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SALTINHO 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 

DESEVOLVIMENTO SOCIAL: 

• Projeto Ação Jovem - estão sendo atendidos 20 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 19 
mil, já repassados R$ 3 mil em Jan e Fev. 

• Programa Renda Cidadã - estão sendo atendidas 52 famílias/mês em 2011 – Custo: 
R$ 50 mil, já repassados R$ 10 mil de Jan a Mar. 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 1.200 litros de leite em Jan/2011 – Custo: R$ 2 mil, beneficiando 80 
famílias carentes, no último mês do período. 

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE: 

Obras em execução: 

• construção de pista de Skate - Custo: R$ 30 mil, repassados em Fev/2010. A obra está 
com 60% executados. 

• reforma de praça de esportes - Custo: R$ 30 mil, repassados em Mar/2010. A obra 
está em andamento. 

PLANEJAMENTO E DES. REGIONAL: 

Convênios SEP: R$ 150 mil 

• construção de praça poliesportiva no Bairro Nossa Senhora Aparecida – Custo: R$ 
150 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída em 24/01/2011. 

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

DAEE: 

Obra concluída: 

• perfuração de poço profundo e equipamentos de bombeamento no Bairro dos Marques 
– Custo: R$ 106 mil. Obra concluída em 17/02/2011 e aguarda o pagamento para 
encerramento do convênio. 

Obra programada: 

• implantação de galerias de águas pluviais no Bairro Jardim Palmares – Custo: R$ 170 
mil. Obra não iniciada. 
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SAÚDE: 

Repasses em andamento para Prefeitura (2011-2014) - custeio 

• Prefeitura – R$ 27 mil, já repassados R$ 13 mil de Jun/2010 a Fev/2011. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de Leite: 

• distribuídos 54.500 litros de leite, no período Jan/2007 a Dez/2010 - Custo: R$ 68 mil, 
beneficiando 80 famílias carentes, no último mês. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 6,70 km da estrada rural STH-16 no Bairro do Arraial – Bacia 
hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí (3ª Fase) - Custo: R$ 580 mil. Obra 
concluída em 24/07/2010. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 4 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 180 
famílias – R$ 59 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 14 mil; 20 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 14 mil; 20 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 14 
mil e 20 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 16 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 43 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 31 mil; 40 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 28 mil; 40 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 28 mil 
e 40 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 32 mil. 

Repasse concluído: 

• Prefeitura - R$ 30 mil, repassados em Ago/2010, para aquisição de veículo. 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 1.280 mil 

• construção de Centro de Convivência para o Desenvolvimento Cultural – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Jan/2008 e Fev/2010. Obra concluída em 14/09/2010. 

• 860,00 m² de passeios na Praça do Jardim Palmares – Custo: R$ 30 mil, repassados 
em Jan/2010. Obra concluída em 20/12/2010. 

• aquisição de 1 máquina pá carregadeira – Custo: R$ 200 mil, repassados em 
Mai/2010. Concluída em 20/12/2010. 

• 11.767,33 m² de recapeamento asfáltico, 290 metros lineares de reparos em concreto 
em pontos de sarjetas e 158,80 metros lineares de reparos em concreto em pontos de 
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sarjetões em vias do município – Custo: R$ 200 mil, repassados em Fev/2009. Obra 
concluída em 03/03/2009. 

• obras de iluminação pública da Praça de Esportes, localizada entre a Rua João 
Brigante e a Rua Pedro Avelino Setten, no Bairro Jardim das Azaléias – Custo: R$ 40 
mil, repassados em Nov/2009. Obra concluída em 05/08/2010. 

• 6.240,63 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 100 
mil, repassados em Dez/2008. Obra concluída em 03/02/2009. 

• 7.158,00 m² de pavimentação asfáltica e galerias pluviais em vias do município – 
Custo: R$ 200 mil, repassados em Nov/2006 e Jul/2007. Obra concluída em 
29/06/2008. 

• 5.134,27 m² de recapeamento asfáltico na Rua Todos os Santos – Custo: R$ 80 mil, 
repassados em Jul/2008. Obra concluída em 10/08/2008. 

• 15.379,16 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município – Custo: R$ 
200 mil, repassados em Jul/2008. Obra concluída em 10/08/2008. 

• 1.900,11 m² de recapeamento asfáltico na Rua Pedro Guitt – Custo: R$ 30 mil, 
repassados em Ago/2008. Obra concluída em 10/08/2008. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 542 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 – R$ 346 mil 

• 3 na EE Profº Manoel Dias de Almeida – Custo: R$ 346 mil. Obras concluídas em 
22/11/2007, 08/07/2009 e 27/01/2010. 

Quadra de esportes em escola concluída: 1 – R$ 196 mil 

• EE Profº Manoel Dias de Almeida – Custo: R$ 196 mil. Obra concluída em 
03/02/2010. 

Transporte Escolar: 2 - R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus, para transporte de estudantes, no valor de R$ 291 
mil. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram repassados R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos 
finais de semana na EE Profº Manoel Dias de Almeida. 

ESPORTE E LAZER: 
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• 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$ 39 mil, repassados em Jul/2010, para despesas 
com recursos humanos, reforço alimentar e materiais esportivos e didático-
pedagógicos. 

MEIO AMBIENTE:  

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, para a construção da estação de tratamento de esgotos (2ª 
Etapa) – Custo: R$ 345 mil. Obra concluída em 29/07/2008. 

• contrato com a Prefeitura, para estudo e projeto para reforma do emissário de esgoto 
urbano – Custo: R$ 8 mil. Concluído em 11/08/2008. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De 2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 134 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 39 mil, foram repassados de Jul/2006 a Dez/2010 para custeio. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007-2010) - custeio 

• Prefeitura – R$ 18 mil. 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas: 1 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil – Custo: 
R$ 82 mil. 

TRANSPORTES: 

DER: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAIS III: 

• recuperação de 5,40 km de estradas vicinais – Laranjal Paulista x Saltinho, entre as 
Rodovias SP.300 e SP.127 - Custo: R$ 4.096 mil. Obra concluída em 
08/07/2010.(LJP) 
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OBRAS E AÇÕES – GESTÕES 1995-2006 
R$ 3.000.000,00 

 
 
AGRICULTURA: 
 
Distribuição de Leite: 

• distribuídos 160.800 litros de leite, no período de 1995 à 2006 - Custo: R$ 118 mil, 
beneficiando 80 famílias carentes, no último mês do período. 

 
 
Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 5 km da estrada rural STH-10 (1ª fase) - Custo: R$ 82 mil. Obra 
concluída em 02/07/2001; 

• recuperados 3,3 km da estrada rural STH-17 – trecho Escola dos Marques (segunda 
fase) – Custo: R$ 75 mil. Obra concluída em 11/10/2002. 

 
 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 6 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 154 
famílias – R$ 68 mil. 

 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 20 bolsistas/mês em 2005 e 20 bolsistas/mês em 2006 – 
Custo: R$ 14 mil em 2005 e R$ 14 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 frequentar 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 de Set/2001 a Dez/2003 – R$ 52 mil; 30 
famílias/mês em 2004 – R$ 22 mil; 30 famílias em 2005 – R$ 21 mil e 43 famílias em 
2006 – R$ 31 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 
sócioeducativas 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. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP (repasses de recursos): 

• 2.820 m² de obras de infraestrutura urbana na rua Fermiano Rodrigues da Silva no 
trecho entre a rua Arthur Mont – Custo: R$ 100 mil repassados em Jan e Mai/2004. 
Obra concluída em 20/03/2004; 

• 4.117 m² de pavimentação asfáltica na avenida Sete de Setembro – Custo: R$ 60 mil 
repassados em Mai e Set/2002. Obra concluída em 26/10/2002; 

• construção de velório municipal – Custo: R$ 50 mil repassados em Mar/1999. Obra 
concluída em 29/08/1999. 

 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 
Total de investimentos em obras – R$ 47 mil 
 
Reformas em escolas: 2 – R$ 47 mil 

• EE Profº Manoel Dias de Almeida – Custo: R$ 20 mil. Obra concluída em 28/03/1996; 

• EMEIF Capitão Correa Barbosa – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 29/02/1996. 
 
 
Programa Escola da Família: 

• De 2003 a 2006 foram gastos R$ 105 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana na EE Profº Manoel Dias de Almeida. 

 
 
HABITAÇÃO: 
 
 
Fundo Estadual da Habitação:   

• 1.982 m² de obras de infra-estrutura no Jardim Agrolar – Custo: R$ 58 mil repassados 
em Out/2002. Obra concluída em 31/12/2002. 

 
 
MEIO AMBIENTE: 
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CETESB: 

• repasse de R$ 65 mil em Dez/2006, recursos do FECOP – Fundo de Controle da 
Poluição, para aquisição de 1 triturador de galhos. 

 
 
FEHIDRO : 

• contrato com a Prefeitura, para elaboração do termo de referência para projeto 
básico de ampliação da estação de tratamento de esgotos e respectivos licenciamentos 
– Custo: R$ 27 mil; Concluído em 03/07/2003; 

• contrato com a Prefeitura, para a construção de reservatório de água tratada – Custo: 
R$ 117 mil. Concluída em 21/09/1999. 

 
 
SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
DAEE: 
 

• perfuração de poço profundo – Custo: R$ 56 mil repassados em Jun e Set/2002. A 
obra foi concluída em 31/12/2003.  

 
 
SANEBASE: 
 

• construção da estação de tratamento de água e adequação da estação elevatória de 
água tratada e da estação elevatória de água bruta – Custo: R$ 101 mil repassados 
em Mar, Set e Dez/2000 e Mar/2001. Obra concluída em 16/07/2001; 

 
• 2.910 m de rede de água e 312 ligações de rede de esgotos em diversas ruas – Custo: 

R$ 130 mil repassados em Jan, Mai e Ago/1998. Obra concluída em 17/09/1998. 
 
 
SAÚDE: 
 
Repasses para Prefeitura / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 
 

• Prefeitura – R$ 72 mil. 

 
 
Repasses para Prefeituras / Entidades Hospitalares (1995-2006) - obras e equipamentos: 
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• Prefeitura – R$ 50 mil repassados em Dez/1998, para aquisição de aparelho de raio-
X; 

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

• Prefeitura – R$ 2 mil repassados em Dez/1996, para aquisição de nebulizador, 
aparelho de fisioterapia. 

 
 
Programa de Controle de Glicemia (custeio): 

• Prefeitura - R$ 22 mil repassados em Ago/2005. 
 
 
Entrega de Ambulâncias: 2 – R$ 58 mil 

• Prefeitura – 2 (entregues em 2002 e 1998). 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 4 viaturas: 2 para a Polícia Civil e 2 para a Polícia Militar – Custo: 
R$ 75 mil. 

 
 
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS: OBRAS CONCLUÍDAS 
 
 

1. duplicação de 10,6 km da SP-127 no trecho Piracicaba-Saltinho – Custo: R$ 17.080 
mil. A obra foi concluída em 02/08/2005; 

 
2. implantação de faixas adicionais na SP-127, trecho Saltinho-Tietê – Custo: R$ 7.053 

mil. A obra foi concluída em 27/04/2003; 
 

3. implantação de dispositivo de acesso ao município no km 48,9 da SP-127 – Custo: R$ 
5.374 mil. A obra foi concluída em 02/07/2005; 

 
4. implantação de faixa adicional no perímetro urbano de Saltinho na SP-127 – Custo: 

R$ 428 mil. A obra foi concluída em 02/08/2005; 
 

5. implantação de dois dispositivos em nível na SP-127– Custo: R$ 1.017 mil. As obras 
foram concluídas em 02/08/2005; 
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6. implantação de 32 km de acostamentos na SP-127, trecho Saltinho-Tietê – Custo: R$ 
11.208 mil. A obra foi concluída em 02/09/2006.  


