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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 6.060 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 8 mil, beneficiando 404 
famílias carentes, no último mês do período. 

CULTURA: 

Polo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Polo de Santo Antônio do Pinhal – Av. Ministro Nelson Hungria, 120, Centro - em 
andamento 3 cursos (violão, percussão/bateria e canto coral), para 81 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 153 mil de Ago/2006 a Set/2010 para pagamento de 
despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo 
iniciou as atividades em 29/08/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 130 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 124 mil, já repassados R$ 26 mil de Jan a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidas 160 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 
137 mil, já repassados R$ 35 mil de Jan a Abr. 

LOGISTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obra em execução: 

• recapeamento da pista e pavimentação dos acostamentos da SP-42, no trecho entre o 
entroncamento com a rodovia SP-050 e a divisa com o estado de Minas Gerais, do km 
149,50 ao km 169,52, numa extensão de 20,02 km (convênio com o estado de Minas 
Gerais) – Custo: R$ 22.398 mil. A obra está com 4% executados e tem término 
previsto em 08/09/2011. Abrange também o município de São Bento do Sapucaí. 
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MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de Macrodrenagem da área urbana do 
município – Custo: R$ 119 mil. Os estudos estão com 55,44% executados e tem 
término previsto em 18/02/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para programa de educação ambiental – Custo: R$ 15 mil. 
Término previsto em 19/06/2011. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de Parque Linear Temático “Caminho 
das Águas” no Ribeirão da Prata – Custo: R$ 140 mil. A obra está com 50% 
executados e término previsto em 04/06/2011. 

• contrato com a Associação Comercial e Turística de Santo Antônio do Pinhal, para 
sistema de informações geográficas da Bacia do Lajeado – Custo: R$ 44 mil. Os 
estudos estão com 38% executados e tem término previsto em 03/06/2011. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênio SEP: R$ 1.236 mil: 

• 870,98 m² de pavimentação asfáltica (2ª fase) e recuperação de base em via da região 
Central do município – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010. 

• reforma da Quadra Poliesportiva José Pereira Neto, no Bairro Centro – Custo: R$ 
117 mil, repassados em Fev/2008 e Mar/2009. 

• 800 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Rua Virgílio Faria da Costa do 
Bairro do Cristal – Custo: R$ 50 mil, repassados em Nov/2009. 

• construção de quadra poliesportiva e vestiários/sanitários em área localizada na 
Rodovia SP-46, s/nº, no Bairro do Rio Preto – Custo: R$ 150 mil, repassados em 
Fev/2008 e Mar/2009. 

• implantação de 64 braços de iluminação pública com lâmpadas de vapor de sódio nos 
Bairros: do Barreiro, Renópolis e Centro - Custo: R$ 50 mil, repassados em Jun/2008. 
Obra concluída em 18/01/2011. 

• 2.500 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas nas vias de acesso ao Bairro do 
Cassununga – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2008. Obra concluída em 
02/02/2011. 

• 2.233,52 m² de pavimentação asfáltica e drenagem da Estrada Vicinal de acesso ao 
Bairro do Lajeado (2ª Fase) - Custo: R$ 150 mil, repassados em Nov/2009. Obra 
concluída em 18/01/2011. 
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• 1.345 m² de pavimentação asfáltica no estacionamento do Centro de Lazer Municipal 
– Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2010. Obra concluída em 18/01/2011. 

• 3.360 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e drenagem na Estrada STP-010 
do Bairro Sertãozinho – R$ 249 mil, já repassados R$ 164 mil em Dez/2009. Obra 
concluída em 18/01/2011. 

• 2.225 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em vias de acesso ao Bairro Rio 
Preto de Baixo – Custo: R$ 120 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 
18/01/2011. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obra programada: 

• implantação do Booster e adutora e execução de redes de distribuição – Custo: R$ 150 
mil. 

TURISMO: 

DADE: R$ 7.083 mil: 

• obras de infraestrutura no Pico Agudo – Custo: R$ 160 mil, já repassados R$ 104 mil 
em Jul/2003 e Abr/2004. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2002 está com 45% executados. 

• construção de gabiões para conter escorregamentos do Rio da Prata – Custo: R$ 411 
mil, repassados em Mar/2006 a Mar/2007. A obra sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2003 está com 50% executados. 

• reforma da rodoviária municipal – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan a Set/2006. 
A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2004 está com 
50% executados. 

• pavimentação e recapeamento de diversas ruas – Custo: R$ 500 mil, repassados de 
Ago/2006 a Abr/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2005. 

• sinalização turística – Custo: R$ 80 mil, repassados em Dez/2006 e Mar/2007. A obra 
sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2006 está com 10% 
executados. 

• obras de infraestrutura em diversas ruas do Centro da Cidade – Custo: R$ 434 mil, 
repassados em Dez/2007 e Jun/2009. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2007 está com 70% executados. 
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• revitalização da praça Benedito Marcondes Raposo – Custo: R$ 242 mil, repassados 
em Dez/2007 e Mar/2009. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do 
Plano DADE/2007 está paralisada com 88,40% executados. 

• infraestrutura no Centro de Lazer Municipal – Custo: R$ 390 mil, repassados em 
Jul/2008 e Abr/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008 está paralisada com 88,52% executados. 

• 9.406,09 m² de pavimentação de diversas ruas da Cidade – Custo: R$ 157 mil, 
repassados em Jun/2008. A obra realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2008. 

• 3.250,00 m² de pavimentação parcial da Estrada Pico Agudo, – Custo: R$ 271 mil, 
repassados em Out/2008 e Dez/2009. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2008 está paralisada com 88,62% de executados. 

• 1.730,71 m² de revitalização do Centro Turístico do Bairro José da Rosa – Custo: R$ 
365 mil, repassados em Jul/2008 e Dez/2009. A obra sendo realizada pela Prefeitura, 
com recursos do Plano DADE/2008 está com 62% executados. 

• revitalização do Centro da Cidade – Custo: R$ 561 mil, repassados de Mar/2006 a 
Mar/2007. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2004, 50% executados. 

• revitalização do Centro da Cidade (2ª etapa) – Custo: R$ 400 mil, repassados em 
Dez/2007 e Mar/2009. A obra sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2007 está paralisada com 98,73% executados. 

• revitalização do Centro Urbano (4ª fase) – Custo: R$ 994 mil, já repassados R$ 611 
mil em Jan/2010. A obra será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2009, 68,45% executados. 

• construção do Posto de Informações de apoio ao turista, na Avenida Ministro Nelson 
Hungria – Custo: R$ 342 mil, já repassados R$ 197 mil em Jan/2010. A obra será 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009. 

• execução de drenagens, sinalização e pavimentação asfáltica da Estrada de acesso ao 
Bairro Barreiro – Custo: R$ 960 mil, já repassados R$ 567 mil em Nov/2010. A obra 
será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2010. 

• revitalização da Praça Monsenhor João José de Azevedo – Custo: R$ 616 mil, já 
repassados R$ 256 mil em Dez/2010. A obra será realizada pela Prefeitura, com 
recursos do Plano DADE/2010. 
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 284.651 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 361 mil, 
beneficiando 404 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio relativos a municipalização, atendendo a pequenos e médios 
agricultores - Custo: R$ 26 mil, repassados de Out/2007 a Out/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 4,80 km da estrada STP-218 no Bairro Fazenda Santo Antônio – Bacia 
Hidrográfica da Mantiqueira (1ª Fase) - Custo: R$ 460 mil. Obra concluída em 
27/05/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 316 
pessoas de outros segmentos da população – R$ 43 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 60 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 43 mil; 60 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 43 mil; 60 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 43 
mil; e 100 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 62 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 30 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 21 mil; 30 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 21 
mil; e 60 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 41 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênio SEP: R$ 232 mil: 

• 2.155,00 m² de pavimentação asfáltica e 715,41 m de guias e sarjetas em vias de 
acesso ao Bairro do Lajeado – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jun/2008. Obra 
concluída em 02/12/2009. 

• 4.260 m² de pavimentação asfáltica na Rua Dr. Lourenço de Sá – Custo: R$ 100 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 18/05/2009. 
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• 1.300,00 m² de recapeamento e recuperação de base da Rua Procópio Marcondes de 
Azeredo – Custo: R$ 32 mil, repassados em Fev/2008. Obra concluída em 26/02/2009. 

EDUCAÇÃO: 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 62 mil 

• 3 na EE/EMEF Desembargador Affonso de Carvalho, Custo: R$ 62 mil. Obras 
concluídas em 26/03/2010, 03/07/2009 e 18/08/2010. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Programa Escola da Família: 

• De Mar/2007 a Set/2009 foram gastos R$ 108 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na escola Desembargador Affonso de Carvalho. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 441 alunos em 2007, 396 
alunos em 2008, 816 alunos em 2009 e 768 alunos em 2010 - Custos: R$ 38 mil. 

ESPORTE E LAZER: 

• infraestrutura e reforma no estádio Municipal Maurício Nader – Custo: R$ 35 mil, 
repassados em Jan/2009. Obra concluída em 03/09/2010. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para aquisição de coletores seletivos de resíduos sólidos – 
Custo: R$ 32 mil. Adquiridos em 26/08/2010. 

• contrato com a Prefeitura, para implantação de centro de reciclagem de resíduos 
sólidos – Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 11/10/2007. 

SAÚDE: 

Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (Total: R$ 250 
mil): 

• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Nov/2007, para construção da Unidade Básica 
de Saúde Boa Vista. 

• Prefeitura - R$ 40 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de veículo. 
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• Prefeitura - R$ 80 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos. 

• Prefeitura - R$ 80 mil repassados em Jun/2009, para aquisição de veículos para 
transporte de pacientes. 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a 2010, foram repassados para o município R$ 198 mil em medicamentos. 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 17 mil foram repassados de 2007 a 2010. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 3 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 2 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 121 mil 
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
 

R$ 13.514.400,00 
 
 
AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• distribuídos 719.177 litros de leite, no período de Jul/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 594 
mil, beneficiando 404 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa de Pontes Metálicas:  
 

• implantadas 4 pontes metálicas, em convênio com o município, a quem coube a 
construção das cabeceiras. O Estado fez a doação das superestruturas, totalizando 32 
metros lineares – custo aproximado de R$ 204 mil: 

 
1. Desvio da SP-46, sobre o Rio da Prata - com vão de 10 metros. Instalada em 

18/11/2003; 
 

2. Estrada do Barreiro, próximo ao Instituto S3 (trecho 1 e 2) – com vão de 12 metros. 
Instaladas em 13/04/2004; 

 
3. Rodovia SP-50 – Bairro do Cassununga – com vão de 10 metros. Instalada em 

13/04/2004.  
 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 23 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 506 
crianças e adolescentes, 38 portadores de deficiência, 208 famílias e 250 pessoas de 
outros segmentos da população – R$ 367 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 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
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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 – atendeu 30 famílias/mês em 2003 – R$ 52 mil; 30 

famílias/mês em 2004 – R$ 21 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 60 famílias em 
2006 – R$ 43 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: 
 

• recuperação de residência no bairro Centro – Custo: R$ 20 mil repassados em 
Mar/2000; 

 
• recuperação de rodovia municipal – custo: R$ 121 mil repassados em Set/2000; 

 
• construção de ponte no bairro do Barreiro – custo: R$ 50 mil repassados de Jul/2000 

a Jul/2001. A obra foi concluída em 15/06/2001; 
 

• construção de ponte no bairro Maria Bela – Custo: R$ 32 mil repassados de Jul/2000 
a Out/2001. A obra foi concluída em 03/08/2001.  

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
DADE (repasse de verba):   
 

• repassados recursos no valor de R$ 2.900 mil para a realização de eventos e obras de 
infra-estrutura turística no município. 
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EDUCAÇÃO: 
 
Ampliação de escolas: 4 (945 novas vagas) – R$ 282 mil  
 

• EMEF Prefeito João Baptista da Motta – 2 salas – 210 novas vagas – Custo: R$ 56 
mil. Obra concluída em 15/03/1999; 

 
• EEPSG Desembargador Affonso de Carvalho – 2 salas – 210 novas vagas – Custo: R$ 

59 mil. Obra concluída em 25/02/2004; 
 
• EMEF Benedito da Costa Manso – 3 salas – 310 novas vagas – Custo: R$ 60 mil. 

Obra concluída em 05/03/2004; 
 

•  EEPSG Desembargador Affonso de Carvalho – 2 salas – 210 novas vagas – Custo: 
R$ 106 mil. Obra concluída em 31/05/1998. 

 
Reformas de escolas concluídas: 5  
 

• EEPSG Desembargador Affonso de Carvalho (4) – Custo: R$ 156 mil. Obras 
concluídas em 31/12/1995, 08/04/1998, 04/09/2000 e 20/03/2003; 

 
• EEPG Profº Antônio Porfírio da Silva – Custo: R$ 8 mil. Obra concluída em 

14/05/1997. 
 
Cobertura de Quadra de esportes concluída: 1  
 

• EEPSG Desembargador Affonso de Carvalho – Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 
30/09/2005. 

 
Programa Escola da Família: 
 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na escola Desembargador Affonso de Carvalho. 

 
 
GESTÃO PÚBLICA: 
 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1 Infocentro Municipal na Rua Expedito da 
Costa Manso nº 120 - Custo: R$ 18 mil. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o 
Estado instalou 6 microcomputadores. 
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EIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 
 

• repasse de recursos do FECOP – Fundo de Controle da Poluição, no valor de R$ 90 
mil em Out/2002, para aquisição de 1 retroescavadeira. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• estação elevatória de esgoto, linha de recalque, extravasor, rede coletora e ligações de 
esgotos no bairro Joaquim Alves – Custo: R$ 46 mil. A obra foi concluída em 
05/05/1996; 

 
• ampliação, adequação e melhoria na estação de tratamento de água José da Rosa – 

Custo: R$ 37 mil. As obras foram concluídas em 17/01/2002 e 12/12/2003; 
 

• ampliação, adequação e melhoria da estação de tratamento de esgotos – Custo: R$ 18 
mil. As obras foram concluídas em 22/02/2002; 

 
• execução de 800 m de remanejamento da adutora de água tratada R4 – Custo: R$ 10 

mil. A obra foi concluída em 20/12/2004. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –custeio (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 21 mil. 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares –obras e equipamentos (1995-2006): 

• Prefeitura - R$ 20 mil repassados em Dez/1997, para reforma com ampliação do 
Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 100 mil repassados em Ago/2006, para construção de Unidade Básica 
de Saúde no bairro do Sertãozinho.  

 
Programa de Saúde da Família: (custeio) 
 

• Prefeitura – R$ 652 mil 
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Programa Sorria São Paulo: (custeio/investimento) 
 

• Prefeitura – R$ 36 mil repassados em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulâncias: 4 – R$ 135 mil 
 

• Prefeitura – 4 (entregues em 1997, 2000, 2001 e 2004). 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entregues 6 viaturas, sendo: 3 para a Polícia Militar e 3 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 120 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 

• melhoramentos e pavimentação do dispositivo de segurança da vicinal Fazenda Velha 
/ Santo Antônio do pinhal (SP-046), numa extensão de 69 km – Custo: R$ 479 mil. A 
obra foi concluída em 09/02/2000; 

• melhorias no dispositivo de segurança no entroncamento da SP-42 com a SP-50 e 
melhorias no pavimento da SP-50, numa extensão de 1,7 km – Custo: R$ 903 mil. A 
obra foi concluída em 30/07/2006; 

• obras de estabilização de talude na SP-42, numa extensão de 1 km – Custo: R$ 1.374 
mil. A obra foi concluída em 31/10/2005; 

• implantação de dispositivo de segurança em nível no entroncamento da SP-46 com a 
SP-50, numa extensão de 0,5 km – Custo: R$ 391 mil. A obra foi concluída em 
31/05/2006; 

• melhoramentos e pavimentação da SP-46 – Custo: R$ 147 mil. A obra foi concluída 
em 15/08/2003; 

• melhoramentos e restauração da SP-46 (Santo Antônio do Pinhal / Perímetro Urbano 
– SP-50 / Divisa com Minas Gerais), numa extensão de 10 km – Custo: R$ 1.700 mil. A 
obra foi concluída em 30/01/2003. 


