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SÃO SEBASTIÃO 
 

OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 
 

CULTURA:  

Polos do Projeto Guri: 2 (em andamento)  

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

• Polo de São Sebastião - Rua das Hortências 117 – Centro - em andamento 5 cursos 
(contrabaixo elétrico, percussão/bateria, guitarra, teclado e violão) para 63 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 205 mil de Ago/2006 a Nov/2011 para pagamento de 
despesas de manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo 
iniciou as atividades em 18/09/2006. Vigente até Nov/2011.  

• Polo Nhembo e Á Porã - Avenida Guarani, nº 1.500 - Boracéia II - em andamento 3 
cursos (violão, percussão/bateria e canto coral) para 102 crianças e adolescentes. 
Foram gastos R$ 325 mil de Jun/2007 a Nov/2011 para pagamento de despesas de 
manutenção do Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Polo iniciou as 
atividades em 25/06/2007. Vigente até Nov/2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• Programa Renda Cidadã – atendidas 1.121 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 896 
mil, repassados de Jan a Dez.  

• Projeto Ação Jovem – atendidas 360 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 333 mil, 
repassados de Jan a Dez.  

 

Repasse concluído:  

• Casa da Criança e do Adolescente – R$ 40 mil, repassados em Jun/2011 para reforma 
e ampliação da entidade, concluída em Dez/2011, aguardando prestação de contas.  

• Casa da Criança e do Adolescente – R$ 29 mil, repassados em Jan/2011 para 
aquisição de equipamentos (Tv 26”, notebook e veículo gol, adquiridos em Fev/2011.  
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Distribuição de Leite:  

• distribuídos 63.180 litros de leite em Jan a Set/2011 – Custo: R$ 85 mil, beneficiando 
468 famílias carentes, no último mês do período.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 519 mil  

Reforma de escola concluída: 1 – R$ 155 mil  

• EE WalkirVergani – Custo: R$ 155 mil. A obra foi concluída em 05/10/2011.  
 

Reformas de escolas em execução: 3 – R$ 364 mil 

 

• EE Profª Maísa Theodoro da Silva – Custo: R$ 145 mil. A obra está com 97% 
executados e tem término previsto em 25/01/2012.  

• EE Profª Dulce Cesar Tavares – Custo: R$ 126 mil. A obra está com 97% executados 
e tem término previsto em 25/01/2012.  

• EE Profª Maria José da Penha Frugoli – Custo: R$ 93 mil. A obra está com 8% 
executados e tem término previsto em 21/03/2012.  

 

Reforma de escola em licitação: 1 

• EE Profª Nair Ferreira Neves – Custo não orçado (não iniciada).  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 229 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 87 alunos.  
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Programa Escola da Família:  

• Em Mar a Set/2011 foram gastos R$ 93 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 3 escolas do município: EE Dulce Cesar Tavares, EE Josepha de 
Sant´Anna Neves e Maria José da Penha Frugoli.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

BANCO DO POVO:  

• Em 29/12/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Avenida Guarda Mor 
Lobo Viana, nº 219 - Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigente até 29/11/2014.  

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES:  

DERSA:  

Reformas concluídas:  

• modernização do sistema hidráulico da embarcação FB-25 - travessia São 
Sebastião/Ilhabela - Custo: R$ 668 mil. Contrato em fase de encerramento, 
aguardando medição final.  

 

• reforma da ferry-boat Valda II, travessia São Sebastião / Ilhabela - Custo: R$ 3.954 
mil. Reforma concluída em 29/10/2011.  

Reforma em andamento:  

• construção de uma embarcação Ferry-Boat, travessia São Sebastião / Ilhabela - 
Custo: R$ 7.500 mil. A obra está com 25% executados e tem término previsto em 
10/08/2012.  

 

• reforma/translado/docagem Ferry-Boat FB-25, travessia São Sebastião / Ilhabela - 
Custo: R$ 2.402 mil. A obra está com 88% executados e tem término previsto em 
31/01/2012.  
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PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL:  

Convênios SEP: R$ 1.317 mil  

• 4.538,10 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias do Bairro Barra do Sahy – R$ 
500 mil, repassados R$ 250 mil em Jan/2010, obra concluída em Mai/2011.  

• 5.657,21 m² de pavimentação, guias e sarjetas em vias urbanas nos bairros do 
Jaraguá e Canto do Mar – Custo: R$ 500 mil, repassados R$ 236 mil em Jan/2010, 
obra concluída em Mai/2011.  

• 3.281,63 m² de pavimentação e guia pré-fabricada de concreto da Rua Beraldino de 
Matos, Rua João Fernandes da Silva e Travessa Conceição Maria de Jesus – Custo: 
R$ 135 mil, repassados em Nov/2010, obra concluída em Abr/2011.  

• reforma da quadra poliesportiva, com pintura do piso, construção de cobertura com 
estrutura metálica e iluminação na Praça João Eduardo de Moraes no Bairro da 
Enseada – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jun/2010, obra concluída em Ago/2011.  

• 2.738,33 m² de pavimentação, guias, sarjetas e acessibilidade em trechos das Ruas 
Luiz Lemos do Val e Itatiba do Bairro de Barequeçaba – Custo: R$ 200 mil, 
repassados em Jun/2010, obra concluída em Out/2011. Tendo, entretanto, executado o 
projeto com alterações em relação ao originalmente conveniado. Diante disto, 
solicitou alteração de projeto, a qual está em análise.  

• 1.490 m² de pavimentação, guias, sarjetas e obras de drenagem em vias do Bairro 
Boiçucanga – Custo: R$ 146 mil, repassados em Jun/2010, obra concluída em 
Nov/2011.  

• 3.247,94 m² de pavimentação em lajota de concreto sextavado, implantação de 481ml 
de guia pré-moldada e 21,28 m³ sarjeta ou sarjetão moldado no local, em vias do 
Município – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jan/2012 e tem término previsto em 
23/12/2012.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• instalações elétricas e de automação na estação de tratamento de esgotos Paúba do 
Município – Custo: R$ 2.117 mil. A obra foi concluída em 20/09/2011.  
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• remanejamento de rede coletora de esgotos e construção de poços de visita na Rua 
Sebastião Silvestre – Custo: R$ 121 mil. Obra concluída em 14/04/2011.  

• remanejamento da adutora do sistema de abastecimento de água localizado no bairro 
São Francisco – Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 27/01/2011.  

• obra para instalação de tubulação de adução de água bruta, montagem do sistema de 
floculação e complementação da urbanização nas dependências da ETA Cristina – 
Custo: R$ 104 mil. Obra concluída em 27/01/2011.  

 

Obras em andamento:  

• implantação do sistema de esgotos sanitários Paúba – São Sebastião (linha de 
recalque, estação elevatória de esgotos e estação de tratamento de esgotos) – Custo: 
R$ 2.801 mil. A obra está com 98,60% executados e tem término previsto em 
28/02/2012.  

• implantação do sistema de esgotos sanitários Barra do Una - Engenho (linha de 
recalque, estação elevatória de esgotos e estação de tratamento de esgotos) – Custo: 
R$ 14.304 mil. A obra está com 42,30% executados e tem término previsto em 
17/11/2012.  

• implantação de sistema de esgotos sanitários das praias Baleia e Sahy – Custo: R$ 
14.190 mil. A obra está com 56% executados e tem término previsto em 17/11/2012.  

• obras complementares do Sistema de Esgotos Sanitários Enseada, compreendendo: 
redes coletoras, ligações domiciliares, Estações Elevatórias de Esgotos e Linhas de 
Recalque – Custo: R$ 9.284 mil. A obra está com 50,70% executados e tem término 
previsto em 25/09/2012.  

• complementação do Sistema de Esgotos Sanitários Paúba, compreendendo: redes 
coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias e linhas de recalque – Custo: R$ 
2.470 mil. A obra está com 36,80% executados e tem término previsto em 24/05/2012.  

 

Obras em licitação:  

• implantação de sistema de abastecimento de água das praias Baleia e Sahy – Custo: 
R$ 1.297 mil. Não iniciada.  

• construção de captação e barragem, linha por gravidade e 3.283 m de adutora de 
água bruta – Sistema Cristina – Custo: R$ 1.363 mil. Não iniciada.  
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• execução das obras de rede coletora, ligações prediais, estações elevatórias, 
emissários - Rodovia BR 101, km 167 – Cambury – Custo: R$ 3.526 mil. Aguardando 
confirmação da fonte de recursos e IO.  

 

FEHIDRO :  

• contrato com o INSTITUTO GONDWANA, para plano de comunicação do Comitê de 
Bacia Hidrográfica – Litoral Norte – Custo: R$ 79 mil. O plano tem término previsto 
em 31/07/2012.  

• contrato com a Prefeitura, para treinamento e capacitação da fiscalização – Custo: R$ 
36 mil. Tem término previsto em 14/04/2012.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura - obras e equipamentos (Total: R$ 340 mil):  

Prefeitura - R$ 340 mil, sendo:  

R$ 200 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação do Pronto Atendimento de 
Boiçucanga, concluído em Dez/2011, inauguração prevista em 30/04/2012.  

R$ 140 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de equipamentos (1 Arco cirúrgico 
entregue em 01/11/2011) e outros em fase de aquisição: 4 furadeiras elétrica, 2 serras 
elétricas, 2 ultrassom fisioterápico e 2 oxímetros de pulso.  

R$ 155 mil repassados em Dez/2010, para aquisição de equipamentos. (licitação ocorreu em 
Dez/2011 e o processo encontra-se em fase de empenho).  

R$ 130 mil repassados em Ago/2011, para custeio do Projeto Verão.  

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Em 2001 e 2012, foram entregues 11 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 506 
mil.  
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TURISMO:  

DADE: R$ 17.922 mil  

• reurbanização da Rua Benedito Carlos de Almeida e da Rua Mauricio Benedito 
Faustino – Custo: R$ 1.964 mil, repassados em Dez/2010 e Mai/2011. Obra realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2010, Tem término previsto em 
16/03/2012 . 

• revitalização da Praça Santos Dumont – Custo: R$ 355 mil, já repassados R$ 162 mil 
em Dez/2007. A obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2007, com 85% executados e solicitou aditamento de prazo.  

 

 

• obras de acessibilidade em diversas ruas do Município – Custo: R$ 586 mil, já 
repassados R$ 300 mil em Out/2008. A obra sendo realizada pela Prefeitura com 
recursos do Plano DADE/2008, tem término previsto em 05/05/2012.  

• restauração do recanto Batuíra – Custo: R$ 803 mil, já repassados R$ 607 mil em 
Out/2008 e Nov/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE/2008, tem término previsto em 27/07/2012.  

• revitalização da Orla Marítima – Custo: R$ 285 mil, já repassados R$ 193 mil em 
Out/2008. A obra está com 76,15% executados e tem término previsto em 12/07/2012, 
sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008.  

• revitalização da Praça 16 de março – Custo: R$ 334 mil, já repassados R$ 200 mil em 
Out/2008. A obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2008, 
não iniciada, aguarda assinatura de termo.  

• urbanização do aterro da Rua da Praia - fase 2 – Custo: R$ 4.648 mil, já repassados 
R$ 1.723 mil em Jan/2010. A obra sendo realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2009, tem término previsto em 16/03/2012.  

• execução de obras para revitalização das ruas do centro histórico – Custo: R$ 3.600 
mil, já repassados R$ 1.500 mil em Mai/2011. A obra, sendo realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2010, tem término previsto em Mar/2012.  

• Construção do novo Terminal Rodoviário, localizado na Rua Cidade de Santos, 245, 
entre as Ruas, José David do Valle, São Geraldo e Minas Gerais, Bairro Vila Amélia, 
no Município – Custo: R$ 5.347 mil. será realizada pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/2010, não iniciada e tem término previsto em 19/12/2014.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 323.060 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 413 mil, 
beneficiando 468 famílias carentes no último mês do período.  

 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL:  

• celebrado 1 convênio com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 140 
pessoas de outros segmentos da população – Custo: R$ 137 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 536 famílias/mês em 2007 – R$ 385 mil; 535 
famílias/mês em 2008 – R$ 385 mil; 535 famílias/mês em 2009 – R$ 385 mil; e 736 
famílias/mês em 2010 – R$ 510 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 70 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 50 
mil; e 170 bolsistas/mês em 2010 –Custo: R$ 112 mil.  

 

Repasses concluídos:  

• APAE – R$ 15 mil, repassados em Fev/2007 para ampliação da sede. Obra concluída 
em 31/10/2007.  

• APAE – R$ 50 mil, repassados em Set/2010, para aquisição de 1 veículo e 
equipamentos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

• FATEC São Sebastião - convênio entre o CEETPS e a Prefeitura para implantação da 
FATEC, cabendo ao município a cessão, adequação e reforma de prédio na Rua Ítalo 
do Nascimento, 366-Porto Grande e ao Estado a aquisição de mobiliários e 
equipamentos, ao custo de R$ 135 mil. A unidade oferece o curso: Superior em 
Tecnologia em Gestão Empresarial (80 vagas em 2 turnos), aulas iniciadas em 
Fev/2009, reforma em andamento (Decreto de criação nº 53.373 de 01/09/2008).  
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• ETEC São Sebastião - convênio entre o CEETPS e a Prefeitura para implantação da 
ETEC, cabendo ao município a cessão, adequação e reforma de prédio na Rua Ítalo 
do Nascimento, 366 – Porto Grande e ao Estado a aquisição de mobiliários e 
equipamentos, ao custo de R$ 350 mil. A unidade oferece 3 cursos: Ensino Médio (80 
vagas), Técnico em Logística (40 vagas) e Administração (40 vagas) aulas iniciadas 
em Fev/2009 (Decreto de criação nº 53.464 de 19/09/2008).  

 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO  

Convênios SEP: R$ 1.761 mil  

• aquisição de um micro-ônibus para transporte de alunos – Custo: R$ 130 mil, 
repassados em Dez/2009. Adquirido em 12/08/2010.  

 

DADE: R$ 1.511 mil  

• construção do Centro de Convenções – Custo: R$ 1.036 mil, repassados R$ 418 mil 
em Abr/2004 e Ago/2006, com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 
17/01/2008.  

• urbanização , implantação de equipamentos turísticos, paisagísticos na Praia 
Boracéia - Custo: R$ 290 mil, repassados em Mai/2002 e mai/2003. A obra realizada 
com recursos do Plano DADE/2001, concluída em 31/12/2007.  

• cobertura e colocação de alambrado na quadra poliesportiva do Bairro Juqueí - 
Custo: R$ 150 mil, repassados em Dez/2006 e Out/2007, com recursos do Plano 
DADE/2003, concluída em 23/12/2007.  

• praça de Barequeçaba – Custo: R$ 35 mil, repassados em Dez/2007. Obra realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2007, concluída em 22/07/2008.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras: R$ 2.070 mil  

Reformas de escolas concluídas: 27 - R$ 960 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 4 – R$ 1.110 mil  

• EE/EMEF Profª Maria Jose da Penha Frugoli – Custo: R$ 242 mil. Obra concluída 
em 17/06/2008.  
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• EE Profª Nair Ferreira Neves – Custo: R$ 278 mil. Obra concluída em 18/07/2008.  

• EE WalkirVergani – Custo: R$ 247 mil. Obra concluída em 23/07/2008.  

• EE Profª Dulce César Tavares – Custo: R$ 344 mil. Obra concluída em 31/03/2010.  
 

Transporte Escolar:  

• Em 19/12/2009 foi entregue 1 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 145 
mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2009 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 393 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 169 alunos.  

• Em Mar/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 76 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 87 alunos.  

 

Distribuição de Material Escolar:  

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 4.318 alunos em 2007, 4.405 
alunos em 2008, 8.940 alunos em 2009 e 8.412 alunos em 2010 – Custos: R$ 410 mil.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 313 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana em 2 escolas do município: EE ProfªJosepha de Sant’ Anna Neves e 
EE/EMEF Profª Maria Jose da Penha Frugoli.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

Frentes de Trabalho:  

• No período de Ago/2008 a Abr/2009 foram atendidos 153 bolsistas – Custo: R$ 39 mil.  
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HABITAÇÃO:  

CDHU: 1 unidade habitacional concluída pelo sistema de carta de crédito - R$ 35 mil.  

CDHU: 30 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto - Custo: R$ 1.131 mil  

• Conjunto Habitacional São Sebastião E - 30 unidades habitacionais, beneficiando 150 
pessoas, na Rua Tropicanga, nº 333, construídas pelo Programa Parceria com 
Municípios – Custo: R$ 1.131 mil. Unidades comercializadas em 04/07/2008.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação Casa:  

• convênio com a Prefeitura para atendimento a 20 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 26 mil, repassados de Dez/2007 a Set/2008.  

• convênio com a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil para 
atendimento a 35 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 43 mil, 
repassados de Dez/2006 a Nov/2007.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com Instituto Educa Brasil, para monitoramento, controle e recuperação 
ambiental da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Fazenda – Custo: R$ 35 mil. Concluído 
em 26/05/2010.  

• contrato com a Sociedade Amigos de Cambury - Sacy, para programa de educação 
ambiental para funcionários de restaurantes, pousadas e hotéis – Custo: R$ 29 mil. 
Concluído em 19/08/2007.  
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SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP:  

Obras concluídas:  

• execução da obra de distribuição de água, rede coletora de esgoto sanitário, ligação 
domiciliar de água e ligação de esgoto sanitário – Custo: R$ 738 mil. Obra concluída 
em 31/12/2010.  

• remanejamento de rede coletora de esgotos e construção de poços de visita na Rua 
Sebastião Silvestre – Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 08/12/2010.  

• captação, 8.323 m de adutora de água bruta, estação de tratamento de água, casa 
química, estação elevatória de água, reservatório com 2.000 m³, 1.843 m de rede de 
distribuição de água e 214 ligações domiciliares de água – SAA Sistema Cristina – 
Juquehy - Custo: R$ 9.198 mil. Obra concluída em 01/06/2008.  

• rede de distribuição de água Topolândia e Varadouro – Custo: R$ 141 mil. Obra 
concluída em 30/01/2009.  

• construção de vestiário, refeitório, incrementos ao laboratório, aumento da tubulação 
de escoamento de efluente da cx de areia e demais serviços – Custo: R$ 51 mil. Obra 
concluída em 30/11/2008.  

• construção de nicho para a estação de tratamento de esgotos compacta Jaraguá – 
Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 30/08/2008.  

• remanejamento de rede de distribuição de água no Bairro Praia Deserta – Custo: R$ 
57 mil. Obra concluída em 18/05/2008.  

• construção de caixa de contato e melhorias operacionais na estação de tratamento de 
esgotos Jaraguá – Custo: R$ 19 mil. Obra concluída em 28/01/2008.  

• remanejamento de rede de água dos bairros Porto Grande e São Francisco – Custo: 
R$ 253 mil. Obra concluída em 28/02/2009.  

• remanejamento de rede de água da linha de recalque do bairro do Olaria – Custo: R$ 
15 mil. Obra concluída em 16/12/2008.  

• remanejamento de rede de esgoto do Centro e Praia do Partido – Custo: R$ 57 mil. 
Obra concluída em 28/02/2009.  

• remanejamento de rede de esgoto da Av. AutaPinder, Av. Antonio Bernardino Tavares 
e trecho entre a Rua São Benedito, 14 e Av. Itatinga – Custo: R$ 145 mil. Obras 
concluídas em 21/11/2007 e 04/03/2008.  

• adequação dos decantadores, filtros e acabamentos na estação de tratamento de água 
Maresias – Custo: R$ 65 mil. Obra concluída em 21/10/2007.  
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• prestação de serviços para rede de distribuição de água e rede coletora de esgotos, 
abrange Ilhabela – Custo: R$ 499 mil. Obra concluída em 21/06/2007.  

• obras para instalação de equipamento de bombeamento de água para São Sebastião – 
Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 10/07/2007.  

• rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos, ligações domiciliares de água e 
esgotos – Custo: R$ 1.433 mil. Obra concluída em 30/07/2009.  

• construção de base em concreto e instalação de torre de carga na EPC Topolândia – 
Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 21/02/2009.  

• serviços de engenharia para construção de abrigo para entrada de energia elétrica na 
EPC Itatinga – Custo: 19 mil. Concluída em 29/07/2009.  

• contratação de obra emergencial para recuperação do sinistro no coletor tronco que 
interrompeu o fluxo de esgotamento sanitário em diversos bairros – Custo: R$ 170 mil. 
Obra concluída em 24/08/2009.  

• contratação de obras de recuperação no sinistro do coletor tronco e poços de visita na 
chegada da EE Santana – Custo: R$ 144 mil. Obra concluída em 30/10/2009.  

• construção de caixa para macromedição e urbanização da área do reservatório de 
Arpoador – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 30/09/2008.  

• construção de casa de força e base para instalação de peneira em captação de água - 
Bairro Vila Amélia – Custo: R$ 11 mil. Obra concluída em 13/05/2009.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para Prefeitura (2007 – 2010) – custeio (Total: R$ 256 mil)  

• Prefeitura – R$ 256 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura - obras e equipamentos (Total: R$ 305 mil):  

Prefeitura - R$ 305 mil, sendo:  

R$ 50 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o Centro 
Cirúrgico.  

R$ 65 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 40 mil repassados em Jan/2008, para aquisição de um veículo para o Posto de Saúde 
Boiçucanga.  
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R$ 150 mil repassados em Nov/2007, para reforma e ampliação do Posto de Saúde do Bairro 
Jacaragua (concluída em 31/12/2007).  

Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 1.464 mil em 
medicamentos.  

 

Programa de Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 164 mil foram repassados de 2007 a 2010.  
 

Projeto Verão (custeio):  

• Prefeitura - R$ 130 mil, repassados em Mar/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 22 viaturas: 5 para a Polícia Militar, 15 para a Policia Civil e 2 
para a Polícia Cientifica – Custo: R$ 831 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Foram adquiridos 6 veículos, sendo : 2 unidade de resgate salvamento básico (UR), 1 
unidade de resgate salvamento aquático (UR), 2 viaturas orgânicas, 1 viatura para 
Transporte de Pessoal e 1 desencarcerador hidráulico – Custo: R$ 313 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER: Obras concluídas:  

• recuperação das encostas e plataforma (pista e acostamento), trecho São Sebastião / 
Monte Cabrão (Santos) na SP-55, altura dos kms 142,100; 164; 178,500; 203,540 e 
238 – Custo: R$ 8.153 mil. Obra concluída em 17/12/2010.  

• recuperação da plataforma - pista e acostamentos na SP-55 – altura do km 115+700 - 
Custo: R$ 4.229 mil. Obra concluída em 08/07/2010.  
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PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 5 km da vicinal de ligação da estrada do Jaraguá, trecho 
Caraguatatuba a São Sebastião pela SP-55 - Custo: R$ 1.796 mil. Obra concluída em 
30/08/2009. (CAG)  

 

DERSA:  

• reforma da ferry-boat FB-18, travessia São Sebastião / Ilhabela - Custo: R$ 1.810 mil. 
Reforma concluída em 09/02/2009.  

• plano de segurança pública portuária - Custo: R$ 70 mil. Concluído em 05/10/2007.  

• estudos ambientais e regularização ambiental para obtenção de licença de operação 
das rodovias operadas pelo DERSA - Custo: R$ 1.080 mil. Estudo concluído em 
23/07/2007.  

• demolição de armazéns e pavimentação de pátio de desembarque e estacionamento de 
veículos - Custo: R$ 100 mil. Obra concluída em 13/05/2007.  

• construção de flutuante e ponte de acesso para passageiros na travessia São Sebastião 
/ Ilhabela - Custo: R$ 4.038 mil. Obra concluída em 31/03/2007.  

• fornecimento de embarcação tipo “ferry-boat” com capacidade mínima para 100 
veículos na travessia São Sebastião / Ilhabela - Custo: R$ 8.703 mil. Entregue em 
05/03/2007.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 198.870.000,00 

 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 752.159 litros de leite de Jun/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 606 mil 
beneficiando 468 famílias carentes no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6 km da estrada rural Sertão do Camburi (1ª Fase) - Custo: R$ 104 mil. 
Obra concluída em 07/10/2002. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 48 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
1.496 crianças e adolescentes, 417 idosos, 36 portadores de deficiência, 452 famílias e 
18 migrantes – R$ 1.149 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 – 90 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 154 mil; 123 
famílias/mês em 2004 – R$ 90 mil; 123 famílias em 2005 – R$ 88 mil e 623 famílias em 
2006 – R$ 448 mil. O Programa tem como objetivo 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. 

 
Repasse de recursos: 

• CasadaCriançaedoAdolescente – repasse de R$ 36 mil pagos em Dez/2001 para 
custeio. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
 
DADE (repasse de verba): R$ 5.043 mil 

• construção da Praça do Surf - Custo: R$ 390 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/2002 e concluída em 04/07/2006; 

• implantação do Centro Cultural do Camburí - Custo: R$ 87 mil. A obra foi realizada 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2003 e concluída em 02/07/2006; 

• 1ª etapa da urbanização da orla marítima Boiçucanga - Custo: R$ 585 mil. A obra foi 
realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/2000 e concluída em 
30/12/2003; 

• urbanização, implantação, equipamentos turístico e paisagístico nos Bairros Canto 
Mar e Jaraguá - Custo: R$ 481 mil. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE/2001 e concluída em 28/07/2005; 

• aquisição do Balneário dos Trabalhadores (1ª, 2ª e 3ª parcela) - Custo: R$ 1.916 mil. 
Foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1999, 2000 e 2001; 

• obras do centro cultural de convenções (1ª, 2ª e 3ª Etapa) - Custo: R$ 1.207 mil. As 
obras foram realizadas pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996, 1997 e 
1999 e concluída em 15/12/2000; 

• construção de 2 portais de informações turísticas - Custo: R$ 112 mil. As obras foram 
realizadas pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1996 e concluída em 
30/04/1997; 

• realização do evento “Musicalizar a Cidade” - Custo: R$ 25 mil. Foi realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997; 

• realização do "festival de moda praia e vela" - Custo: R$ 35 mil. Foi realizado pela 
Prefeitura com recursos do DREMU/1995, Plano DADE/1997; 

• realização do Festival Gastronômico Whitbread" - Custo: R$ 30 mil. Foi realizado 
pela Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997; 

• realização do evento “Inverno Musical" - Custo: R$ 15 mil. Foi realizado pela 
Prefeitura com recursos do Plano DADE/1997; 

• realização da 3ª Topija Festa Junina - Custo: R$ 25 mil. Foi realizado pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/1996; 

• realização do Festshow Sertanejo - Custo: R$ 25 mil. Foi realizado pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/1996; 
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• festival de inverno “jazz na praia" - Custo: R$ 60 mil. Foi realizado pela Prefeitura 
com recursos do Plano DADE/1997; 

• 4ª Festa do peão - Custo: R$ 50 mil. Foi realizado pela Prefeitura com recursos do 
Plano DADE/1996. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Total de investimentos em obras: R$ 2.234 mil 
 
Escolas Construídas: 2 ( 1.260 novas vagas) – R$ 644 mil 

• EMEF Profª Sebastiana Costa Bittencourt (Bairro Barra do Una) - 7 salas (735 novas 
vagas), custo: R$ 425 mil, concluída em 30/12/2004. 

• EMEF Juquei - 5 salas (525 novas vagas), custo: R$ 219 mil, concluída em 
02/12/1999. 

 
Ampliações de escolas: 4 (1.680 novas vagas) – R$ 322 mil 

• EMEF Profª Maria José da Penha Frugoli - 3 salas (315 bnovas vagas) - Custo: R$ 75 
mil. Obra concluída em 30/04/2004; 

• EMEF Plínio Goncalves de Oliveira Santos - 4 salas (420 novas vagas) - Custo: R$ 
100 mil. Obra concluída em 06/04/2004; 

• EMEF Guiomar Aparecida da Conceicao de Souza 6 salas (630 novas vagas) - Custo: 
R$ 80 mil. Obra concluída em 01/03/2000; 

• EMEF Profª Maria José da Penha Frugoli - 3 salas (315 bnovas vagas) - Custo: R$ 67 
mil. Obra concluída em 15/11/1999. 

 
Reformas em Escolas: 21 – R$ 994 mil. 
 
Coberturas de quadras de esportes em escolas: 7 – Custo: R$ 274 mil. 

• EE ProfªMaisa Theodoro da Silva - Custo: R$ 37 mil. Obra concluída em 21/09/2001; 

• EE Profª Nair Ferreira Neves - Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 04/09/2001; 

• EMEF Henrique Botelho - Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 21/08/2001; 

• EE ProfªJosepha de Santanna Neves - Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
02/08/2001; 

• EE WalkirVergani - Custo: R$ 40 mil. Obra concluída em 02/08/2001; 



 

19 

• EMEF Profª Maria José da Penha Frugoli - Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
21/06/2001; 

• EMEF Plínio Goncalves de Oliveira Santos - Custo: R$ 39 mil. Obra concluída em 
01/12/1999. 

 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 846 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 8 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 

• Em 29/12/1999 foi implantado o Banco do Povo Paulista, na Avenida Guarda Mor 
Lobo Viana, nº 219 - Custo: R$ 270 mil para atender o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 
 
Repasse de recursos: 

• repasse de R$ 50 mil, pagos em Fev/2001 para realização da 4ª etapa do Circuito 
Universitário de Surf/2000; 

• repasse de R$ 10 mil, pagos em Dez/2000 para realização do Beach Games 
Universitário; 

• repasse de R$ 30 mil, pagos em Dez/2000 para realização de HangLoose Pro Contest 
de Surf/2000. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 144 unidades habitacionais / 2 conjuntos – Custo: R$ 1.407 mil 

• Conjunto Habitacional São Sebastião D (Rio Silveira) - 59 unidades, beneficiando 295 
pessoas, na Avenida Guarani - Boracéia construídas pelo Programa Pró-Lar 
Moradias Indígenas, em parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 921 mil. Unidades 
comercializadas em 30/03/2006; 

• Conjunto Habitacional São Sebastião C2 - 85 unidades, beneficiando 425 pessoas, na 
Rua José do Nascimento - Jaraguá construídas pelo sistema Empreitada Global, em 
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parceria com a Prefeitura - Custo: R$ 486 mil. Unidades comercializadas em 
09/12/1997. 

 
 
JUSTIÇA: 
 
Fórum: 

• construção do prédio do Fórum na Rua Prefeito Emídio Orselli, s/nº no Bairro 
Topovaradouro – Custo: R$ 2.524 mil. Obra concluída em 15/10/2004. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 

• contratocom a Prefeitura, para elaboração de relatório ambiental preliminar e projeto 
de adequação e ampliação do vazadouro da Baleia , custo: R$ 110 mil, concluído em 
02/08/2005. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 

• obras de fundação e estrutura na casa química da estação de tratamento de água 
Paúba - Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 27/12/2006; 

• instalação de bombas de recalque, abrange Ilhabela - Custo: R$ 23 mil. Obra 
concluída em 15/12/2006; 

• ampliação do depósito de produto químico e melhorias na estação de tratamento de 
água São Francisco - Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 01/05/2006; 

• execução de estação elevatória de esgotos - Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 
23/02/2006; 

• prolongamento de rede coletora de esgotos na Avenida Guarda Mar Lob Viana - 
Custo: R$ 12 mil. Obra concluída em 24/11/2005; 

• 71 ligações domiciliares de esgotos, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo - 
Custo: R$ 21 mil. Obras concluídas em 06/09/2005 e 13/05/2005; 

• 42 ligações domiciliares de água, dentro do Programa de Crescimento Vegetativo - 
Custo: R$ 3 mil. Obras concluídas em 13/05/2005 e 31/03/2005; 
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• 800 m de rede coletora de esgotos e 1.000 ligações domiciliares de esgotos, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo abrange Ilhabela - Custo: R$ 250 mil. Obra 
concluída em 11/12/2004; 

• 4.169 m de rede coletora de esgotos, 224 ligações domiciliares de esgotos, 3 estações 
elevatórias de esgotos e 1.377 m de emissários - Custo: R$ 509 mil. Obra concluída 
em 21/09/2004; 

• montagem de filtros na estação de tratamento de água Maresias - Custo: R$ 28 mil. 
Obra concluída em 22/12/2003; 

• 53.135 m de rede coletora de esgotos, 3.096 ligações domiciliares de esgotos, 6.276 m 
de linha de recalque, 17 estações elevatórias de esgotos e 2 estações de tratamento de 
esgotos Boiçucanga e Juquehy - Custo: R$ 20.947 mil. Obra concluída em 30/11/2003; 

• estações elevatórias de esgotos (EEE.2A e EEE.5A) e 227 m de linha de recalque - 
Custo: R$ 253 mil. Obra concluída em 11/02/2003; 

• execução das obras na adutora de água bruta, pré tratamento, estação de tratamento 
de água, casa de química, reservatório apoiado 50 m³, estação elevatória de água 
tratada Maresias, reservatório apoiado de 1.000 m³ e adutora de água tratada 
Maresias e Paúba - Custo: R$ 1.037 mil. Obra concluída em 13/12/2002; 

• ampliação da estação de tratamento de água em Juquey - Custo: R$ 9 mil. Obra 
concluída em 16/07/2002; 

• remanejamento de trecho da linha de recalque da estação elevatória de esgotos 1 São 
Francisco - Custo: R$ 61 mil. Obra concluída em 17/05/2002; 

• construção de 3.399 m de adutora de água tratada, 2 estações elevatórias de água 
tratada (EEAT-7 e EEAT-8), reservatório com 108 m³, 2.994 m de rede de distribuição 
de água e 1.820 ligações domiciliares de água - Custo: R$ 2.932 mil. Obra concluída 
em 13/02/2002; 

• 8.945 m de rede coletora de esgotos e 563 ligações domiciliares de esgotos – Custo R$ 
616 mil. Obras concluídas em 16/07/2001, 12/06/2001 e 03/06/1996; 

• remanejamento de 3.130 m de rede coletora de esgotos - Custo: R$ 766 mil. Obras 
concluídas em 12/06/2001 e 14/12/1998; 

• execução do trecho final do coletor tronco do sistema de esgotos sanitários da praia 
de Barequeçaba - Custo: R$ 55 mil. Obra concluída em 15/03/2001; 

• estação elevatória de esgotos, 376 m de linha de recalque e estação de tratamento de 
esgotos - Custo: R$ 764 mil. Obra concluída em 07/11/2000; 

• fornecimento e instalação da estação de tratamento de água pressurizada - Custo: R$ 
659 mil. Obra concluída em 24/10/2000; 
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• remanejamento de coletor tronco de esgotos por método não destrutivo na Avenida 
Guarda Mor Lobo Viana - Custo: R$ 29 mil. Obra concluída em 05/05/2000; 

• 3.172 m de rede coletora Morro do Abrigo, 204 ligações domiciliares de esgotos e 
2.250 m de linha de recalque São Francisco - Custo: R$ 490 mil. Obra concluída em 
21/09/1998; 

• 6.700 m de rede coletora de esgotos, 445 ligações domiciliares de esgotos e estação 
elevatória de esgotos no Bairro São Francisco - Custo: R$ 910 mil. Obra concluída 
em 21/09/1998; 

• 5.128 m de rede coletora de esgotos, 226 ligações domiciliares de esgotos, 550 m de 
linha de recalque, estação elevatória de esgotos e estação de tratamento de esgotos 
Topolândia - Custo: R$ 896 mil. Obra concluída em 14/09/1998; 

• 9.880 m de rede de distribuição de água, 330 ligações domiciliares de água, 
reservatório com 1.000m³, hipocloração e fluoretação - Custo: R$ 632 mil. Obra 
concluída em 12/04/1998; 

• 1.068 m de emissário submarino na Praia das Cigarras - Custo: R$ 478 mil. Obra 
concluída em 18/10/1997; 

• 14.714 m de rede de distribuição de água e 1.525 ligações domiciliares de água - 
Custo: R$ 282 mil. Obras concluídas em 29/08/1997 e 30/03/1996; 

• prolongamento de 923 m de rede de distribuição de água, abrange Ilhabela - Custo: 
R$ 23 mil. Obra concluída em 12/01/1997; 

• execução de 63 m de travessias subaquáticas de adutora de água tratada, incluindo 
fornecimento de materiais - Custo: R$ 59 mil. Obra concluída em 02/03/1996; 

• aquisição de materiais para o sistema de abastecimento de água - Custo: R$ 379 mil; 

• aquisição de materiais para o sistema de água e esgotos - Custo: R$ 22 mil. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura - R$ 258 mil; 

• SantaCasa - R$ 1.067 mil. 
 
Projeto Verão (custeio): 

• Prefeitura - R$ 670 mil. 
 
Controle de Glicemia (custeio): 
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• Prefeitura - R$ 44 mil em Ago/2005. 
 
Programa Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.694 mil. 
 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Prefeitura - R$ 15 mil, repassados em Dez/1998 para aquisição de um veículo para 
combate a dengue; 

• Prefeitura - R$ 572 mil, repassados em Ago/2000 para construção do Pronto Socorro 
(concluída em 15/05/2002); 

• Prefeitura - R$ 250 mil, repassados em Jul/2002 para aquisição de aparelho de ultra-
sonografia; 

• Santa Casa Coração de Jesus – R$ 100 mil, repassados em Dez/1996 para reforma e 
ampliação do prédio (concluída em 10/02/1998); 

• Santa Casa Coração de Jesus– R$ 11 mil, repassados em Dez/1997 para aquisição de 
equipamentos para a maternidade; 

• Santa Casa Coração de Jesus - R$ 200 mil, repassados em Dez/1997 para aquisição 
de equipamentos para UTI e aquisição de rx 500; 

• Santa Casa Coração de Jesus - R$ 120 mil, repassados em Dez/1997 para compra de 
equipamento para UTI. 

• Santa Casa Coração de Jesus - R$ 250 mil, repassados em Mai/1998 para aquisição 
de equipamentos para UTI; 

• Santa Casa Coração de Jesus – R$ 150 mil, repassados em Jan/2000 para aquisição 
de usina de fabricação de oxigênio. 

 
Entrega de Ambulâncias: 2 

• Prefeitura – 2 (entregues em 2000 e 2001). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 81 viaturas: 52 para a Polícia Militar, 29 para a Polícia Civil e 3 
para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.948 mil. 

• Foi entregue em 02/03/2001 uma Base Comunitária para a Polícia Militar – Custo: R$ 
62 mil. 
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TRANSPORTES: 
 
DER: 

• recuperação e recapeamento da SP-55 (Caraguatatuba - São Sebastião), entre os km 
119,87 e 126,37, numa extensão de 6,5 km - Custo: R$ 4.015 mil. Obra concluída em 
30/09/2006; 

• recapeamento da SP-55 (São Sebastião – Boissucanga), do km 127,400 ao km 162,31, 
numa extensão de 34,9 km - Custo: R$ 37.874 mil. Obra concluída em 31/01/2005; 

• recapeamento da SP-55 (Boissucanga – Boracéia), do km 162,310 ao km 190,907, 
numa extensão de 28,59 km - Custo: R$ 36.911 mil. Obra concluída em 31/01/2005; 

• melhoramentos, pavimentação das vicinais Jaraguá - São Sebastião – SP-55 ao Rio 
Perequê Mirim - Custo: R$ 456 mil. Obra concluída em 30/08/2001; 

• serviços de conservação de rotina e especial na SP-55, do km 127,8 ao 191,4, 
incluindo acessos, numa extensão de 63,6 km, custo: R$ 3.190 mil. Obra concluída em 
31/03/2001; 

• melhoramentos, contenção, drenagem e recuperação da pista e acostamento da SP-55 
(São Sebastião – Bertioga) - Custo: R$ 1.451 mil. Obra concluída em 22/08/2000; 

• regularização e restauração de pista e acostamento com execução de panos asfálticos 
na SP-055/BR-101, numa extensão de 121 km - Custo: R$ 145 mil. Obra concluída em 
08/04/1998; 

• melhoramentos, restauração e consolidação de taludes e regularização de pista na SP-
55, do km 138,6 ao 149,4, numa extensão de 11 km - Custo: R$ 141 mil. Obra 
concluída em 17/10/1997; 

• construção de ponte sobre o Rio Perequê - Mirim no km 112,55 da SP-55, numa 
extensão de 10 m - Custo: R$ 115 mil. Obra concluída em 18/11/1996. 

 
DERSA: 

• projeto necessário à estabilização das fundações do cais existente - Custo: R$ 150 mil. 
Projeto concluído em 15/10/2006; 

• obras desassoreamento para manutenção do calado (profundidade mínima de água 
necessária p/ a embaração flutuar) e faixa acostável do canal no Porto - Custo R$ 915 
mil. Obra concluída em 09/10/2006; 

• projeto básico e estudo ambiental para construção de novo Píer - Custo: R$ 1.861 mil. 
Projeto concluído em 01/04/2006; 
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• obras de infra-estrutura e construção da avenida de acesso (galpões, pavimentação e 
pátios) - Custo: R$ 5.843 mil. Obra concluída em 01/03/2006; 

• avaliação dos serviços de regularização ambiental para obras a serem realizadas nas 
travessias - Custo R$ 139 mil. Obra concluída em 07/05/2005; 

• plano de controle ambiental para apoio à regularização do Porto - Custo: R$ 423 mil. 
Obra concluída em 28/02/2005; 

• fiscalização e supervisão da obra de construção de dois dolfins e reforma da estação 
de passageiros da travessia Santos / Guarujá - Custo: R$ 148 mil. Obra concluída em 
16/10/2004; 

• construção de dois dolfins (com passarela entre eles), para atracação, amarração e 
melhoria da segurança dos navios atracados - Custo: R$ 2.570 mil. Obra concluída 
em 05/09/2004; 

• serviços de regularização da pavimentação do pátio de armazenagem - Custo: R$ 149 
mil. Obra concluída em 30/04/2004; 

• dragagem e manutenção para regularização do fundo em áreas adjacentes do berço 
do cais comercial - Custo: R$ 135 mil. Obra concluída em 30/12/2002; 

• prestação de serviços técnicos de controle tecnológico, para obras e serviços de 
restauração dos cais - Custo R$ 142 mil. Obra concluída em 30/04/1998; 

• recuperação da estrutura submersa do cais do Porto de São Sebastião, numa área 
de9.250 m² - Custo: R$ 5.850 mil. Obra concluída em 13/04/1998; 

• construção e instalação de 6 módulos flutuantes unidos para ligação articulada - 
Custo: R$ 143 mil. Obra concluída em 27/02/1998; 

• reforma nas instalações elétricas do terminal portuário - Custo: R$ 137 mil. Obra 
concluída em 08/10/1997; 

• reforma geral do Armazém n.º 1 no cais do porto - Custo R$ 78 mil. Obra concluída 
em 10/06/1997; 

• serviços especializados no posto primário de medição (alta tensão) - Custo R$ 23 mil. 
Obra concluída em 03/01/997; 

• docagem, jumborização e reparos da embarcação FB-18 da travessia São 
Sebastião/Ilhabela - Custo: R$ 822 mil. Obra concluída em 05/12/1995. 

 
 
 
 
 


