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TAUBATÉ 
OBRAS E AÇÕES - GESTÃO 2011-2014 

 
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 – Praça Coronel Vitoriano – Centro - em andamento 4 cursos (violino/viola, 
violoncello/contrabaixo, percussão/bateria e canto coral), para 187 crianças e 
adolescentes. Foram gastos R$ 454 mil de Jan/2003 a Mar/2011 para pagamento 
de despesas de manutenção do Pólo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. 
O Pólo iniciou suas atividades em 06/11/1998.  

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:  

CEETPS:  

• celebrado convênio entre CEETPS e Prefeitura em Abr/2008 para a implantação 
da FATEC. Coube ao município a construção do prédio, concluído em Jul/2011, e 
ao Estado a aquisição de equipamentos e mobiliários – Custo do Estado: R$ 876 
mil. A unidade oferece o Curso de Eletrônica Automotiva, com 40 vagas nos 
períodos Tarde e Noite. Aulas iniciadas em Agosto de 2011.  

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 177.600 litros de leite, no período de Jan/2011 a Ago//2011 – Custo: 
R$ 236 mil, beneficiando 1.480 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Restaurante Bom Prato: 1 (em andamento)  

• Está em funcionamento 1 unidade do Restaurante Bom Prato em Taubaté - Rua do 
Café, nº 58 – Centro, fornecendo diariamente 1.200 refeições a R$ 1,00. O 
restaurante foi inaugurado em 06/12/2006 em parceria com a Associação Missão 
Sede Santos e funciona de 2ª a sábado, no período das 11,00 às 14:30 horas, 
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crianças até 6 anos são isentas de pagamento. Até Out/2011 o Estado repassou R$ 
3.341 mil para a entidade.  

 

• Programa Renda Cidadã – estão sendo atendidas 323 famílias/mês em 2011 – 
Custo: R$ 306 mil, já repassados R$ 279 mil de Jan a Nov.  

• Projeto Ação Jovem – estão sendo atendidos 310 bolsistas/mês em 2011 – Custo: 
R$ 301 mil, já repassados R$ 276 mil de Jan a Nov.  

 

Repasses concluídos: R$ 466 mil  

• Serviço Paroquial de Assistência – R$ 80 mil, repassados em Fev/2011 para 
construção de dependências na entidade.  

 

• Associação Franciscana de Assistência Social São José – AFASJO – R$ 60 mil, 
repassados em Mai/2011 para substituição das telhas do edifício central.  

 

• Casa São Francisco de Idosos de Taubaté – R$ 29 mil, repassados em Fev/2011 
para aquisição de equipamentos.  

 

• Associação Missão Sede Santos – R$ 67 mil, pagos em Nov/2010, para aquisição 
de equipamentos (adquiridos em 10/03/2011).  

 

• Lar Bom Samaritano de Assistência Social – repasse de R$ 200 mil, pagos em 
Nov/2010, para aquisição de um microônibus (adquirido em 21/01/2011).  

 

• Instituto Cidadão – repasse de R$ 30 mil, pagos em Nov/2010, para aquisição de 
equipamentos (adquiridos em 21/01/2011).  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 769 mil  

Reformas de escolas concluídas: 6 – R$ 154 mil  

• CEEJA Monsenhor Cícero de Alvarenga – Custo: R$ 13 mil. Obra concluída em 
07/06/2011.  
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• EE Antônio Magalhães Bastos – Custo: R$ 15 mil. Obra concluída em 30/06/2011.  

• EE Newton Câmara Leal Barros – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 
27/05/2011.  

 

• EE Profº Mario Cardoso Franco – Custo: R$ 78 mil. Obra concluída em 
19/10/2011.  

 

• EE Dr. Felix Guisard Filho – Custo: R$ 14 mil. Obra concluída em 25/10/2011.  
 

• EE Dep. Cesar Costa – Custo: R$ 6 mil. Obra concluída em 31/10/2011.  
 

Reformas de escolas em andamento: 4 – R$ 615 mil  

• EE Dr. Antônio de Moura Abud - Custo: R$ 55 mil. A obra está com 88% 
executados e tem término previsto em 15/12/2011.  

 

• EE Dr Felix Guisard Filho – Custo: R$ 65 mil. A obra está com 97% executados e 
tem término previsto em 15/12/2011.  

 

• EE Dr Jose Marcondes de Mattos – Custo: R$ 243 mil. A obra está com 53% 
executados e tem término previsto em 10/12/2011.  

 

• EE Prof. Bernardino Querido – Custo: R$ 252 mil. A obra está com 84% 
executados e tem término previsto em 10/12/2011.  

 

Reformas de escolas contratadas, aguardando OIS: 6 – Custo Previsto: R$ 1.861 mil 

• EE Prof Roque de Castro Reis – Custo Previsto: R$ 469 mil.  
 

• EE Eng Urbano Alves de Souza Pereira – Custo Previsto: R$ 281 mil.  
 

• EE Amador Bueno da Veiga – Custo Previsto: R$ 353 mil.  
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• EE Monteiro Lobato – Custo Previsto: R$ 721 mil.  

• EE Prof Gentil de Camargo – Custo Previsto: R$ 37 mil.  
 

Repasses para APAE:  

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 533 
mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
Especial, para atendimento a 202 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

 

Programa Escola da Família:  

• De Jan a Jun/2011 foram gastos R$ 138 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 7 escolas do município.  

 

EMPREGO E TRABALHO:  

• Em 14/07/2000 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, s/nº - Custo: R$ 450 mil, para atender 
o crédito produtivo popular. Vigência: 15/11/2015.  

 

GESTÃO PÚBLICA:  

• implantada 1 Unidade do POUPATEMPO no município (inaugurado em 
11/01/2010), na Avenida Bandeirantes nº 808 - Jardim Maria Augusta, para 
propiciar à população urbana e rural do município e municípios circunvizinhos o 
acesso aos serviços públicos no padrão POUPATEMPO – Custo: R$ 23.000 mil, já 
repassados R$ 11.527 mil de Out/2009 a Ago/2011. A administração é terceirizada, 
cabendo ao POUPATEMPO e PRODESP traçar diretrizes e o monitoramento da 
qualidade dos serviços. São oferecidos pelo Posto os seguintes serviços: Acessa São 
Paulo, CDHU, DETRAN, Correios, Secretaria da Fazenda, IIRGD (Emissão de 
Carteira de Identidade, Atestado de Antecedentes e Declaração de Extravio de RG), 
BANCO NOSSA CAIXA (Recolhimento de taxas), Sabesp, Jovem Cidadão e 
atividades sócio-educativas e culturais. Vigência: 30/08/2014.  

 

• Programa Acessa São Paulo – em implantação o Infocentro Municipal na Rua 
Antônio Eulálio Santos Filho, s/nº - Cecap III. O Estado instalou 10 
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microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à internet à população – 
Custo: R$ 63 mil. Vigência: 07/12/2015.  

 

• Programa Acessa São Paulo – em implantação o Infocentro Municipal na Travessa 
Monteiro Lobato, 228 – Chácara do ViscondeI. O Estado instalou 12 
microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à internet à população – 
Custo: R$ 68 mil. Vigência: 23/11/2014.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 433 unidades habitacionais em licitação / 1 conjunto – Custo Previsto: R$ 
40.000 mil  

• Conjunto habitacional Taubaté F - 433 unidades, beneficiando 2.165 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com o Município – Custo Previsto: R$ 40.000 
mil. Aguarda a doação do terreno pela Prefeitura. Previsão de OIS em 01/02/2012.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA:  

Convênio:  

• convênio com o Grupo de Assistência para Saúde e Educação, 40 adolescentes em 
regime de liberdade assistida – Custo: R$ 6.027 mil, já repassados R$ 3.569 mil de 
Out/2009 a Out/2011.  

 

LOGISTICA E TRANSPORTES:  

DER:  

Obras concluídas:  

• reforma e ampliação do Terminal Rodoviário – Custo: R$ 80 mil. Obra concluída 
em 13/02/2011.  

 

• implantação de dispositivo em desnível no km 7,5 da SP-123 (Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro) - Custo: R$ 3.356 mil. Obra concluída em 04/02/2011.  
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• regularização do pavimento em sub-trechos alternados da SP-123, do km 0 ao 3,27 
e do km 25,5 ao 46 para posterior recapeamento, numa extensão de 23,77 km – 
Custo: R$ 1.122 mil. Obra concluída em 30/09/2011.  

 

Obras em execução:  

• restauração da SP-123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro), do km 3,27 ao km 
25,50, numa extensão de 22,23 km – Custo: R$ 23.235 mil. Obra com 80% 
executados e tem término previsto em 30/11/2011.  

 

Obras em licitação:  

• obras e serviços de recomposição e estabilização de talude, contenção de drenagem 
na SP-123 (km 30, km 33,3, km 36 e km 37) e na SP-046 (km 166,6), incluindo a 
elaboração do projeto executivo – Custo: R$ 89.100 mil.  

 

SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Universidade de Taubaté para reposição florestal e educação 
ambiental na bacia do Rio Una – Custo: R$ 142 mil. Serviços concluídos em 
09/06/2011.  

 

• contrato com a UNAVALE para recuperação da mata ciliar na micro bacia 
hidrográfica do Ribeirão das Almas, afluente do Rio Una – Custo: R$ 86 mil. 
Término previsto em 18/12/2012.  

 

• contrato com a Universidade de Taubaté para projeto de assessoria de 
comunicação – Custo: R$ 189 mil. Término previsto em 30/05/2012.  

 

• contrato com a Secretaria do Meio Ambiente para mapeamento e quantificação da 
vegetação natural – Custo: R$ 48 mil. Término previsto em 21/05/2012.  

 

• contrato com a UNAVALE para implantação de sistema séptico para tratamento de 
esgoto doméstico nas propriedades rurais situadas – Custo: R$ 200 mil. Término 
previsto em 26/04/2012.  
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• contrato com a Companhia de Tecnologia de Saneamento para consolidação da 
rede de plataformas hidrológicas de coleta de dados para estruturação de sistema 
de alerta para a Bacia do Rio Paraíba do Sul – Custo: R$ 152 mil. Término 
previsto em 09/12/2011.  

 

• contrato com a Secretaria do Meio Ambiente para desenvolvimento de pesquisa e 
elaboração de indicadores para subsidiar a gestão da APA São Francisco Xavier – 
Custo: R$ 191 mil. Término previsto em 02/05/2012.  

 

SABESP:  

Obra concluída: 

 

• fornecimento e montagem de dois sopradores de ar e adequação dos filtros na 
estação de tratamento de água 2 – Custo: R$ 915 mil. Obra concluída em 
07/04/2011.  

 

SAÚDE:  

Repasse em andamento para organizações sociais - custeio:  

• Hospital Regional do Vale do Paraíba (Sociedade Beneficente São Camilo) – R$ 
44.100 mil, já repassados R$ 39.690 mil de Jan a Nov/2011.  

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) – custeio:  

• UNITAU – R$ 1.494 mil, repassados em Mai/2011.  
 

• APAE – R$ 20 mil, repassados em Ago/2011.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2011-2014) - obras e 
equipamentos:  

UNITAU (Hospital Universitário):  

• R$ 150 mil repassados em Dez/2010, para reforma e ampliação da Clínica 
Ortopédica (obra concluída em 18/04/2011).  
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• R$ 100 mil repassados em Jun/2010, para aquisição de uma autoclave (entregue em 
19/10/2010) e um fibrogastroscópio (entregue em 15/09/2010). Prestação de contas 
em 2011.  

 

• R$ 38 mil repassados em Jun/2010, para reforma e ampliação do Serviço de 
Dermatologia (obra concluída em Ago/2010). Prestação de contas em 2011.  

 

Repasse programado para entidades hospitalares – custeio:  

• Hospital Regional do Vale do Paraíba – R$ 220 mil.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 13 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 553 mil.  
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GESTÃO 2007-2010 

 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:  

• reparos dos danos causados pela rebelião de 15/11/2008 no Hospital de custódia e 
tratamento psiquiátrico Drº Arnaldo Amado – Custo: R$ 680 mil. Obra concluída 
em 12/09/2009.  

• obras e serviços de reforma do setor de saúde, seguro, conservação de torres de 
vigia e subestação no CDP Taubaté – Custo: R$ 556 mil. Obra concluída em 
24/01/2009.  

• levantamento topográfico da área de implantação do Centro de Detenção 
Provisória – Custo: R$ 13 mil. Serviços concluídos em 28/12/2007.  

 

AGRICULTURA:  

Distribuição de Leite:  

• distribuídos 1.021.100 litros de leite no período de Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: 
R$ 4.800 mil, beneficiando 1.480 famílias carentes, no último mês do período.  

 

Programa Melhor Caminho:  

• recuperados 6,15 km da estrada rural TAU-020/030 (3ª fase) - Custo: R$ 568 mil. 
Obra concluída em 31/12/2010.  

 

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:  

• celebrados 2 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
100 idosos e 716 pessoas de outros segmentos do população – Custo: R$ 179 mil.  

• Programa Renda Cidadã – atendeu 250 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 180 mil; 
250 famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 180 mil; 250 famílias/mês em 2009 – Custo: 
R$ 180 mil; e 269 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 215 mil.  

• Projeto Ação Jovem – atendeu 300 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 216 mil; 300 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 216 mil; 300 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 
216 mil; e 400 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 290 mil.  
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Repasses concluídos: R$ 422 mil  

• Instituto Cidadão – repasse de R$ 50 mil, pagos em Set/2010, para aquisição de 1 
veiculo e equipamentos.  

• Serviço de Proteção a Criança – repasse de R$ 80 mil, pagos em Out/2009, para 
reforma. Obra concluída em 10/04/2010.  

• Serviço de Proteção a Criança – repasse de R$ 20 mil, pagos em Mar/2009, para 
aquisição de um veiculo utilitário.  

• Associação dos Paraplégicos – repasse de R$ 50 mil, pagos em Fev/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

• Promoção Saúde Social – repasse de R$ 52 mil, pagos em Jan/2009, para 
aquisição de equipamentos.  

• Casa de Apoio Mulher e Vida – repasse de R$ 40 mil, pagos em Dez/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

• Casa São Francisco dos Idosos – repasse de R$ 40 mil, pagos em Mar/2008, para 
aquisição de equipamentos.  

• Associação Graça (Faça uma Criança Feliz) – repasse de R$ 50 mil, pagos em 
Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

• Casas Pias – repasse de R$ 30 mil, pagos em Jan/2008, para aquisição de 
equipamentos.  

• Creche Espírita Beneficente Joana D´arc– repasse de R$ 10 mil, pagos em 
Jan/2008, para aquisição de equipamentos.  

 

EDUCAÇÃO:  

Total de investimentos em obras – R$ 10.100 mil  

Reformas de escolas concluídas: 73 – R$ 6.000 mil  

Coberturas de quadras de esportes em escolas concluídas: 16 – R$ 4.100 mil  

Transporte Escolar:  

• Foram entregues dois veículos micro ônibus para o transporte escolar, no valor de 
R$ 291 mil.  

 

Repasses para APAE:  

• De Mar/2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 
1.966 mil destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação 
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Especial, para atendimento a 896 alunos com deficiências que impossibilitam 
freqüentar classes regulares de ensino fundamental.  

Programa Escola da Família:  

• De Mar/2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 1.050 mil em atividades desenvolvidas 
aos finais de semana em 7 escolas do município.  

 

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, foram repassados em Fev 
e Mar/2009, para despesas com recursos humanos, reforço alimentar e materiais 
esportivos e didático-pedagógicos.  

 

HABITAÇÃO:  

CDHU: 7 unidades habitacionais concluídas pelo sistema de carta de crédito – R$ 99 
mil  

CDHU: 630 unidades habitacionais concluídas / 1 conjunto – Custo: R$ 15.563 mil  

• Conjunto habitacional Taubaté E - 630 unidades, beneficiando 3.150 pessoas, 
construídas pelo Programa Parceria com o Município na Avenida Dois - Bairro do 
Pinhão - Custo: R$ 15.563 mil. Foram entregues 198 unidades em 30/08/2005 e 
432 unidades em 19/12/2008.  

 

JUSTIÇA:  

Fundação CASA 

Obra:  

• construção do Centro de Atendimento Sócio-Educativo do Adolescente (CASA), 
com 56 vagas - Custo: R$ 2.926 mil. Obra concluída em 10/09/2008.  
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Convênios:  

• convênio com a Associação Franciscana de Assistência Social São José, para 
atendimento a 60 adolescentes em regime de liberdade assistida – Custo: R$ 366 
mil, repassados de Nov/2006 a Dez/2009.  

• convênio com o Instituto Cidadão, 56 adolescentes em regime de liberdade 
assistida – Custo: R$ 1.341 mil de Nov/2008 a Set/2009.  

 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO :  

• contrato com a Secretaria do Meio Ambiente para projeto de pesquisa e educação 
ambiental na bacia do Ribeirão das Antas – Custo: R$ 48 mil. Projeto concluído em 
18/06/2009.  

• contrato com a Universidade de Taubaté para levantamento das áreas de recarga e 
dos recursos hídricos subterrâneos do Rio Paraíba do Sul – Custo: R$ 200 mil. 
Concluído em 09/03/2009.  

 

SANEAMENTO E ENERGIA:  

SABESP: R$ 124.203 mil  

Obras concluídas: R$ 123.287 mil  

• implantação do Sistema de Esgotos Sanitários na Bacia do Convento, Bacia do 
Pinhão, Judeu, Moinho e Retiro Feliz nos municípios de Taubaté e Tremembé 
(coletor tronco, redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias, linhas 
de recalque, emissários e estação de tratamento) – Custo: R$ 115.809 mil. Obra 
concluída em 16/12/2010.  

• implantação de 3.126,10 m de adutora de reforço (R1-R3) – Custo: R$ 1.461 mil. 
Obra concluída em 25/11/2010.  

• prolongamento de rede de distribuição e ligações domiciliares de água nos 
municípios de Taubaté e Tremembé para atender o Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 1.648 mil. Obra concluída em 01/09/2010.  

• prolongamento de rede de distribuição e ligações domiciliares de esgotos nos 
municípios de Taubaté e Tremembé para atender o Programa de Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 1.481 mil. Obra concluída em 01/09/2010.  

• contratação de serviço de engenharia para prolongamento de rede de água na 
Rodovia Oswaldo Cruz – Custo: R$ 16 mil. Obra concluída em 13/05/2009.  
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• contratação de serviços de engenharia para remanejamento de redes e ligações de 
esgoto da Rua Manoel – Custo: R$ 18 mil. Obra concluída em 28/11/2008.  

• montagem de painéis elétricos de sopradores e floculadores na estação de 
tratamento de água 2 – Custo: R$ 22 mil. Obra concluída em 29/12/2007.  

• remanejamento de 313 m de rede de distribuição de água e 40 m de rede coletora 
de esgotos em diversas ruas – Custo: R$ 25 mil. Obra concluída em 03/12/2007.  

• ampliação e adequação no prédio do Setor Técnico de Engenharia – Custo: R$ 110 
mil. Obra concluída em 13/11/2007.  

• melhoria e complementação do canal de água coagulada, floculador e decantador 
da estação de tratamento de água 2 – Custo: R$ 356 mil. Obra concluída em 
20/10/2007.  

• prolongamento de 4.600 m de rede coletora e 3.790 ligações domiciliares de 
esgotos em diversos locais dos municípios de Taubaté e Tremembé para atender o 
Programa de Crescimento Vegetativo de Esgotos – Custo: R$ 1.063 mil. As obras 
foram concluídas em 20/08/2007.  

• prolongamento de 9.200 m de rede de distribuição e 6.030 ligações domiciliares de 
água em diversos locais dos municípios de Taubaté e Tremembé, dentro do 
Programa de Crescimento Vegetativo de Água – Custo: R$ 1.227 mil. As obras 
foram concluídas em 20/08/2007.  

• execução de 52 ligações domiciliares de esgotos para atender o Programa de 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 28 mil. Obra concluída em 08/08/2007.  

• execução de ligações domiciliares de água para atender o Programa de 
Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 23 mil. Obra concluída em 02/08/2007.  

 

SAÚDE:  

Repasses concluídos para organizações sociais (2007-2010) – custeio e investimentos 
(Total: R$ 237.752 mil):  

• Hospital Regional do Vale do Paraíba (Sociedade Assistencial Bandeirantes) – R$ 
225.736 mil repassados de Jan/2007 a Dez/2010, para custeio.  

• Hospital Regional Vale do Paraíba (Sociedade Assistencial Bandeirantes) – R$ 
9.087 mil repassados em Set/2007 a Jan/2008, para implantação do sistema de 
atenção ao paciente renal crônico, sistema de gestão hospitalar e unidades de 
diálise e pediatria (concluída em 23/12/2008).  

• Hospital Regional Vale do Paraíba (Sociedade Assistencial Bandeirantes) – R$ 
450 mil repassados em Ago/2008, para reforma da UTI adulto (concluída em 
19/12/2008).  
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• Hospital Regional do Vale do Paraíba (Sociedade Assistencial Bandeirantes) – R$ 
2.479 mil repassados em Ago/2009, para aquisição de material hospitalar e 
reforma do 4º andar (Reforma concluída em 11/11/2009).  

 

 

 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) – custeio 
(Total: R$ 4.993 mil):  

• APAE - R$ 60 mil.  

• Prefeitura – R$ 327 mil.  

• UNITAU (Hospital Universitário) – R$ 4.606 mil.  
 

Repasses concluídos para Prefeitura / entidades hospitalares (2007-2010) - obras e 
equipamentos (Total: R$ 1.692 mil):  

UNITAU (Hospital Universitário) – R$ 1.514 mil, sendo:  

R$ 200 mil repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para o Hemonúcleo 
(entregues de Fev a Mai/2010).  

R$ 328 mi repassados em Out/2009, para aquisição de equipamentos para o Hemonúcleo 
(entregues em Fev e Mar/2010).  

R$ 100 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de equipamentos para o Centro 
Cirúrgico e de Colonoscopia (adquiridos em Jan/2009).  

R$ 145 mil repassados em Jun/2008, para aquisição de centrífuga para o Hemonúcleo 
(adquirida em Set/2008).  

R$ 60 mil repassados em Mai/2008, para aquisição de equipamentos.  

R$ 100 mil repassados em Nov/2007, para aquisição de incubadora e monitores para a 
UTI.  

R$ 581 mil repassados em Dez/2007, para aquisição de equipamentos para o serviço 
oftalmológico. 10  

 

Prefeitura – R$ 40 mil, repassados em Dez/2007, para aquisição de uma ambulância.  
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Programa Dose Certa:  

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados R$ 2.111 mil em medicamentos.  
 

Controle de Glicemia (custeio):  

• Prefeitura - R$ 664 mil, repassados de Jul/2006 a Dez/2010.  
 

SEGURANÇA PÚBLICA:  

• Foram entregues 26 viaturas, sendo: 10 para a Polícia Militar, 13 para a Polícia 
Civil e 3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 1.000 mil.  

 

Corpo de Bombeiros:  

• Em 30/05/2008 foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 unidade de 
resgate para renovação de frota, no valor de R$ 100 mil.  

• Em 10/10/2008 foi entregue para o Corpo de Bombeiros do município 1 chassi de 
caminhão - Custo: R$ 138 mil.  

 

TRANSPORTES:  

DER:  

Obras e serviços concluídos:  

• serviços de supervisão das obras de recapeamento do Programa Pró-vicinais III – 
Custo: R$ 2.852 mil. Serviços concluídos em 08/12/2010.  

• reconstrução da ponte sobre o Córrego do Convento Velho no km 134,95 na SP-
062, trecho Taubaté-Pindamonhangaba – Custo: R$ 1.208 mil. Obra concluída em 
30/11/2010.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.06 – Custo: R$ 4.794 mil. Serviços 
concluídos em 13/11/2010.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.06 – Custo: R$ 11.441 mil. Serviços 
concluídos em 22/10/2010.  

• serviços de supervisão das obras de recuperação de acessos – Custo: R$ 1.587 mil. 
Serviços concluídos em 30/01/2010.  

• recapemaento dos acessos da SP-62 em Taubaté e Tremembé – Custo: R$ 2.956 
mil. Obra concluída em 30/12/2009;  
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• recuperação dos encontros da ponte sobre o Rio Ribeirão Piracangua da SP-
062/123 – Custo: R$ 265 mil. Obra concluída em 30/08/2009.  

• serviços de supervisão das obras do Programa Pró-Vicinais I, lotes 1, 2 e 3 – 
Custo: R$ 1.182 mil. Serviços concluídos em 12/02/2009.  

• sinalização na rede sob jurisdição da DR.06 – Custo: R$ 18.263 mil. Serviços 
concluídos em 16/12/2008.  

• melhoramentos de taludes da SP-125 (Rodovia Oswaldo Cruz), no trecho de 
Taubaté – Custo: R$ 339 mil. Obra concluída em 15/11/2008.  

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS II:  

• recuperação de 9 km da vicinal Taubaté / Roseira - Custo: R$ 3.856 mil. Obra 
concluída em 30/12/2009.  

 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III:  

• recuperação da vicinal Taubaté - Registro - Bairro Caieiras, com extensão de 18 
km – Custo: R$ 9.524 mil. Obra concluída em 16/07/2010.  
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OBRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 242.650.000,00 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA: 
 
Obra nova: 

• construção do Centro de Detenção Provisória - CDP, com área construída de 
6.019,70 m² e capacidade para receber 768 presos em regime fechado - Custo: R$ 
5.602 mil. A obra foi inaugurada em 20/12/2001. 

 
Reformas: 

• reforma de emergência no Centro de Detenção Provisória para reparação de danos 
causados pela rebelião ocorrida em 13/05/06 a 15/05/06 - Custo: R$ 244 mil. A 
obra foi concluída em 19/10/2006; 

• obras e serviços para conclusão da nova sede da Coordenadoria do Vale do 
Paraíba e Litoral – Custo: 127 mil. Obra concluída em 09/12/2006; 

• reforma de emergência da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté - Custo: R$ 
1.055 mil. Obra concluída em 30/05/2001. 

 
Equipamentos: 

• fornecimento e instalação de equipamento de detecção de metais por Raio-X no 
Centro de Detenção Provisória – Custo: R$ 80 mil. Equipamento entregue em 
02/03/2005. 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos3.065.020 litros de leite de Jul/1995 a Dez/2006 - Custo: R$ 2.400 mil, 
beneficiando 1.480 famílias carentes, no último mês. 

 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados12 km da estrada rural Mangalo – Sete Voltas – 1ª Fase – Custo: R$ 91 
mil. A obra foi concluída em 09/08/1998; 

• recuperados14 km de estradas rurais do Bairro Macuco/Macuquinho – 2ª Fase – 
Custo: R$ 478 mil. A obra foi concluída em 26/11/2004. 
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,ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 82 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 
2.354 crianças e adolescentes, 1.015 idosos, 941 famílias e 387 migrantes – Custo: 
R$ 2.294 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 300 bolsistas/mês em 2005 e 300 bolsistas/mês em 
2006 – Custo: R$ 216 mil em 2005 e R$ 216 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 – 468 famílias/mês de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 203 mil; 
120 famílias/mês em 2004 – R$ 86 mil; 150 famílias em 2005 – R$ 108 mil e 250 
famílias em 2006 – R$ 180 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 400 metros lineares de galerias no Jardim Santa Catarina – Custo: 
R$ 880 mil, repassados de Out/2002 a Mar/2003. A obra foi concluída em 
20/12/2002.  

 
 
DESENVOLVIMENTO: 

• implantação da ETEC Drº Geraldo José Rodrigues Alckmin. Coube à Prefeitura a 
construção do prédio e ao Estado a aquisição de equipamentos e mobiliários, ao 
custo de R$ 184 mil. Oferece o curso de Ensino Médio e os cursos superiores de 
Administração, Logística, Informática e Segurança do Trabalho. Decreto de 
criação 49.686 de 13/06/2005.  

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escolas ampliadas:2 (1.050 novas vagas) – R$ 484 mil 

• EEPG Miguel Pistilli – 6 salas (630 novas vagas) – Custo: R$ 388 mil. Obra 
concluída em 30/04/1995; 
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• EE Profº Gentil de Camargo – 4 salas (420 novas vagas) – Custo: R$ 96 mil. Obra 
concluída em 28/06/2001. 

 
 
Reformas em Escolas: 68 – R$ 3.886 mil 
 
 
Coberturas de quadras de esportes concluídas em escolas: 3 

• EE Profº. Roque de Castro Reis – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
28/09/01; 

• EE Profº Bernardino Querido – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 
09/10/01; 

• EE Deputado César Costa – Custo: R$ 40 mil. A obra foi concluída em 09/10/01. 
 
Repasses para APAE: R$ 2.413 mil 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 2.413 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 2.318 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar 
classes regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família:  

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 2.880 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 24 escolas do município. 

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 

• Em 14/07/2000 foi implantado em parceria com a Prefeitura, o Banco do Povo 
Paulista, na Praça Dr. Barbosa de Oliveira, s/nº - Custo: R$ 450 mil, para atender 
o crédito produtivo popular. 

 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 60 mil em Jul/2002, para realização da Olimpíada Estadual das 
APAE´s e Escolas Especializadas; 

• repasse de R$ 130 mil em Mar/2000, para realização do 43º Jogos Regionais. 
 
 
GESTÃO PÚBLICA: 

• Programa Acessa São Paulo – implantado 1Infocentro Municipal na rua Benedito 
da Silveira Moraes s/nº. A Prefeitura cedeu salas e monitores e o Estado instalou 
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11 microcomputadores, proporcionando acesso gratuito à Internet á população do 
município – Custo: R$ 33 mil. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
CDHU: 1.852 unidades habitacionais / 4 conjuntos - R$ 21.554 mil 

• conjunto habitacional Taubaté A3 – 512 unidades, beneficiando 2.560 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional na rua Firmo Mendes 
Castilho – Trevo de Entrada Distrito de Quiririm – Custo: R$ 8.085 mil. A obra foi 
concluída em 31/01/1998; 

• conjunto habitacional Taubaté A4 – 512 unidades, beneficiando 2.560 pessoas, 
construídas pelo sistema Empreitada Global Convencional, na rua Firmo Mendes 
Castilho – Trevo de Entrada Distrito de Quiririm – Custo: R$ 8.096 mil. A obra foi 
concluída em 31/01/1998; 

• conjunto habitacional Taubaté D – 600 unidades, beneficiando 3.000 pessoas, 
construídas pelo sistema Habiteto na avenida Milton de Alvarenga Peixoto s/nº - 
Bairro Esplanada Santa – Custo: R$ 2.294 mil. A obra foi concluída em 
01/11/2001; 

• conjunto habitacional Taubaté D2 – 228 unidades, beneficiando 1.140 pessoas, 
construídas pelo sistema Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada na avenida 
1, perpendicular à avenida Milton de Alvarenga Peixoto, 2.000 - Bairro Esplanada 
Santa – Custo: R$ 3.077 mil. A obra foi concluída em 30/06/2003. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
CETESB: 

• repasse de R$ 210 mil em Dez/2002 e Jan/2003, recursos do FECOP – Fundo de 
Controle da Poluição, para aquisição de pá carregadeira e retroescavadeira. 

 
FEHIDRO : 

• contrato com a Companhia de Tecnologia de Saneamento, para rede piloto de 
plataformas hidrológicas de coleta de dados – Custo: R$ 8 mil; 

• contrato com a Cooperativa de Serviço e Pesquisa Tecnológica – Custo: R$ 263 
mil; 

• contrato com a Fundação Casimiro Montenegro Filho, para mapeamento e 
monitoramento das águas – Custo: R$ 60 mil; 

• contrato com a Fundação para Conservação e a Produção, para educação 
ambiental – Custo: R$ 86 mil; 
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• contrato com o Grupo de Estudos Ecológicos e Controle, para educação ambiental 
– Custo: R$ 40 mil; 

• contrato com o Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente, para educação 
ambiental, conservação e recuperação de recursos hídricos, reflorestamento – 
Custo: R$ 336 mil; 

• contrato com a Universidade de Taubaté – Custo: R$ 466 mil. 
 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
COMGÁS: 

• obras de implantação de 4 City-Gates – estações de medição e recebimento de gás 
natural em Taubaté, Pindamonhangaba, Cruzeiro e Lorena – Custo: R$ 3.649 mil. 
A obra foi inaugurada em 20/02/1998; 

• obras de assentamento de 22.450 metros lineares de redes para implantação do 
sistema de distribuição de gás natural no município. Custo: R$ 4.854 mil. A obra 
foi concluída em 05/11/1998. 

 
SABESP: 

• reforma e ampliação da captação do rio Paraíba, estação elevatória de água bruta 
com capacidade de 1.400 litros/s e 8.597 metros de adutora de água bruta até a 
Estação de Tratamento de Água 2 - Custo: R$ 15.112 mil. A obra foi concluída em 
29/05/2003; 

• ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água e ampliação da ETA 2 
de 650 l/s para 1.100 l/s - Custo: R$ 2.179 mil. A obra foi concluída em 
12/07/2001; 

• 13.221 metros lineares de adutora de água tratada no Loteamento Piracangaguá – 
Distrito de Quiririm – Custo: R$ 4.399 mil. A obra foi concluída em 26/12/1999; 

• execução de 42.414 metros lineares de rede de distribuição de água e ligações, rede 
coletora e ligações no Loteamento Paraíso,  dentro do Programa Crescimento 
Vegetativo de Água e Esgotos – Custo: R$ 991 mil. A obra foi concluída em 
01/07/1998; 

• execução de 3.400 metros de prolongamento de rede de distribuição e 5.170 
ligações domiciliares de água em Taubaté e Tremembé – Custo: R$ 822 mil. A obra 
foi concluída em 25/07/2005; 

• execução de 3.308,05 metros de prolongamento de rede coletora de esgotos no 
bairro Jardim Gurilândia – Custo: R$ 343 mil. A obra foi concluída em 
31/10/2002; 

• implantação do sistema de esgotos sanitários da Bacia do Quiririm, envolvendo 
3.898 m de coletores tronco, estação elevatória final com capacidade de 140 l/s, 
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156 m de linha de recalque, 777 m de emissário final e estação de tratamento de 
esgotos (lagoas com capacidade de 146 l/s) - Custo: R$ 1.377 mil. A obra foi 
concluída em 04/09/2003;  

• ampliação e melhoria do sistema de esgoto sanitário do Jardim Santa Teresa, 
envolvendo: 481 m de coletor tronco, 1.106 m de emissários e estação elevatória de 
esgotos – Custo: R$ 654 mil. A obra foi concluída em 24/03/2005. 

 
 
SAÚDE: 
 
Hospital Regional do Vale do Paraíba: 

• Adquirido em 2004, o Hospital Santa Isabel de Clínicas (HOSIC) para implantação 
do 1º Hospital Público do Vale do Paraíba. Foram investidos R$ 20.800 mil para 
aquisição do Hospital, que funciona atualmente com 115 leitos. O Hospital é 
administrado pela Sociedade Assistencial Bandeirantes que recebeu no período de 
Nov/2004 a Dez/2006 recursos no valor de R$ 41.574 mil para custeio de suas 
atividades. 

 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) – obras e equipamentos: 

• Hospital Regional do Vale do Paraíba – R$ 7.000 mil em Dez/2004 para reforma 
da enfermaria e das redes hidráulica e elétrica; 

• Hospital Regional do Vale do Paraíba – R$ 11.000 mil em Dez/2005 para 
reestruturação do Hospital, adequação do Centro de Materiais esterilizados, 
Centro Cirúrgico e infraestrutura de cirurgia. 

• Hospital Regional do Vale do Paraíba – R$ 3.025 mil em Set/2004 para aquisição 
de equipamentos para o Pronto Socorro e UTI; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Jan/2002 para construção de Posto de Atendimento 
Médico e Odontológico no Bairro Jardim dos Estados; 

• Prefeitura – R$ 390 mil em Nov/2001 para aquisição de equipamentos para o 
Hospital Universitário; 

• Prefeitura – R$ 313 mil em Out/2001 para obras na UTI Pediátrica e Neonatal do 
Hospital Universitário; 

• Prefeitura – R$ 300 mil (R$ 100 mil em Mar/1996 e R$ 200 mil em Dez/1997) para 
aquisição de equipamentos para sala de urgência e emergência do Pronto Socorro 
Municipal; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 160 mil em Maio/2004 para aquisição 
de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Universitário; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 620 mil em Set/2005 para aquisição de 
equipamentos para a UTI Pediátrica do Hospital Universitário; 
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• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 350 mil em Set/2005 para aquisição de 
arco cirúrgico para o Hospital; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 570 mil em Set/2005 para obras e 
reformas para instalação de Unidade de Saúde Mental; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 170 mil em Jul/2006 para aquisição de 
equipamentos para UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 145 mil em Jan/2001 para aquisição de 
equipamentos para o Projeto Verão; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 250 mil em Abr/2000 para aquisição de 
equipamentos para o Programa de Gravidez de Alto Risco para o Hospital 
Universitário; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 415 mil em Jun/1997 para término de 
construção do Hemocentro e aquisição de equipamentos; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 320 mil em Dez/1997 para aquisição de 
tomógrafo e Arco C; 

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 274 mil em 1996 para aquisição de 
equipamentos neurológicos e oftalmológicos. 

• APAE – R$ 75 mil em Nov/2006 para aquisição de 1 Van para transporte de 
pacientes. 

 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio:  

• UNITAU – Universidade de Taubaté – R$ 3.536 mil; 

• HOSIC – Hospital Santa Isabel de Clínicas – R$ 3.746 mil (repasses efetuados 
antes da compra do Hospital). 

• Prefeitura – R$ 1.894 mil; 

• APAE – R$ 70 mil. 
 
Entrega de Ambulâncias: 3 

• Prefeitura – 2. 

• UNITAU – Universidade de Taubaté (Hospital Universitário) – 1 UTI. 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Entrega de 123 viaturas, sendo: 89 para a Polícia Militar, 31 para a Polícia Civil e 
3 para a Polícia Técnica – Custo: R$ 2.900 mil. 

• Entrega de 2 Bases Comunitárias – Custo: R$ 135 mil. 
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Corpo de Bombeiros: 

• Em 30/05/2001 foi entregue 1 Unidade de Resgate – Custo: R$ 94 mil. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
DER: 

• recapeamento e reconstrução de acostamento da SP-125 – Rodovia Oswaldo Cruz, 
do km 3,5 ao km 21,1, numa extensão de 17,5 km – Custo: R$ 6.498 mil. Obra 
concluída em 30/09/2006; 

• recuperação de estrutura de fundação da ponte de concreto sobre o rio Moinho,  no 
km 135 da SP-62 - Rodovia Amador Bueno da Veiga (Taubaté – 
Pindamonhangaba) – Custo: R$ 121 mil. Obra concluída em 31/12/2003; 

• sinalização em diversos trechos da rede sob jurisdição da DR.06 – Custo: R$ 
11.200 mil. Contrato concluído em 05/11/2003; 

• obras emergenciais de reforço e alargamento de ponte no km 7,5 da SP-123 - 
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (Taubaté – Campos de Jordão), sobre o rio 
Paraíba do Sul – Custo: R$ 1.825 mil. Obra concluída em 02/01/2003; 

• obras de melhorias e pavimentação na SP-062 - Rodovia Amador Bueno da Veiga 
(Taubaté – Pindamonhangaba), numa extensão de 8 km – Custo: R$ 1.000 mil. 
Obra concluída em 13/10/2002; 

• construção de ponte de concreto na SP-134/62 sobre o Córrego Moinho, no trecho 
Taubaté-Tremembé – Custo: R$ 134 mil. Obra concluída em 30/09/1997; 

• construção de nova ponte de concreto sobre o rio Itaim no km 3 da SP-125 – Custo: 
R$ 304 mil. Obra concluída em 03/07/1997. 

 
 
 


