$ 70 mil. O Projeto concluído 
em 16/09/2010.  

• contrato com a Associação Sócio ambientalista Somos Ubatuba, para realização de 
ação ambiental despertando o cuidado com as águas - Custo: R$ 43 mil. Concluída em 
20/08/2009.  

• contrato com a Prefeitura, para implantação do sistema de tratamento do lixiviado do 
aterro sanitário - Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 13/08/2009.  

• contrato com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquática, para elaboração de 
projeto de educação ambiental “Guardião Das Águas”, para conservação dos 
recursos hídricos da Bacia do Rio Grande - Custo: R$ 53 mil. Concluído em 
05/02/2009.  

• contrato com a FUNCATE (Fundação de Ciência Aplicada e Tecnológica), para 
criação de banco de dados georrelacional para gestão adequada dos recursos hídricos 
- Custo: R$ 142 mil. Concluído em 27/11/2008.  

• contrato com a Sociedade Amigos de Itamambuca, para educação ambiental - Trilha 
do Mangue - Custo: R$ 56 mil. Concluída em 30/06/2008.  

• contrato com a Fundação de Apoio a Pesquisas Agrícolas, para gestão integrada dos 
recursos hídricos e monitoramento agroambiental CBH-LN - Custo: R$ 151 mil. 
Concluído em 18/07/2007.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• aquisição e implantação de sistema de automação para a Estação de Tratamento de 
Água Carolina – Custo: R$ 648 mil. Obra concluída em 02/12/2010.  

• obras complementares no Sistema de Esgotos Sanitários nos Bairros Perequê-Açu e 
Tenório - Custo: R$ 2.734 mil. Obra concluída em 20/10/2010.  

• obra em caráter emergencial, para remanejamento de redes coletoras e poços de 
visitas, na Rua Paraná, 511 – Custo: R$ 116 mil.Obra concluída em 19/05/2010.  

• obra para construção de cobertura em polietileno, com fornecimento de material, para 
o leito de secagem da ETE Ipiranguinha – Custo: R$ 49 mil. Obra concluída em 
31/03/2010.  

• obras de remanejamento de coletor tronco e redes coletoras na Rua Cunhambebe e 
Rua Paraná - Custo: R$ 69 mil. Obra concluída em 15/01/2010.  

• construção de filtro ascendente, abrange o município de São Sebastião - Custo: R$ 
538 mil. Obra concluída em 30/10/2009.  

• obras de rede de distribuição de água e coleta de esgoto e ligações domiciliares de 
água - Custo: R$ 160 mil. Obra concluída em 12/12/2009.  

• melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água Maranduba (1ª Etapa) - 
Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 30/09/2009.  

• obra de rede coletora de esgotos na Rua A – Bairro Ponta das Toninhas - Custo: R$ 
33 mil. Obra concluída em 28/08/2009.  

• obra para ampliação e adequação das instalações na área da ETE Toninhas – Custo: 
R$ 80 mil. Obra concluída em 24/05/2009.  

• obra de rede de reforço de abastecimento da região central – Custo: R$ 104 mil. Obra 
concluída em 23/03/2009.  

• serviços de engenharia para execução de remanejamento de ramais prediais de água – 
Bairro Parque dos Ministérios - Custo: R$ 16 mil. Obra concluída em 21/02/2009.  

• remanejamento de rede de água na Av. Dona Maria Alves, 1699 - Custo: R$ 13 mil. 
Obra concluída em 11/12/2008.  

• remanejamento de rede de distribuição de água na Praia do Ribeira - Custo: R$ 9 mil. 
Obra concluída em 30/11/2008.  

• construção de estação de tratamento de água com estrutura em concreto e fibra de 
vidro na Praia Dura - Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 30/10/2008.  
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• 1.300 m de rede de distribuição de água, 300 ligações domiciliares de água, 500 m de 
rede coletora de esgotos e 900 ligações domiciliares de esgotos - Custo: R$ 242 mil. 
Obra concluída em 21/03/2008.  

• construção de deposito para produtos químicos, estruturas e canaletas para melhorias 
na estação de tratamento de água Lagoinha - Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 
21/02/2008.  

• construção de filtros na estação de tratamento de água Maranduba - Custo: R$ 98 mil. 
Obra concluída em 21/01/2008.  

• construção de anel de reforço e remanejamento de rede de água nos sistemas 
Maranduba e Jardim Carolina - Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 08/01/2008.  

• obras complementares da estação elevatória de esgotos-2 (Perequê-Açu) e linha de 
recalque - Custo: R$ 310 mil. Obra concluída em 21/08/2007.  

• ampliação das instalações nas áreas das estações de tratamentos de esgotos Principal 
e Ipiranguinha - Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 21/08/2007.  

• implantação do sistema de coleta e afastamento de esgotos nos Bairros Perequê-Açu, 
parte do Tenório, Pedreira, Ilha dos Pescadores, parte do Centro (77 km de rede 
coletora, 6.000 ligações domiciliares, 9 estações elevatórias de esgotos, 4.865 m de 
linha de recalque, 2 travessias sob a Rodovia e travessia subaquática Rio Grande) - 
Custo: R$ 8.370 mil. Obra concluída em 01/12/2007.  

 

SAÚDE:  

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

• Prefeitura – R$ 1.858 mil.  
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - obras e equipamentos:  

Prefeitura – R$ 1.840 mil, sendo:  

R$ 100 mil repassados em Jan/2008, para reforma do Centro Cirúrgico, enfermarias e 
instalação de ar condicionado na Santa Casa Senhor dos Passos (concluída em 31/12/2007).  

R$ 200 mil repassados em Jan/2008 para conclusão de obras da Unidade de Saúde 
(concluída em 31/12/2007).  

R$ 300 mil repassados de Out/2009, para aquisição de equipamentos para UTI da Santa 
Casa.  
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R$ 300 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para UTI da Santa 
Casa.  

R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos.  

R$ 200 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para Santa Casa.  

R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de uma ambulância.  

R$ 90 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para Santa Casa.  

R$ 80 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para Santa Casa.  

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

R$ 120 mil repassados de Fev/2007, para aquisição de equipamentos.  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.621 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 232 mil foram repassados de 2007 a 2010.  
 

Programa Saúde da Família (custeio):  

• Prefeitura - R$ 117 mil, repassados de Mar/2007 a Abr/2008.  
 

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura - R$ 540 mil, repassados de Fev/2009 a Mai/2010.  
 

Entrega de ambulância: 1 – R$ 50 mil  

• Prefeitura – 1 (entregue em 30/06/2010).  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 10 viaturas: 4 para Policia Militar e 6 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 417 mil.  

 

Polícia Civil:  

• serviço de reforma da Cadeia Pública, na Rua Profº Thomaz Galhardo nº 789 – 
Centro – Custo: R$ 297 mil. Obra concluída em 20/12/2010.  

• reforma da Delegacia de Polícia, na Rua Profº Thomaz Galhardo nº 789 - Centro – 
Custo: R$ 89 mil. Obra concluída em 31/08/2009.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foram adquiridos 2 veículos, sendo: 1 unidade de resgate salvamento aquático (UR), 
1 viatura orgânica e equipamentos diversos – Custo: R$ 100 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DAESP:  

Aeroporto Estadual Gastão Madeira:  

• sinalização diurna de superfície –Custo: R$ 67 mil. Obra concluída em 29/07/2010.  

• construção do alambrado padrão ICAO para fechamento da área patrimonial no 
Aeroporto Estadual Gastão Madeira – Custo: R$ 252 mil. Obra concluída em 
08/02/2009.  

 

DER:  

• recuperação da SP-125, trecho Alto da Serra / Ubatuba, numa extensão 16,81 km – 
Custo: R$ 36.215 mil. A obra está rescindo amigável com 95% executados, 
aguardando licença ambiental para 2 obras de contenção na Serra do Mar.  

• supervisão, melhorias e recuperação de Rodovias Estaduais - Etapa II – Custo: R$ 
436 mil. Obra concluída em 01/07/2010.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 6,00 km da vicinal UBT-280 que liga SP-55 ao Bairro Sertão da 
Quina – Custo: R$ 2.155 mil. Obra concluída em 30/08/2009. (CAG)  

• recuperação de 5,50 km da vicinal de ligação entre a SP-55 e o Bairro Corcovado – 
Custo: R$ 1.975 mil. Obra concluída em 30/08/2009. (CAG)  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 129.970.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 966.700 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 736 mil, 
beneficiando 370 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 41 km da estrada do Sertão do Ubatumirim / Monte Valério (1ª e 2ª Fase) 
- Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 08/09/1998. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 30 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 654 
crianças e adolescentes, 78 idosos, 18 portadores de deficiências, 353 famílias e 70 
migrantes - R$ 673 mil. 

• 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$ 154 mil; 90 
famílias/mês em 2004 – R$ 65 mil; 90 famílias em 2005 – R$ 64 mil e 190 famílias em 
2006 – R$ 136 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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 
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• construção de ponte de concreto pré moldado e armado sobre o Rio Grande na 
Estrada do Lixão no Bairro do Ipiranguinha - Custo: R$ 64 mil. Obra concluída em 
31/08/1999; 

• reconstrução de ponte de concreto sobre o Rio Ipiranguinha – Custo: R$ 88 mil. Obra 
concluída em 31/08/1999. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba): R$ 6.169 mil 

• urbanização da Marginal Perequê Mirim – Custo R$ 406 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 31/08/2005; 

• prosseguimento da pavimentação da Avenida Marginal da Praia Grande - Custo: R$ 
497 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001 e 
concluída em 04/08/2005; 

• pavimentaçãoblokrete e ciclovia Avenida Governador Abreu Sodré - Custo: R$ 325 
mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001 e 
concluída em 31/07/2005; 

• construção de Pier no Bairro Picinguaba - Custo: R$ 49 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 30/06/2005; 

• pavimentação da Rua Imaculada Conceição recapeamento da Avenida Padre Manoel - 
Custo: R$ 439 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2002 e concluída em 04/05/2005; 

• urbanização da Avenida Leovigildo Dias Vieira - Custo: R$ 274 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 
10/01/2005; 

• 2ª Etapa da Estrada do Cais do Porto – Custo: R$ 61 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 30/12/2004; 

• construção do Centro Cultural e Museu Engenho e muro contenção - Custo: R$ 81 mil. 
A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2001 e concluída 
em 30/11/2004; 

• obras na Avenida Nove de Julho - Custo: R$ 1.166 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 30/04/2004; 

• cobertura da Praça Benedito Hipólito Pereira - Custo: R$ 457 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
30/12/2003; 
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• urbanização da Estrada do Cais do Porto - Custo: R$ 154 mil. A obra foi realizada 
com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 28/07/2003; 

• construção do portal na Praia de Maranduba - Custo: R$ 337 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 16/10/2003; 

• conclusão das obras da Praia Grande – Custo: R$ 388 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1998 e concluída em 31/03/2002; 

• construção de 2 mirantes nas Praias Saco da Ribeira e da Enseada - Custo: R$ 112 
mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 20/12/2001; 

• urbanização da Praia de Maranduba - Custo: R$ 414 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1998 e concluída em 30/06/2001; 

• construção de ponte para pedestre na Ilha dos Pescadores - Custo: R$ 40 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
25/06/2001; 

• instalação de rede energia - Custo: 236 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 22/04/2001; 

• reforma da praça do Cruzeiro Praia Iperoig. - Custo: R$ 70 mil. A obra foi realizada 
com pela Prefeitura recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 25/10/2000; 

• urbanização da Praia Grande - Custo: R$ 353 mil. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 30/09/2000; 

• comemoração da passagem do milênio - Custo: R$ 100 mil. Foi realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 02/02/2000; 

• realização da Feira das Nações - Custo: R$ 30 mil. Foi realizado com recursos do 
Plano DADE/1998 e concluída em 02/12/1998; 

• realização da Semana de Anchieta - Custo: R$ 30 mil. Foi realizado com recursos do 
Plano DADE/1998 e concluída em 02/11/1998; 

• realização da Festa de São Pedro Pescador - Custo: R$ 150 mil. Foi realizado com 
recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 20/09/1997. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 5.095 mil 
 
Escolas Construídas: 7 (4.095 novas vagas)– R$ 2.481 mil 

• EE Terreno Bairro Horto / Figueira - 6 salas (630 novas vagas) - Custo: R$ 320 mil. 
Obra concluída em 25/12/2006; 

• EMEF Nativa Fernandes de Faria – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. 
Obra concluída em 30/05/2005; 

• EM Maria da Cruz Barreto - 8 salas (840 novas vagas) - Custo: R$ 474 mil. Obra 
concluída em 20/02/2005; 

• EMEF Profº José de Souza Simeão – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 159 mil. 
Obra concluída em 08/04/2003; 

• EMEF Sebastiana Luiza de Oliveira Prado - 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 
112 mil. Obra concluída em 20/05/2002; 

• EMEF Profª Maria Josefina Giglio da Silva – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
225 mil. Obra concluída em 12/09/2001; 

• EE Madre Maria da Glória - 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 871 mil. Obra 
concluída em 31/10/1998. 

 
Ampliações de escolas:5 (1.155 novas vagas) - R$ 241 mil 

• EE Aldeia Boa Vista - 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 
em 16/12/2003; 

• EE Profª Áurea M. Rachou - 3 salas (315 novas vagas) - Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 11/02/2003; 

• EMEF Madre Maria da Glória - 2 salas (210 novas vagas) - Custo: R$ 48 mil. Obra 
concluída em 04/03/2002; 

• EEPSG Idalina do Amaral Graça – 2 salas (210 novas vagas) - Custo: R$ 45 mil. 
Obra concluída em 30/05/1998; 

• EEPSG Profª Aurelina Ferreira - 2 salas (210 novas vagas) - Custo: R$ 48 mil. Obra 
concluída em 07/04/1998. 

 
Reformas em Escolas: 34- R$ 2.100 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 6 - Custo: R$ 273 mil 

• EE Profª Áurea Moreira Rachou - Custo: R$ 44 mil. Obra concluída em 30/08/2004; 
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• EE Profª Florentina Martins Sanches - Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 
30/06/2004; 

• EE Drº Esteves da Silva – Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 30/04/2004; 

• EE Capitão Deolindo de Oliveira Santos - Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 
19/11/2003; 

• EE Profª Aurelina Ferreira - Custo: R$ 45 mil. Obra concluída em 26/09/2003; 

• EE Profª Dionísia Bueno Velloso - Custo: R$ 46 mil. Obra concluída em 05/08/2003. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 1.155 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 11 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 10/01/2002 foi implantado o Banco do Povo Paulista situado na Rua Dona Maria 
Alves, nº 587 - Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 200 mil, pagos em Out/2006 para realização do Campeonato Mundial 
de Surf WqsOnbongo Pro Surfing; 

• repasse de R$ 110 mil, repassados em Abril/2002 e Abr/2004 para realização da 1ª e 
2ª etapa do Torneio Verão Surf de São Paulo; 

• repasse de R$ 25 mil, pagos em Set/2002 para realização do circuito Santa Maria de 
surf feminino; 

• repasse de R$ 95 mil, pagos em Jan/2002 para a realização da 1ª e 2ª etapa do 
circuito paulista de surf. 

• repasse de R$ 195 mil, pagos em Mar/1999, Ago/2000, Out/2000 e Fev/ 2001 para 
realização da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Etapa do Circuito Universitário de Surf; 

• repasse de R$ 50 mil, pagos em Fev/2001 para o Circuito Universitário de Surf 2000 
da Praia de Itamambuca; 
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• repasse de R$ 20 mil, pagos em Mar, Mai e Set/2000 para participação da equipe 
Paulista de Surf em etapas do Circuito Brasileiro; 

• repasse de R$ 150 mil, pagos em Jan/1999, para realização da Semana Olímpica. 
 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 161 unidades habitacionais / 2 conjuntos – R$ 1.738 mil 

• Conjunto Habitacional Ubatuba D2 - 64 unidades, beneficiando 320 pessoas, na Rua 
7 Taquaral construídas pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura 
– Custo: R$ 1.213 mil. Unidades comercializadas em 30/11/2001; 

• Conjunto Habitacional Ubatuba D1 - 97 unidades, beneficiando 485 pessoas, na Rua 
4 Taquaral construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com a 
Prefeitura – Custo: R$ 525 mil. Unidades comercializadas em 25/07/1997. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• construção do prédio do Fórum localizado na Rua Sérgio Lucindo da Silva com Rua 
Projetada - Custo: R$ 2.216 mil. Obra concluída em 30/11/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repassados R$ 205 mil em Jan/2003,recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 2 retro-escavadeiras. 

 
FEHIDRO : 

• contratocom a Fundação de Ciência Aplicada e Tecnológica, para climatologia das 
precipitações e mapeamento ambiental - Custo: R$ 71 mil. Obra concluída em 
27/10/2004; 

• contratocom a IPT, para diagnostico de situação dos recursos hídricos - relatório zero 
e plano de bacias do litoral norte - Custo: R$ 113 mil. Concluído em 22/03/2004; 

• contratocom a Prefeitura, para elaboração de projeto e serviços de adequação do 
aterro sanitário - Custo: R$ 110 mil. Concluído em 29/10/2002; 
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• contratocom a Coambiental, para coleta e tratamento de esgoto na praia grande - 
Custo: R$ 363 mil. Obra concluída em 10/08/2001. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• execução de redes coletoras de esgotos e ligações domiciliares de esgotos no Bairro 
do Perequê Açu (Bacia 1) – Custo: R$ 112 mil. Obra concluída em 15/12/2005; 

• construção de estação de bombeamento e melhorias no sistema produtor de água de 
Maranduba - Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 30/11/2005; 

• 31.934 m de rede coletora de esgotos, 1.763 ligações domiciliares de esgotos, estação 
elevatória de esgotos, 1.285 m de emissários, 844 m de coletores troncos - Custo: R$ 
6.785 mil. Obra concluída em 30/10/2005; 

• 1.820 m de coletores troncos, estação elevatória de esgotos e 789 m de emissários - 
Custo: R$ 2.774 mil. Obra concluída em 09/11/2002; 

• obras da estação de tratamento de esgotos 1 Principal – Custo: R$ 6.661 mil. Obra 
concluída em 24/09/2002; 

• execução de linha de recalque da estação elevatória de esgotos e tavessia sobre o Rio 
Tavares – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 30/06/2002; 

• 1.162 m de rede coletora de esgotos, 89 ligações domiciliares de esgotos, estação 
elevatória de esgotos e 717 m de emissário de esgotos no Conjunto Habitacional 
Parque dos Ministérios - Custo: R$ 206 mil. Obra concluída em 10/11/2000; 

• estação de tratamento de esgotos, estação elevatória de esgotos e serviços 
complementares na estação de tratamento de esgotos na Ipiranguinha / Vale do Sol - 
Custo: R$ 1.375 mil. Obra concluída em 30/12/1999; 

• 2.459 m de rede de distribuição de água, 890 ligações domiciliares de água e 27 
ligações domiciliares de esgotos, abrangem Ilhabela e São Sebastião – Custo: R$ 135 
mil. Obra concluída em 13/02/1999; 

• remanejamento de adutoras e ligações de água - Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
25/04/1998; 

• remanejamento de trecho do coletor tronco - Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 
01/03/1998; 

• 8.136 m de rede coletora de esgotos e 900 ligações prediais de esgotos no 
Ipiranguinha - Custo: R$ 671 mil. Obra concluída em 01/11/1997; 
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• captação Rio Grande, 7.348 m de adutora de água Rio Grande, filtros da 2º Bateria e 
casa de Química da 2ª etapa - Custo: R$ 4.800 mil. Obra concluída em 31/12/1996; 

• prolongamento de 270 m de rede coletora de esgotos e 200 ligações domiciliares de 
esgotos - Custo: R$ 121 mil. Obra concluída em 28/10/1996; 

• prolongamento de 60.000 m de rede de distribuição de água e 680 ligações 
domiciliares de água – Custo R$ 80 mil. Obra concluída em 28/09/1996. 

• reservatório do setor central 5.000 m³, reservatório elevado 250 m³, 1ª bateria de 
filtros e medidor de vazão - Custo: R$ 2.453 mil. Obra concluída em 28/02/1996; 

• reparos na barragem Rio Comprido, melhoria na estrada de acesso, instalação de 
produção, estação elevatória de água tratada, casa de química, reservatório volante 
de 1.300 m³, 6.685 m de reforço de adutora, 3.200 m de rede de distribuição de água e 
50 ligações domiciliares de água - Custo: R$ 117 mil. Obra concluída em 31/12/1995; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$. 266 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 20 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 53 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura - R$ 549 mil; 

• SantaCasa - R$ 690 mil. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 106 mil em Set/2005. 
 
Projeto Verão (custeio): 

• Prefeitura - R$ 580 mil; 

• SantaCasa - R$ 150 mil. 
 
Programa Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.972 mil. 
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Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• SantaCasa - R$ 350 mil, repassados em Dez/1996 para construção da unidade de 
emergência (concluída em 19/07/1998); 

• SantaCasa - R$ 36 mil para aquisição de equipamentos no Projeto de Assistência ao 
Parto; 

• SantaCasa - R$ 100 mil, repassados em Dez/1998 para reforma e ampliação 
(concluída em 22/12/1999); 

• SantaCasa - R$ 175 mil, repassados em Dez/1998 para obras (concluída em 
17/05/1999); 

• SantaCasa - R$ 175 mil, repassados em Dez/1998 para reforma da Santa Nossa 
Senhora dos Passos (concluída em 25/01/2000); 

• SantaCasa - R$ 11 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 
a maternidade; 

• SantaCasa - R$ 46 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos; 

• SantaCasa - R$ 200 mil, repassados em Out/2002 para reforma e ampliação do centro 
cirúrgico, centro de obstétrico, cetro de esterilização, ambulatório, radiologia e 
lavanderia (concluída em 05/08/2003); 

• SantaCasa - R$ 100 mil, repassados em Jan/2003 para aquisição de equipamentos; 

• SantaCasa - R$ 300 mil, repassados em Jan/2005 para obras e aquisição de 
equipamentos; 

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

• Prefeitura - R$ 47 mil, repassados em Dez/1998 para reforma e ampliação da 
Unidade de Especialidades do Centro de Saúde (concluída em 04/02/1997); 

• Prefeitura - R$ 50 mil, repassados em Dez/1998 para conclusão da Unidade Mista de 
saúde no Bairro Maranduba (concluída em 15/12/1999); 

• Prefeitura - R$ 60 mil repassados em Mar/2000 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura - R$ 80 mil, repassados Abr/2000 para término das obras do Posto de 
Saúde Ipiranguinha (concluída em 30/10/2001); 

• Prefeitura - R$ 190 mil, repassados em Nov/2000 para construção e reforma da 
Unidade Básica de Saúde (concluída em 28/05/2002); 

• Prefeitura - R$ 40 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de uma ambulância. 
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Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 2 (entregues em 1998 e 2001); 

• SantaCasa - 1 (UTI, entregue em 1998). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 50 viaturas: 40 para a Polícia Militar e 10 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 1.200 mil. 

• Foi entregue em 02/02/2001 uma Base Comunitária para a Policia Militar – Custo: R$ 
62 mil. 

• reforma da sede da 3ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior – 
Custo: R$ 134 mil. Obra concluída em 30/03/2006. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DAESP: 

• obras de reforço e recapeamento da área de movimento de aeronaves de obras 
complementares no aeroporto Gastão Madeira - Custo: R$ 1.977 mil. Obra concluída 
em 22/05/2005; 

• finalização da construção de instalação de bombeiros - Custo: R$ 105 mil. Obra 
concluída em 18/12/2004; 

• construção de alambrado com mourão concreto padrão icao para fechamento e 
segurança operacional - Custo: R$ 66 mil. Obra concluída em 14/07/2001. 

 
DER: 

• recapeamento da Rodovia SP 55, trecho Ubatuba - Caraguatatuba (do km 53,6 ao 
100,08), numa extensão de 46,48 km- Custo: R$ 30.926 mil. Obra concluída em 
15/07/2006; 

• serviços de conservação e de rotina nas SP’s-55 dos km 53,60/99,0 e 102,30); SP-99 
(nos km 64,4/83 e 40), numa extensão de 92,40 km - Custo: R$ 1.160 mil. Obra 
concluída em 03/06/2006; 

• restauração e reforço do sistema de drenagem na SP-125 (Rodovia Osvaldo Cruz), do 
km 80 e 81,1, numa extensão de 1,1 km - Custo: R$ 1.649 mil. Obra concluída em 
01/12/2005; 
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• obras de regularização de rodovia na SP-125, do km 86 ao 94 - Custo: R$ 148 mil. 
Obra concluída em 15/06/2003; 

• construção de uma ponte sobre o Rio Escuro no km 67 da SP-55 - Custo: R$ 191 mil. 
Obra concluída em 05/02/1998; 

• recapeamento da SP-125, do km 79 ao km 86, numa extensão de 7 km - Custo: R$ 377 
mil. Obra concluída em 28/12/1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


