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MONGAGUÁ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA:  

Casa da Agricultura:  

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores. Vigência: 31/12/2011.  

 

Programa de Pontes Metálicas:  

• sendo implantada 1 ponte metálica na estrada dos Coqueiros (MOG-366) sobre o 
Córrego dos Coqueiros em convênio com o município, a quem coube a construção da 
cabeceira (concluída em Ago/2010). O Estado doou as superestruturas, com 6 metros 
lineares – Custo: R$ 38 mil. Aguardando instalação da ponte.  

 

CULTURA:  

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento)  

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

• Pólo Mongaguá - Rua Caraguatatuba, 479 – Agenor de Campos - em andamento 5 
cursos (canto coral, cavaco, percussão/bateria, violino/viola e violoncelo), para 238 
crianças e adolescentes. Estão sendo gastos R$ 544 mil de Mar/2003 a Set/2010 para 
pagamento de despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de 
supervisão, etc. O Pólo iniciou suas atividades em 02/04/2003.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 5 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 1.029 
crianças e adolescentes, 600 idosos e 50 famílias – R$ 70 mil.  

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 48 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 46 mil, já repassados R$ 31 mil de Jan a Jul.  
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• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 44 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 46 
mil, já repassados R$ 29 mil de Jan a Jul.  

 

Distribuição de leite:  

• distribuídos 15.600 litros de leite em Jan a Abr/2011 – Custo: R$ 21 mil, beneficiando 
260 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Repasse concluído:  

• APAE - R$ 100 mil, repassados em Nov/2010 para aquisição de veículo, equipamentos 
de informática, eletrodomésticos e mobiliário.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 46 mil  

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 32 mil  

• EEI Kuaray O e A / Sol Nascente – Custo: R$ 32 mil. Obra concluída em 16/06/2011.  
 

Reforma de escola em execução: 1 – R$ 15 mil  

• EE Prodª Ainda Ieda Bauer Davies – Custo: R$ 15 mil. OIS emitido em 08/07/2011.  
 

Repasses para APAE:  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 91 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 69 alunos.  

 

Programa Escola da Família:  

• Em Mar/2011, foram gastos R$ 23 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município.  
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GESTÃO PÚBLICA:  

• Programa Acessa São Paulo - implantado em 09/12/2008 1 Infocentro Municipal na 
Rua Ubatuba, nº 944 - Agenor de Campos - Custo: R$ 61 mil. A Prefeitura cedeu salas 
e monitores e o Estado instalou 9 micro computadores.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 23 unidades habitacionais em execução (beneficiando 115 pessoas) / 1 conjunto – 
Custo: R$ 1.196 mil  

• Conjunto Mongaguá E (Aldeia Aguapeú) – com 23 unidades habitacionais, 
beneficiando 115 pessoas, sendo construídas pelo Programa Moradias Indígenas – 
Custo: R$ 1.196 mil. A obra está com 66,53% executados e tem término previsto em 
30/11/2011.  

 

Programa Especial de Melhorias:  

Obra em execução:  

• construção de calçadas nos Conjuntos Habitacionais Mongaguá B, C e D – Custo: R$ 
196 mil. Obra com 30% executados e tem término previsto em 03/12/2011.  

 

Obra programada:  

• construção do Centro Comunitário nos Conjuntos Habitacionais Mongaguá D1 e D2 
(Vila Atlântica) – Custo: R$ 153 mil. Aguardando documentação complementar.  

 

JUSTIÇA:  

Fórum:  

Obra em execução:  
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• construção do novo Fórum, situado na Av. São Paulo – esquina com a Rua João 
Zarzur – Custo: R$ 5.273 mil. Emitido OIS em 07/04/2011. O Centro de Engenharia 
da Secretaria da Justiça solicitou a não execução dos serviços de fundação, pois o tipo 
de fundação previsto em planilha (estacas pré-moldadas) diverge da fundação que 
será realizada (sapatas), conforme laudo de sondagem. A Prefeitura deverá formalizar 
quadro comparativo e termo de aditamento de substituição de serviços, para posterior 
execução da fundação. Previsão de término no 1º semestre de 2012.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obra concluída:  

• recuperação do pavimento e implantação de barreiras centrais na SP-55 Padre 
Manoel da Nobrega, do km 305,70 ao km 310,40 - Custo: R$ 7.310 mil. Obra 
concluída em 05/07/2011. Aguardando vistoria para liberação de parcelas restantes.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS IV:  

• recuperação de 2,20 km da vicinal do Rio Vermelho - SP-55 - Presídio Estadual – 
Custo: R$ 1.127 mil. Obra concluída em 02/04/2011. (ILC)  

 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 4.490 mil  

• 1.651 m² de recapeamento asfáltico, guias, sarjetas e sarjetão em ruas do Balneário 
Barigui – Custo: R$ 100 mil, repassados em Mai/2010. Previsão de início em 
Ago/2011.  

• 17.406,91 m² em obras de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida Jussara, 
Travessa Jussara, Avenida Arpoador, Rua Leda e Rua Atlântica – Custo: R$ 1.000 mil, 
já repassados R$ 600 mil em Nov/2010. Obra com 30% executados e tem término 
previsto em 30/09/2011.  

• reforma e revitalização do Poço das Antas – Custo: R$ 390 mil, já repassados R$ 296 
mil em Nov/2010. A obra está com 85% executados e tem término previsto em 
30/10/2011.  
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• obras de conclusão da Plataforma de Pesca (superestrutura) localizada na Avenida 
Mario Covas Junior no Balneário Itaguaí – Custo: R$ 1.500 mil, já repassados em 
Dez/2010 e Jun/2011. A obra foi concluída em 30/05/2011.  

• obra de restauração da Orla da Praia, localizada na avenida Beira Mar – Custo: R$ 
1.500 mil, já repassados R$ 900 mil em Jan/2011. A obra está com 60% executados e 
tem término previsto em 30/10/2011.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

� aquisição de materiais para abastecimento de água (tubo de aço revestimento em 
polietileno) – R$ 3.861 mil. Adquirido em Jul/2011.  

 

Obras em andamento: R$ 118.683 mil  

• Programa Onda Limpa - execução de 189.884 m de redes coletoras de esgotos, 
23.700 ligações domiciliares de esgotos, 7.533 m de coletores troncos, linha de 
recalque e 26 estações elevatórias de esgotos – Custo: R$ 112.730 mil, sendo: R$ 
97.556 mil de obras e R$ 15.174 mil de reajustes. A obra está com 98,90% executados 
e tem término previsto em 12/04/2012.  

• implantação de estação de tratamento de água – Poço das Antas – Custo: R$ 5.953 
mil. A obra está com 1,40% executados e tem término previsto em 16/12/2011.  

 

SAÚDE:  

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura – R$ 100 mil, repassados em Abr/2011 e Jun/2011.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 81 mil.  
 

TURISMO:  
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DADE: R$ 2.824 mil  

• construção do Clube da Melhor Idade – Custo: R$ 1.775 mil, repassados R$ 942 mil 
em Nov/2009. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2009 está com 94% executados e aguardando nova vistoria.  

• conclusão do Espaço Turístico da Juventude (1ª fase) – Custo: R$ 1.049 mil, 
repassados -R$ 568 mil em 27/01/2010. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2009 está com 97,52% executados e aguardando nova 
vistoria.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• reforma, adequação e ampliação do Centro de Progressão Provisória – Custo: R$ 
6.138 mil. Obra concluída em 20/11/2009.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de leite:  

• distribuídos 181.965 litros de leite, no período de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 
236 mil, beneficiando 260 famílias carentes, no último mês do período.  

 

CATI - Programa de Microbacias:  

• foram recuperados 5,28 km da estrada rural Quatinga / Coqueiros / Água Branca – 
Microbacia do Ribeirão da Água Branca - Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 
18/04/2007.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 5,05 km das estradas rurais MOG-334, MOG-252, MOG-348, MOG-322 
e MOG-380 (2ª Fase) - Custo: R$ 544 mil. Obra concluída em 31/12/2010.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrados 20 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.874 crianças e adolescentes, 2.200 idosos e 100 famílias – R$ 228 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 50 famílias/mês em 2007 – R$ 36 mil; 50 
famílias/mês em 2008 – R$ 36 mil; 50 famílias/mês em 2009 – R$ 36 mil; e 50 
famílias/mês em 2010 – R$ 41 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês 
em 2008 – R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – R$ 50 mil; e 70 bolsistas/mês em 
2010 – R$ 58 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 99 mil  

• Prefeitura - repasse R$ 50 mil, pagos em Jul/2010 para aquisição de veículo e 
equipamentos.  

• Consultoria de Reação Estratégica & Centro de Reforço Educacional - repasse R$ 
49 mil, pagos em Fev/2008 para aquisição de veículo e equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

CEETPS:  

• Em Dez/2009 foram adquiridos equipamentos para a ETEC Adolpho Berezin – Custo: 
R$ 313 mil.  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO:  

Convênios SEP: R$ 4.900 mil  

• reconstrução, recuperação estrutural e tratamento protetor da plataforma marítima de 
pesca amadora localizada na Avenida Governador Mário Covas Junior - Custo: R$ 
4.000 mil, repassados de Ago/2008 a Mai/2010. Obra concluída em 22/09/2010.  

• reurbanização da orla da praia na Avenida Mario Covas Junior - Custo: R$ 400 mil, 
repassados em Jun/2008 e Mar/2009. Obra concluída em 22/09/2010.  

• 5.909 m² de recapeamento asfáltico em ruas do município - Custo: R$ 150 mil, 
repassados em Ago/2008. Obra concluída em 01/09/2008.  

• 10.699 m² recapeamento asfáltico em vias urbanas - Custo: R$ 250 mil, repassados em 
Mai/2008 e Ago/2009. Obra concluída em 15/12/2008.  

• 4.475 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Presidente Costa e 
Silva e Rua Porto Alegre - Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2008 e Mar/2009. 
Obra concluída em 19/042008.  

 

DADE: R$ 8.340 mil  

• reurbanização da Avenida Governador Mário Covas Júnior, no trecho entre as Av. 
São João e Faria Lima – Custo: R$ 2.234 mil, repassados de Jan a Nov/2008 e 
Mai/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007 e 
concluída em Dez/2007.  
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• reurbanização da orla da praia na Avenida Governador Mário Covas Júnior – Custo: 
R$ 2.545 mil, repassados de Jul/2008 a Mar/2009. A obra foi realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2008 e concluída em 29/12/2008.  

• 4ª Etapa da reurbanização da Av. Governador Mário Covas Júnior – Custo: R$ 2.123 
mil, repassados de Mai/2006 a 2008. A obra foi realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano/2006 e concluída em Jan/2009.  

• 3ª Etapa da reurbanização da Av. Governador Mário Covas Júnior – Custo: R$ 1.438 
mil, repassados de Mai a Dez/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2005 e concluída em Dez/2007.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 3.775 mil  

Reformas de escolas concluídas: 21 – R$ 1.800 mil  

Coberturas da quadras de esportes de escolas concluídas: 6 – R$ 1.975 mil  

• EE José Cesário Pereira Filho – Custo: R$ 340 mil. Obra concluída em 16/12/2009.  

• EE Bal. Regina Maria – Custo: R$ 351 mil. Obra concluída em 19/08/2009.  

• EE Vera Cruz – Custo: R$ 349 mil. Obra concluída em 07/08/2009.  

• EE JacoubKoukdjian – Custo: R$ 315 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

• EE ProfªAida Leda Bauer Davies – Custo: R$ 344 mil. Obra concluída em 30/06/2009.  

• EE Hortência Quintino de Faria Botelho – Custo: R$ 276 mil. Obra concluída em 
01/03/2009.  

 

Transporte Escolar:  

• Foi entregue em 19/12/2009 um veículo micro-ônibus para transporte escolar, no 
valor de R$ 145 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Ago a Dez/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 162 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 69 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental.  
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Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 562 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Mai/2009 foram atendidos 219 bolsistas nas Frentes de 
Trabalho – Custo: R$ 56 mil.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 9 unidades habitacionais entregues pelo sistema de carta de crédito - R$ 370 mil.   

 

Programa Melhorias Habitacionais e Urbanas:  

Obra concluída:  

• 7.972 m² de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Mongaguá C – Custo: 
R$ 169 mil, repassados de Jul/2008 a Nov/2009. Obra concluída em 13/11/2009.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

Obra:  

• construção do 1 Centro de Atendimento Sócio Educativo do Adolescente - CASA, com 
56 vagas – Custo: 3.402 mil. Obra concluída em 14/06/2010.  

• construção de 1 estação de tratamento de esgotos e interligação com a rede Sabesp - 
CASA – Custo: 961 mil. Obra concluída em 30/10/2010.  

 

Convênio:  
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• celebrado convênio com a Prefeitura para atendimento a 30 adolescentes em regime 
de liberdade assistida – Custo: R$ 44 mil de Jun/2008 a Mai/2009.  

 

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$ 78 mil, repassados em Fev/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Prefeitura para estudos de controle de cheias na bacia do Rio Bichoró 
e melhoria do projeto de obras de canalização - Custo: R$ 103 mil. Concluído em 
27/09/2008.  

• contrato com a Prefeitura para revestimento do canal 2 entre as Ruas Almirante Brasil 
e Guatemala - Custo: R$ 247 mil. Obra concluída em 12/03/2007.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obra concluída:  

• obras de adequação e distribuição de água, otimização do uso dos reservatórios e 
setorização de abastecimento - Custo: R$ 103 mil. Obra concluída em 31/08/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2008-2010) – obras e equipamentos (Total: R$ 1.470 
mil):   

Prefeitura – R$ 1.470 mil, sendo:  
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R$ 20 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de monitores portáteis e aspiradores 
cirúrgicos (adquiridos em 13/09/2010).  

R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para reforma da Unidade Básica de Saúde Pedreira.  

R$ 80 mil repassados em Jun/2010, para reforma da Unidade Básica de Saúde no Jardim 
Praia Grande.  

R$ 300 mil repassados em Jun/2010, para construção da Unidade de Saúde do Balneário 
Jussara.  

R$ 200 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde 
do Florida Mirim.  

R$ 300 mil repassados em Out/2009, para reforma no bloco I, piso térreo e sala de raio-x do 
Hospital Drº Adoniran Correa Campos.  

R$ 100 mil repassados em Out/2009, para aquisição de monitores portáteis, carros de 
emergência, desfibriladores (adquiridos em Jul/2010) e ventiladores microprocessados, p/ 
Hospital e Maternidade Dra Adoniran Correa Campos (entregues em Ago/2010).  

R$ 70 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de incubadora, fototerapia eletrônica 
microprocessadora, ventiladores pulmonares e bomba de unifusão para o Hospital e 
Maternidade Drº Adoniram Correia Campos (adquiridos de Jun/2008).  

Programa Dose Certa:  

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 804 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia:  

• Prefeitura - R$ 46 mil, repassados de 2007 a Dez/2010.  
 

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura – R$ 233 mil, repassados de Jan/2008 a Jun/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  
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• Foram entregues 8 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 346 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foi entregue uma unidade de resgate para salvamento aquático e uma viatura 
orgânica – Custo: R$ 123 mil. Entregues em 30/05/2008 e 05/10/2009, 
respectivamente.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• construção e alteamento das barreiras centrais na SP-55 (Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega) - Custo: R$ 4.478 mil. Obra concluída em 27/04/2010 e abrange também o 
município de Itanhaém.  

• recuperação de 15 passarelas nos km 306 a 316, 319, 321, 327 e 343 da SP-55 - 
Custo: R$ 1.344 mil. Obra concluída em 16/01/2010.  

• construção de uma passarela na SP-55 - Bairro Balneário Jequetiba no trecho 
Mongaguá – Itanhaém - Custo: R$ 665 mil. Obra concluída em 10/05/2007.  

• recuperação e recapeamento da SP-55 (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega), trecho 
em pista dupla na divisa de Mongaguá, do km 292 ao km 305, incluindo a recuperação 
de 4 passarelas nos kms 292, 293, 297 e 301; recuperação de 4 pontes nos kms 301, 
302, 304 e 304; e implantação de 4 novas passarelas nos kms 301, 302, 304 e 305 - 
Custo: R$ 58.683 mil. Obra concluída em 28/10/2010.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 108.500.000,00 

 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA; 

• reforma dos alambrados do presídio - Custo: R$ 725 mil. Obra concluída em 
29/06/1998; 

• construção da estação de tratamento de esgotos e recuperação da rede coletora 
interna do presídio - Custo: R$ 734 mil. Obra concluída em 30/01/2003. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• Distribuídos 348.715 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 288 mil 
beneficiando 260 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km da estrada rural Barigui, trechos I e II (1ª Fase) - Custo: R$ 72 mil. 
Obra concluída em 05/11/2001. 

 
Programa de Pontes Metálicas: 

• implantadas 6 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado doou as superestruturas, num total de 60 metros 
lineares – Custo: R$ 384 mil: 

1. na estrada do Barigui (sequência 1), sobre o Rio Aguapeú - vão de 12 metros. 
Implantada em 15/09/2002; 

2. na estrada do Barigui (sequência 2), sobre o Rio Aguapeú - vão de 12 metros. 
Implantada em 15/09/2002; 

3. na estrada do Barigui, sobre o Córrego da Água Branca - vão de 12 metros. 
Implantada em 15/09/2002; 

4. na estrada do Barugui, sobre o Córrego da Moenda - vão de 8 metros. Implantada 
em 15/09/2002; 

5. na estrada do Barigui, sobre o Córrego do Quatinga - vão de 10 metros. 
Implantada em 08/10/2003; 

6. na estrada do Birigui, sobre o Córrego da Formiga - vão de 6 metros. Implantada 
em 13/07/2002. 
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ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 50 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
4.250 crianças e adolescentes, 1.451 idosos, 260 famílias, 600 migrantes e 25 pessoas 
de outros segmentos – R$ 818 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 70 bolsistas/mês em 2005 e 70 
bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 50 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 
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 – 30 famílias/mês 2003 – R$ 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – 
R$ 21 mil; 30 famílias/mês/2005 – R$ 21 mil e 50 famílias em 2006 – R$ 36 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. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de recursos) – R$ 10.421 mil 

• restauro parcial da Praça Principal da Plataforma de Pesca – Custo: R$ 538 mil 
repassados em dezembro/ 2005. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2005 e concluída em 10/07/2006; 

• reforma da Plataforma Marítima de Pesca –Custo: R$ 2.085 mil repassados de ago a 
mar/2005. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1997/1998/2000 e concluída em 02/07/2006; 

• reurbanização das Ruas André P. Filho e Reinaldo Reis no Complexo da Avenida 
Governador Mário Covas Junior – Custo: R$ 472 mil, repassados em Set/2005 e 
Mar/2006. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e 
concluída em 26/05/2006; 

• urbanização da Avenida Marina - Custo: R$ 1.580 mil repassados em jun,dez/2002; 
Mar, mai/2003 e jan/2004. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2002 e concluída em 30/12/2003; 
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• urbanização Vila São Paulo e reurbanização das ruas de acesso – Custo: R$ 1.505 mil 
repassados em mai/dez/2002 e fev/mai/2003. A obra, realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2001 e concluída em 30/10/2003; 

• 1ª etapa de obras do ginásio de esportes de Vila Atlântica - Custo: R$ 210 mil, 
repassados em Nov/1997. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1997 e concluída em 30/10/1998; 

• urbanização da orla da praia de Mongaguá – Custo: R$ 1.008 mil, repassados em 
Fev, Ago e Dez/2000. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/1999 e concluída em 15/01/2001; 

• reurbanização da orla da praia na Avenida Governador Mário Covas Júnior – Custo: 
R$ 700 mil, repassados em Out e Dez/2004 e Mar/2005. A obra, realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 01/04/2006; 

• Parque turístico – Custo: R$ 318 mil, repassados em Jun e Dez/1996. A obra, 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 
28/12/1996; 

• recuperação do Parque Turístico Ecológico A Tribuna – Custo: R$ 223 mil, 
repassados em Mar, Set e Dez/2006. A obra, realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2003 e concluída em Dezembro de 2006. 

• 2ª Etapa de reurbanização da Avenida Governador Mário Covas Júnior – Custo: R$ 
1.662 mil, repassados em Jan, Set e Dez/2006 e Fev/2007. A obra, realizada pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/2004 e concluída em Dezembro de 2005; 

• aniversário da cidade – Custo: R$ 40 mil, repassados em Nov/1996. A obra, realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996; 

• evento - inverno quente na praia – Custo: R$ 80 mil, repassados em Jun/1996. A obra, 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 2.822 mil 
 
Construção de escolas: 5 (2.835 novas vagas) – R$ 1.841 mil 

• EEPG Bal Regina Maria – 9 salas (945 novas vagas) - Custo: R$ 810 mil. Obra 
concluída em 30/11/1995; 

• EEI Kuaray O E A / Sol Nascente – 1 sala (105 novas vagas) - Custo: R$ 101 mil. 
Obra concluída em 05/03/2002; 
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• EMEF Tonico Silva – 8 salas (840 novas vagas) - Custo: R$ 400 mil. Obra concluída 
em 30/06/2004; 

• EMEF Barigui – 8 salas (840 novas vagas) - Custo: R$ 400 mil. Obra concluída em 
30/06/2004; 

• EEI Aldeia Aguapeu – 1 sala (105 novas vagas) - Custo: R$ 130 mil. Obra concluída 
31/10/2004. 

 
Ampliação de escola: 1 (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil 

• EE José Cesário Pereira Filho – 2 salas (210 novas vagas) – Custo: R$ 40 mil. Obra 
concluída em 24/10/1996. 

 
Reformas em Escolas: 28 – Custo: R$ 821 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 3 - Custo: R$ 120 mil 

• EE Profª Aida Leda Bauer Davies – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 15/01/2002; 

• EE JacoubKoukdjian – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 04/10/2002; 

• EE Vera Cruz – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 04/10/2002. 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 840 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 escolas do município. 

 
 
 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 24/09/2001 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Avenida Getúlio Vargas, 
nº 92 - Custo: R$ 225 mil para atender ao crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 10 mil, pagos em Ago/2002 para realização do Projeto Esportes 
Radicais; 

• repasse de R$ 10 mil, pagos em Dez/2002 para o Projeto FreeLongboard Festival; 
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• repasse de R$ 10 mil, pagos em Set/2002 para o Projeto Maresia BoardChallenge de 
Surf. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 400 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 8.554 mil 

• Conjunto Habitacional Mongaguá D – 352 unidades, beneficiando 1.760 pessoas, na 
Avenida Faria Lima com a Rua Porto Alegre construídas pelo sistema Empreitada 
Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 7.214 mil. Unidades 
comercializadas em 31/03/1998; 

• Conjunto Habitacional Mongaguá D2 – 48 unidades, beneficiando 240 pessoas, na 
Avenida Presidente Costa e Silva, nº 220 construídas pelo sistema Empreitada Global, 
em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 1.340 mil. Unidades comercializadas em 
27/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 90 mil em Dez/2002, recursos do FECOP – Fundo Estadual de Controle 
da Poluição, para aquisição de 1 caminhão coletor de lixo. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de resíduos sólidos - Custo: R$ 127 mil. 
Plano concluído em 21/06/2006; 

• contrato com a Prefeitura, para revestimento do canal de drenagem 2 - Custo: R$ 189 
mil. Obra concluída em 04/08/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para estudos para controle do assoreamento e melhoria da 
qualidade das águas do trecho final do Rio Mongaguá - Custo: R$ 99 mil. Estudos 
concluídos em 08/06/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para diretrizes para drenagem urbana - Custo: R$ 96 mil. 
Obra concluída em 24/05/2002. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
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• 13.729 m de rede coletora de esgoto e 1.736 ligações domiciliares de esgotos - Custo: 
R$ 1.921 mil. Obras concluídas em 31/03/2005 e 07/03/1997; 

• interligação de redes de distribuição de água entre a Avenida Marina com a Olindo 
Tamagnini - Custo: R$ 7 mil. Obra concluída em 20/12/2002; 

• 5.020 m de rede coletora de esgotos, 890 ligações domiciliares de esgotos, 2 estações 
elevatórias de esgotos e 1.387 m de emissários na área AP-2 da sub bacia 3 - Custo: 
R$ 1.209 mil. Obra concluída em 27/05/2002; 

• implantação do booster suarão / mongaguá - Custo: R$ 147 mil. Obra concluída em 
18/04/2001; 

• 46.991 m de rede de distribuição de água e 1.551 ligações domiciliares de água - 
Custo: R$ 866 mil. Obras concluídas de 1996 a 2000; 

• 6.382 m de adutora de água tratada - Custo: R$ 440 mil. Obra concluída em 
16/09/1999; 

• estação elevatória de esgotos, 3.206 m de emissários e estação de tratamento de 
esgotos Bichoró - Custo: R$ 5.528 mil. Obra concluída em 15/03/1999; 

• execução de emissário final na estação de tratamento de esgotos Bichoró - Custo: R$ 
184 mil. Obra concluída em 20/12/1998; 

• construção de estação elevatória de esgotos no Conjunto Habitacional D1 e D2 - 
Custo: R$ 56 mil. Obra concluída em 20/11/1998; 

• 15.684 m de rede coletora de esgotos, 1.576 ligações domiciliares de esgotos, 2 
estações elevatórias de esgotos, 1.152 m de emissários, travessias e extravasores E-A1 
e E-A2 da sub-bacias 1 e 2 – Custo: R$ 3.682 mil. Obra concluída em 26/06/1998; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 18 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de esgotos sanitários – Custo: R$ 92 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos – Custo: R$ 127 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 742 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 55 mil repassados em Dez/1998, para equipar a sala cirúrgica para o 
Hospital Agenor de Campos; 
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• Prefeitura – R$ 61 mil repassados em Mar/2000, para aquisição de equipamentos 
para o Projeto Urgência e Emergência; 

• Prefeitura– R$ 100 mil repassados em Abr/2001, para aquisição de equipamentos 
para o Projeto Verão; 

• Prefeitura – R$ 78 mil repassados em Jul/2005, para reforma e adequação de prédio 
para implantar unidade do Programa Saúde da Família (concluída em 31/12/2006); 

• Prefeitura – R$ 25 mil repassados em Jul/2006, para aquisição de mobiliário e 
equipamentos para o Programa Saúde da Família; 

• Prefeitura – R$ 40 mil repassados em Dez/2006, para aquisição de uma ambulância. 
 
Entrega de Ambulâncias: 1 

• Prefeitura – 1 (entregues em 2001). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 61 viaturas: 49 para a Polícia Militar e 12 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 1.400 mil. 

• Foi entregue em 19/01/2001 uma Base Comunitária para a Polícia Militar - Custo: R$ 
62 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• duplicação da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - SP-55 do km 302,4 ao km 324, 
trecho Mongaguá / Itanhaém, numa extensão de 22 km – Custo: R$ 41.670 mil, dos 
quais R$ 8.813 mil consolidados pela CPA. Obra concluída em 19/06/1998; 

• construção de 7 passarelas na SP 55 no km 301, km 306 - Balneário Vera Cruz, km 
307,50 - Balneário Atlântica, km 308, km 311 – Balneário Jussara, km 314 e 316,60 - 
Bairro Itaguaí-Mongaguá - Custo:R$ 2.195 mil. Obras concluídas em 2005 e 2000. 

 
 


