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MOMBUCA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DEFESA CIVIL:  

• construção de ponte sobre o córrego São Jerônimo na estrada municipal MCB-010 - 
Custo: R$ 249 mil, já repassados R$ 71 mil em Dez/2010. A obra está com 6% 
executados e tem término previsto em 13/07/2011. 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 2.054 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 3 mil, beneficiando 108 
famílias carentes, no último mês do período. 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 20 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 19 
mil, já repassados R$ 3 mil em Jan e Fev. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 30 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 29 mil, já repassados R$ 5 mil em Jan e Fev. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Obra em execução: 

• construção de pista de skate – Custo: R$ 60 mil, já repassados R$ 41 mil em Dez/2008 
e Mar/2009. A obra com 33% executados. 

HABITAÇÃO: 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 5.217,80 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do CH. Mombuca "A" – 
Custo: R$ 98 mil, já repassados R$ 29 mil em Nov/2010. A obra está com 30% 
executados e tem término previsto em 10/12/2011. 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em execução: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV: 

• recuperação de 5,40 km da vicinal SP-308 - Mombuca – Custo: R$ 1.787 mil. A obra 
está com 90% executados e tem término previsto em Mar/2011. 

PLANEJAMENTO E DES REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 2.004 mil 

• 10.805,00 m² de recuperação asfáltica, guias e sarjetas em vias do município – Custo: 
R$ 200 mil, repassados em Jun/2008. A obra está paralisada com 68% executados. 

• construção de anfiteatro Municipal, com área a construir de 275,78 m², localizado no 
cruzamento da Rua Narciso Sturaro com a Rua José Ortolani – Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Jun/2010. 

• 12.500,00 m² de recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jan/2009. A obra está paralisada com 98,40% executados. 

• construção de campo de bocha coberto e construção de sanitário público – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Set/2009. A obra está com 96% executados. 

• 3.626,87 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Gabriel Martins de 
Moraes, no trecho entre a Avenida 1 e a Rua 4, no Bairro Recanto das Palmeiras – 
Custo: R$ 119 mil, repassados em Dez/2009. 

• 3.300,28 m² de pavimentação asfáltica, 964,37 m² de recapeamento asfáltico, 809 m de 
guias e sarjetas extrusadas, paisagismo, iluminação e comunicação visual vertical e 
horizontal, no alargamento da Rua XV de Novembro – Custo: R$ 300 mil, já 
repassados R$ 198 mil em Jan/2010. A obra está com 68,5% executados. 

• aquisição de 1 motoniveladora zero km – Custo: R$ 300 mil, repassados em Jun/2010. 

• obras de proteção das cabeceiras de duas pontes urbanas, sobre o córrego São 
Jerônimo na MBC-10, estrada Rio das Pedras, e sobre o Ribeirão Mombuca na MBC-
030, estrada para Capivari – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jul/2010. 

• complementação das obras de construção do Anfiteatro Municipal, com 275,78 m² de 
área, localizado no cruzamento da Rua Narciso Sturaro com a Rua José Ortolani – 
Custo: R$ 37 mil, repassados em Nov/2010. 
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• construção de muro de contenção de encosta no canteiro entre a Avenida Josefa Maria 
da Conceição e a pista esquerda no sentido Mombuca, Capivari da MBC-030 
(continuidade da Rua XV de Novembro) – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2010. 

• 5.435,80 m² de recapeamento asfáltico, 1.271 m² de recuperação asfáltica, 285 m de 
guias e sarjetas, 40 m de sarjetões e 427 m² de sinalização horizontal, em vias urbanas 
do Município – Custo: R$ 198 mil, repassados em Jan/2010. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

SABESP: 

Obra em andamento: R$ 273 mil 

• obras do sistema de abastecimento de água do município - reservação do bairro Vila 
Nova – Custo: R$ 273 mil. A obra está em andamento e tem término previsto em 
30/03/2011. 

Obra em licitação: 

• obras no SAA de Mombuca - reservação do bairro Vila Nova – Custo: R$ 375 mil. 
SAÚDE: 

Repasses em andamento para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 72 mil, já repassados R$ 36 mil de Jun a Fev/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 100.450 litros de leite, no período Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 127 
mil, beneficiando 108 famílias carentes, no último mês. 

Ações Integradas em Alimentação e Nutrição: 

• convênio com a Prefeitura para implantação de estufa hidropônica para incentivar a 
produção de hortaliças e plantas aromáticas, com o objetivo de difusão de tecnologia 
e geração de emprego. Coube ao Estado o repasse de recursos no valor de R$ 15 mil, 
repassados em Jan/2008 e à Prefeitura o valor de R$ 2 mil para adequação do projeto. 
Obra realizada pela Prefeitura. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,25 km da estrada MBC155 no bairro Olaria – Bacia Hidrográfica 
Piracicaba/Capivari/Jundiaí (1ª Fase) – Custo: R$ 442 mil. Obra concluída em 
12/08/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura para atendimento a 120 famílias – R$ 59 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 14 mil; 20 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 14 mil; 20 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 14 
mil e 20 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 17 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 30 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 21 mil 
e 30 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 24 mil. 

Repasses concluídos: 

• Prefeitura - R$ 80 mil, repassados em Fev/2007, para construção do Núcleo de 
Promoção Social no Bairro de Vila Nova. Obra concluída em 27/12/2007. 

• Prefeitura - R$ 100 mil, repassados em Jul/2008, para construção de prédio para o 
Grupo da Terceira Idade. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 569 mil 

• construção de quadra poliesportiva na EMEF Sérgio Estanilau do Amaral – Custo: R$ 
200 mil, já repassados R$ 50 mil em Nov/2006. 

• 5.400,00 m² de calçadas, guias e sarjetas na avenida Fepasa e Rua XV de Novembro – 
Custo: R$ 170 mil, já repassados R$ 60 mil em Nov/2006. 

• 13.070,00 m² de pavimentação e recapeamento asfáltico em vias do município – Custo: 
R$ 199 mil, repassados em Fev e Out/2008. Obra concluída em 26/11/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 194 mil 

Reformas de escolas concluídas: 4 – R$ 194 mil 

• EMEF Profª Argentina Francês – Custo: R$ 97 mil. Obra concluída em 30/05/2008. 

• 3 na EMEF Bispo Dom Mateus – Custo: R$ 97 mil. Obras concluídas em 10/06/2009, 
16/10/2009 e 15/10/2009. 

Transporte Escolar: 

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

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana na EE Bispo Dom Mateus. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 119 alunos em 2007, 140 
alunos em 2008, 288 alunos em 2009 e 276 alunos em 2010 - Custos: R$ 13 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• Projeto Esporte Social – Trata-se de Projeto de inclusão social, através do Esporte. O 
Projeto é voltado para o atendimento a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, idosos 
acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais que estejam em situação de 
risco. Os recursos no montante de R$ 39 mil, repassados em Jul/2006, são para 
despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. Vigência: 31/07/2007. 
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Obras concluídas: 

• cobertura de arquibancadas e iluminação do estádio municipal Augusto Avanci – 
Custo: R$ 160 mil, repassados de Dez/2006 a Jan/2008. A obra foi concluída em 
30/06/2008. 

• reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador Armando Gomes – Custo: R$ 
180 mil, repassados de Nov/2006 a Ago/2008. A obra foi concluída em 31/12/2008. 

GESTÃO PÚBLICA: 

Programa Acessa São Paulo: 

• Em 28/01/2010 foi implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Quinze de Novembro, 
s/nº - Centro. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 6 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 56 mil. 

HABITAÇÃO: 

CDHU: 88 unidades habitacionais concluídas (beneficiando 440 pessoas) / 1 conjunto - 
Custo: R$ 2.227 mil 

• conjunto habitacional Mombuca C – 88 unidades, beneficiando 440 pessoas, 
construídas pelo Programa Reassentamento Habitacional na Avenida Ouvídio Polleti, 
s/nº - Bairro Vila Nova - Custo: R$ 2.227 mil. Obra concluída em 30/11/2009. 

Programa Melhoria Habitacional: 

• 1.948,38 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Mombuca B – Custo: 
R$ 93 mil, repassados de Jul a Dez/2008. Obra concluída em 08/07/2008. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas – R$ 313 mil: 

• instalação de 5 aeradores superficiais na ETE de Mombuca – Custo: R$ 19 mil. Obra 
concluída em 11/11/2010. 

• perfuração de poço tubular profundo P.3 na margem esquerda do Córrego de 
Mombuca – Custo: R$ 90 mil. A obra foi concluída em 16/10/2008. 

• execução de redes de distribuição de água, rede coletora de esgotos e emissário no 
bairro Cesare Purgato e Vila Nova – Custo: R$ 204 mil. Obra concluída em 
30/01/2010. 
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SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 48 mil. 
Entrega de Ambulância: 1 – R$ 67 mil 

• Prefeitura: 1 - entregue em Jun/2008. 
Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 89 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura - R$ 13 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Em 24/07/2009 foi entregue 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
Polícia Militar: 

• construção da sede do 3º GP, Estrada Municipal Arlindo Batagin s/nº – Custo: R$ 251 
mil. Obra concluída em 21/09/2010. 

TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

• construção de terminal rodoviário – Custo: R$ 170 mil. A obra foi concluída em 
26/12/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL I: 

• recuperação de 8,40 km da vicinal Capivari – Mombuca – Rio das Pedras – Custo no 
município: R$ 1.586 mil. Obra concluída em 15/08/2008. 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II: 

• recuperação de 17,00 km da vicinal de ligação entre Mombuca e a SP-127 (km 62) – 
Custo: R$ 5.761 mil. Obra concluída 30/06/2009. 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 

R$ 4.900.000,00 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 196.538 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 145 mil, 
beneficiando 108 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa de Ponte Metálica: 

• implantada 1 ponte metálica sobre o Córrego São Matias - vão de 12 metros, em 
convênio com o município, a quem coube a construção das cabeceiras. O Estado doou 
a superestrutura – Custo: R$ 76 mil. Instalada em 11/07/2000. 

 
 
CATI: 
 
Programa de Microbacias: 

• recuperados 3,9 km de estradas rurais da Microbacia Ribeirão Mombuca – Custo: R$ 
144 mil. Obra concluída em 02/03/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 15 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 416 
famílias – R$ 250 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2005 e 20 bolsistas/mês em 2006 – 
Custo: R$ 14 mil em 2005 e R$ 14 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 em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 30 famílias em 2006 
– R$ 21 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, 
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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. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: R$ 108 mil 

• construção da galeria na rua José Bonetti no trecho entre as vicinais MBC-040 e 
MBC-010 – Custo: R$ 108 mil, repassados em Mar e Mai/2006. A obra foi concluída 
em 04/05/2006. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): R$ 260 mil 

• 10.526,31 m² de pavimentação asfáltica no conjunto habitacional Mombuca B e bairro 
Vila Nova – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jul/2000 e Mar/2001. Obra concluída 
em 05/04/2001; 

• 13.333 m² de pavimentação em vias urbanas – Custo: R$ 80 mil, repassados em 
Mar/2000. Obra concluída em 22/12/1999; 

• 10.050 m de guias e sarjetas no bairro Vila Nova e conjunto habitacional Mombuca B 
– Custo: R$ 80 mil, repassados em Mar/2000. A obra foi concluída em 06/03/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras – R$ 460 mil 
 
Escola Construída: 1 (420 novas vagas) - R$ 259 mil 

• EMEF Profª Argentina Frances – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 259 mil. Obra 
concluída em 07/03/2005. 

 
 
Reforma em Escola: 1 – R$ 139 mil 

• EE Bispo Dom Mateus – Custo: R$ 139 mil. Obra concluída em 11/09/2003. 
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Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – R$ 62 mil 

• EE Bispo Dom Mateus – Custo: R$ 62 mil. Obra concluída em 31/08/2005. 
 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Bispo Dom Mateus. 

 
 
Entrega de veículos: 

• Foram entregues 2 veículos para transporte escolar – Custo R$ 164 mil. 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
BANCO DO POVO: 

• Em 29/06/2006 foi implantado o Banco do Povo Paulista na rua Amadeu Amaral, nº 
255, com recursos de R$ 27 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• cobertura da quadra de esportes – Custo: R$ 60 mil, repassados em Dez/2005 e 
Jun/2006. Obra concluída em 07/09/2006. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 58 unidades habitacionais / 1 conjunto - Custo: R$ 171 mil 

• conjunto habitacional Mombuca B – 58 unidades, beneficiando 290 pessoas, 
construídas pelo Sistema Empreitada Global na rua Benedito Rodrigues de Abreu, s/nº 
- Custo: R$ 171 mil. Unidades comercializadas em 11/11/1995. 

 
 
Fundo Estadual da Habitação (repasse de verba): R$ 170 mil 

• 3.981 m² de pavimentação asfáltica, galerias e bocas de lobo no bairro residencial 
Vila Nova - Custo R$ 100 mil, repassados em Jan/2005. Obra concluída em 
30/12/2004; 
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• 3.000 m² de guias, sarjetas e calçadas no bairro Vila Nova - Custo R$ 70 mil, 
repassados em Out e Dez/2002 e Fev/2004. Obra concluída em 27/05/2004. 

Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas (repasse de verba): R$ 137 mil 

• 5.995 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em diversas ruas dos bairros Vila 
Nova, Centro e Cézar Purgeto – Custo: R$ 137 mil, repassados em Set e Dez/2006 e 
Fev/2007. Obra concluída em 047/10/2006. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 110 mil em Jun/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 caminhão compactador de lixo; 

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

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• adutora de água tratada do poço P.2 até reservatório R.2 – Custo R$ 19 mil. Obra 
concluída em 31/07/2005; 

• execução de 34 ligações de esgoto  no bairro Vila Nova – Custo R$ 7 mil. Obra 
concluída em 12/11/1997; 

• execução de sub-adutora de água tratada do reservatório R.1 ao Parque das 
Palmeiras e estação elevatória de água tratada – Custo R$ 10 mil. Obra concluída em 
07/03/1997; 

• implantação do sistema de esgotos sanitários (919,5 m de emissários, 120 ligações, 
estação de tratamento de esgotos e acesso) – Custo R$ 95 mil. Obra concluída em 
19/11/1996; 

• perfuração de poço tubular profundo P.2 – Custo R$ 75 mil. Obra concluída em 
19/04/1996; 

• 493,8 m de rede de distribuição de água, 58 ligações prediais de água, 571,5 m de 
rede coletora de esgotos e 61 ligações prediais de esgoto no conjunto habitacional 
Mombuca B – Custo R$ 33 mil. Obra concluída em 17/05/1995. 

 
 
SAÚDE: 
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Repasses para Prefeitura (1995 a 2006) - obras e equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 1 mil em Dez/1998, para aquisição de nebulizador, inalador, 
estetoscópio, aparelhos de pressão e jogos instrumental periodontia para a Unidade 
Mista; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Nov/2005, para reconstrução da Unidade do Programa 
Saúde da Família; 

• Prefeitura – R$ 30 mil em Jan/2006, para aquisição de equipamentos. 
 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura – R$ 7 mil em Ago/2005. 
 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura – R$ 36 mil em Set/2006. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 – R$ 93 mil 

• Prefeitura – 3 (entregues em 1998, 2002 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 6 viaturas: 2 para a Polícia Civil e 4 para a Polícia Militar – Custo 
R$ 134 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• melhoramentos e pavimentação da vicinal MBC-020 de acesso à Mombuca, numa 
extensão de 5,4 km – Custo: R$ 818 mil. Obra concluída em 26/01/1998. 

 
 


