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SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2007-2010 

 
R$ 11.403.659,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de leite: 

• distribuídos 74.883 litros de leite, no período de Jan/2007 a Fev/2010 – Custo: R$ 93 
mil, beneficiando 136 famílias carentes, no mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5,2 km da estrada municipal SJP-367 (3ª Fase) - Custo: R$ 391 mil. Obra 
concluída em 22/10/2008. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 7 convênios com a Prefeitura  para atendimento a 210 crianças e 
adolescentes, 255 idosos e 137 famílias - R$ 49 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 87 famílias/mês em 2007 – R$ 62 mil; 87 
famílias/mês em 2008 – R$ 62 mil; 87 famílias/mês em 2009 – R$ 62 mil; e está 
atendendo mais 87 famílias/mês em 2010 – R$ 62 mil, já repassados R$ 15 mil de Jan 
a Mar. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2007 – R$ 14 mil; 120 
bolsistas/mês em 2008 – R$ 86 mil; 120 bolsistas/mês em 2009 – R$ 86 mil; e está 
atendendo 120 bolsistas/mês em 2010 – R$ 86 mil, já repassados R$ 28 mil de Jan a 
Abr. 

 
Repasse concluído: 

• Prefeitura - repasse de R$ 65 mil, pagos em Mar/2007 para construção do Centro de 
Convivência do Idoso. Obra concluída em 27/12/2007. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênio SEP: R$ 840 mil 
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• reforma do Centro Comunitário, localizado na Rua São Paulo – Custo: R$ 150 mil, já 
repassados em Mar/2008 e Jun/2009. A obra está com 72,44% executados; 

• 5.000 m² de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Jun/2008. Obra concluída em 15/09/2008; 

• 5.000 m² de recapeamento asfáltico nas Ruas Aristeu Antonio de Oliveira, Minas 
Gerais e Drº Taves – Custo: R$ 60 mil, repassados em Mar/2006 e Fev/2007. Obra 
concluída em 30/04/2007. 

• 5.050 m² de recapeamento asfáltico, com espessura de 3cm, em diversas vias do 
município – Custo: R$ 101 mil, repassados em Set/2009. A obra está com término 
previsto para 29/08/2010. 

• 2ª etapa da reforma e ampliação da Escola Municipal Manoel Joaquim Santana, com 
área a ser ampliada de 26,10 m² e área existente de 1.014 m², localizada na Rua 
Arnaldo Rodrigues Neto nº 555 – Custo: R$ 150 mil. A obra está com término previsto 
para 26/12/2010. 

• execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Manoel Joaquim 
Santana, com área a ser ampliada de 222,78 m², localizada na Rua Arnaldo Rodrigues 
Neto nº 555 – Custo: R$ 150 mil, repassados em Out/2009. A obra está com término 
previsto para 25/09/2010. 

• Reforma e ampliação da Creche Municipal de São João das Duas Pontes, com uma 
área total a ampliar de 108 m² e de 248 m² de área a reformar, com localização a Rua 
Bahia esquina com a Rua Duas Pontes – Custo: R$ 149 mil, repassados em Set/2009. 
A obra está com término previsto para 09/09/2010. 

 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Reformas de escolas concluídas: 2 – R$ 106 mil 

• 2 na EE José Brandini - Custo: R$ 106 mil. Obras concluídas em 30/08/2007 e 
11/12/2009. 

 
Transporte Escolar: 

 
• foi entregue em Mar/2010 - 1 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de 

R$ 145 mil. 
 
Programa Escola da Família: 
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• De 2007 a 2009 foram gastos R$ 115 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE José Brandini. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 150 mil, já pagos R$ 105 mil em Abr e Nov/2008 para reforma da 
piscina municipal, localizada na Rua Bahia. A obra está com 60% executados. 

• repasse de R$ 100 mil, para Construção de vestiários e reforma do Estádio Municipal. 
A obra está com término previsto para 22/12/2010. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 50 unidades habitacionais em execução / 1 conjunto – Custo: R$ R$ 1.079 mil 

• Conjunto Habitacional São João das Duas Pontes C – 50 unidades, beneficiando 250 
pessoas, na Rua Duque de Caxias em construção pelo Programa Reassentamento 
Habitacional - Custo: R$ 1.079 mil. A obra está com 95,2% executados e término 
previsto para 30/12/2010. 

 
Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• 1.177,50 m² de pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional São João das Duas 
Pontes B – Custo: R$ 96 mil, repassados de Jul/2008 a Jun/2009. Obra concluída. 

 
• Programada obras de equipamento social e comunitário – reforma e ampliação de 

Centro de Convivência no CH São João das Duas Pontes II – Custo: R$ 140 mil. 
 
 
 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para plano diretor de controle de erosão urbana – Custo: 
R$ 22 mil. Concluído em 18/06/2009. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
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SABESP: programou 

• ampliação da ETE para atendimento a legislação ambiental – Custo não orçado. 
 
 
SAÚDE: 
 
 
Programa Dose Certa 
 

• No Período de 2007 a 2009, foram gastos R$ 60  mil em medicamentos. 
 
Repasse concluído para Prefeitura - custeio: 

• Prefeitura – R$ 30 mil, repassados em Jun/2008. 
 
Repasses concluídos para Prefeitura - obras e equipamentos – R$ 167 mil: 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Jun/2008 para aquisição de uma ambulância; 

• Prefeitura – R$ 70 mil, repassados em Jan/2008 para aquisição de equipamentos. 
 
• Prefeitura – R$ 47 mil, repassados em Jun/2008 para doação de 1 ambulância. 

 
Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 6 mil, repassados de Jul/2006 a Abr/2007; 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foi entregue em Jul/2009 1 viatura para a Polícia Militar – Custo: R$ 38 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 
 
PROGRAMA PRÓ-VICINAIS 2: 

• Concluída a recuperação de 35,2 km de vicinais – Custo: R$ 7.907 mil. Obra 
concluída em 30/04/2009. 

No município de São João das Duas Pontes foram recuperadas as vicinais: 

1. vicinal São João das Duas Pontes (11,5 km) – Fernandópolis (6,5 km), com 18 km 
de extensão – R$ 4.043 mil (100% executados). 
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2. vicinal Pontalinda (8,6 km) a divisa de São João das Duas Pontes (8,6 km), com 
17,2 km de extensão – R$ 3.863 mil (100% executados). 

 

OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 5.500.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 227.008 litros de leite, no período de 1995 a 2006 – Custo: R$ 170 mil, 
beneficiando 136 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 3,85 km das estradas rurais SJP-030/050 (1ª Fase) - Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 09/11/1999; 

• recuperados 4,10 km da estrada rural SJP-030 (2ª Fase) - Custo: R$ 89 mil. Obra 
concluída em 11/10/2002. 

 
CATI - Programa de Microbacias: 

• adequação de 4,93 km de estradas rurais - Microbacia Córrego do Ranchão II – R$ 
230 mil. Obra concluída em 11/09/2006. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 19 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 370 
crianças e adolescentes, 95 idosos, 162 famílias e 140 migrantes – R$ 256 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005 – Custo: R$ 21 
mil em 2005. 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 – 52 mil; 41 famílias/mês /2004 – R$ 
30 mil; 41 famílias/mês/2005 – R$ 29 mil e 142 famílias em 2006 – R$ 102 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 



6 

técnica das condições de subsistência, poderá ser desvinculada ou permanecer no 
Programa. 

 
Repasse de recursos: 

• Prefeitura - repasse de R$ 10 mil, pagos em Jul/2002 para projetos desenvolvidos pelo 
o Fundo Social. 

 
 
DEFESA CIVIL: 
 
Repasse de recursos: 

• construção de uma ponte sobre o Córrego da Lingüiça – Custo: R$ 66 mil. Obra 
concluída em 29/04/2003. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: 

• construção de banheiro público na Praça Central – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída 
em 30/06/2005; 

• 3.500 m² de recapeamento asfáltico e reforma da Praça Matriz – Custo: R$ 80 mil. 
Obra concluída em 30/06/2005; 

• obras de infra-estrutura em vias urbanas – Custo: R$ 50 mil. Obra concluída em 
24/01/2003; 

• 14.000 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas – Custo: R$ 84 mil. Obra 
concluída em 14/11/1998. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 430 mil 
 
Reformas de escolas: 6 – Custo: R$ 390 mil. 

• 6 na EE Jose Brandini - Custo: R$ 390. Obras concluídas em 30/01/2006, 12/12/2002 
(2), 30/10/2002, 10/10/2001 e 24/04/1995. 

 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 40 mil 

• EE Jose Brandini – Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 28/06/2001. 
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Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Jose Brandini. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 150 mil, pagos em Mar/2000 para término das obras do ginásio de 
esportes. Obra concluída em 19/04/2000; 

• repasse de R$ 40 mil, pagos em Mar/2000 para construção de campo de malha e 
bocha. Obra concluída em 28/04/1999. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 64 unidades habitacionais / 1 conjunto – Custo: R$ 532 mil 

• Conjunto Habitacional São João das Duas Pontes B – 64 unidades, beneficiando 320 
pessoas, na Avenida Aristeu Antonio de Oliveira com Rua Espírito Santo construídas 
pelo sistema Empreitada Global, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 532 mil. 
Unidades comercializadas em 31/05/1997. 

 
Pró-Lar - Melhorias Habitacionais e Urbanas: 

• rede de iluminação pública no Conjunto Habitacional Augusto Lala - Custo: R$ 40 
mil. Obra concluída em 24/12/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

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

 
FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para construção de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
64 mil. Obra concluída em 29/11/2005; 

• contrato com a Prefeitura, para obras de conservação de solo na Microbacia do 
Córrego Santa Luzia – Custo: R$ 78 mil. Obra concluída em 22/04/2002; 
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• contrato com a Prefeitura, para implantação de galerias de águas pluviais – Custo: R$ 
119 mil. Obra concluída em 24/03/2000. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• execução de base para estação de tratamento de água, serviços complementares e 
urbanização – Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 30/10/2004; 

• perfuração do poço tubular profundo P.5, energização e urbanização da área do poço 
– Custo: R$ 111 mil. Obra concluída em 22/11/2002; 

• perfuração do poço tubular profundo P.4 – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 
13/10/1999; 

• 600 m de rede de distribuição de água, 64 ligações domiciliares de água, 631,50 m de 
rede coletora de esgotos e 64 ligações domiciliares de esgotos – Custo: R$ 16 mil. 
Obra concluída em 19/09/1997; 

• exploração de novo manancial para redução do teor de cromo e aprofundamento do 
poço tubular profundo P.3 – Custo: R$ 31 mil. Obra concluída em 18/09/1996; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água – Custo: R$ 4 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeituras (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 15 mil. 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 

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

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Nov/2005, para reforma da Unidade Básica de 
Saúde da Vila Aparecida; 

• Prefeitura - R$ 35 mil, repassados em Jun/2004 para reforma do Centro de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados em Nov/2005 para aquisição de equipamentos 
hospitalares; 

• Prefeitura – R$ 35 mil, repassados em Jul/2006 para aquisição de veículo para 
transportes de pacientes. 
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Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 3 mil, repassados em Ago/2005. 
 
Programa Sorria São Paulo (Custeio/Investimento): 

• Prefeitura - R$ 36 mil, repassados em Set/2006. 
 
Entrega de Ambulância: 4 

• Prefeitura – 4 (entregues em 1998, 2000, 2001 e 2005). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Civil – Custo: R$ 46 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• regularização e pavimentação São João Duas Pontes – São João de Iracema, numa 
extensão de 5,17 km – Custo: R$ 344 mil. Obra concluída em 13/07/1997. 
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