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ILHABELA  
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 
 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:  

Programa Melhor Caminho:  

• foram recuperados 5 km da estrada municipal Engenheiro Martinho Storace no Bairro 
Jabaquara (2ª Fase) – Custo: R$ 522 mil em Mai/2011. Obra concluída em 20/04/11.  

 

CULTURA:  

Polo do Projeto Guri: 1 

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

• Polo de Ilhabela – Rua Pernambuco, 391 – Barra Velha - em andamento 3 cursos 
(violão, percussão/bateria e canto coral), para 84 crianças e adolescentes. Foram 
gastos R$ 207 mil de Jul/2006 a Nov/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou as 
atividades em 31/07/2006. Vigente até 31/12/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO. SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – foram atendidas 351 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
324 mil de Jan a Dez.  

• Projeto Ação Jovem – foram atendidos 144 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 134 
mil de Jan a Dez.  

 

Repasses concluídos: R$ 144 mil  

• Prefeitura – R$ 144 mil repassados em Jul/2010, para construção da casa de 
atendimento ao idoso dentro do Projeto Quero Vida. A obra foi concluída em 
Mai/2011.  
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• Prefeitura – R$ 155 mil repassados em Jul/2010, para aquisição de equipamentos 
dentro do Projeto Quero Vida. (Aquisição feita entre os meses de abril e maio de 
2011: veiculo Ducato, camas de solteiro, colchões de solteiro, poltronas, fogão 
industrial, freezer vertical, refrigerador, forno de microondas, armários, paneleiros, 
liquidificador, batedeira, espremedor de frutas, ventiladores, purificador de água, 
mesas para refeitório com cadeiras, conjunto de sofá, data show com telão, TV 32', TV 
46', sistema de sonorização, vídeo-ke, microcomputador, impressora, mesa para 
escritório, mesa para computador, armário tipo gaveteiro, armário de 2 portas 
,cadeira giratória, cadeira fixa,maquina de lavar).  

 

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 20.520 litros de leite, no período de Jan a Set/2011 – Custo: R$ 27 mil, 
beneficiando 152 famílias carentes, no último mês do período.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 2.258 mil  

Escola nova em execução: 1 (630 novas vagas) – R$ 1.372 mil  

• EE ProfªDra Ruth Leite Correia Cardoso – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 
1.372 mil. A obra foi concluída em 08/06/2011.  

 

Reformas de escolas em execução: 2 – R$ 639 mil  

• EE Profª Maria Gemma de Souza Oliveira – Custo: R$ 283 mil. A obra está com 45% 
executados e tem término previsto em 20/02/2012.  

• EE Drº Gabriel Ribeiro dos Santos – Custo: R$ 356 mil. A obra está com 1% 
executado e tem término previsto em 01/06/2012.  

 

Cobertura de quadra de esporte em escola concluída: 1 – R$ 247 mil  

• EM Waldemar Belisário – Custo: R$ 247 mil, obra concluída em 26/07/2011.  
 

Repasses para APAE:  
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• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 161 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 61 alunos.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Banco do Povo:  

• Em 19/10/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Prefeito Procópio de Araújo Carvalho, nº 86 - Bairro Piquete – 
Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. Vigente até 10/10/2012.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

Obra concluída:  

• construção de um novo flutuante para travessia de veículos e passageiros – Custo: R$ 
4.861 mil. A obra foi concluída em 19/01/2011.  

 

DER:  

Obra concluída: 

• recuperação da SPA-004/131, acesso ao Parque Estadual da Ilhabela e Praia dos 
Castelhanos, do km 3 ao km 10 – Custo: R$ 3.177 mil. A obra foi concluída em 
10/10/2011.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repassados R$ 160 mil, recursos do FECOP - Fundo de Controle da Poluição, para 
unidade de triagem resíduos domiciliares e equipamentos. A obra foi concluída em 
Nov/2011. Aguarda prestação de contas.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.609 mil  

• 5.648,43 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias do Bairro da Barra 
Velha – Custo: R$ 500 mil, repassados em Nov/2010, obra concluída em Jun/2011.  

• 1.865 m² de pavimentação na Rua Pernambuco do Bairro da Barra Velha – Custo: R$ 
60 mil, repassados em Jun/2010, obra concluída em Jun/2011.  

• obras para calçamento, com a pavimentação e drenagem em vias do Bairro Bexiga e 
Itaquanduba – Custo: R$ 150 mil repassados em Dez/2010, já licitado e tem término 
previsto em 29/06/2012.  

• Construção de um Centro de Eventos e Teatro Municipal – Custo: R$ 750 mil 
repassados R$ 397 mil em Dez/2010, obra com 25% executados e tem término previsto 
em 31/07/2012.  

• 1.990,10 m² de pavimentação em lajota de concreto, 722 m de guia prémoldada e 
36,07m³ de sarjeta/sarjetão moldado no local, na Rua José Joaquim da Silva, no 
Bairro Itaquanduba – Custo: R$ 149 mil, obra tem término previsto em 13/12/2012.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obras em andamento:  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários nos bairros Itaquanduba, Perequê e 
Itaguaçu, compreendendo: redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias 
e linhas de recalque – Programa Onda Limpa - Custo: R$ 15.951 mil. A obra está com 
95% executados e aguardando medição final.  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários nos bairros Itaquanduba, Perequê e 
Itaguaçu, compreendendo: Redes Coletoras, Ligações Domiciliares e Linhas de 
Recalque (Etapa 3A) – Custo: R$ 6.701. A obra está com 66,20% executados e tem 
término previsto em 27/09/2012.  

 

• obra para reforma do laboratório, substituição de tubulação, adequações e melhorias 
no sistema de reservação da ETA Pombo – Custo: R$ 144 mil. A obra está com 
21,20% executados e tem término previsto em 31/01/2012.  
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Obras em licitação:  

• execução de rede coletora de esgotos, ligações prediais, coletor tronco, estação 
elevatória, emissário, estação de pré-condicionamento e emissário submarino – Custo 
Previsto: R$ 4.991 mil. Em início de processo.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para Mãos Dadas – Custo: R$ 144 mil. Os serviços estão 
com 46,49% executados e tem término previsto em 28/04/2012.  

• contrato com o Espaço Cultural Pés No Chão, para educação ambiental para a 
conservação das bacias hidrográficas do litoral norte – Custo: R$ 179 mil. O projeto 
está com 25% executados e tem término previsto em 21/04/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para abastecimento de água no Bairro São Pedro – Custo: 
R$ 91 mil. A obra está em fase inicial e tem término previsto em 01/07/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para recuperação da calha do Córrego Nossa Senhora 
D'Ajuda – Custo: R$ 117 mil. A obra está com 68,20% executados e tem término 
previsto em 16/05/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para despoluição e recuperação das cachoeiras de Ilhabela 
(Fase I) – Custo: R$ 171 mil. A obra está com 10% executados e tem término previsto 
em 06/05/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para implantação de sistema de abastecimento de água e 
programa de educação ambiental - Projeto Bonete – Custo: R$ 65 mil. Tem término 
previsto em 28/06/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para Projeto Bonete - preservação de mananciais – 
educação ambiental, abastecimento de água e tratamento de esgotos – Custo: R$ 113 
mil. Concluído em Mai/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura - obra:  

• Prefeitura - R$ 210 mil, repassados em Fev/2010, para construção de Unidade Básica 
de Saúde, Rua Prefeito Procópio de Araújo Carvalho, nº 86 - Perequê. A obra foi 
concluída em 06/01/2012.  
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SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Em 2011 e 2012, foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custos: R$ 94 
mil.  

 

TURISMO:  

DADE: R$ 7.824 mil  

• sistema de monitoramento de segurança (2ª fase) – Custo: R$ 350 mil, já repassados 
R$ 175 mil em Jul/2008. Realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008, concluído em Jan/2012.  

• reurbanização da entrada da cidade - trecho Avenida Princesa Isabel – Custo: R$ 
2.044 mil, repassados de Jan/2010 a Dez/2011. A obra foi concluída em Jan/2012, 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2009.  

• execução de belvedere no bairro da Pedras Miúdas – Custo: R$ 95 mil, repassados em 
Jul/2008. Obra realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008. 
Concluída em 24/01/2012.  

• projeto de saneamento no Morro dos Mineiros – Custo: R$ 350 mil, já repassados R$ 
1 mil em Fev/2008. A obra será realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007. Cancelado e recursos devolvidos.  

• obras de reurbanização da Avenida Princesa Isabel, no Bairro Perequê - Fase II - 
Custo: R$ 1.500 mil, já repassados R$ 885 mil em Nov/2010. A obra com 50% 
executados e sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010, tem 
término previsto em 30/03/2012.  

• obras de implantação de ciclovias, no trecho entre os Bairros Perequê e Balsa Velha – 
Custo: R$ 848 mil, já repassados R$ 355 mil em Fev/2011. A obra está com 30% 
executados e sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010, tem 
término previsto em 30/07/2012.  

• Revitalização da Avenida Princesa Izabel, fase III e adjacências – Custo: R$ 2.637 
mil, já repassados R$ 1.842 mil em Dez/2011. A obra sendo realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2011, Obra em licitação..  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 104.880 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
134 mil, beneficiando 152 famílias carentes, no último mês do período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 510 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 153 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 241 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 173 mil; 
241 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 173 mil; 241 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 
173 mil; 270 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 208 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; 100 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 75 mil.  

 

Repasses de recursos para Entidades / Prefeitura: R$ 140 mil  

• Associação Creche de Ilhabela – R$ 95 mil repassados em Fev/2007, Set/2008 e 
Jan/2009, para aquisição de equipamentos.  

• APAE – R$ 45 mil repassados em Fev/2008 e Jul/2010, para aquisição de 
equipamentos.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 100 mil  

• 3.115,80 m² de pavimentação, guias e sarjetas de concreto na Avenida São Paulo – 
Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em Jul/2008.  

 

DADE: R$ 4.691 mil  
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• projeto de saneamento no Morro do Cantagalo – Custo: R$ 350 mil, repassados em 
Fev/2008 e Out/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007 e concluída em agosto de 2010.  

• reurbanização da praia do Perequê - Custo: R$ 280 mil, repassados em Jul/2008 e 
Jul/2010. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e 
concluída em agosto de 2010.  

• execução de calçada e acessibilidade da Barra Velha – Custo: R$ 147 mil, repassados 
em Jul/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 
e concluída em 18/05/2010.  

• reurbanização da praça Alfredo Oliani - Custo: R$ 91 mil, repassados em Jul/2008. A 
obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 
24/11/2009.  

• reurbanização da praça Ângelo Fazzini – Bairro Saco do Capelão - Custo: R$ 100 
mil, repassados em Out/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2008 e concluída em 24/11/2009.  

• sistema de monitoramento de segurança – Custo: R$ 300 mil, repassados em Jan e 
Dez/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e 
concluída em outubro de 2009.  

• reurbanização da rotatória Praça Barra Velha - Custo: R$ 73 mil, repassados em 
Out/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e 
concluída em outubro de 2009.  

• construção e implantação do centro de convenções e eventos (módulo II) – Custo: R$ 
1.341 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2005 e 
concluída em 02/06/2009.  

• 2.880 m² de pavimentação, guias e sarjetas na via de do acesso ao Parque da 
Cachoeira – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. A obra foi realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 04/05/2009.  

• iluminação de logradouros públicos – Custo: R$ 132 mil, repassados em Out/2008. A 
obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 
30/04/2009.  

• acessibilidade e calçada da Rua Padroeira – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jul/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 e 
concluída em 01/12/2008.  

• reurbanização da praça da Bíblia no Bairro Itaguassu - Custo: R$ 50 mil, repassados 
em Jul/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008 
e concluída em 01/12/2008.  
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• construção de uma pista de skate – Custo: R$ 50 mil, repassados em Mai/2006. A obra 
foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 
02/09/2008.  

• continuidade da reurbanização da Orla Marítima (ciclovia - trecho Pequeá) – Custo: 
R$ 116 mil, repassados em Nov/2004 e Nov/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 02/09/2008.  

• reurbanização da Praça da Mangueira no Bairro Perequê – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Abr/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004 e concluída em 30/09/2007.  

• saneamento no Bairro do Portinho – Custo: R$ 166 mil, repassados de Nov/2004 a 
Dez/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e 
concluída em 02/09/2008.  

• reurbanização da Praça da Bandeira (2ª fase) – Custo: R$ 514 mil, repassados em 
Abr/2006 e Jul/2007. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2004 e concluída em 02/09/2008.  

• construção de guias e sarjetas em diversas vias públicas – Custo: R$ 101 mil. A obra 
foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 
02/09/2008.  

• reurbanização da praça rotatória e centro de informações turísticas – Custo: R$ 500 
mil, repassados de Abr/2006 a Jan/2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2004 e concluída em 02/09/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 1.573 mil  

Escola nova construída: 1 (1.785 novas vagas) – R$ 458 mil  

• EE Profª Anna Leite Jullião Torres – 17 salas (1.785 novas vagas) – Custo: R$ 458 
mil. Obra concluída em 28/02/2008.  

 

Reformas de escolas concluídas: 12 - R$ 304 mil  

• 4 na EE Profª Maria Gemma de Souza Oliveira – Custo: R$ 33 mil. Obras concluídas 
em 27/04/2010, 12/04/2010, 10/03/2009 e 26/09/2007.  

• EE Profª Anna Leite Jullião Torres – Custo: R$ 2 mil. Obra concluída em 27/04/2010.  
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• 2 na EE Dr Gabriel Ribeiro dos Santos – Custo: R$ 46 mil. Obras concluídas em 
12/04/2010 e 15/06/2009.  

• 3 na EE Eva Esperança Silva – Custo: R$ 88 mil. Obras concluídas em 12/04/2010, 
23/10/2009 e 04/10/2007.  

• 2 na EE Waldemar Belisário – Custo: R$ 135 mil. Obras concluídas em 16/06/2009 e 
02/10/2007.  

 

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 3 – R$ 811 mil  

• EE Profª Maria Gemma de Souza Oliveira – Custo: R$ 260 mil. Obra concluída em 
24/10/2008.  

• EE Eva Esperança Silva – Custo: R$ 243 mil. Obra concluída em 24/10/2008.  

• EE Drº Gabriel Ribeiro dos Santos – Custo: R$ 308 mil. Obra concluída em 
10/06/2009.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2009 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 284 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 122 alunos.  

 

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 53 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 61 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Mar/2010 foram gastos R$ 254 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município: EE Profª Maria Gemma de Souza 
Oliveira e EE Waldemar Belisário.  

 

Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 19/12/2009 um micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

Programa Acessa São Paulo:  

• Em 15/01/2010 foi implantado 1Infocentro Municipal na Rua Bahia, nº 205. A 
Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 7 microcomputadores, 
proporcionando acesso gratuito à Internet à população do município – Custo: R$ 56 
mil.  

 

MEIO AMBIENTE:  

CETESB:  

• repassados R$ 110 mil em Out/2007, recursos do FECOP - Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura, para readequação, encerramento e recuperação do 
vazadouro de lixo municipal de Ilhabela (Fase II) - Custo: R$ 346 mil. Obra concluída 
em 08/03/2010.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas: R$ 2.807 mil:  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários nos Bairros Praia do Pinto e Ponta 
Azeda (redes coletoras, ligações domiciliares de esgotos, estações elevatórias de 
esgoto e linhas de recalque) – Custo: R$ 1.177 mil. Obra concluída em 30/09/2010.  

• 2.000 m de rede de distribuição de água, 500 ligações domiciliares de água, 150 m de 
rede coletora de esgotos e 25 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 297 mil. 
Obra concluída em 22/04/2010.  

• execução das obras de anel de reforço em adutora - Sistema Água Branca – Custo: R$ 
128 mil. Obra concluída em 31/12/2009.  
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• execução das obras de linha adutora de água tratada (Sistema Água Branca) – Custo: 
R$ 348 mil. Obra concluída em 29/12/2009.  

• remanejamento de rede de água na Rua Paulina Serafim dos Anjos, Rua Francisco dos 
Santos e Rua Nova Dois – Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 17/12/2009.  

• execução de obras de rede de distribuição de água e coleta de esgotos e ligações 
domiciliares de água e esgoto – Custo: R$ 423 mil. Obra concluída em 15/05/2009.  

• remanejamento de rede água bruta (Sistema Água Branca) – Custo: R$ 23 mil. Obra 
concluída em 22/04/2009.  

• obras de construção de base para reservatório de hipoclorito na estação de tratamento 
de água - Água Branca – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 30/11/2008.  

• construção de filtro descendente e melhoria operacional na estação de tratamento de 
água - Água Branca – Custo: R$ 183 mil. Obra concluída em 30/05/2008.  

• execução de obras de rede adutora de água na Captação da Toca – Custo: R$ 93 mil. 
Obra concluída em 22/12/2007.  

• remanejamento de rede de água na viela João Vieira – Custo: R$ 11 mil. Obra 
concluída em 28/11/2007.  

• remanejamento de rede coletora de esgotos na Praça Coronel Julião – Custo: R$ 15 
mil. Obra concluída em 28/11/2007.  

• construção de caixas para válvulas redutoras de pressão – Custo: R$ 24 mil. Obra 
concluída em 13/11/2007.  

• execução de rede de distribuição da Rua Francisco Pombo a Rua Benedito José 
Lourenço – Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 20/07/2007.  

• execução de rede coletora de esgoto na rua Itapema – Custo: R$ 17 mil. Obra 
concluída em 21/06/2007.  

• 187 m de rede de água na Rua Luiz Barreto Barbosa – Custo: R$ 13 mil. Obra 
concluída em 21/01/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2007–2010) – custeio  

• Prefeitura – R$ 170 mil.  
Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura – R$ 200 mil, repassados de Jan/2008 a Mar/2010.  
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Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - obras e equipamentos:  

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Jan/2008, para aquisição de bisturi eletrônico e 
oxímetro de pulso oxifast (entregues em 10/04/2008).  

 

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 517 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura – R$ 73 mil foram repassados de 2007 a 2010.  
 

Entrega de Ambulância: 1 – R$ 34 mil  

• Prefeitura – 1 (entregue em Nov/2007).  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 5 viaturas: 4 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 162 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município 1 Auto Bomba Salvamento 
Rápido em 15/10/2008 e 1 Auto Bomba em 12/01/2010 – Custo: R$ 396 mil.  
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 51.780.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 305.036 litros de leite, no período de Jan/1995 a Dez/2006 – Custo: R$ 
243 mil beneficiando 152 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,00 km da estrada rural SP-131 (1ª Fase) – Custo: R$ 79 mil. Obra 
concluída em 01/08/2001. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.041 crianças e adolescentes, 55 portadores de deficiência e 375 famílias – Custo: R$ 
830 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 50 bolsistas/mês em 2005 e 70 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 36 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 
frequentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 56 mil; 41 
famílias/mês em 2004 – R$ 30 mil; 41 famílias em 2005 – R$ 29 mil e 241 famílias em 
2006 – R$ 173 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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• obras de contenção de rocha no Morro Santa Tereza – Custo: R$ 134 mil. Obra 
concluída em 19/12/2002; 

• construção de ponte de concreto na Avenida Ernesto de Oliveira e Ponte da Barra 
Velha – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 22/03/1996. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• aquisição de 2 caminhões com caçamba para auxílio da Secretaria Municipal de 
Obras – Custo: R$ 166 mil, repassados em Nov/2006. Entregue em 20/12/2006. 

 
DADE (repasse de verba): R$ 2.519 mil 

• obras de recuperação estrutural do píer da vila - 1ª etapa – Custo: R$ 84 mil, 
repassados em Mar/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 31/10/2000; 

• construção e instalação de píer flutuante – Custo: R$ 15 mil, repassados em Jan/2000. 
A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída 
em 30/09/2000; 

• realização do 4º festival do camarão – Custo: R$ 28 mil, repassados em Ago/1998. Foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998 e concluída em 
30/09/2000; 

• realização do aniversario da cidade – Custo: R$ 68 mil, repassados em Set/1997. Foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
28/11/1997; 

• realização do aniversario da cidade – Custo: R$ 55 mil, repassados em Set/1998. Foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998 e concluída em 
02/10/1998; 

• realização da festa  sta.verônica  – Custo: R$ 11 mil, repassados em Ago/1998. Foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998 e concluída em 
02/09/1998; 

• realização da festa de São Benedito – Custo: R$ 10 mil, repassados em Mai/1997. Foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
25/05/1997; 

• realização da festa junina – Custo: R$ 23 mil, repassados em Jun/1997. Foi realizada 
pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 19/09/1997; 
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• realização da festa natalina e de reveillon – Custo: R$ 18 mil, repassados em 
Dez/1998. Foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1998 e 
concluída em 18/01/1999; 

• obras de urbanização da barra velha - 2ª etapa – Custo: R$ 245 mil, repassados de 
Fev/1999 a Ago/2000. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1998 e concluída em 30/11/2000; 

• realização do carnaval – Custo: R$ 7 mil, repassados em Dez/1996. Foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 28/02/1997; 

• obras de reurbanização da praça coronel julião – Custo: R$ 69 mil, repassados em 
Nov/2004 e Mar/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 e concluída em 16/07/2005; 

• realização da festas natalinas e de reveillon – Custo: R$ 25 mil, repassados em 
Dez/1999. Foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e 
concluída em 30/01/2000; 

• plano de urbanização da barra velha – Custo: R$ 103 mil, repassados em Fev/1998. A 
obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1997 e concluída em 
28/02/1999; 

• realização do projeto expoilha – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/1999. Foi 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 
31/01/2000; 

• reforma do estádio de futebol ferreirão – Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2004 
e Out/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2003 e 
concluída em 30/12/2005; 

• reurbanização da praça cel. juliao e praça da bandeira – Custo: R$ 342 mil, 
repassados de Mar/2000 a Dez/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/1999 e concluída em 31/12/2002; 

• reurbanização da de eventos bairro saco da capela – Custo: R$ 135 mil, repassados de 
Jan/2000 a Jul/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 30/09/2002; 

• reurbanização dos trechos dos bairros Pereque, Itangua, Itaguassu e Eng.D'Água – 
Custo: R$ 792 mil, repassados de Jun/2002 a Out/2003. A obra foi realizada pela 
Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 29/01/2004; 

• urbanização da área aeródromo – Custo: R$ 164 mil, repassados em Set/1996 e 
Jan/1997. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e 
concluída em 31/03/1997; 
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• urbanização da orla praia grande – Custo: R$ 95 mil, repassados em Ago/1996 e 
Mar/1998. A obra foi realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/1996 e 
concluída em 25/10/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 1.699 mil 
 
Escolas construídas:2 (1.680 novas vagas) – R$ 890 mil 

• EM Profº Jose AntonioVerzegnassi – 10 salas (1.050 novas vagas) – Custo: R$ 570 
mil. Obra concluída em 30/10/2005; 

• EM ProfªOpheliaRealeMontanhesi – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 320 mil. 
Obra concluída em 30/12/2004. 

 
Escola ampliada: 1 (210 novas vagas) – R$ 45 mil 

• EE Drº Gabriel Ribeiro dos Santos – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 45 mil. 
Obra concluída em 08/04/1999. 

 
Reformas em Escolas: 14 – R$ 647 mil 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 – R$ 117 mil 

• EE/EMEF Waldemar Belisario / Itaquanduba – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
25/02/2003; 

• EE/EMEF Eva Esperança Silva / Água Branca – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
25/02/2003; 

• EE Profa Maria Gemma de Souza Oliveira – Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
25/02/2003. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 525 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 5 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
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• Em 19/10/2002 foi implantado, em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista na Rua Prefeito Procópio de Araújo Carvalho, nº 86 - Bairro Piquete – 
Custo: R$ 180 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 20 mil, pagos em Jun/2006 para a realização do I Cross Marathon de 
MounthanBike. Evento realizado em 25 e 26/11/2006; 

• repasse de R$ 100 mil, pagos em Jun/2006 para realização do 33ª Semana 
Internacional de Vela. Evento realizado de 30/06/2006 a 17/07/2006; 

• repasse de R$ 30 mil, pagos em Mar/2003 para a realização da Semana Pré Olímpica 
de Vela; 

• repasse de R$ 15 mil, pagos em Mar/2000 para o Projeto de Complexo Turístico 
Ilhabela; 

• repasse de R$ 23 mil, pagos em Mar/2000 para a reforma parcial do Ginásio de 
Esportes. Obra concluída em 13/04/2000; 

• repasse de R$ 8 mil, pagos em Jan/1999 para realização dos Jogos Abertos 1998; 

• repasse de R$ 26 mil, pagos em Jan/1999 para realização da travessia Ilhabela – 
Caraguatatuba. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 80 unidades habitacionais / 1 conjunto - R$ 3.755 mil 

• conjunto habitacional Ilhabela A – 80 unidades, beneficiando 400 pessoas, na Avenida 
Brigadeiro José Vicente Faria Lima, nº 2.072 - Bairro Reino construídas pelo sistema 
Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada, em parceria com a Prefeitura – Custo: 
R$ 3.755 mil. Unidades comercializadas em 08/09/2006. 

 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• construção do Fórum Rua Benedito Serafim dos Anjos, nº 29 - Barra Velha – Custo: 
R$ 1.272 mil. Obra concluída em 22/02/2006. 
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MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Out/2002, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 retro-escavadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• redes coletoras de esgotos e ligações domiciliares, integrantes do Sistema 
Itaquanduba– Custo: R$ 3.348 mil. Obra concluída em 26/12/2006; 

• prolongamento de 198 m de rede de distribuição de água na Rua Alzira Bertini Simões 
– Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 21/12/2006; 

• 150 m de rede de distribuição de água na Rua Francisco Alves dos Santos – Custo: R$ 
7 mil. Obra concluída em 29/11/2006; 

• prolongamento do sistema de esgotamento sanitário– Custo: R$ 28 mil. Obra 
concluída em 30/08/2006; 

• construção de abrigo na estação elevatória de água tratada Engenho D´Água e 
melhorias operacionais no Morro dos Mineiros – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída 
em 16/06/2006; 

• 6.512 m de rede de distribuição de água, 278 ligações domiciliares de água, captação 
e booster de distribuição – Custo: R$ 2.565 mil. Obra concluída em 21/09/2004; 

• implantação de controle de odores gerados na estação de pré condicionamento de 
Saco de Capela– Custo: R$ 992 mil. Obra concluída em 21/05/2004; 

• 3.699 m de rede coletora de esgoto, 187 ligações domiciliares de esgoto, estação 
elevatória de esgotos e 246 m de emissários – Custo: R$ 535 mil. Obra concluída em 
18/06/2001; 

• 147 m de rede coletora de esgotos, 169 ligações domiciliares de esgotos, interligações 
nó n.º 9, interligação PV Rua Dr. Carvalho, PV Rua da Padroeira com Rua B. Cabral, 
interligação PV de extravasão e conclusão da estação elevatória de esgoto – Custo: 
R$ 141 mil. Obra concluída em 09/07/2000; 

• assentamento de 700 m de rede de distribuição de água em diversas ruas – Custo: R$ 
7 mil. Obra concluída em 30/07/1998; 

• prolongamento de 4.000 m de rede de distribuição de água e ligações domiciliares de 
água – Custo: R$ 52 mil. Obra concluída em 12/05/1996; 
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• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 69 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 5 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 26 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 292 mil; 

• Santa Casa – R$ 453 mil. 
 
Programa de Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura – R$ 1.158 mil. 
 
Projeto Verão (custeio): 

• Prefeitura – R$ 340 mil; 

• Santa Casa – R$ 20 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 600 mil, repassados em Dez/1998 para construção do hospital 
municipal; 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Dez/1998 para reforma e ampliação do PAS 
Barra Velha; 

• Prefeitura – R$ 1.000 mil, repassados em Ago/2000 para término da construção do 
hospital municipal e equipamentos. 

 
Entrega de Ambulância: 4 

• Prefeitura - 4 (entregues em 1998, 2000, 2001 e 2004). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 18 viaturas: 12 para a Polícia Militar e 6 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 414 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• obras de melhoramentos, restauração e recapeamento de parte da SP-131, entre os km 
5,7 e 18,2, numa extensão de 12,50 km – Custo: R$ 5.264 mil. Obra concluída em 
31/10/2006. 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-131, SP-000/131 e 004/131, numa 
extensão de 40,5 km – Custo: R$ 1.961 mil. Obra concluída em 18/04/2006; 

• serviços de contenção de erosão na SP-131, entre o km 21 e 23 – Custo: R$ 143 mil. 
Obra concluída em 28/06/2005; 

• obras de contenção e drenagem no km 21,600 da SP-131, numa extensão de 0,03 km – 
Custo: R$ 134 mil. Obra concluída em 28/11/2004; 

• obras de contenção de erosões entre o km 6 e km 15 - Custo: R$ 555 mil. Obra 
concluída em 21/11/2002; 

• serviços de contenção e drenagem melhoramentos e consolidação de encostas km 6,1 e 
km 6,9 – Custo: R$ 341 mil. Obra concluída em 22/08/2000. 

• serviços de melhoramentos e pavimentação na Rodovia SP-131 (trecho Bairro São 
Pedro – Borrifos), numa extensão de 6,68 km – Custo: R$ 1.291.918,41. Obra 
concluída em 16/06/2000; 

• contenção com muros de concreto em vários locais de erosão na SP 131, do km 5,7 ao 
9,1, numa extensão de 140 m – Custo: R$ 149 mil. Obra concluída em 17/11/1998; 

• serviços de melhoramentos e recuperação de talude na SP-131, numa extensão de 90 
m – Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 07/03/1998; 

• serviços de melhoramentos e pavimentação na Rodovia SP-131 (trecho Barra Velha - 
Borrifos e SP-00/131), numa extensão de 14,2 km – Custo: R$ 2.656 mil. Obra 
concluída em 04/09/1997. 

 

DERSA: 

• reforma na defensa metálica - dolphin travessia São Sebastião / Ilhabela – Custo: R$ 
68 mil. Obra concluída em 17/09/2006; 

• serviços especiais de dragagem de manutenção em área de manobra na travessia do 
porto de São Sebastião - Ilha Bela – Custo: R$ 168 mil. Obra concluída em 
09/03/1998. 

 
 


