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MACAUBAL 
OBRAS E AÇÕES - Gestão 2007-2010 

 
R$ 14.226.700,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 169.920 litros de leite, no período Jan/2007 a Ago/2009 - Custo: R$ 213 
mil, beneficiando 360 famílias carentes, no último mês. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 2,9 km de estradas rurais – Microbacia Córrego Potranca e Pequenos 
Afluentes – Custo R$ 126 mil. Obra concluída em 23/11/2007. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,3 km das estradas rurais MCB-155 e MCB-010 (3ª Fase) – Custo: R$ 
403 mil. Obra concluída em 16/09/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 12 convênios com a Prefeitura para atendimento a 110 crianças e 
adolescentes, 169 idosos e 310 famílias – R$ 115 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 226 famílias/mês em 2007 – R$ 162 mil, 
repassados de Jan a Dez; 226 famílias/mês em 2008 – R$ 162 mil, repassados de Jan a 
Dez; 226 famílias/mês em 2009 – R$ 162 mil, repassados de Jan a Dez. e está 
atendendo mais 226 famílias/mês em 2010 – R$ 162 mil, já repassados R$ 13 mil em 
Jan/2010. 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. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo R$ 21 mil, 
repassados de Jan a Dez; 30 bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil, repassados de 
Jan a Dez; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 mil, repassados de Jan a Dez. e 
está atendendo 30 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 21 mil, já repassados R$ 1 mil 
em Jan/2010. O programa tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do 
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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. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 60 mil pagos em Ago/2006 para reforma do Núcleo de 
Promoção Social Paulo Egídio Martins. Obra concluída em 22/06/2007. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (R$ 2.437 mil) 

• aquisição de um microônibus para transportes de pacientes da área de saúde SUS do 
município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Out/2008; 

• aquisição de um ônibus rodoviário para transporte de idosos do Grupo da 3ª Idade do 
município – Custo: R$ 60 mil, repassados em Ago/2008; 

• 6.097,56 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jul/2008, concluído em 22/05/2009; 

• 32.697,52 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
653 mil, repassados em Jun/2008; 

• 7.516,33 m² de pavimentação asfáltica e recapeamento em diversas ruas – Custo: R$ 
115 mil, repassados em Jun/2008, concluída em 22/05/2009; 

• 4.460 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas – Custo: R$ 100 mil, repassados 
R$ 60 mil em Fev/2007; 

• 3.913 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias urbanas – Custo: R$ 100 
mil, repassados R$ 60 mil em Fev/2007; 

• 8.496,73 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Mai/2008, concluído em 22/05/2009; 

• construção de um velório municipal, localizado na Avenida Naziro Hunsichamas – 
Custo: R$ 149 mil, repassados em Mar/2008 e Set/2009; 

• 10.204,81 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Mar/2008; 

• reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador, localizado na Avenida 
Camilo Figueiredo – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mar/2008; 
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• 5.000 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 100 mil, repassados 
em Nov/2006 e Abr/2007. Obra concluída em 20/02/2007. 

• aquisição de um caminhão basculante – Custo: R$ 140 mil, previsto para 24/12/2010; 

• aquisição de uma retroescavadeira – Custo: R$ 220 mil, repassados em Set/2009; 

• 350 m² de construção de uma estação elevatória – Custo: R$ 120 mil, previsto para 
13/12/2010; 

• perfuração de 2 poços tubulares profundos, com profundidade de 150m cada, a serem 
executados no terreno do Sistema de Tratamento da Cidade e na Estrada Municipal 
Macaubal - Junqueira – Custo: R$ 150 mil, previsto para 12/12/2010. 

 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reforma de escola em licitação: 1 – R$ 8 mil 
 

• EE Porfírio Pimentel – Custo: R$ 8 mil. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 350 mil: 

• EE Conselheiro Rodrigues Alves – Custo: R$ 350 mil. Obra concluída em 30/12/2009. 
 
Programa Ler e Escrever / Bolsa Alfabetização: 

 
• Em Jun e Set/2009 foram concedidas bolsas alfabetização para 3 alunos 

pesquisadores (2º professor), beneficiando 78 alunos da 1ª série do ensino 
fundamental de 1 escola da região – Custo: R$ 4 mil. O Programa consiste de 
parceria com Instituições de Ensino Superior, permitindo que alunos universitários 
oriundos dos cursos de Pedagogia, Normal Superior, Letras e Cursos de Pós 
Graduação voltados para Alfabetização sejam inseridos em salas de aulas do ensino 
fundamental, visando o aprimoramento do conhecimento destes universitários na área 
da educação e o auxílio deles ao professores da 1ª série na tarefa de garantir a 
aprendizagem de leitura e escrita. O valor repassado às instituições de ensino é de R$ 
500,00 mensais por aluno pesquisador. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Porfírio Pimentel. 
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HABITAÇÃO: 
 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• construção de uma praça nos Conjuntos Habitacionais Nova Era e Nossa Senhora 
Aparecida - Custo: R$ 38 mil, já repassados R$ 23 mil em Mai/2008 e Jun/2009. A 
obra está com 60% executados e término previsto para 03/06/2010; 

• construção de uma praça no Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida - 
Custo: R$ 38 mil, já repassados R$ 23 mil em Jun/2008 e Jun/2009. A obra está com 
60% executados e término previsto para 03/06/2010; 

• 6.097,56 m² de pavimentação asfáltica nos Conjuntos Habitacionais Macaubal A e B - 
Custo: R$ 80 mil, já repassados R$ 24 mil em Jul/2008. A obra está com 30% 
executados e término previsto para 18/05/2010; 

• construção de calçadas nos Conjuntos Habitacionais Macaubal A e B - Custo: R$ 48 
mil, já repassados R$ 14 mil em Jul/2008. A obra está com 30% executados e término 
previsto para 26/05/2010. 

• Obra de equipamento social - iluminação, paisagismo e bancos na praça no CH Nova 
Era - Custo: R$ 23 mil. Obra programada. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 

• troca de bombas submersas de poços, reforma da estação de tratamento de água, 
instalação de hidrômetros e construção de rede de esgotos - Custo R$ 112 mil. Obra 
concluída em 30/06/2007. 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 

• No período de 2007 a 2009, foram gastos R$ 156 mil em medicamentos. 
 
Repasses concluídos para entidades hospitalares - custeio: 

• Santa Casa – R$ 103 mil, repassados de 2007 a 2009. 
 
Repasse concluído para entidades hospitalares - equipamentos: 
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• Santa Casa – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados em Jun/2008, para doação de uma ambulância. 
 
Repasses programados para entidades hospitalares - custeio: 

• Santa Casa – R$ 15 mil, para Santas Casas. 
 
Repasse programado para entidades hospitalares - equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 42 mil, para aquisição de equipamentos e bomba dosadora. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 17 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
 
DER: 
 
 
Programa Pró-vicinais 2: 

• Concluída em 30/06/2009 a recuperação de 46,9 km de vicinais – Custo: R$ 9.090 mil.  

No município de Macaubal foi recuperada a vicinal: 

1. Macaubal – União Paulista, com 10,5 km de extensão (100% executados). 

Neste mesmo lote, foram recuperadas as vicinais: 

1. Macaubal – União Paulista, com 13 km de extensão no município de União Paulista 
(100% executados); 

2. vicinal que liga Neves Paulista até o Distrito de Miraluz, com 15,2 km de extensão, no 
município de Neves Paulista (100% executados); 

3. vicinal que liga o Distrito de Talhados à BR-153, com 8,2 km de extensão, no 
município de São José do Rio Preto (100% executados). 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 

R$ 11.300.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 557.115 litros de leite, no período de 1995 a 2006 - Custo: R$ 415 mil, 
beneficiando 392 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,45 km da estrada Jatobá (1ª fase) - Custo: R$ 100 mil. Obra concluída 
em 08/05/2000; 

• recuperados 1,2 km da estrada MCB-134 / MCB-010 (2ª fase) - Custo: R$ 59 mil. 
Obra concluída em 11/04/2003. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• recuperados 4,87 km na estrada rural MCB-134 – Microbacia Córrego do Coqueiro – 
Custo R$ 148 mil. Obra concluída em 31/12/2005; 

• recuperados 4,05 km de estradas rurais – Microbacia Córrego do Bebedouro – Custo 
R$ 183 mil. Obra concluída em 01/11/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 31 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 683 
crianças e adolescentes, 109 idosos e 132 famílias – R$ 274 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 e 30 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005 e R$ 21 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$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 298 famílias em 
2006 – R$ 214 mil. O Programa objetiva conceder subsídio financeiro de R$ 
60,00/mês para famílias em situação de pobreza, com renda mensal “per capita” de 
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até R$ 100,00, priorizando mulheres chefes de família e integrando estes subsídios a 
ações sócioeducativas e de geração de renda. Após o recebimento da 12ª parcela a 
família, mediante avaliação técnica das condições de subsistência, poderá ser 
desvinculada ou permanecer no Programa. 

 
Repasses de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 27 mil pagos em Dez/1998 para reforma e ampliação do 
Núcleo de Promoção Social – Centro Comunitário Urbano. Obra concluída em 
12/12/1996; 

• Prefeitura - repasse de R$ 20 mil pagos em Jul/1998 para construção Centro de 
Integração do Idoso. Obra concluída em 22/06/1999. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte na estrada MCB-353 – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída 
em 20/08/2004. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• aquisição de caminhão para coleta de lixo – Custo: R$ 20 mil. Entregue em 
16/03/1997; 

• 9.248,90 m² de pavimentação asfáltica em ruas da cidade – Custo: R$ 120 mil. Obra 
concluída em 29/12/2002; 

• 15.930 m² de pavimentação asfáltica em vias urbanas – Custo: R$ 150 mil. Obra 
concluída em 30/08/2003; 

• 3.771,50 m² de recapeamento e sinalização em vias públicas – Custo: R$ 45 mil. Obra 
concluída em 10/01/2005; 

• construção de um novo banheiro na Praça da Matriz – Custo: R$ 39 mil. Obra 
concluída em 30/08/2006. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 378 mil 
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Ampliação de escola: 1 (315 novas vagas) - R$ 60 mil 

• EE Conselheiro Rodrigues Alves – 3 salas (315 novas vagas) – Custo: R$ 60 mil. Obra 
concluída em 12/06/1998. 

 
Reformas em Escolas: 6 - R$ 288 mil 

• 3 na EE Conselheiro Rodrigues Alves – Custo: R$ 167 mil. Obras concluídas em 
03/11/2005, 15/01/2002 e 10/09/1996; 

• 3 na EE Porfirio Pimentel – Custo: R$ 121 mil. Obras concluídas em 16/10/2003, 
25/02/2003 e 22/08/1997. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 30 mil 

• EEPSG Porfirio Pimentel – Custo: R$ 30 mil. Obra concluída em 16/10/1997. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 210 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 2 escolas do município: EE Conselheiro Rodrigues Alves e EE Porfirio 
Pimentel. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasses de recursos: 

• repasse de R$ 8 mil pagos em Dez/1998 para festividades natalinas; 

• repasse de R$ 10 mil pagos em Ago/2003 para realização do campeonato amador de 
futebol de campo; 

• construção de 2 quadras esportivas no Conjunto Habitacional Nova Era e Nossa 
Senhora Aparecida – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 31/12/2005. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 187 unidades habitacionais concluídos / 1 conjunto – Custo: R$ 2.228 mil 

• Conjunto Habitacional Macaubal - Casa – 187 unidades, beneficiando 935 pessoas, 
na Rua Jose Bonifácio construídas pelo Sistema Empreitada Global, em parceria com 
a Prefeitura - Custo: R$ 2.228 mil. Unidades comercializadas em 31/05/1998. 

 
Fundo Estadual da Habitação: 
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• 3.916 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Macaubal B - Custo R$ 
50 mil, repassados em Ago/2002. Obra concluída em 26/09/2003; 

• 7.647,20 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Nossa Senhora 
Aparecida - Custo R$ 130 mil, repassados em Jan e Mar/2003. Obra concluída em 
26/06/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

• repasse de R$ 100 mil em Dez/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor e compactador de lixo. 

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para prolongamento de galerias de águas pluviais na Rua 
Jose A. Chagas - Custo R$ 30 mil. Obra concluída em 06/09/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SANEBASE: 

• reforma da estação elevatória de água tratada e automatização do sistema de 
abastecimento – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída em 18/03/1999. 

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

• Prefeitura – R$ 30 mil; 

• Santa Casa – R$ 223 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 14 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura – R$ 23 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de equipamentos para 
o Centro de Saúde; 
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• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em Abr/2002 para obras; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Mar/2004 para término da Unidade de Saúde 
Local; 

• Prefeitura – R$ 25 mil, repassados em Out/2004 para aquisição de equipamentos para 
Unidade Básica de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 14 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de equipamentos para 
sistema de fluoretação de água; 

• Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/2006 para aquisição de equipamentos 
hospitalares; 

• Santa Casa – R$ 60 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de equipamentos 
para o Centro cirúrgico; 

• Santa Casa – R$ 40 mil, repassados em Jan/2006 para aquisição de aparelho de raio 
x. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 13 mil, repassados em Ago/2005; 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 3 (entregue em 1996, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 5 viaturas na região: 3 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia 
Militar – Custo R$ 100 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal Macaubal - Monções, numa extensão de 
16,2 km – Custo: R$ 3.552 mil. Obra concluída em 21/08/2001. 

 
 
 


