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ILHA COMPRIDA 
OBRAS E AÇÕES – GESTÃO 2011-2014 

 
CULTURA: 

Pólo do Projeto Guri: 1 (em andamento) 

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

• Pólo de Ilha Comprida – Rua General Osório, 100 - em andamento 4 cursos (violão, 
percussão, rabeca e canto coral) para 28 crianças e adolescentes. Estão sendo gastos 
R$ 265 mil de Jul/2006 a Nov/2011 para pagamento de despesas de manutenção do 
Polo, recursos humanos, visitas de supervisão, etc. O Pólo iniciou as atividades em 
31/07/2006. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 37.470 litros de leite de Jan/2011 a Nov/2011 – Custo: R$ 52 mil, 
beneficiando 220 famílias carentes, no último mês do período. 

• celebrados 3 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 80 
crianças e adolescentes, 50 idosos e 200 famílias – Custo: R$ 32 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 91 famílias/mês em 2011 – Custo: R$ 84 mil e 
estão sendo atendidas 91 famílias/mês em 2012 – Custo: R$ 87 mil, já repassados R$ 
14 mil em Jan e Fev. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 84 bolsistas/mês em 2011 – Custo: R$ 75 mil e estão 
sendo atendidos 84 bolsistas/mês em 2012 – Custo: R$ 80 mil, já repassados R$ 13 mil 
em Jan e Fev. 

Repasse concluído: 

• APAE – R$ 30 mil, repassados em Abr/2011, para aquisição de equipamentos. 
EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 1.601 mil 

Escola nova em execução: 1 (840 novas vagas) - R$ 1.601 mil 

• Terreno Bairro Monte Carlo / Balneário Meu Recanto – 8 salas (840 novas vagas) – 
Custo: R$ 1.601 mil. A obra está paralisada com 79,30% executados e término 
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previsto para 17/10/2011. Aguardando a liberação da 2 verba do convênio (SE) para 
continuidade dos serviços a serem executados (quadra de esporte coberta, caixa 
d’água elevada e sistema de para raio). 

 

Repasses para APAE: 

• De Mar a Set/2011 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 124 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 47 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De Mar a Set/2011 foram gastos R$ 31 mil em atividades desenvolvidas aos finais de 
semana em 1 escola do município: EE Profª Judith Sant'Ana Diegues. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 3.948 em 2011 - Custos: R$ 54 
mil. 

EMPREGO E TRABALHO: 

Banco do Povo Paulista: 

• implantada em 11/03/2000 a unidade do Banco do Povo – Alameda Bermudas, nº 925, 
com disponibilidade de R$ 135 mil para atender o crédito produtivo popular. 
Vigência: 06/05/2015. 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES: 

DER: 

Obras concluídas: 

PROGRAMA PRÓ-VICINAL IV: 

• recuperação de 2,45 km da vicinal Ilha Comprida – Acesso ao Ferry Boat – Custo no 
município: R$ 1.256 mil. Obra concluída em Mar/2011. 

DERSA: 

• obras de Modernização do Sistema Hidráulico da Embarcação FB-13 – Travessia 
Cananéia / Ilha Comprida - Custo: R$ 478 mil. Obra concluída em 26/02/2011. 
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 3.950 mil 

• perenização e obras complementares na Estrada da Vizinhança do Balneário Vila 
Nova à Vila Pedrinhas – Custo: R$ 550 mil, já repassados R$ 266 mil em Dez/2011. A 
obra está com 30% executados e tem término previsto em Mai/2012. 

• obras para reforma da Praça 27 de Outubro, localizada na Avenida Beira Mar, no 
Bairro Monte Carlo – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jan/2010. Prefeitura solicitou 
alteração do objeto. Aguardando Certidão de Matrícula do Imóvel do novo local.. 

• perenização e obras complementares na Avenida da Praia, interligando a Vila das 
Pedrinhas à Orla da Praia – Custo: R$ 150 mil, repassados em Jul/2008. Obra não 
iniciada. A Prefeitura informou que fará a licitação junto com o novo convênio de R$ 
180 mil, que se encontra em processo de formalização. 

• 3.334,53 m² de pavimentação em lajotas, guias e sarjetas nas ruas Humberto Paladini 
e Caxambu e extensão de rede de água entre o Balneário Brasília e Balneário Vila 
Nova (Fase 2) – Custo: R$ 400 mil, repassados em Jun/2010 e Jan/2012. Obra 
concluída em Nov/2011. 

• 1.685,00 metros lineares de iluminação pública em vias do município – Custo: R$ 300 
mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em 10/06/2011. 

• aquisição de máquina niveladora – Custo: R$ 400 mil, repassados em Nov/2010. 
Concluída em 31/01/2011. 

• extensão de rede de água e esgoto entre o Balneário City Mar e o Balneário Brasília 
(fase 1) – Custo: R$ 200 mil, repassados em Jun/2010. Obra concluída em Jul/2011. 

• 1.530,00 m² de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e serviço de drenagem da 
Avenida Beira Mar, bairro Campos do Araçá – Custo: R$ 100 mil, repassados em 
Jul/2008. A obra está paralisada com 67% executados. Obra embargada pelo Meio 
Ambiente (licença ambiental). 

• 18.860,00 m² de pavimentação asfáltica, 4.468 m de guias e sarjetas na Avenida Beira 
Mar / Moreira Salles, no trecho entre o Campo do Araçá ao Balneário Recreio Jardim 
da Barra – Custo: R$ 1.300 mil, já repassados R$ 1.040 mil em Jul/2008. A obra está 
paralisada com 11,85% executados. Obra embargada pelo Meio Ambiente (licença 
ambiental). 

• 6.120,00 m² de pavimentação asfáltica, 1.632,00 metros lineares de guias e sarjetas na 
Avenida Beira Mar, Bairro Campos do Araçá – Custo: R$ 400 mil, já repassados R$ 
320 mil em Jul/2008. A obra está paralisada com 85,40% executados. Obra 
embargada pelo Meio Ambiente (licença ambiental). 
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SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS: 

FEHIDRO: 

• contrato com a Prefeitura, elaboração do projeto para controle de erosão, 
assoreamento urbano e de enchentes, com a futura elevação da cota das ruas da área 
central – Custo: R$ 292 mil. O projeto está com 50% executados e previsão de término 
para 04/04/2012. 

• contrato com a Prefeitura, para estudo e monitoramento das lagoas de Ilha Comprida 
– Custo: R$ 54 mil. Os estudos estão com 39,94% executados e previsão de término 
para 26/04/2012. 

SABESP: 

Obra concluída: 

• obras para reforço de adutora de água tratada da Estrada da Vizinhança (672 metros 
de adutora) – Custo: R$ 126 mil. Obra concluída em 09/03/2011. 

Obra em execução: 

• construção de booster para abastecimento do Setor Sul do município – Custo: R$ 15 
mil. Aguardando medição final. 

Obras em licitação: 

• execução de obras do SES do município de Ilha Comprida compreendendo a execução 
de Canal de drenagem para EEE8 (SUB-BACIA 8) – Custo previsto: R$ 62 mil. 
Previsão para Out/2012. 

• construção de tanque de contato para efluente final da ETE do município – Custo 
previsto: R$ 53 mil. Previsão para Mar/2012. 

Obra programada: 

• 2ª linha de travessia subaquática, nova captação e Adutora de Água Bruta 
(integração) no Bairro Pedrinhas – Custo: R$ 150 mil. Sem previsão de inicio 

SAÚDE: 

Repasses concluídos para Prefeitura (2011-2014) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 120 mil, repassados em Set/2011, para o Projeto Verão/2011. 
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Programa Saúde da Família (custeio): 

• Prefeitura - R$ 192 mil, repassados de Jul/2010 a Dez/2011, do Programa QUALIS 
MAIS. 

Programa Dose Certa: 

• De Jan a Dez/2011, foram repassados para o município R$ 35 mil em medicamentos. 
TURISMO: 

DADE: (repasse de verba) – R$ 8.324 mil 

• implantação de Iluminação Pública em vias urbanas de vários balneários distantes da 
sede do município – Custo: R$ 2.432 mil, já repassados R$ 1.703 mil em Jan/2012. A 
obra será realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2011. Em processo 
licitatório. 

• 25.562,30 m² de pavimentação asfáltica, 7.177,05 m de guias e sarjetas, 4.551,40 m³ 
de terraplanagem; drenagem e muros de arrimo e proteção, em vias de interesse 
turístico – Custo: R$ 2.195 mil, já repassados R$ 1.536 mil em Fev/2011. A obra, 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2010 foi concluída em 
Jan/2012. 

• 32.985,00 m² de pavimentação asfáltica e obras complementares na Avenida Beira-
Mar – Custo: R$ 1.860 mil, já repassados R$ 1.116 mil em Jul/2008. A obra sendo 
realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2008 está paralisada com 
23,20% executados. Não foi concedida licença ambiental. 

• infraestrutura em pontos de interesse turístico (pavimentação na Avenida Marginal 
Candapuí – Sul) – Custo: R$ 1.837 mil, já repassados R$ 1.286 mil em Dez/2009. A 
obra, sendo realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano DADE/2009, está 
paralisada com 21,94% executados. Não foi concedida licença ambiental. 
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GESTÃO 2007-2010 

AGRICULTURA: 

Distribuição de leite: 

• distribuídos 155.760 litros de leite de Jan/2007 a Dez/2010 – Custo: R$ 206 mil, 
beneficiando 220 famílias carentes, no último mês do período. 

Casa da Agricultura: 

• celebrado convênio, relativo a municipalização da Casa da Agricultura, atendendo a 
pequenos e médios agricultores - Custo: R$ 19 mil, repassados em Out/2007 a 
Jul/2008. 

Programa Melhor Caminho: 

• recuperados 7,80 km da estrada municipal da Vizinhança no Bairro das Pedrinhas (3ª 
Fase) - Custo: R$ 473 mil. Obra concluída em 29/02/2008. 

• recuperados 2,50 km da estrada municipal Av. da Praia no Bairro Pedrinhas – Bacia 
Hidrográfica Ribeirão do Iguape/Litoral Sul (4ª Fase) - Custo: R$ 243 mil. Obra 
concluída em 28/12/2009. 

ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 

• celebrados 14 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 177 
crianças e adolescentes, 200 idosos, 1.007 famílias e 110 pessoas de outros segmentos 
da população – Custo: R$ 92 mil. 

• Programa Renda Cidadã – atendeu 70 famílias/mês em 2007 – Custo: R$ 50 mil; 70 
famílias/mês em 2008 – Custo: R$ 50 mil; 70 famílias/mês em 2009 – Custo: R$ 50 mil 
e 70 famílias/mês em 2010 – Custo: R$ 57 mil. 

• Projeto Ação Jovem – atendeu 30 bolsistas/mês em 2007 – Custo: R$ 21 mil; 50 
bolsistas/mês em 2008 – Custo: R$ 36 mil; 50 bolsistas/mês em 2009 – Custo: R$ 36 
mil e 50 bolsistas/mês em 2010 – Custo: R$ 42 mil. 

ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 

Convênios SEP: R$ 2.884 mil 

• construção do Centro de Convivência da Melhor Idade – Custo: R$ 80 mil, repassados 
em Mai/2008. Obra concluída em 14/11/2010. 
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• 1.540,00 m² de pavimentação asfáltica e 440,00 m de guias e sarjetas extrusadas na 
Rua Bom Jesus de Iguape, no trecho entre a Rua Epson e a Viela Ouro – Custo: R$ 
100 mil, repassados em Dez/2009. Obra concluída em 14/11/2010. 

• 2.626,64 m² de pavimentação asfáltica na Rua Bom Jesus de Iguape – Custo: R$ 200 
mil, repassados em Jul/2010. Obra concluída em 10/10/2010. 

• reforma de praça e construção de pista de skate – Custo: R$ 60 mil, repassados em 
Jun/2010. Obra concluída 30/09/2010. 

• 7.200,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas ruas das Uvas, 02 e C, circuito 
interligando o Bairro Samambaia (Avenida A) ao Jardim Tropical (Alameda do Trigo) 
– Custo: R$ 500 mil, repassados em Mar/2008 e Dez/2009. Obra concluída em 
15/02/2010. 

• instalação de 150 conjuntos de iluminação pública, com lâmpadas vapor de sódio 70W 
tipo Luminária Integrada com Kit removível – Custo: R$ 179 mil, repassados em 
Dez/2009. Obra concluída em 19/09/2010. 

• pavimentação e drenagem em diversas ruas do município – Custo: R$ 300 mil, 
repassados em Fev/2010. Obra concluída em 19/09/2010. 

• obras de recuperação de pavimento asfáltico e de drenagem pluvial em diversas vias 
urbanas do município – Custo: R$ 100 mil, repassados em Jan/2010. Obra concluída 
em 15/08/2010. 

• 7.507,00 m² de pavimentação asfáltica, 1.900 m² de pavimentação em lajotas de 
concreto, 2.270 metros lineares de guias e sarjetas – Custo: R$ 500 mil, repassados 
em Jul/2008 e Set/2009. Obra concluída em 18/10/2009. 

• 3.433,00 m² de pavimentação em lajotas sextavadas de concreto, guias e sarjetas em 
vias do Balneário Monte Carlo – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mar/2008. Obra 
concluída em 26/11/2008. 

• 475,00 m² de pavimentação em lajotas sextavadas de concreto, na Viela Ouro Preto, 
Balneário Britânia – Custo: R$ 15 mil, repassados em Ago/2008. Obra concluída em 
26/11/2008. 

• 2.736,00 m² de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas na Avenida Beira Mar, bairro 
Campos do Araçá – Custo: R$ 150 mil, repassados em Mai/2008. Obra concluída em 
26/11/2008. 

• produção de 450 lajotas para calçamento de 3.000 m de ruas do município – Custo: 
R$ 500 mil, repassados em Fev e Jun/2007. Obra concluída em 20/04/2007. 

• 1.262,00 m² pavimentação em lajotas sextavadas, guias e sarjetas em vias do 
Balneário Monte Carlo – Custo: R$ 50 mil, repassados em Fev/2007. Obra concluída 
em 20/04/2007. 
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DADE: (repasse de verba) – R$ 5.499 mil 

• pavimentação asfáltica da Avenida Beira Mar – Custo: R$ 3.735 mil, repassados de 
Ago/2006 a Abr/2007. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE/2003 foi concluída em 29/09/2008. 

• 36.300,00 m² de pavimentação asfáltica em importantes vias de ligação no município e 
diversas ruas do Balneário Britânia – Custo: R$ 1.764 mil, repassados em Out/2007, 
Mai/2008 e Nov/2009. A obra, realizada pela Prefeitura, com recursos do Plano 
DADE 2007 foi concluída em 14/11/2010. 

EDUCAÇÃO: 

Total de investimentos em obras – R$ 142 mil 

Reformas de escolas concluídas: 3 - R$ 142 mil 

• EE/EMEF Profª Judith Sant’Ana Diegues – Custo: R$ 36 mil. Obra concluída em 
02/02/2009. 

• EE/EMEF Profª Judith Sant’Ana Diegues – Custo: R$ 85 mil. Obra concluída em 
13/04/2009. 

• EE/EMEF Profª Judith Sant’Ana Diegues – Custo: R$ 21 mil. Obra concluída em 
11/03/2010. 

Transporte escolar: 2 veículos – R$ 291 mil 

• Foram entregues 2 micro-ônibus para transporte escolar – Custo: R$ 291 mil. 
Repasses para APAE: 

• De 2007 a Set/2010 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 361 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 188 alunos. 

Programa Escola da Família: 

• De 2007 a Dez/2010 foram gastos R$ 151 mil em atividades desenvolvidas aos finais 
de semana em 1 escola do município: EE Profª Judith Sant'Ana Diegues. 

Distribuição de Material Escolar: 

• Foram distribuídos kits de materiais escolares compostos de: régua, lápis, giz de cera, 
caneta, apontador, borracha, cadernos e mochila para 2.060 alunos em 2007, 1.931 
alunos em 2008, 3.768 alunos em 2009 e 3.804 alunos em 2010 - Custos: R$ 180 mil. 
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SANEAMENTO E ENERGIA: 

SABESP: 

Obras concluídas: R$ 5.113 mil 

• ampliação sala de cloração fluoretação e instalação dos filtros de pressão no Bairro 
Pedrinhas – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 31/07/2009. 

• execução de nova barragem de captação e complementação da adutora de água bruta 
do Bairro Pedrinhas – Custo: R$ 26 mil. Obra concluída em 30/11/2008. 

• execução de 210 m de linha de recalque para reversão de esgotos da estação de 
tratamento de esgotos 1 para 2, adequação e complementação da estação de 
tratamento de esgotos 2 – Custo: R$ 55 mil. Obra concluída em 31/05/2007. 

• execução de 6.404 m de rede coletora, 500 m de rede auxiliar e 427 ligações de 
esgotos em diversos bairros – Custo: R$ 967 mil. Obra concluída em 29/06/2007. 

• execução de 3.000 m de rede de distribuição de água, 240 ligações de água, 500 m de 
rede coletora de esgotos e 60 ligações de esgotos dentro do Programa Crescimento 
Vegetativo – Custo: R$ 130 mil. Obra concluída em 31/05/2007. 

• ampliação de rede coletora, ligações prediais, estação elevatória de esgotos e linha de 
recalque sub-bacia 8, com 17.762 metros lineares – Custo: R$ 3.909 mil. Obra 
concluída em 30/11/2010. 

SAÚDE: 

Programa Dose Certa: 

• De Jan/2007 a Dez/2010, foram repassados para o município R$ 236 mil em 
medicamentos. 

Programa de Controle de Glicemia: 

• Prefeitura – R$ 26 mil foram repassados de 2007 a 2010 para custeio. 
Repasses concluídos para Prefeitura (2007 – 2010) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 360 mil para o Projeto Verão. 
Repasses concluídos para Prefeitura - equipamentos: 

• Prefeitura – R$ 34 mil, repassados em Out/2007, para doação de 1 ambulância. 

• Prefeitura – R$ 50 mil, repassados em Dez/2009, para doação de 1 ambulância. 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio): 

• Prefeitura - R$ 393 mil, repassados em Mai/2006 a Jun/2008. 
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SEGURANÇA PÚBLICA: 

• Foram entregues 2 viaturas para a Polícia Militar – Custo: R$ 66 mil. 
Corpo de Bombeiros: 

• Foram entregues para o Corpo de Bombeiros do município 1 unidade de resgate 
salvamento aquático em 30/05/2008 e 1 viatura orgânica em 05/10/2009 – Custo: R$ 
123 mil. 

TRANSPORTES: 

DERSA: 

Obra concluída: 

• reforço da articulação da ponte móvel com implantação de dois blocos para 
ancoragem de elementos de contenção, Atracadouro Ilha Comprida – Custo: R$ 139 
mil. Obra concluída em 06/03/2008. 
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BRAS E AÇÕES - GESTÕES 1995-2006 
R$ 37.315.300,00 

 
 

AGRICULTURA: 
 
 
Distribuição de Leite: 
 

• Distribuídos 390.625 litros de leite, no período de 1.995 a 2.006 – Custo: R$ 336 mil, 
beneficiando 220 famílias carentes, no último mês do período. 

 
Casa da Agricultura: 
 

• Foram celebrados 6 convênios relativos a municipalização, atendendo a pequenos e 
médios agricultores - Custo: R$ 203 mil. 

 
Programa Melhor Caminho: 
 

• recuperados 3,29 km da Estrada Rural do 1ª Fase (PSAA-1042/99) - Estrada 
Candapui Via Norte - Candapui Via Sul - Custo: R$ 74 mil, concluído em 06/12/1999. 

 
• recuperados 8,20 km da Estrada Rural do 2ª Fase (PSAA-672/03) - Estr. Pedrinhas - 

Custo: R$ 148 mil, concluído em 16/06/2004. 
 
• Foi celebrado 1 convênio com a Prefeitura para a construção e aquisição de 

equipamentos de unidade processadora de pescado-siri mole, no valor de R$ 76 mil. 

 

 
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL: 
 

• celebrados 27 convênios com a Prefeitura e entidades sociais para atendimento a 525 
crianças e adolescentes, 372 idosos, 104 portadores de deficiência e 206 famílias – R$ 
580 mil. 

 
• Projeto Ação Jovem – atendeu no município 30 bolsistas/mês em 2005, 30 

bolsistas/mês em 2006 – Custo: R$ 21 mil em 2005, R$ 21 mil em 2006. O programa 
tem por finalidade criar oportunidades de conclusão do ensino básico para jovens de 
15 a 24 anos, pertencentes às classes sociais mais vulneráveis, que não puderam 
freqüentar a escola na idade apropriada. Consiste de: criar condições para o retorno 
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e/ou permanência na escola, repasse de R$ 60,00/mês por jovem e propiciar ações que 
os capacitem para o mercado de trabalho. 

 
• Programa Renda Cidadã – 30 famílias/mês 2003 – 52 mil; 30 famílias/mês /2004 – R$ 

21 mil; 70 famílias/mês/2005 – R$ 50 mil e 70 famílias em 2006 – R$ 50 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. 

 
Repasses: 
 

• foram repassados recursos no valor de R$ 25 mil, para adequação de prédio sede do 
grupo 1º s  jovens da 3ª idade. 

 
 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO: 
 
Convênios SEP: (repasse de recursos): R$ 3.345 mil; 
 

� repasse de recursos no valor de R$ 3.345 mil; no período de 1995 a 2006 para 
obras de pavimentação asfaltica em guias, sarjetas e galerias de águas pluviais.  

 
DADE (repasse de verba): 
 

• 2ª fase - Pavimentação Asfáltica Av. Beira Mar - Custo: R$ 500 mil, repassados de 
nov/2004 a abr/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE 2003. Concluída em 26/07/2005. 

 
• 3ª Fase - Pavimentação Asfáltica da Av. Beira mar - Custo: R$ 1.294 mil, repassados 

de jan/2006 e jun/2006. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE 2005. Concluída em 19/07/2006. 

 
• Festa Junina - Custo: R$ 49 mil, repassados em jul/1996. A obra foi realizada pela 

Prefeitura com recursos do Plano DADE 1997. Concluída em 28/07/1996. 
 

• Infra-Estrutura-Balneario Britânia B-Norte Pavimentação - Custo: R$ 808 mil, 
repassados de fev/2000 a out/2001. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE 2000. Concluída em 31/12/2001. 
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• Infra-estrutura trecho Monte Carlo/Sete Setembro - Custo: R$ 1.002 mil, repassados 

de set/2002 a fev/2005. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE 2003. Concluída em 30/09/2005. 

 
• Infra-estrutura Urbana - Custo: R$ 300 mil, repassados de jun/2004 a Mai/2005. A 

obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1998. Concluída em 
13/05/2006. 

 
• Obras de Iluminação Pública - Custo: R$ 197 mil, repassados de jun/1996 a dez/1997. 

A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1997. Concluída 
em 30/06/1998. 

 
• Obras de Interesse Turístico - Custo: R$ 173 mil, repassados de dez/1997 a out/1998. 

A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 1998. Concluída 
em 30/03/1999. 

 
• Pavimentação Asfáltica da Av. Beira Mar - Custo: R$ 1.017 mil, repassados de 

out/2001 a mar/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano 
DADE 2002. Concluída em 30/12/2002. 

 
• Pavimentação em Ruas do Município - Custo: R$ 80 mil, repassados de out/2001 a 

mar/2002. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos do Plano DADE 2001. 
Concluída em 07/05/2006. 

 
• Rede de Distribuição Elétrica Av. Ver.Carlos Roberto de Paula - Custo: R$ 241 mil, 

repassados de jun/2004 a out/2004. A obra foi realizada pela Prefeitura com recursos 
do Plano DADE 2001. Concluída em 20/11/2005. 

 
FUNDESVAR - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - R$ 464 mil 
 
 
EDUCAÇÃO: 
 
Escola Construída: 1 (525 novas vagas) - R$ 187 mil 
 

• EMEIF Meu Recanto – 5 salas (525 novas vagas) – Custo: R$ 187 mil. Obra concluída 
em 31/05/1999; 

 
Reforma em Escola: 1 
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• EEPSG/EMEF Profa Judith Santana Diegues – Custo: R$ 59 mil, concluída em 

14/09/1997. 
 
Cobertura de quadra de esportes em escola: 1 – Custo: R$ 40 mil 
 

• EMEF Britânia – Custo: R$ 40 mil, concluída em 12/03/2002. 
 
Transporte escolar: 
 

• Foram gastos R$ 164 mil em 2 veículos para o transporte escolar no Município. 
 
Repasses para APAE: 
 

• De 1995 a 2006 foram repassados para a APAE, recursos no valor de R$ 145 mil 
destinados a pagamento de professores que atuam na área de Educação Especial, 
para atendimento a 94 alunos com deficiências que impossibilitam freqüentar classes 
regulares de ensino fundamental. 

 
Programa Escola da Família: 
 

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

 
 
EMPREGO E TRABALHO: 
 
Banco do Povo: 
 

• R$ 135 mil, implantado em 11/03/2000 na Alameda Bermudas, nº 925; 
 
 
ESPORTE E LAZER: 

• repasse de R$ 30 mil para eventos e obras esportivas nos municípios da região: 
 
 
MEIO AMBIENTE: 
 
FEHIDRO : 
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• formalizou contratos com a Prefeitura Municipal, para reprodução e larvicultura do 
robalo e plano diretor de macrodrenagem, no valor de R$ 189 mil. 

SANEAMENTO E ENERGIA: 
 
SABESP: 
 

• obras de melhoria e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (3.990 m de 
adutora de água tratada, 2.822 m de rede de distribuição de água, estação elevatória 
de água tratada e reservatório) – Custo: R$ 543 mil. Obra concluída em 21/05/2004; 

 

• execução de 400 m de rede de distribuição de água e 360 ligações prediais de água 
dentro do Programa Crescimento Vegetativo – Custo: R$ 27 mil. Obra concluída em 
21/11/2003; 

 

• complementação do Sistema de Esgoto Sanitário (35.000 m de rede coletora e 
emissários, 1.700 ligações domiciliares, estação elevatória de esgotos e estação 
elevatória de esgotos) – Custo R$ 9.916 mil. Obra concluída em 14/11/2002; 

 

• ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água (13.068 m de rede de 
distribuição, 1.149 m de adutora de água tratada, reservatório - 1.000 m³, estação 
elevatória de água tratada) – Custo: R$ 967 mil. Obra concluída em 01/04/1997; 

 

• implantação do sistema de esgoto sanitário (2.233 m de rede coletora principal, 4.336 
m de rede coletora auxiliar, 134 ligações domiciliares, estação elevatória de esgotos, 
2.770 m de linha de recalque, estação de tratamento de esgotos) – Custo: R$ 892 mil. 
Obra concluída em 10/11/1997; 

 
 
SAÚDE: 
 
Programa Dose Certa: 
 
Foram gastos R$ 177 mil no período de 28/02/2001 a Dez/2006 em medicamentos 
 
Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - custeio: 

• Prefeitura – R$ 1.160 mil. 
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Repasses para Prefeituras / entidades hospitalares (1995-2006) - obras / equipamentos: 
 

• Prefeitura – R$ 13 mil em Dez/1996 para aquisição de equipamentos; 

• Prefeitura – R$ 20 mil em Dez/1996 para saneamento rural; 

• Prefeitura – R$ 61 mil em Mai/1997 para reforma da UTI; 

• Prefeitura – R$ 100 mil em Dez/1998 para construção da Unidade Mista de Saúde; 

• Prefeitura – R$ 32 mil para aquisição de equipamentos de melhoria de Assistência ao 
Parto 1996 e 1998; 

• Prefeitura – R$ 150 mil em Dez/2005 para implantação da Unidade de Saúde 
Descentralizada; 

 
Controle de Glicemia (custeio): 
 

• Prefeitura – R$ 12 mil em Ago/2005; 

 
Programa Saúde da Família - PSF (custeio / investimentos): 

• Prefeitura - R$ 1.571 mil; 
 
Entrega de Ambulância: 4 
 

• Prefeitura – (entregues em: 2003, 2001, 1997 e 1996). 
 
Projeto Verão (custeio): 

• Prefeitura - R$ 1.166 mil; 
 
 
SEGURANÇA PÚBLICA: 
 

• Entrega de 10 viaturas, sendo: 5 para a Polícia Militar e 5 para a Polícia Civil – 
Custo: R$ 247 mil. 

 
 
TRANSPORTES: 
 
DERSA: 
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• construção de atracadouro - travessia Cananéia - Ilha Comprida – Custo: R$ 1.014 
mil. Obra concluída em 23/06/2005. 


