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São José em Dados é uma publicação editada 
pela Prefeitura de São José dos Campos, sob a 
coordenação da Secretaria de Planejamento 
Urbano. Com apoio de outros órgãos da 
administração, apresenta informações 
históricas, geográficas, demográficas, culturais, 
sociais e econômicas sobre o município.
Os dados estatísticos da presente edição 
são os mais recentes disponíveis em forma 
consolidada na data da publicação. Na maioria 
dos casos, eles se referem a 2014 ou 2015.
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O aldeamento
Parte do que hoje é território de São José dos 
Campos teria sido ocupado por uma fazenda de 
gado criada por padres jesuítas no final do século 
16 às margens do Rio Comprido, hoje divisa 
natural entre São José dos Campos e Jacareí. A 
pecuária era um artifício usado pelos religiosos 
para evitar incursões de bandeirantes.

A lei de 1611 que regulamentava a administração 
de aldeamentos de índios dispersos, organizados 
por religiosos, transformou oficialmente a fazen-
da em missão de catequese. Os colonos paulistas 
viram-se então prejudicados, pois dependiam 
da exploração de mão de obra escrava indígena, 
o que culminou no conflito em que os jesuítas 
foram expulsos e os aldeãos espalhados.

Os jesuítas retornariam alguns anos mais tarde, 
instalando-se em uma planície distante cerca de  
15 quilômetros da antiga aldeia, onde hoje é o 
centro da cidade. Do novo local tinha-se uma vi-
são privilegiada da área que circundava a aldeia, 
garantindo maior segurança contra invasões e 

enchentes, e permitindo boa ventilação e insola-
ção. Mesmo sendo uma nova missão, era também 
tratada como fazenda de gado.

Nos documentos, a aldeia aparece com o nome 
de Residência do Paraíba, em 1692, e Residên-
cia de São José, em 1696. Com a descoberta de 
ouro nas Minas Gerais, no início do século 18, o 
aldeamento passou por sérias dificuldades em 
razão da saída de mão de obra para o trabalho na 
mineração.

Após a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, 
todos os bens dessa ordem religiosa – como 
fazendas, colégios e aldeias – passaram para a 
custódia da monarquia portuguesa. Esta delegou 
ao governador da província, Luís Antônio de Sou-
za Botelho Mourão, conhecido como Morgado 
de Mateus, a incumbência de tornar produtivas 
as novas propriedades da Coroa, entendendo-se 
como tal a necessidade de ampliar a arrecadação 
de impostos. Foram assim criadas mais vilas e 
freguesias, entre elas São José.

História de 
São José  
dos Campos
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(CTA) – hoje Departamento de Ciência e Tecnolo-
gia Aeroespacial (DCTA) – e do Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), em 1950.

A inauguração da Rodovia Presidente Dutra, em 
1951, também foi fator importante para a atração 
de indústrias nas décadas de 1950 a 1970. A indus-
trialização acelerada nesse período fez com que 
São José dos Campos experimentasse um grande 
crescimento demográfico, que intensificou a urba-
nização.

A criação do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE), em 1961, o aprimoramento da estrutu-
ra educacional e, mais recentemente, a implanta-
ção do Parque Tecnológico, reforçaram a vocação 
da cidade como polo científico e tecnológico.

O fortalecimento do setor terciário, que já vinha 
ocorrendo nos anos de 1990, avançou ainda mais 
e alcançou o século 21 consolidando São José dos 
Campos como um importante centro regional de 
comércio e serviços, atendendo uma população 
superior a 2 milhões de habitantes.

De Vila a Cidade
Em 27 de julho de 1767, ainda antes de se tornar fre-
guesia, a aldeia foi elevada à categoria de vila, com 
a denominação de São José do Paraíba. Levantou-
-se, então, o pelourinho (na atual Rua Vilaça, 
próximo ao cemitério) e procedeu-se à eleição da 
Câmara, o que caracterizava a nova condição. 

A emancipação à categoria de vila não foi um fator 
determinante para o desenvolvimento local, já que 
por muitos anos quase nenhum progresso foi nota-
do. A principal dificuldade apontada era o fato de a 
Estrada Real passar fora dos domínios da vila.

Em meados do século 19, São José do Paraíba já  
demonstrava alguns sinais de crescimento econô-
mico, que era devido, em parte, à expressiva pro- 
dução de algodão durante a década de 1860. Em 
1864 a vila foi elevada à categoria de cidade, e 
em 1871 recebeu a denominação de São José dos 
Campos. 

Mesmo sem uma participação significativa na 
produção cafeeira do Vale do Paraíba, São José 
dos Campos atingiu o auge da produção em 1886. 
Naquele momento a cidade já era atendida pela 
estrada de ferro, que fora inaugurada em 1877. 

A fase sanatorial
No início do século 20, aumenta a procura para tra-
tamento de tuberculose em São José dos Campos 
por causa das condições climáticas supostamente 
favoráveis. Gradativamente, foi sendo criada uma 
estrutura de atendimento, com pensões e repúbli-
cas. Em 1924, foi inaugurado o Sanatório Vicentina 
Aranha, o maior do país na época. 

Com a transformação em estância climatérica e hi-
dromineral, em 1935, o município passou a investir 
mais em infraestrutura, principalmente na área de 
saneamento básico. No futuro, isso viria a ser de 
grande importância para a atração de investimen-
tos destinados ao desenvolvimento industrial, que 
começou a se acentuar a partir da década de 1940, 
com o declínio da fase sanatorial.

A industrialização e o século 21
O processo de industrialização iniciou-se timi-
damente nos anos de 1920, com a concessão de 
incentivos fiscais. Destacou-se nesse período a 
instalação da Tecelagem Parahyba. O impulso veio 
com a instalação do Centro Técnico Aeroespacial 
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O Distrito de Eugênio de Melo conta com 85,8 qui-
lômetros quadrados de área e apresenta algumas 
peculiaridades na história. No final do século 19, 
com o auge da produção cafeeira no município, 
a região teve papel importante na produção e 
exportação do produto, que levou à construção da 
estação ferroviária, inaugurada em 1898. Este fato 
ofereceu condições para o surgimento da vila, que 
recebeu a denominação de Nossa Senhora dos 
Cafezais.

Com a decadência do café no Vale do Paraíba, o 
povoado passou por dificuldades econômicas. Foi 
quando começou a substituição gradual da cafei-
cultura por outras lavouras.

O povoado apresentou um período de crescimen-
to econômico com a construção da primeira es- 
trada de rodagem Rio-São Paulo, em 1924. Por 
cortar a área urbana do distrito, a rodovia benefi-
ciou o comércio local e trouxe maior mobilidade à 
população.

O Distrito de Eugênio de Melo foi criado pelo De-
creto Estadual 6.638, de 31 de agosto de 1934, isso 

possibilitou uma maior aproximação da adminis-
tração municipal com a população local. O nome 
dado ao distrito foi uma homenagem a Eugênio 
Adriano Pereira de Cunha e Mello, diretor da Cen-
tral do Brasil de 1889 a 1891.

O processo de industrialização pelo qual passou 
São José dos Campos aconteceu também em 
Eugênio de Melo, que recebeu a instalação de 
diversas indústrias, até mesmo de grande porte.

Em 2006 foi instalado no distrito o Parque Tecno-
lógico, numa parceria entre a Prefeitura de São 
José dos Campos  e o Governo de São Paulo. O 
núcleo reúne instituições públicas e privadas que 
visam o estudo e desenvolvimento de tecnologia 
e, mesmo estando ainda em expansão e consoli-
dação, certamente já oferece uma nova dinâmica 
ao distrito.

História do distrito de 
Eugenio de Melo 
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A origem de São Francisco Xavier está ligada ao 
fato de a localidade ter sido passagem e pouso de 
tropeiros que vinham de Minas Gerais vender os 
produtos em São José dos Campos. O distrito da 
região norte foi criado pela Lei Estadual 59, de 
16 de agosto de 1892. Naquela época havia ape-
nas uma capela, construída em taipa de pilão, e 
aproximadamente dez casas, além de uma escola 
pública, um armazém e uma botica (farmácia).

Em 1911, foi inaugurada a iluminação pública, 
com lamparinas de querosene trazidas da cidade. 
Nesse período, todos os melhoramentos urbanos 
eram executados pelos moradores, coordenados 
por um inspetor da Prefeitura, que convocava os 
grupos de trabalho.

Pela localização, São Francisco Xavier foi um dos 
pontos estratégicos dos paulistas nas revoluções 
de 1930 e 1932. Entre 1942 e 1951, a igreja matriz 
foi ampliada e reformada, permanecendo somente 
a torre em taipa.

A população era abastecida de água dos córregos e 
nascentes da região. Para melhorar o abastecimen-
to, a Prefeitura instalou um pequeno reservatório 
e distribuía água por meio das bicas instaladas em 
pontos estratégicos. Em 1958 foram cortadas essas 
ligações, com a instalação de ligações domiciliares. 

O distrito de São Francisco Xavier está situado ao 
norte do município, com uma área de 301 quilô-
metros quadrados, distante 54,8 quilômetros do 
centro de São José dos Campos. Tem uma paisa-
gem natural privilegiada, com fortes declives e 
grandes altitudes. O ponto culminante é o Pico do 
Selado, com 2.082 metros acima do nível do mar, 
de onde se avistam as cidades vizinhas, em meio a 
um relevo de montanhas e vales.

O distrito é área de proteção ambiental federal, 
como parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul. Em 8 de novembro de 2002, foi aprovada a 
Lei Estadual nº 11.262, criando a Área de Proteção 
Ambiental São Francisco Xavier. Essa legislação 
tem por objetivo disciplinar o processo de ocupa-
ção do local.

São Francisco Xavier vem atraindo a atenção de 
um número cada vez mais expressivo de pesso-
as, o que exige uma crescente necessidade de 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais, de tal forma que proporcione bem-estar 
à sua população e aos visitantes.

História do distrito de 
São Francisco Xavier
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34 

Primeiro prefeito  Em 9 de abril 
foi promulgada lei instituindo 
prefeitos municipais na provín-
cia: para São José do Paraíba 
foi nomeado o capitão Manoel 
Joaquim Gonçalves de Andrade, 
que permaneceu no cargo por 
vários anos.

64 

Cidade 22 de abril: pela Lei nº 
27, a vila foi elevada à categoria 
de cidade.

69 

Santana do Paraíba Começou 
a construção da Igreja de Santa 
Ana, por moradores da margem 
do Paraíba. Desta época data a 
fundação do bairro, que tomou  
o nome da padroeira.

71 

Nome atual 4 de abril:  
pela Lei provincial 47, é 
adotada a denominação São 
José dos Campos, em virtude da 
imensa extensão de campinas 
existentes.

1800

66 
Demografia A aldeia tinha 
94 fogos (casas), com 205 
mulheres e 159 homens e era a 
maior que os jesuítas haviam 
administrado, com exceção da 
de Barueri, que tinha 128 fogos.

10 
Inaugurado o Grupo Escolar 
Olímpio Catão, instalado no 
palacete de José de Paiva 
Baracho, adquirido e reformado 
pelo Governo do Estado.

20 
Primeira indústria 28 de maio: 
concessão de benefícios fiscais 
e doa terreno a Eugênio Bonádio 

62 
Nome  Aparece com a 
denominação de Residência  
do Paraíba do Sul.

69 
Nome Aparece com a 
denominação de Residência  
de São José.

72 
Recenseamento 11 de agosto, 
censo oficial do Brasil: São José 
dos Campos tem uma população 
de 12.998 habitantes, sendo 
6.681 homens, 6.317 mulheres: 
11.753 livres e 1.245 escravos.
Entre os livres, 2.171 sabem 
ler e escrever. Estrangeiros: 
268, dos quais 193 africanos, 
55 portugueses, entre outros. 
Brasileiros natos: paulistas 
(12.119), baianos (222), mineiros 
(102), entre outros.

77 
Estrada de Ferro 18 de janeiro: 
festividade de inauguração, com 
a chegada do primeiro comboio 
de passageiros, procedentes 
de Jacareí, embora a estrada já 
estivesse pronta em 1876.

95 
26 de julho Nasce Cassiano 
Ricardo Leite, o maior poeta 
joseense e importante 
intelectual do país, que foi 
também crítico, ensaísta, 
historiador e jornalista.

1700

1900

1600

Cronologia  
joseense

67 
Emancipação da Vila No dia 
27 de julho, uma segunda-feira, 
estava criada a Vila de São José 
do Paraíba, fato anormal, pois 
ainda não havia passado pela 
condição de freguesia.
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Estância hidromineral  
A Lei Municipal 2.484, de 16 de 
dezembro, instituiu São José 
dos Campos na categoria de 
estância hidromineral.

37
Acadêmico Primeiro e 
único membro da Academia 
Brasileira de Letras nascido em 
São José dos Campos, Cassiano 
Ricardo Leite recebeu o fardão 
de presente dos conterrâneos 
em solenidade pública na 
cidade natal.

50 
CTA/ITA  Transferido para São 
José dos Campos o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), criado em 1947 no Rio de 
Janeiro e primeira unidade a se 
estabelecer no CTA, instituindo 
o ciclo de ensino universitário 
no município.

51 
Rodovia 19 de janeiro: 
Inaugurada a nova ligação Rio–
São Paulo, a Rodovia Presidente 
Dutra, a primeira com uma pista 
em asfalto a cortar o centro 
urbano da cidade, assinalando o 
marco de nova era para o Brasil, 
para São Paulo e para toda a 
Região do Vale do Paraíba.

68 
Biblioteca 20 de outubro: 
inaugurada a Biblioteca Pública 
Municipal Cassiano Ricardo, 
com presença do general 
Humberto Pelegrini, presidente 
do Instituto Nacional do Livro.

para a instalação da fábrica de 
louças brancas de pó de pedra.

23 

Mercado Inaugurado o 
Mercado Municipal, que 
funciona no mesmo local até 
hoje, na Rua Sebastião Humel, 
no centro da cidade.

24 

Primeiro sanatório 27 de abril: 
com a presença do governador 
Washington Luís, foi inaugurado 
o Sanatório Vicentina Aranha, o 
maior do país.

27 

Primeiro Paço Municipal 11 de 
abril: inaugurado o primeiro 
prédio construído especialmen-
te para a sede da Prefeitura, na 
Praça Afonso Pena, onde está 
localizado o Museu da Cidade.

28 
Primeira Rodovia 5 de maio: 
inaugurada a rodovia entre Rio 
e São Paulo, com o nome de 
Rodovia Washington Luis hoje 
conhecida como Estrada Velha.

32 

Revolução 23 de maio: na 
Praça da República, em São 
Paulo, foi morto o estudante 
joseense Euclides Miragaia, ao 
lado de outros três estudantes, 
acontecimento que contribuiu 
para a eclosão da Revolução 
Constitucionalista de 1932.

35 

Estância climática O Decreto 
Estadual 7.007, de 12 de março, 
instituiu São José dos Campos na 
categoria de estância climática.

69 
Indústria 19 de agosto: decreto 
do presidente da República 
que autoriza a construção da 
Embraer, empresa de economia 
mista, com capital inicial de 50 
milhões de cruzeiros.

70 
Incentivos 4 de janeiro: 
aprovação do projeto de lei que 
fomenta a instalação de indústrias 
no município, com isenção por 
dez anos dos impostos territoriais 
e sobre serviços.

71 
Lazer 23 de outubro: inaugura-
ção do Parque Santos Dumont.

78 
Shopping Setembro: Inaugu-
ração do Shopping Centro São 
José, o primeiro centro de com-
pras do gênero no município.

93 
9 de fevereiro Entrada em órbi-
ta do satélite de coleta de dados 
SCD1, o primeiro construído no 
Brasil, pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE).

96 
Parque da Cidade 27 de julho: 
inauguração do Parque da 
Cidade Roberto Burle Marx, 
com 516.000 metros quadrados, 
na área da antiga fazenda 
Sant’Ana do Rio Abaixo, onde 
viveu a família do empresário 
Olivo Gomes e funcionou sua 
empresa mais conhecida, a 
Tecelagem Parahyba.
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10 
Zoneamento Em 9 de 
agosto entrou em vigor a 
Lei Complementar 428, que 
estabelece as normas de uso e 
ocupação do solo.

Unidade de conservação 
Criado em 17 de setembro, pela 
Lei Municipal 8.195, o Parque 
Natural Municipal Augusto Rus-
chi, sendo a primeira unidade de 
conservação de proteção inte-
gral de São José dos Campos.

Transportes Implantado o pri-
meiro sistema de integração, no 
qual, com o mesmo bilhete, os 
passageiros podem utilizar dois 
ônibus por um período de duas 
horas no mesmo sentido.

11 
Reabilitação Inaugurado em 17 
de setembro o Centro de Reabi-
litação Lucy Montoro, institui-
ção voltada para o tratamento 
de pessoas com deficiência.

Planejamento urbano 
Novembro: aprovada a Lei 
Complementar Municipal 306, 
que institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado, 
instrumento básico do processo 
de planejamento municipal para 
o próximo decênio.

07 
Universidade federal Instalada 
em São José dos Campos uma 
unidade da Universidade Fe- 
deral de São Paulo (UNIFESP).

Idoso 27 de julho: inaugurada 
a Casa do Idoso Alair Campos 
do Amaral. Trata-se do primeiro 
centro de referência para os 
idosos, com atividades de 
esporte, recreação, lazer, cultura, 
assistência social e saúde.

Patrimônio 27 de julho: 
abertura para a população 
da área externa do antigo 
Sanatório Vicentina Aranha, 
adquirida pela Prefeitura de São 
José dos Campos.

Integra Inaugurado no dia 1º de 
setembro o Centro de Integra-
ção da Pessoa com Deficiência.

08 
Saneamento básico 10 de 
junho: por meio do Decreto 
13.138/2008, é homologado o 
Plano Municipal de Saneamento 
Básico, que abrange os serviços 
de abastecimento de água po-
tável e esgotamento sanitário, 
a limpeza urbana, o manejo de 
resíduos sólidos e a drenagem e 
o manejo de águas pluviais.

09 
Meio ambiente Entra em fun- 
cionamento em 31 de março 

02 
Câmara 2 de fevereiro: 
inaugurada a sede atual da 
Câmara Municipal, construída 
ao lado do Paço.

04 
Patrimônio Por meio da Lei 
Municipal 6.493, é declarado 
como zona de preservação o 
complexo formado pela antiga 
Tecelagem Parahyba e Fazenda 
Sant’Ana do Rio Abaixo. 

Memorial 19 de fevereiro: 
inaugurado o Memorial 
Aeroespacial Brasileiro (MAB), 
que registra a história do 
desenvolvimento aeroespacial 
brasileiro.

06 
Faculdade pública Março: 
Início das atividades da FATEC 
(Faculdade de Tecnologia), um 
programa do Governo do Estado 
de São Paulo, com apoio da Pre-
feitura de São José dos Campos.

Tecnologia Maio: inauguração 
do Núcleo do Parque Tecnoló-
gico de São José dos Campos, 
que integra o sistema de Parques 
Tecnológicos do Estado de São 
Paulo. Instalado no km 137 da 
Rodovia Presidente Dutra, nas 
antigas instalações da Solectron, 
na Rodovia Presidente Dutra,  
km 137, em Eugênio de Melo.

Resíduos sólidos Aprovada a 
Lei Municipal 37.146, de  
31 de julho, que institui o Plano 
Integrado de Gerenciamento e o 
Sistema de Gestão Sustentável 
de Resíduos da Construção Civil 
e Resíduos Volumosos.
 

2010

2000
o primeiro ponto de entrega 
voluntária - PEV, iniciativa 
pioneira na região. Trata-se de 
um equipamento público e co-
munitário, destinado a receber 
e armazenar temporariamente 
restos de obras de construção. 

Planejamento 30/9/2009: 
criado o Instituto de Pesquisa, 
Administração e Planejamento 
(IPPLAN).

14   /  são josé em dados



Futebol Em 27 de novembro o 
time feminino de futebol do São 
José se tornou campeão da Copa 
Libertadores Feminina.

Região metropolitana  
14 de dezembro: aprovado 
pela Assembleia Legislativa o 
projeto de lei que cria a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.

12 
Borboletário 28 de dezembro: 
inaugurado o Borboletário 
Municipal Asas de Vidro, no 
Parque da Cidade.

13 
Habitação 16 de janeiro:  
um contrato inédito do progra-
ma Minha Casa Minha Vida é 
assinado entre a Prefeitura de 
São José dos Campos, a Caixa 
Econômica Federal e o Governo 
do Estado para a construção 
de 528 moradias no empreen-
dimento residencial Colônia Pa-
raíso, na região sul da cidade.

Mobilidade 27 de julho: início 
de operação dos corredores de 
transporte coletivo, com criação 
de pistas de uso exclusivo e 
prioritário para os ônibus e 
para os veículos do transporte 
alternativo.

Transporte coletivo  
27 de julho: implantação do 
bilhete único, que consiste na 
utilização de qualquer linha, em 
qualquer sentido, pelo período 
de duas horas, com pagamento 
de uma única passagem e utili-
zação de até quatro ônibus.

Ciência e tecnologia 12 de 
maio: inauguração, no Parque 

Tecnológico, do Laboratório de 
Estruturas Leves (LEL), do Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT). Único laboratório deste 
tipo na América do Sul, com o 
objetivo de desenvolver tecno-
logia para a produção industrial.

14 
Ciência e tecnologia 4 de 
junho: Inauguração, no Parque 
Tecnológico, do centro de 
pesquisa avançada da Boeing, 
o sexto desse tipo fora dos 
Estados Unidos e o primeiro 
na América Latina, dedicado à 
pesquisa de biocombustíveis de 
uso aeronáutico.

Alfabetização Junho: Conquis-
ta do selo Município Livre do 
Analfabetismo, que representa 
o reconhecimento pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) de que 
a cidade superou o índice de 
alfabetização de mais de 96% 
da população, de acordo com o 
Censo 2010/IBGE.

Desenvolvimento social  
1º de julho: Inaugurada a Casa 
do Idoso Norte, para atender a 
população de Santana e região.

Saúde 2 de setembro: início de 
funcionamento do SAMU 192 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) em São José dos 
Campos.

Aeroporto 13 de setembro: 
inaugurado o novo terminal de 
passageiros do aeroporto de São 
José dos Campos, com a tripli-
cação da capacidade do local, 
que pode receber até 600 mil 
passageiros por ano.

Futebol feminino 6 de dezem-
bro: o São José derrotou por  

2 a 0 o Arsenal, da Inglaterra, e 
tornou-se o primeiro time femi-
nino brasileiro a ser campeão 
mundial de futebol.

Educação 29 de novembro: 
o programa Escola Interativa 
alcançou a marca de 17 escolas 
atendidas e cerca de 14 mil alu-
nos beneficiados. 

Esportes Novembro: depois de 
45 anos, a delegação de São José 
dos Campos conquistou por 
antecipação o título de campeã 
geral dos Jogos Abertos do Inte-
rior, realizados em Bauru.

15 
Ciência e tecnologia 28 
de fevereiro: inauguradas 
no Parque Tecnológico as 
instalações provisórias 
do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais 
(CEMADEN).

Projeto Mobi Junho: A 
Prefeitura entrega à Caixa 
Econômica Federal o projeto 
básico do Mobi, sistema de 
transporte de massa com o uso 
do BRT (Bus Rapid Transit), 
que será implantado em São 
José. Ruy Ohtake, um dos 
mais renomados nomes da 
arquitetura brasileira, elaborou 
os projetos paisagísticos, 
urbanísticos e arquitetônicos.

Teatro Agosto: iniciadas as 
obras de revitalização e reforma 
do Cine Teatro Benedito Alves.
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Bandeira 
A bandeira de São José dos Campos foi instituída 
pela Lei Municipal 655, de 1960. O desenho é de 
João Vitor Guzzo Strauss, vencedor do concurso 
promovido pela Prefeitura.

Descrição 
Blau de prata; treze listras; figura de uma roda 
dentada em ouro, simbolizando a riqueza sempre 
ascendente do município; faixa sinuosa em prata, 
representando o Rio Paraíba do Sul; três estre-
las, simbolizando os três distritos: São José dos 
Campos, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier; 
os treze dentes da engrenagem falam do entrosa-
mento entre o Estado e o Município.

Brasão
O brasão de armas de São José dos Campos, de 
autoria de Afonso de Taunay e José Wasth Rodri-
gues, foi adotado pela Lei Municipal 180, de 1926. 
O desenho foi restaurado pela Lei Complementar 
Municipal 19, de 1948, ratificado pela Lei Muni-
cipal 2.178/1979 e alterado pela Lei Municipal 
5.248/1998. 

Descrição
a) Escudo português, cortado e partido o campo 
do chefe em dois quartéis e encimado pela coroa 
mural.

b) Primeiro quartel: em campo de ouro, quatro ca-
beças de sua cor, de índios guaianases, afrontados 
e acantonados ladeando o brasão do venerável de 
José de Anchieta, como símbolos da fundação do 
povoado de São José, no século 16.

c) Segundo quartel: em campo de sinople (verde), 
um lírio e uma haste, cruzados de prata, e uma 
faixa ondeante, simbolizando o Rio Paraíba do Sul, 
constituindo as armas do município.

d) No campo inferior, metade do escudo, de goles 
(vermelho), uma panóplia bandeirante, com ar-

Brasão e bandeira são regulamentados quanto à 
forma de apresentação dos símbolos municipais pela 
Lei Municipal 6.408, de 21 de outubro de 2003.

Glossário 
Blau: diz-se relativo à cor azul nos brasões.

Fonte:  Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2009.

Símbolos do  
município

16   /  são josé em dados



Glossário 
Aclarado: tornado claro, cheio de luz ou luminosidade. 
Arcabuz: antiga arma de fogo portátil.
Panóplia: coleção de armas exibida em parede ou painel 
com finalidades decorativas.
Torreão: torre larga e ameada que constitui o reduto de 
um castelo.
Fonte:  Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2009.

Glossário 
Bardo:  entre os  celtas e gauleses, poeta ou declamador.
Desvanece: fazer desaparecer ou desaparecer.
Esmeril: pedra.utilizada amolar ou afiar lâminas.
Estuante: ardente, escaldante.
Hospitaleiro: daquele que oferece hospedagem por bon-
dade ou caridade.
Legendário: relativo a legenda ou a lenda.
Obreiro: operário

Fonte:  Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2009.

Hino de São José dos Campos
Em 14 de junho de 1967, ano do segundo cente-
nário de elevação à categoria de vila, a Prefeitura 
instituiu um concurso para a composição do Hino 
do Segundo Centenário. Foi vencedor o trabalho 
do professor Vítor Machado de Carvalho, com 
partitura do maestro Pepe Ávila, de São Paulo. 
Instituído como símbolo do município pela Lei 
Municipal 1.463, de 26 de agosto de 1968. Regu-
lamentado quanto à forma de apresentação dos 
símbolos municipais pela Lei Municipal 6.408, de 
21 de outubro de 2003.

Ei-la envolta na neblina,
Debruçada na colina,     
Sob o olhar da Mantiqueira
São José a hospitaleira,
São José bicentenária.
   
Das mãos de Anchieta nascida,
Desta terra legendária,
Que alegre vivas unida,
No teu trabalho febril.
Que o orgulho sejas do Vale
“A cidade que mais cresce”
Pois o título desvanece
Todo São Paulo, e o Brasil.

cabuz, espada, machado e bandeira, tudo de sua 
cor, recordando a entrada dos desbravadores em 
terras de São José no século 16.

e) Suportes: dois tenentes do terço miliciano 
(criado para o norte de São Paulo pelo Morgado 
de Mateus, então governador da província) e 
dois ramos de café frutificados, tudo ao natural, 
como ornamento exterior, sobre os quais se 
assenta o escudo.

f) Coroa mural: em couro, com cinco torreões vi-
síveis, tendo a porta principal, aclarada, o brasão 
do Morgado de Mateus.

aspectos históricos

Ei-la envolta na neblina
Debruçada na colina,
Sob o olhar da Mantiqueira
São José a hospitaleira,
São José bicentenária.

De operário a estudante,
Teu sangue novo estuante,
Flui da escola à oficina.
E da fé te ilumina,
Unes o livro ao esmeril.

Terra de obreiro e de bardo,
Que tens Cassiano Ricardo,
O poeta do Brasil.

g) Listão: em prata e letras de goles (vermelho) a 
divisa “aura terraque generosa” (generosos são 
meus ares e minha terra).
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Eduardo Cury 
2005 - 2008 e 2009 - 2013

Emanuel Fernandes 
1997-2000 e 2001 - 2004

Angela Moraes Guadagnin 
1993 - 1996

Pedro Yves Simão 
Vice- prefeito eleito em 1989 
Prefeito em 1990 - 1992

Joaquim Vicente Ferreira 
Bevilacqua 
1989 - 1990

Antonio José Mendes  Faria
Presidente da Câmara Municipal  
1986 - 1988 (interino)

Hélio Augusto de Souza 
Vice-prefeito eleito em 1983
Prefeito em 1986

Robson Riedel Marinho
1983 - 1986

José Luiz Carvalho de Almeida
Presidente da Câmara Municipal  
1982 - 1983 (interino)

Joaquim Vicente Ferreira  
Bevilacqua
1978 - 1982

Ednardo José de Paula Santos
1975 - 1978

Sergio Sobral de Oliveira
1970 - 1975

Elmano Ferreira Veloso
1966 - 1970 

Jose Ferze Tau 
Presidente da Câmara Municipal 1966 
(interino)

José Marcondes Pereira 
1962 - 1966

Elmano Ferreira Veloso 
1959 - 1962

Donato Mascarenhas Filho 
1958

Orlando Campos 
1954 - 1955

Benoit de Almeida Victoretti  
1951 – 1954

Pedro Sinisgali
1951 (interino)

Tertuliano Delfim Junior 
1950

Elmano Ferreira Veloso 
1949 - 1950

Jose Vieira de Macedo 
1949

Antenor Nascimento Filho 
1947 - 1949

Jorge Zarur 
1947 e 1950

Paulino Blair 
1947 (interino)

Otavio Del Nero
1947

Pedro Popini Mascarenhas 
1942 - 1947

Francisco José Longo 
1938 - 1941

Relação de  
ex-prefeitos
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Observação: Não se trata de uma lista completa, 
pois  no período 1838 a 1888 os livros de atas foram 
extraviados ou destruídos.
Fonte: Alcaides, Intendentes e Prefeitos de São José dos Campos, 
Câmara Municipal, 8/6/2015.

Edgard Melo Matos de Castro 
1937

Leovegildo Trindade 
1935 - 1937

Rodolfo dos Santos Mascarenhas 
1933 - 1934

José Domingues de Vasconcelos 
1932 - 1933

Rui Rodrigues Dória 
1931

Rui Dória, A. Cerdeira e 
Austin Tibiriça 
Junta governativa (25 de outubro 
de 1930)

João Alves da Silva Cursino 
1913 - 1916 e 1919 - 1930

Benedito Fernandes Cesar Leite 
1911 - 1912

Jose Francisco Machado Sidney 
1909 (Vice-prefeito em exercício)

João Alves da Silva Cursino 
1906 - 1910

José Monteiro Ferreira 
1905

Francisco de Paula Elias 
1902 - 1905

José Ferreira Franco 
1900 - 1901

Francisco Luiz de Andrade e  
Almada 
1899 (Intendente)

Joaquim Silvério dos Reis Neves 
1896 - 1898

Antonio Clemente de Moraes
1894 – 1896 (Intendente)

Francisco Oliveira Lima e Outros 
1890 - 1893 (intendência)

Francisco Alves Fagundes
1889 (governo provisório)

Manoel Joaquim de Andrade 
1834 - 1838

Joaquim de Paula Pereira 
Alcaide: 1828 -1829 e 1833

Antonio Ferreira de Alvarenga 
Alcaide: 1824 - 1827

Joaquim Mariano de Oliveira 
Alcaide: 1823

João Ramos (Cardoso) 
Alcaide: 1821 - 1822

Bernardino de Sene 
Alcaide: 1820 (L. Atas 1820 fl. 15v)

Angelo da Cruz Lima 
Alcaide: 1818 (L. Atas 1818 fl. 13v)

Joaquim Antonio Cabral
Alcaide: 1806 (L. Arrematação fl. 03)

Tomé Alves Alvarenga 
1798 – 1805
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Administração 
pública
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Judiciário
Comarca de São José dos  
Campos
Fórum
23 varas
Avenida Salmão, 678 - Parque 
Residencial Aquarius

Executivo
O Estado de São Paulo está 
dividido política e administra-
tivamente em 645 municípios, 
distribuídos em Regiões de 
Governo, Regiões Administra-
tivas e Regiões Metropolitanas. 
A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(RMVPLN) foi organizada em 
cinco sub-regiões.

São José dos Campos integra 
a Sub-Região 1, com Caçapava, 
Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Mon-
teiro Lobato, Paraibuna e Santa 
Branca.

A Lei Complementar 1.258/2015 
criou a Agência Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte (AGEMVALE), que tem 
por finalidade integrar a orga-
nização, o planejamento e a 
execução das funções públicas 
de interesse comum da região 
metropolitana.

Estadual

Sub-região 1
São José dos Campos, 
Caçapava, Igaratá, Jacareí, 
Jambeiro, Monteiro Lobato, 
Paraibuna e Santa Branca

Perfil
Com 16.179,95 km2, a Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte é a mais 
extensa do Estado de São Paulo, 
com área territorial correspon-
de a 6,52% do estado e 0,19% da 
superfície nacional.

É a terceira maior região metro-
politana do estado em número 
de habitantes, com 2.264.594 
moradores (dados de 2010), 
5,49% da população estadual 
e 1,19% da nacional. A taxa de 
crescimento anual no período 
2000-2010 foi de 1,29%, valor 
acima do registrado pelo  
estado (1,10%).

Em 2012 a região registrou um 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de R$ 55.254.155.396,00. Esse 
montante corresponde a 3,92% 
do PIB estadual e 1,26% do PIB 
nacional. 

Fontes: EMPLASA - Empresa Paulis-
ta de Planejamento Metropolitano 
SA -. Disponível em http://www.
emplasa.sp.gov.br/Emplasa/Indica-
dores/valeparaiba.asp,  
acessado em 30/7/2015

RMVpln
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O município é constituído por 
três distritos, com limites es-
tabelecidos pela Lei Municipal 
8.092, de 28/2/1964: São José 
dos Campos (sede), Eugênio de 
Melo e São Francisco Xavier. 
Estes dois últimos dotados 
de administradores distritais, 
para maior aproximação entre 
o poder central e a população 
local. O distrito de São José 
dos Campos é dividido em dois 
subdistritos: subdistrito de São 
José dos Campos e subdistrito 
de Santana do Paraíba.

Municipal

Região  
Metropolitana  
do Vale do  
paraíba e litoral norte 
e Sub-Regiões

Mapa de  
São José dos  
Campos e  
divisas distritais 

são francisco 
xavier

são josé dos campos

Eugênio 
de melo
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quinário e bens duráveis para o 
patrimônio público. Coordena 
a informática e as aplicações 
de tecnologia da informação no 
âmbito da Prefeitura. Gerencia 
toda área de recursos humanos 
da Prefeitura, incluindo seleção, 
recrutamento, treinamento, 
folha de pagamento, benefícios 
de pessoal, entre outras.

Paço Municipal Rua José de 
Alencar, 123
1º andar - Vila Santa Luzia
12 3947-8164/Fax: 12 3947-8350

Assessoria de 
planejamento
de Comunicação 
Tem por objetivo dar transpa- 
rência às ações do poder públi-

Secretarias e  
Assessorias 
Administração
Planeja, executa e controla 
diversos serviços em todas as 
unidades da administração dire-
ta. Realiza licitações, compra e 
venda (leilões) de insumos, ma-

Executivo
prefeitura de São 
José dos Campos
Paço Municipal Benedito  
Matarazzo
Inaugurado em 21 de dezembro 
de 1979

Rua José de Alencar, 123  
Vila Santa Luzia
3947-8000
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co, garantir o acesso à informa-
ção e desenvolver o relaciona-
mento com a comunidade.

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123
5º Andar - Sala 5 
Vila Santa Luzia
12 3947-8062/12 3947-8612/Fax: 
12 3947-8420

Assuntos Jurídicos 
A Secretaria exerce a represen-
tação jurídica, judicial e extra-
judicial do Município e das suas 
entidades de direito público in-
terno. Também presta apoio em 
assuntos jurídicos e legislativos 
ao Prefeito. Auxilia na redação 
de documentos e formulação 
de leis, além atestar se contra-
tos, convênios, entre outros 
atos administrativos, estão de 
acordo com a legislação. Cabe à 
Secretaria coordenar o trabalho 
dos procuradores municipais, 
atuando em todos os processos 
nos quais o município é parte.

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123
2º andar - Vila Santa Luzia
12 3947-8143/Fax: 12 3947-8013

Defesa do Cidadão 
É responsável pelos setores 
ligados à segurança e proteção 
ao cidadão e ao patrimônio 
público, como a Guarda Munici-
pal e o COI (Centro Integrado de 
Operações Integradas). Realiza 
a fiscalização quanto ao cumpri-
mento das normas de posturas 
municipais. Também cabe à 
Secretaria o apoio nas ações de 
Defesa do Consumidor.

Rua Felício Savastano, 401
Vila Industrial
12 3901-2400/Fax: 12 3912-1908

Desenvolvimento 
Econômico e  
da Ciência e  
Tecnologia
Estimula e orienta o desenvol-
vimento econômico sustentável 
do município, com foco no apro-
veitamento das potencialidades 
locais nos campos da ciência, 
tecnologia, inovação e empreen-
dedorismo. 

Paço Municipal
4º andar, sala 1
Rua José de Alencar, 123,
Vila Santa Luzia
12 3947-8485/Fax: 12 3947-8510

Desenvolvimento 
Social 
Tem por atribuições o planeja-
mento, o controle, a avaliação 
e divulgação das ações sociais 
e a articulação com a rede de 
atendimento do município. É 
ainda responsável pela supervi-
são e execução regionalizada de 
programas, projetos e serviços.

Rua Henrique Dias, 363
Monte Castelo
12 3909-2642/12 3909-2655

Educação 
Coordena e assessora adminis-
trativa e pedagogicamente o 
sistema escolar, definindo dire-
trizes estratégicas e padrões de 
eficiência e eficácia, avaliando e 
relatando os resultados.

Rua Felício Savastano, 240
Vila Industrial
12 3901-2000/ Fax: 12 3912-1664

Esportes e lazer 
Promove a prática de atividades 
esportivas e de lazer entre a po-
pulação, sendo também respon-
sável por administrar e manter 

as unidades municipais para 
prática de esporte. Também 
apoia a organização de eventos 
e torneios amadores, além de 
fazer a gestão das equipes da 
cidade mantidas pela Prefeitura.

Centro da Juventude
Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 
Jardim América
12 3932-8700

Fazenda 
Elabora e administra o 
orçamento do Município, sendo 
responsável pela previsão, 
lançamento, cobrança, controle, 
arrecadação e fiscalização 
dos tributos municipais, 
bem como pelo controle da 
arrecadação dos recursos 
transferidos ao Município pelos 
governos Federal e Estadual. A 
Secretaria da Fazenda também é 
responsável pelos pagamentos 
efetuados pela Prefeitura.

Paço Municipal - 4º andar
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8149

Fundo Social de 
Solidariedade 
O trabalho do Fundo é dar 
assistência aos necessitados, 
principalmente por meio de 
programas de capacitação que 
permitam a geração de trabalho 
e renda. Também desenvolve 
campanhas pontuais, como a do 
agasalho, com o objetivo de dar 
apoio às entidades assistenciais 
legalizadas que atuam na 
comunidade.

Avenida Olivo Gomes, 100
Santana - Parque da Cidade
12 3924-7369/Fax: 12 3911-8060
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do Município. Também fiscaliza 
obras e serviços de concessio-
nárias (água, luz, esgoto, telefo-
nia, gás). Disciplina e orienta a 
construção de edificações parti-
culares. Também é responsável 
pelo gerenciamento do serviço 
de manutenção da iluminação 
pública do município.

Paço Municipal
3º andar
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8073/ 
Fax: 12 3947-8440

planejamento  
Urbano 
Atua na organização da cida-
de, estudando, implantando e 
fiscalizando intervenções que 
causem impactos no espaço, 
urbano. Revisa e reformula leis 
e normas específicas para o or-
denamento da cidade, com foco 
no desenvolvimento sustentável 
e eficaz para criar condições de 
melhoria da qualidade de vida à 
população.

Paço Municipal
6º andar
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8128/Fax: 12 3947-8208

promoção da  
Cidadania 
É responsável pela promoção de 
políticas de incentivo à partici-
pação popular na administração 
pública por meio de ações so-
ciais, campanhas institucionais e 
a implantação e manutenção de 
equipamentos públicos voltados, 
principalmente, para atender jo-
vens, mulheres, idosos, pessoas 
com deficiência e negros.

Paço Municipal
7º Andar - Sala 5
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8115/ Fax: 12 3947-8420

Habitação 
Coordena o programa habita-
cional do município, visando 
o atendimento à população 
carente, moradores de áreas de 
risco, famílias em vulnerabilidade 
social, pessoas com deficiência, 
entre outros. Cabe à Secreta-
ria a elaboração e execução de 
projetos habitacionais, incluindo 
aspectos de arquitetura e enge-
nharia, assinatura de convênios 
para obtenção de recursos, acom-
panhamento de obra, além dos 
aspectos do trabalho social junto 
aos assistidos.

Paço Municipal
6º andar
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8454/Fax: 12 3947-8204

 

Meio Ambiente 
Promove ações voltadas à pre-
servação e recuperação da na-
tureza e dos recursos naturais. 
Além de desenvolver progra-
mas, projetos e campanhas pela 
melhoria da qualidade de vida 
e determinação de diretrizes e 
políticas ambientais.

Avenida Olivo Gomes, 100
Santana
Casa do Café/Parque da Cidade
12 3909-4500/12 3909-4523/ 
Fax: 12 3909-4552

Obras 
É responsável por planejar, con-
tratar e fiscalizar obras públicas 

Gabinete 
Atribuições do prefeito
Como chefe do Executivo, é 
papel do prefeito planejar e 
coordenar toda a administração 
pública municipal. Neste traba-
lho, ele é auxiliado pelo vice-
prefeito, pelo chefe de gabinete 
e pelos secretários, assessores 
diretos e presidentes da Fun-
dação Hélio Augusto de Souza 
(FUNDHAS), Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo e Urbanizado-
ra Municipal (URBAM).
Além das funções administrati-
vas, cabe ao prefeito atuar em 
favor dos interesses da popula-
ção diante de outras instâncias 
do Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além das organiza-
ções da sociedade. Representa o 
município em todas as  
circunstâncias e esferas de 
poder, e pode realizar atos polí-
ticos, como apresentar projetos 
de lei, sancionar, vetar e promul-
gar leis.

Paço Municipal 
7º andar
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8123/12 3947-8117/Fax: 
12 3941-5277

Governo 
É responsável por coordenar as 
relações da Prefeitura com a Câ-
mara Municipal, e outras instân-
cias representativas da sociedade 
civil. Compete a ela também coor-
denar a política de comunicação 
executada pela Assessoria de Pla-
nejamento de Comunicação e a 
coordenação das administrações 
dos distritos de São Francisco 
Xavier e Eugênio de Melo.
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Centro da Juventude
Rua Aurora Pinto da Cunha, 131
Jardim América
12 3932-8600/Fax: 12 3931-9031

Regularização 
Fundiária 
É responsável pela promo-
ção da inclusão dos diversos 
núcleos habitacionais irregula-
res ou clandestinos existentes 
na cidade. Cabe à Secretaria 
o mapeamento dos bairros, 
assim como a identificação de 
seus moradores, para elabo-
ração de projeto urbanístico e 
desenvolvimento de trabalho 
e trâmite de documentos junto 
aos órgãos competentes para 
regularizar os imóveis e garan-
tir o direito à moradia de seus 
ocupantes.

Paço Municipal
5º andar
Rua José de Alencar, 123
Vila Santa Luzia
12 3947-8168/ 
Fax: 12 3947-8204

Relações do 
Trabalho 
Tem por missão gerar oportu-
nidades de acesso e inserção 
no mercado de trabalho aos 
trabalhadores assalariados e 
profissionais autônomos do 
município. Também realiza a 
mediação de conflitos traba-
lhistas entre entidades patro-
nais e da classe trabalhadora, 
bem como a criação de espa-
ços de diálogo e negociação, 
tendo em vista a preservação 
do número de emprego no 
município. 

Praça Afonso Pena, 175 
Centro
12 3923-5770/Fax: 12 3911-8132

Saúde 
É o órgão do Poder Executivo 
Municipal responsável pela 
organização e elaboração de 
planos e políticas públicas volta-
das para a promoção, prevenção 
e assistência à saúde. Gerencia 
toda a rede pública de Saúde, in-
cluindo as unidades de atenção 
básica, centros de especialida-
des e hospitais.

Rua Óbidos, 140
Parque Industrial
12 3212-1200

Serviços  
Municipais 
Cuida da manutenção da cidade, 
incluindo grande leque de ser-
viços como capina, poda de ár-
vores, reparos em ruas, praças e 
parques, redes de drenagem de 
águas pluviais. Também realiza 
obras de pequeno porte, inter-
venções em córregos e encos-
tas, entre outros serviços.

Avenida Dr. Nelson D’Ávila, 658
Centro
12 3945-9510/Fax: 12 3945-9550

Transportes 
Atua nas seguintes tarefas: 
elaboração de projetos de 
engenharia para novas vias, 
execução e fiscalização de obras 
viárias, manutenção da malha 
viária, monitoramento do trân-
sito por meio da engenharia de 
tráfego, fiscalização e educação 
para motoristas e pedestres, 
gerenciamento de todas as mo-
dalidades de transporte público 
de ônibus, transporte alternati-
vo, escolar, fretado e táxi.

Avenida Rui Barbosa, 400
Vila Santa Helena
12 3925-2000/Fax: 12 3925-2065

Turismo 
Tem como objetivo desenvol-
ver o turismo como atividade 
econômica sustentável, com o 
papel relevante na geração de 
emprego e renda. É responsável 
pela definição de políticas públi-
cas de turismo, com as demais 
entidades municipais ou regio-
nais. Outra função é promover 
o turismo local, com ações e 
estímulos para o fortalecimento 
no circuito regional, nacional e 
internacional.

Paço Municipal
Rua José Alencar, 123
6° andar - sala 2
Santa Luzia
12 3947-8126/Fax: 12 3947-8479

Arquivo público do 
Município de São 
José dos Campos
Vinculado à Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, foi criado 
em outubro de 1993 e guarda a 
história de São José dos Cam-
pos. Tem cerca de 800 conjuntos 
documentais datados desde o 
século 18 em diferentes su-
portes (papel, filme, contatos, 
negativos), além de livros que 
somam quase 3 mil metros 
lineares de documentos. Todo o 
material está à disposição para 
consulta da população.

Avenida Olivo Gomes, 100 
Santana 
3924-7309

Órgãos ligados à 
Prefeitura de São 
José dos Campos
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Estação de  
Tratamento de 
Resíduos Sólidos
Agrega o Aterro Sanitário, o 
Centro de Triagem, e a Central 
da Coleta de Resíduos.

Estrada Municipal José Augusto 
Teixeira, 400 
Torrão de Ouro 2 

Outros órgãos

FUnDHAS  
(Fundação Hélio 
Augusto de Souza)
Tem como objetivo atender 

URBAM 
(Urbanizadora  
Municipal)
É responsável pela gestão da 
limpeza urbana, pelo sistema de 
coleta de resíduos e todo o pro-
cesso de tratamento e disposição 
final destes resíduos. Também é 
responsável pelo serviço funerá-
rio da cidade, administração dos 
cemitérios, terminais rodovi-
ários, Estádio Martins Pereira, 
desenvolvimento de informática 
e execução de obras.

Rua Ricardo Edwards, 100
Vila Industrial
12 3908- 6000

Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo
É responsável por formular a 
política cultural do Município, 
orientando, incentivando e pa-
trocinando atividades artísticas, 
visando maior acesso da popula-
ção aos bens culturais.

Av. Olivo Gomes, 100
12 3924-7300

AJFAC  (Associação 
Joseense para o  
Fomento da Arte e 
da Cultura)
Instalada no Parque Vicentina 
Aranha, é uma instituição de di-
reito privado, constituída na for-
ma de associação civil sem fins 
lucrativos, político-partidários 
ou religiosos, qualificada como 
organização social de cultura 
pela Prefeitura de São José dos 
Campos. Tem como finalidade 
promover, fomentar e gerenciar 
projetos voltados a ações cultu-
rais, artísticas e de lazer.

Rua Prudente Meirelles de  
Morais, 302
Vila Adyana 
12 3911-7090 

CECOMpI   
(Centro para a 
Competividade e 
Inovação do Cone 
leste paulista)
Tem por objetivo criar soluções 
que estimulem redes de coo-
peração no âmbito do sistema 
regional de inovação, por meio 
da promoção ou gestão de 

crianças e adolescentes de 6 a 
18 anos em situação de vulnera-
bilidade social. Com 19 unidades 
espalhadas pela cidade, oferece 
atividades socioeducativas, que 
proporcionam desenvolvimento 
físico, intelectual, afetivo, cultu-
ral e social.

Rua Santarém, 560
Parque Industrial 
12 3932-0550 
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Legislativo
Câmara Municipal 
de São José dos 
Campos
Rua Francisco Murilo Pinto, 33
Vila Santa Luzia
3925-6566

projetos e pesquisas, bem como 
ações que envolvam os diversos 
agentes. Também contribui para 
a intensificação da cooperação 
entre instituições de ensino, pes-
quisa e desenvolvimento com o 
sistema produtivo, acelerando o 
processo de inovação e criando 
parcerias estratégicas para o 
desenvolvimento regional.

Parque Tecnológico de São José 
dos Campos– Bloco CECOMPI
Estrada Doutor Altino  
Bondesan, 500
Eugênio de Melo 
12 3876-7780

pROCOn  
(Fundação de  
proteção e Defesa 
do Consumidor)
É um órgão do Poder Executivo 
Municipal que trabalha na pro-
teção, defesa e conscientização 
dos direitos dos consumidores. 
Realiza a análise e registro de 
denúncias, fiscalização, con-
ciliação entre consumidores e 
fornecedores e educação para o 
consumo.

Rua Paulo Setúbal, 220
Jardim São Dimas - Centro –  
(entrada pela Avenida Enge-
-nheiro Francisco José Longo)

administração pública

CEDEMp   
(Centro de Educação  
Empreendedora)
É responsável pelos cursos pro-
fissionalizantes da Secretaria 
de Educação da Prefeitura, pela 
Educação de Jovens e Adultos, 
projeto Oficina de Valores, que 
leva às escolas vivências lúdicas 
relacionadas à promoção e 
prática dos valores no ambiente 
escolar, e pelas aulas de enri-
quecimento curricular.
Rua Tsunessaburo Makiguti, 157
Floradas de São José
12 3931-6007

CEpHAS   
(Centro de  
Educação  
profissional Hélio 
Augusto de Souza)
Trata-se de uma instituição 
educacional mantida pela 
FUNDHAS. Tem como finalidade 
oferecer educação profissional 
por meio de cursos técnicos de 
nível médio. Oferece também 
cursos de curta duração para 
atender trabalhadores. 

Rua Tsunessaburo Makiguti, 399
Floradas de São José
12 3934-1995; 12 3934-1135; 12 
3933-9771

IpplAn   
(Instituto de  
pesquisa,  
Administração e 
planejamento)
É uma associação civil sem fins 
lucrativos que atua como parcei-
ra da administração pública, 
desenvolvendo soluções multi-
disciplinares para as cidades.

Rua Augusto Edson Ehlke, 181
Jardim Apolo II
12 3928-2600
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Caracterização 
do território
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norte

sul

centro

oeste

são francisco 
xavier

Posição e extensão

Municípios limítrofes

NORTE  
Camanducaia, Sapucaí Mirim (MG)

LESTE  
Monteiro Lobato. Caçapava

SUL  
Jambeiro, Jacareí 

OESTE  
Igaratá, Joanópolis

Fonte: Lei Estadual 8.550, de 30 de dezembro de 1993
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Fonte: Secretaria de Planejamento 
Urbano - SPU Prefeitura de São José 
dos Campos

Área: 1.099,409 km2

(Resolução PR-04, de 22 de dezembro de 2014 – IBGE)

Situação  Área (km2)  %
URBANA*  353,9   32,2

RURAL   745,7   67,8

TOTAL   1.099,4  100

*Regulamentada pela Lei Complementar Municipal 428, de 9 de agosto de 2010 –  
Prefeitura de São José dos Campos

Região   Área (hectare)

Centro    1.861,30

Norte    6.359,46

Leste    13.657,50

Sudeste   3.426,40

Sul    5.671,50

Oeste    4.419,50

São Francisco Xavier  102,52

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano - SPU Prefeitura de  
São José dos Campos

Regiões 
geográficas
(Lei Complementar Municipal 428, de 9 de agosto de 2010)

leste

sudeste
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Rodovias e  
estradas
O município de São José dos 
Campos é cortado no sentido 
leste—oeste pela Rodovia Presi-
dente Dutra (BR 116), transferida 
em concessão à empresa Nova 
Dutra, e pela Rede Ferroviária 
Federal (RFFSA), hoje concedi-
da à empresa MRS Logística. As 
duas vias ligam o Rio de Janeiro 

Acesso

NORTE  Rodovia Monteiro Lobato (SP-50): 
  sul de Minas Gerais e Campos do Jordão

SUL  Rodovia dos Tamoios (SP-99): 
  litoral norte paulista

  Rodovia Carvalho Pinto (SP-70)

LESTE-OESTE Rodovia Presidente Dutra (BR-116)

  Malha Regional Sudeste (antiga Rede  
  Ferroviária Federal)

Distâncias  
aproximadas (km)
São José dos Campos

165  Aeroporto Internacional  
de Viracopos (Campinas)

71,2  Aeroporto Internacional 
de São Paulo (Guarulhos)

82  Aparecida

1.063  Brasília (DF)

111  Porto de São Sebastião

347  Rio de Janeiro (RJ)

88,5  São Paulo
 
Fonte: http://distanciacidades.com/,  
acessado em 12/8/2016

a São Paulo. No sentido norte-
sul, a Rodovia Monteiro Lobato 
(SP-50) liga a cidade ao sul de 
Minas Gerais e a Campos do Jor-
dão. A Rodovia dos Tamoios (SP-
99) faz a conexão com Caragua-
tatuba e os demais municípios 
do litoral norte do estado, o que 
inclui o Porto de São Sebastião, 
pela Rodovia Manoel Hyppólito 
Rego (SP-55).
Paralela à Via Dutra, está a 
Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), 
que liga a região metropolitana 
de São Paulo ao Vale do Paraíba, 
com conexão para as rodovias 
dos Tamoios e Floriano Rodri-
gues Pinheiro (SP-123), esta em 
direção a Campos do Jordão.

sp-50

sp-99

ferrovia

br-116

sp-70
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Áreas de proteção ambiental
Uma área de proteção ambiental compreende 
áreas em geral extensas, constituídas por 
terras públicas ou privadas, com certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais, especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-
estar da população e nas quais deve ser protegida 
a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais.

São José dos Campos apresenta áreas de proteção 
ambiental criadas pelo Município, pelo Estado 
e pela União. No âmbito local, a Lei Municipal 
2.792, de 13 de janeiro de 1984, foi o primeiro 
instrumento a declarar uma área como de 
proteção ambiental. Tratava-se da região urbana e 
rural do Banhado.

Já a Lei Estadual 11.262, de 8 de novembro de 
2002, criou a área de proteção ambiental de São 
Francisco Xavier, do Banhado e do Jaguari.

O Decreto Federal 87.561, de 13 de setembro de 
1982, declarou como áreas de proteção ambiental 
os mananciais, encostas, cumeadas e vales da 
vertente valeparaibana da Serra da Mantiqueira. 
Os limites no município de São José dos Campos 
abrangem parcialmente as bacias hidrográficas 
dos rios do Peixe e Buquira, as cabeceiras do Cór-
rego Vidoca, do Ribeirão dos Putins e o entorno do 
reservatório do Jaguari.

As áreas de proteção ambiental compreendem 
67,2% do território joseense e são instituídas pelo 
plano diretor por meio da Lei Complementar Mu-
nicipal 306, de 17 de novembro de 2006.

Fonte: Caderno Técnico PDDI 2006.
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Unidades de conservação
Parque Municipal Augusto Ruschi 
Estrada Municipal Antônio Ferreira da Silva, 1.000 (antiga Estrada 
do Costinha), no bairro Santa Cruz da Boa Vista, na região norte.
O Parque Municipal Augusto Ruschi é a primeira unidade de 
conservação e proteção integral de São José dos Campos. Foi criada 
em 17 de setembro de 2010 pela Lei Municipal 8.195, na área do 
antigo Horto Florestal, localizado no bairro Santa Cruz da Boa Vista, 
na zona norte.
O parque faz parte da área federal Mananciais do Rio Paraíba e 
representa um dos principais fragmentos florestais do município, 
com 2 milhões de metros quadrados de mata atlântica preservada, 
onde vivem diversas espécies de animais silvestres, entre 
mamíferos, aves, répteis e anfíbios, tais como lobo-guará, sagui-
da-serra-escuro, jaguatirica, onça-parda, lontra, veado mateiro, 
serpentes e gavião-pega-macaco, esta última ameaçada de extinção.

As trilhas do parque natural apresentam a riqueza da flora nativa, 
com exemplares de cedro-rosa, copaíba, palmeiras diversas, xaxim, 
canela, goiabeira, pata-de-vaca, ingá-do-mato, taquara, embaúva, 
virola, capororoca, angico, entre outras.

Também abriga uma importante parte da história do município. 
A principal trilha leva à antiga caixa-d’água, que funcionava 
como reservatório de captação e distribuição de água para São 
José dos Campos.

Diferentemente de um parque 
urbano, a denominação 
“proteção integral” preconiza a 
conservação dos seus atributos 
naturais, ou seja, a preservação 
dos ecossistemas em estado 
natural com um mínimo de 
alterações, sendo permitidas 
apenas atividades voltadas à 
pesquisa científica, preservação, 
educação ambiental e turismo 
ecológico.

Atualmente o parque tem 
capacidade para receber 
a visitação monitorada 
de pequenos grupos, 
recepcionados com o apoio de 
voluntários do Grupo Suçuarana 
de Salvamento na Selva.
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Parque do Banhado
A criação do parque Municipal 
do Banhado se deu a partir da 
instituição da lei Municipal 
8.756, de 2012, que transformou 
parte da área em uma unidade 
de conservação de proteção 
integral, enquadrando-a 
nos critérios, normas de 
implantação e gestão definidas 
pelo Sistema nacional de 
Unidades de Conservação.

A concha do Banhado tem 5,1 
milhões de metros quadrados, 
mas inicialmente o núcleo 
da unidade de conservação e 
proteção integral foi delimitado 
em 1,515 milhão de metros 
quadrados.
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A área do município situa-se no Planalto 
Atlântico e inclui subdivisões naturais em zonas, 
determinadas por feições morfológicas distintas: 
Serra da Mantiqueira, Médio Vale do Paraíba e 
Planalto de Paraitinga.

A zona da Serra da Mantiqueira compreende a es-
carpa que limita o Vale do Paraíba, ao norte, com 
o Planalto Sul Mineiro. A passagem do planalto 
para o Vale do Paraíba ocorre de forma gradativa, 
de amplitudes maiores a menores, das formas de 
escarpas até os domínios de morros e colinas ou 
espigões isolados.

A zona do Médio Vale do Paraíba separa a 
Serra da Mantiqueira, ao norte, do Planalto de 
Paraitinga, ao sul. É uma faixa alongada de direção 
nordeste- sudoeste, com largura variando de 10 
a 20 quilômetros. Contém um domínio central de 
substrato sedimentar, que inclui a planície do Rio 
Paraíba do Sul. Predominam no geral colinas na 
forma de tabuleiros.

Na zona geomorfológica do Planalto de Paraitinga, 
os terrenos se nivelam ao redor de 700 metros. 
Neste domínio estão presentes áreas serranas, 
cuja principal feição paisagística é o chamado mar 
de morros, com variáveis que diminuem gradati-
vamente dos divisores de água para os vales prin-

Relevo

Geologia

Em São José dos Campos ocorre grande diver-
sidade de rochas. Estão presentes litologias do 
embasamento cristalino, atribuídas aos grupos 
Paraíba e Açungui (zonas da Serra da Mantiqueira 
ao Planalto de Paraitinga), na porção norte e no 
extremo sul do município. Sedimentos terciários 
do grupo Taubaté ocorrem ao centro-sul (zona do 
Médio Vale do Paraíba). Sedimentos aluvionares 
recentes são significativos ao longo das calhas dos 
rios Paraíba do Sul e Buquira, mais restritos junto 
às drenagens dos rios Jaguari, Comprido, Vidoca, 
Putins, Alambari, Pararangaba e da Divisa.

cipais, onde as serras dão lugar a morros e estes a 
morrotes e colinas.

Altitudes
A altitude varia de 550 metros, na planície aluvial 
do Rio Paraíba do Sul, a 2.082 metros, no Pico 
do Selado, ponto culminante situado em São 
Francisco Xavier, no norte do território de São 
José dos Campos. Na área urbana da sede do 
município, a média varia entre 550 e 690 metros 
acima do nível do mar.
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Hidrografia
Bacia do Rio Paraíba do Sul

A bacia do Rio Paraíba do Sul situa-se na 
região sudeste do Brasil. Ocupa área de 
aproximadamente 62.074 km², estendendo-se 
pelos estados de São Paulo (14.510 km²), Rio de 
Janeiro (26.851 km²) e Minas Gerais (20.713 km²). 
Abrange 184 municípios - 88 em Minas Gerais, 
57 no Rio de Janeiro e 39 em São Paulo. A área da 
bacia corresponde a 0,7% do território do país e 
6% da região sudeste. No Rio de Janeiro, a bacia 
abrange 63% da área total do estado. Em São Paulo 
são 5% e Minas Gerais apenas 4%. 

O Rio Paraíba do Sul resulta da confluência, próxi-
mo a Paraibuna, dos rios Paraibuna, cuja nascente 
é em Cunha, e Paraitinga, que nasce em Areias, 
ambos em São Paulo. A 1.800 metros de altitu-
de, percorre 1.150 quilômetros até desaguar no 
Oceano Atlântico, no norte fluminense, na Praia de 
Atafona, em São João da Barra.

Os principais usos da água na bacia são para abas-
tecimento, diluição de esgotos, irrigação e geração 
de energia hidroelétrica. Em menor escala, tam-
bém é utilizada para pesca, aquicultura, recreação 
e navegação.

A captação de água para abastecimento corres-
ponde a 64 mil litros por segundo (17 mil para 
abastecimento domiciliar da população residente 
na bacia, mais 47 mil para o abastecimento da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro). Para uso 
industrial a captação é estimada em 14 mil l/s, e 
para uso agrícola 30 mil l/s. 

São José dos Campos é o maior município da bacia 
hidrográfica do Paraíba do Sul. O rio atravessa 
transversalmente o município e apresenta na 
margem esquerda afluentes com maior volume de 
água que os do lado direito.

Entre os cursos da margem esquerda destacam-se 
os rios Jaguari e Buquira. Já os afluentes do lado 
oposto, se não apresentam grande volume de água, 
têm importância porque percorrem toda a malha 
urbana e constituem grande parte do sistema de 
drenagem do município. Os de maior destaque são 
os rios Comprido, Pararangaba e Alambari, além 
dos córregos Vidoca, Senhorinha e Cambuí.

Dentro da rica rede hidrográfica com nascentes no 
município, que é importante fonte para o abaste-

cimento da população e da pecuária, destaca-se 
o Rio do Peixe, afluente do Rio Jaguari, que tem 
extensa bacia hidrográfica percorrendo parte da 
região norte do município. As águas deste último 
contribuem para o reservatório do mesmo nome, 
essencial para regularizar a vazão do Rio Paraíba, 
produzir energia elétrica e também proporcionar 
lazer e favorecer o turismo na região.

Fonte: http://www.ceivap.org.br/usoagua.php, acessado em 
12/8/2015.

Usina Hidrelétrica Paraibuna
A Usina Hidrelétrica Paraibuna foi concluída em 1978 
e está localizada no município de mesmo nome.

A usina localizada no Rio Paraibuna e tem 
potência total instalada de 85 MW e duas 
unidades geradoras com turbinas tipo Francis. A 
área total do reservatório é de 224 km2, composta 
pelo reservatório de Paraibuna, que tem 177 km2, 
o qual é interligado ao reservatório de Paraitinga, 
com 47 km2.

As barragens de Paraibuna e Paraitinga, conclu-
ídas em 1977, estão entre as mais altas do Brasil, 
com 104 metros de altura.

A principal finalidade do reservatório da UHE 
Paraibuna é regular a vazão do Rio Paraíba do 
Sul, responsável pelo fornecimento de água para 
várias cidades do Vale do Paraíba e do Estado do 
Rio de Janeiro.

Os reservatórios da Usina Hidrelétrica Paraibuna 
e da Usina Hidrelétrica Jaguari são os principais 
reguladores das vazões do Rio Paraíba do Sul.

Usina Hidrelétrica Jaguari
A Usina Hidrelétrica Jaguari está localizada no Rio 
Jaguari, entre Jacareí e São José dos Campos. O 
acesso é pela Rodovia Presidente Dutra, km 165.
A potência instalada é de 27,6 MW, distribuída por 
duas unidades geradoras com turbinas Francis.
O reservatório tem 56 km2 de extensão. A princi-
pal finalidade é permitir o controle da vazão do 
Rio Paraíba do Sul, que é o fornecedor de água 
para várias cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Fonte: http://www.cesp.com.br/portalCesp/portal.nsf/V03.02/
Empresa_UsinaJaguari?OpenDocument&Menu=5%20-%20
menu_lateral@@002_004_006, acessado em 13/8/2015
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Unidades de paisagem: 
uma proposta para 
São José dos Campos
O conceito de paisagem com-
preende uma estrutura comple- 
xa constituída por elementos 
naturais, mas também por obras 
materiais e imateriais produzi-
das socialmente.

É possível dividir o município 
em unidades de paisagem – 
áreas que apresentam formas 
orgânicas, tamanhos distintos e 
delimitação definida em função 
da presença predominante de 
determinadas características, 
como relevo, fragmentos de 
mata nativa, grandes várzeas, 
áreas de interesse ecológico e  
paisagístico, concentração de 
indústrias, espaço aeroportuá- 
rio e ocupações urbanas des-
tinadas ao uso residencial, co-
mercial e de serviços, com bom 
padrão de urbanização ou não.

A partir da análise de mapas do 
zoneamento, uso e ocupação do 

solo de São José dos Campos, 
imagem aerofotogramétrica, 
mapas da paisagem física, geo-
técnica e de cobertura vegetal, 
além de visitas a campo, podem 
ser identificadas seis Unidades 
de paisagem (UP) distribuídas 
entre a zona rural e urbanizada 
do município.

mapa de  
unidades  
de paisagem
up 01
escarpas  
florestadas

up 02
montanhas  
florestadas

up 03
mares  
de morros  
florestados

up 04 
várzeas

up 05 
urbanizadas

up 06
morrotes  
florestados
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Escarpas florestadas
Situada no extremo norte do 
território, esta unidade de pai-
sagem identifica-se por conter 
densos fragmentos florestais 
e localizar-se em espaço que 
contém as maiores altitudes do 
território, variando entre 1.496 
e 2.021 metros. Também tem 
elevação súbita do solo, confe-
rindo ao local característica de 
penhasco ou encosta íngreme, 
dada a declividade, que varia de 
29 a 60 graus.

Montanhas florestadas
Situada abaixo das escarpas flo-
restadas e fazendo fronteira com 
Joanópolis e Monteiro Lobato, 
esta unidade, que se situa sobre 
formações geológicas elevadas, 
contém o núcleo urbano de São 
Francisco Xavier, que se desta-
ca pelo potencial turístico em 
razão da própria paisagem e do 
ambiente que o cerca. 

Mares de morros 
florestados
Considerada como a maior uni-
dade de paisagem do território, 
com altitudes que variam entre 
595 e 810 metros de altitude, os 
mares de morros florestados 
têm fortes atributos ambientais 
e paisagísticos, ainda que conte-
nham em seu interior unidades 
de paisagens urbanizadas. Nela 
situam-se grandes porções de 
fragmentos de mata, além de 
rico sistema hídrico, composto 
pela Represa do Jaguari.

Várzeas
Configurada pelas várzeas dos 
rios Jaguari e Paraíba do Sul, 
parte deste extenso vale que se 
apresenta em alguns momentos 
como um grande anfiteatro, se 
relaciona com a área urbaniza-
da, trazendo intensa valorização 
da paisagem e do ambiente para 
o cotidiano da cidade.

up 01 up 03 

Morrotes florestados
Situada no extremo sul do terri-
tório, esta unidade caracteriza-
-se por ter pequenas elevações 
de terreno com declives suaves 
cobertas com porções do Bioma 
Cerrado e possuir sistema 
hídrico relevante entremeado 
aos morrotes florestados.

up 06

up 02
up 04 

Urbanizadas 
Localizada na porção sul e assen-
tada sobre topografia predomi-
nantemente plana, com baixas 
altitudes, que podem alcançar 
até 595 metros, esta unidade 
caracteriza-se por conter uma 
urbanização principalmente 
horizontal, compacta, tentacular 
e linear, que se estende de leste 
a oeste. Entre todas as unidades 
de paisagem, esta é a que tem 
maiores inserções sobre as ou-
tras, uma vez que a encontramos 
dentro das unidades Montanhas 
Florestadas, Morros Florestados, 
Várzeas e Morrotes Florestados. 

up 05 
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Arborização 
urbana
São José dos Campos tem cerca 
de 120 mil árvores localizadas 
na área urbana do município. A 
Prefeitura faz o plantio e a con-
servação em ruas e áreas verdes 
públicas, além de fiscalizar e 
combater a supressão ilegal. A 
cidade foi a primeira da região a 
adotar diagnósticos por ima-
gens na análise das condições 
de sanidade das espécies arbó-
reas. O equipamento pode iden-
tificar com exatidão e rapidez o 
grau de comprometimento e as 
lesões do tronco e das raízes.

Programas ambientais

Espécies arbóreas  
preservadas
Palmeiras-imperiais
Decreto Municipal 6412,   
de 8 de julho de 1988,   
imunidade de corte.

Lei Municipal 3875, de 
24 de setembro de 1990,  
obrigatoriedade de reposição.
Localização:    
Avenida Dr. João Guilhermino  
Decreto Municipal 7.668, de 5 de 
junho de 1992

Localização: Praça Synésio 
Martins, Jardim Esplanada

Decreto Municipal 9.915, de 4 de 
abril de 2000
Localização: Tecelagem 
Parahyba e Fazenda Santana  
do Rio Abaixo

Figueiras 
Decreto 7668, de 5 de junho de 
1992
Localização: Praça Cônego Lima, 
Praça Dr. Manuel de Abreu, 
Praça São João Bosco

Decreto 8.259, de 10 de 
dezembro de 1993 
Localização: Praça Pedro Rachid

Decreto 9.856, de 11 de janeiro 
de 2000 
Localização: Praça João Mendes

Decreto 9.453, de 14 de abril de 
1998 
Localização: Praça Israel Amaral

Tipuana 

Decreto 9.856, de 11 de janeiro 
de 2000 
Localização:    
Praça Maurício Cury

Pau-brasil 
Decreto 8.259, de 10 de 
dezembro de 1993
Localização: Escola Municipal 
Melvin Jones, Jardim São Dimas

Macacarecuia ou  
abricó-de-macaco
Decreto 9.337, de 3 de dezembro 
de 1997
Localização: 
Praça Synésio Martins, Jardim  
Esplanada

Angico 
Decreto 9.453, de 14 de abril de 
1998
Localização: 
Avenida Adhemar de Barros

Guapuruvu
Decreto 9.453/98, de 14 de abril 
de 1998 
Localização: 
Praça Elza Ferreira Rahal

Seafórtia 
Decreto 9.915, de 4 de abril de 
2000 
Localização: Tecelagem 
Parahyba e Fazenda Santana  
do Rio Abaixo

Paineira-rosa
Decreto 13.010, de 26 de março 
de 2008
Localização: Jardim das Flores, 
Eugênio de Melo

Macaúba 
Decreto 9.915, de 4 de abril de 
2000 
Localização: Tecelagem 
Parahyba e Fazenda Santana  
do Rio Abaixo
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Recuperação das  
nascentes urbanas
O programa Revitalização de 
Nascentes vem atuando na re-
cuperação de 33 nascentes de-
gradadas no ambiente urbano. 
Cada uma dessas áreas recebeu 
o plantio de aproximadamente 
1.350 mudas de árvores nativas, 
recompondo cerca de 230 mil 
m² de mata ciliar.

Em boa parte das nascentes já 
pode ser observada a mudança 
da paisagem com a vegetação 
reestabelecida. Mas o processo 
de revitalização é delicado, len-
to e enfrenta muitos desafios, 
pois as nascentes inseridas no 
ambiente urbano estão vulne-
ráveis a atos de degradação, 
como o depósito irregular de 
lixo e entulho, a depredação das 
espécies e as queimadas, entre 
outras interferências.

Jequitibá 
Decreto  8.259, de 10 de 
dezembro de 1993

Localização: 
Estrada Velha Rio-São Paulo, 
perto da divisa de São José dos 
Campos com Caçapava

Jacarandá
Decreto 10.608, de 24 de abril  
de 2002

Localização: três espécies arbóre-
as Jacarandá - Paulista (Macha-
erium villosum) e um Jacarandá 
Mimoso (Jacaranda mimosaefo-
lia), localizadas na Praça Benedi-
ta Nery, Eugênio de Melo 

Paineira-rosa
Decreto 13.010, de 26 de março 
de 2008

Localização: Jardim das Flores, 
Eugênio de Melo

Paineira 
Decreto 9.453, de 14 de abril  
de 1998 
Localização: Rua Rubião Junior

Guapuruvu
Decreto 14.646, de 11 de julho de 
2011
Localização: Igreja Jesus Cristo 
dos Últimos Dias (Avenida 
Benedito Domingues de Oliveira, 
77, Morumbi).

Árvore-da-chuva
Decreto 14.878, de 10 de 
fevereiro de 2012
Localização: Parque da Cidade 
(Avenida Olivo Gomes, 100, 
Santana), próximo ao Centro 
de Estudos e Formação de 
Educadores (CEFE)

Fonte: http://fccr.org.br/index.php/ 
comphac-sp-27657/136-arboreas-preservadas, 
acessado em 19/8/2015.
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Dinâmica populacional
São José dos Campos atingiu em 2010 a população 
de 629.921 habitantes, segundo dados do Censo 
Demográfico realizado pelo IBGE naquele ano.
Observando os dados sobre a evolução da popu-
lação do município, nota-se que o crescimento 
populacional intensifica-se a partir da década de 
50. Naquele período, a população aumentava a 
uma taxa anual média de 5,64%, enquanto o país e 
o estado cresciam em torno de 3% ao ano.

Este crescimento acelerou-se nas duas décadas 
seguintes, atingindo o pico de 6,84% entre os anos 
70 e 80, quando o país apresentava a taxa de 2,51% 
e o estado não chegava a 3,5%. A população do mu-
nicípio praticamente duplicou. Porém, a partir dos 
anos 80, a taxa de crescimento joseense passou a 

 Fonte: IBGE – censos demográficos e Secretaria 
de Planejamento Urbano - SPU - PMSJC

Aspectos demográficos

declinar, aproximando-se gradativamente daque-
las apresentadas pelo Brasil e por São Paulo.

Se os incrementos populacionais ocorridos 
ao longo daqueles anos foram realmente 
excepcionais, mesmo com a taxa de crescimento 
reduzida registrada entre os dois últimos 
censos demográficos (2000 e 2010), o aumento 
populacional absoluto registrado nesse intervalo 
mais recente – superando a marca de 90 mil 
pessoas – foi bastante expressivo.

Já as variações mais recentes ocorridas na 
composição das populações rural e urbana 
relacionam-se com as sucessivas modificações na 
legislação municipal referente à delimitação dos 
respectivos perímetros das macrozonas.
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Evolução populacional do Município de  
São José dos Campos 1940-2010

Participação da população de São José dos Campos no conjunto da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e do estado de São Paulo.

Mesmo com o crescimento 
populacional menos acentuado 
no município observado nas 
últimas décadas, São José dos 
Campos vem aumentando 
a participação no total da 

688.597
Estimativa populacional de São 
José dos Campos para 2015 (IBGE)

 População Incremento populacional POPULAção população
 total entre censos Urbana rural

 36.279 Entre 1920 e 1940* / 5.598 14.474 21.805

 44.804 Entre 1940 e 1950 / 8.525 26.600 18.204

 77.533 Entre 1950 e 1960 / 32.729 56.882 20.651

 148.332 Entre 1960 e 1970 / 70.799 132.482 15.850

 287.513 Entre 1970 e 1980 / 139.181 276.901 10.612

 442.370 Entre 1980 e 1991 / 154.857 425.515 16.855

 539.313 Entre 1991 e 2000 / 96.943 532.717 6.596

 629.921 Entre 2000 e 2010 / 90.608 615.022 14.899**

Fontes: IBGE e Secretaria de Planejamento Urbano - PMSJC.
* Não houve censo em 1930: o censo anterior, em 1920, registrou 30.681 pessoas residentes.
** População rural com base na Lei Complementar Municipal 428/2010 (estimativa da 
Secretaria de Planejamento Urbano e IPPLAN).

Censos

1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2010

população do estado (1,52% 
dos moradores) e no conjunto 
dos municípios que integram 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(27,81%).

 População absoluta POPULAção relativa %

 são josé  região metropolitana estado de
 dos campos  do vale paraíba e  são paulo
    litoral norte

 287.513  23,54 1,15 

 442.370  26,78 1,40 

 539.313  27,07 1,46 

 629.921  27,81 1,52 

Fontes: IBGE e Secretaria de Planejamento Urbano - PMSJC.

ano

1980

1991

2000

2010
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Vetores de crescimento   
nas regiões urbanas
O aumento de população verificado no último 
período intercensitário, quando distribuído entre 
os distritos que compõem administrativamente 
o município, aponta São Francisco Xavier com a 
maior taxa de crescimento, sendo que este au-
mento populacional repartiu-se equitativamente 
entre o perímetro urbano e a área rural.

Já nas regiões urbanas do município, as taxas de 
crescimento registradas variam entre 0,20%, na 
região central, e 4,99%, na região oeste. 

Com 18,6 km2 e uma população de 72.115 resi-
dentes, de acordo com o censo de 2010, a região 
centro apresentou a menor taxa de crescimento 
populacional dentre as regiões da cidade. Ao 
longo da última década, o aumento populacional 
em seu território concentrou-se basicamente na 
área do bairro Jardim Esplanada II, notadamente 
ao longo da Avenida Eduardo Cury.

Ocupando 134,69 km2, a região Leste registrou 
uma taxa de crescimento ligeiramente acima da 
média da cidade. Nesta região, que atingiu em 
2010 uma população de 160.990 pessoas, o cresci-
mento ocorreu de forma dispersa. Os principais 
incrementos de população localizaram-se na área 
formada pelos bairros Jardim São José, Jardim 
Santa Inês 3, Jardim Coqueiro e conjuntos habita-
cionais São José e Frei Galvão. O setor dos bairros 
Galo Branco, Armando Righi, Ribeira e Mantiquei-
ra também assinalou um incremento de popula-
ção importante. Vale destacar ainda o aumento 
ocorrido na área dos bairros Jardim Mariana 2, 
Vila Monterey e Jardim Helena, todos implanta-
dos ao longo do período 2000-2010, onde também 

Fonte: IBGE e estimativas  
da Secretaria de Planejamento 
Urbano e IPPLAN

principais 
vetores de 
crescimento

Faixas de aumento 
das pessoas 
residentes 
2000 - 2010

2400 - 3328

3329 - 5918

5919 - 8892
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se localizam os loteamentos irregulares Santa 
Cecília e Maravilhas do Cajuru.

A região sudeste, que tem um território de 35,66 
km2, também apresentou crescimento um pouco 
acima da média geral do município. Este cresci-
mento concentrou-se basicamente no setor do 
Putim, notadamente onde estão os bairros Jardim 
Santa Luzia, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa 
Júlia, contribuindo para que a região atingisse 
45.800 moradores.

Maior região da cidade em termos populacionais, 
a região sul registrou uma taxa de crescimento 
semelhante à média da cidade. Porém, por causa da 
elevada população – 233.536 habitantes em 2010 –, 
mesmo taxas menores de crescimento implicam 
importantes incrementos de pessoas residentes. O 
crescimento neste território, que ocupa 56,51 km2, 
também se deu de maneira esparsa, com maior 
destaque – em termos de aumento absoluto – para 
o setor dos loteamentos Jardim Sul, Bosque dos 
Ipês e Residencial Gazzo. Outras áreas que mos-
traram crescimento expressivo foram o Floradas 
de São José e o espaço que agrupa loteamentos do 
extremo sul da região, como o Jardim República, o 
Nova República e o Vila das Flores.

O crescimento populacional ocorrido na região 
norte situou-se bem abaixo da média da cidade. 

Com 63,73 km2 e 59.800 moradores, segundo 
o último censo demográfico, este território de 
topografia bastante acidentada incorporou 
apenas cerca de 4.600 habitantes entre 2000 e 
2010, localizando-se no conjunto formado pelos 
bairros Caetê, Vila Unidos e pelos loteamentos 
irregulares Chácara Oliveiras e Chácara Miranda 
o espaço de maior vitalidade em termos de 
aumento de população.

A pequena área urbana do distrito de São Francis-
co Xavier (1,02 km2), onde o último levantamento 
censitário contou 1.342 moradores, compõe uma 
região com elevada taxa de crescimento, ainda 
que, nesse caso, o incremento populacional não 
tenha sido vultoso.

A região oeste exibiu a maior taxa de crescimento 
entre todas as regiões no último período 
intercensitário. Com a extensão de 44,01 km2 e 
41.163 residentes em 2010, essa região abrigou 
dois dos principais vetores de crescimento da 
cidade na última década. O setor que reúne o 
Parque Residencial Aquarius, Jardim Altos do 
Esplanada e Jardim Cassiano Ricardo apresentou 
um incremento populacional de quase nove mil 
pessoas. Na área do Urbanova, ocorreu também 
um crescimento intenso, havendo praticamente 
triplicado o número de domicílios. 

taxa de  
crescimento  
geométrico
regiões urbanas 
2000 - 2010 
(%)

centro

Fonte: IBGE e estimativas da 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e IPPLAN
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Estrutura etária e    
tendências demográficas
O conhecimento da estrutura etária de uma popu-
lação traz informações essenciais para a elabora-
ção de políticas públicas em todas as áreas.

O declínio nos níveis de mortalidade, assim como 
a diminuição da fecundidade, são mudanças que 
vêm trazendo impactos significativos sobre a 
distribuição por idade da população brasileira. E 
São José dos Campos acompanha as tendências 
demográficas do país.

Alguns aspectos importantes da constituição etá- 
ria da população de São José dos Campos e a con-
sequente evolução na última década são revela-
dos por meio da observação das pirâmides etárias 
de 2000 e 2010.

É possível notar uma mudança na forma dessas 
pirâmides, que em 2010 apresenta uma base mais 
estreita e a cúspide alargada. Esta mudança na 
forma reflete as alterações ocorridas na popula-
ção nesse período, entre as quais se destacam a 
diminuição relativa da população até 14 anos e o 
aumento percentual das faixas de idade que ficam 
no alto da pirâmide. É este o processo denomina-
do “envelhecimento populacional”.

No que se refere à população infantil, existe uma 
expressiva diminuição relativa desse segmento 
etário numa comparação entre os dados de 2000 e 
2010. Em 2000 a população até 14 anos representa-
va 27,5% da população total. Já em 2010 essa faixa 
etária passou a constituir 21,8% do total. 

Com relação à população idosa, constituída, 
de acordo com o Estatuto do Idoso, pelo grupo 

de 60 anos e mais, observa-se o aumento da 
participação no conjunto da população de São 
José dos Campos, que passou de 6,6%, em 2000, 
para 9,8%, em 2010. A tendência é de aumento 
ainda maior desse contingente à medida que 
ingressam nessa faixa etária os nascidos nas 
décadas de 50 e 60, períodos marcados pelas altas 
taxas de fecundidade no país.

A pirâmide de 2030 apresenta o resultado de estu-
dos realizados pela Fundação SEADE, com o obje-
tivo de estabelecer cenários demográficos futuros 
para os municípios paulistas. Estas projeções 
indicam que em 2030 o segmento idoso deverá 
corresponder a cerca de 20% da população de São 
José dos Campos, enquanto que o grupo etário até 
14 anos representará apenas 17%. 

A razão de dependência é também um impor-
tante indicador da transformação da estrutura 
etária. Ela se refere ao percentual formado pelo 
somatório da população com menos de 15 anos e 
da população com 65 anos ou mais em relação à 
população entre 15 e 64 anos, considerado o grupo 
potencialmente ativo sob o ponto de vista econô-
mico. Entre 2000 e 2010, a razão de depen-
dência do município passou de 49,9% para 38,9%. 
Isso significa que menos pessoas dependem do 
grupo populacional em atividade produtiva, o que 
constitui uma oportunidade demográfica interes-
sante, considerando-se, é claro, que a economia 
absorva no mercado de trabalho o segmento 
potencialmente ativo.
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Evolução  
do perfil  
populacional  
de São José  
dos Campos
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Adequação das moradias 
Em seus estudos, o IBGE considera como “adequa-
das” as moradias que têm simultaneamente rede 
geral de abastecimento de água, rede geral de  
esgoto e coleta de lixo. São “semiadequadas” aque-
las que não atendem a uma das características 
de adequação e “inadequadas” aquelas que não 
apresentam mais de uma.

Habitação

De acordo com essa classificação, considerando-
se todos os domicílios de São José dos Campos, 
79% deles enquadram-se como adequados e 
menos de cem domicílios são considerados 
“inadequados”.

Existência de bens duráveis 
nos domicílios joseenses
O consumo de bens duráveis é um indicador de 
conforto dos domicílios e do padrão de vida dos 
moradores.

Segundo o censo de 2010, o telefone celular está 
praticamente universalizado nos lares joseenses. 
O microcomputador aparece em percentual bem 

superior ao encontrado no país e no estado. O 
acesso à internet foi registrado em mais da me-
tade das residências locais. Também ocorre com 
maior frequência que no estado e no país a pre-
sença de automóveis nos domicílios da cidade.

adequação das são josé dos estado de brasil (%)
moradias campos  (%) São paulo (%)

Adequadas 78,91 73,11 52,46 

Semiadequadas 21,05 26,71 45,45 

Inadequadas 0,05 0,18 2,09

Fonte: IBGE Censo 2010

Fonte: IBGE Censo 2010

bens duráveis
existentes são josé dos estado de brasil (%) 
nos domicílios campos  (%) são paulo (%)

telefone celular 90,86 87,52 83,20 

microcomputador 62,04 53,01 38,31 

microcomputador com 
acesso à internet  51,60 44,58 30,73

automóvel para 
uso particular 65,37 55,62 39,50 
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programas habitacionais
Os programas habitacionais em São José 
dos Campos são realizados em parceria 
com os governos federal e estadual, 
organismos internacionais de financiamento 
e concessionárias de serviços públicos. Os 
programas têm por objetivo atender à demanda 
por moradias de interesse social no âmbito 
do município e são proporcionados a todos os 
munícipes regularmente inscritos e habilitados.

Os inscritos integram a chamada demanda geral 
cadastrada, que é classificada por pontuação a 
partir de critérios como tempo de residência no 
município, renda familiar, tempo de inscrição, 
número de dependentes legais e filhos menores, 
dependendo do programa. Em agosto de 2015 in-
tegravam a demanda cerca de 18.600 munícipes.

Também são atendidos pelos programas os 
casos de imperativa necessidade de remoção de 
munícipes instalados em áreas impróprias e que 
estejam sob risco iminente.

Regularização fundiária
As dificuldades no acesso à terra, combinadas à 
fraca política habitacional para a população de 
baixa renda no passado, produziram um número 
elevado de loteamentos clandestinos dissemi-
nados em várias regiões da cidade, porém com 
maior concentração nas regiões leste e norte.

Essa situação levou à criação de uma área especí-
fica na estrutura administrativa da Prefeitura de 
São José dos Campos para planejar, coordenar e 
executar a política fundiária do município.

A regularização fundiária é um processo com-
plexo, que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais com a finalidade de integrar 
assentamentos clandestinos ou irregulares ao 
contexto legal da cidade e garantir o direito social 
à moradia dos ocupantes.

Como resultado, até agosto de 2015, foram dis- 
tribuídos títulos de posse para 2.742 
propriedades em 14 bairros, beneficiando quase 
11 mil moradores.

O conceito de desenvolvimento humano e o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foram 
apresentados em 1990, no primeiro Relatório 
de Desenvolvimento Humano do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
idealizado pelos economistas Mahbub ul Haq e 
Amartya Sen. Este indicador surgiu como alter-
nativa ao Produto Interno Bruto (PIB), critério até 
então utilizado para medir o desenvolvimento dos 
países, que se restringia, porém, a indicar o cresci-
mento econômico.

Por meio do IDH, é possível medir três dimensões 
consideradas fundamentais para que o conceito 
de desenvolvimento – de um país, de um municí-
pio ou de uma localidade – apresente realmente 
uma expressão humana: a saúde (possibilidade 
de levar uma vida longa e saudável), a educação 
(acesso ao conhecimento) e a renda (padrão de 
vida digno).

O PNUD, a Fundação João Pinheiro e o Instituto de 
Pesquisa Econômica (IPEA) vêm utilizando essa 
metodologia desde 1998 para calcular o IDHM dos 
5.565 municípios brasileiros. O Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal (IDHM) é uma 
adaptação do IDH para nossa realidade, utilizando 
as mesmas três dimensões – saúde, educação e 
renda –, embora com pequenos ajustes nas variá-
veis utilizadas. 

Os censos demográficos realizados pelo IBGE são 
a base de dados para o cálculo do IDHM, que inclui 
os seguintes indicadores.

Saúde: expectativa de vida ao nascer

Educação: escolaridade da população adulta e 
fluxo escolar da população jovem

Renda: renda municipal per capita

O IDHM varia entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor 
máximo), subdividido em faixas. É possível medir 
o IDHM de cada uma das dimensões: saúde, 
educação e renda.

Desenvolvimento  
humano
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Faixas do 
desenvolvimento 
humano municipal
IDHM entre 0 e 0,499: muito 
baixo desenvolvimento humano

IDHM entre 0,500 e 0,599: 
baixo desenvolvimento humano 

IDHM entre 0,600 e 0,699:  
médio desenvolvimento humano

IDHM entre 0,700 e 0,799:  
alto desenvolvimento humano 

IDHM entre 0,800 e 1: muito 
alto desenvolvimento humano

O IDHM de São 
José dos Campos
De acordo com o estudo, o Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) de São José dos Campos 
em 2010 é de 0,807, o que 
situa o município no nível de 
desenvolvimento humano muito 
alto (IDHM entre 0,800 e 1).  
A dimensão que mais contribui 
para 0 IDHM do município é 
Longevidade, com índice de 
0,855, seguida de renda, com 
índice de 0,804, e de educação, 
com índice de 0,764. 

São José dos Campos ocupa a 
24ª posição no ranking do IDHM, 
considerando-se todos os muni-
cípios brasileiros, e a 12ª, entre 
os municípios paulistas.

São José  
dos Campos (2010)

IDHM  0,807
IDHM EDUCAÇÃO  0,764
IDHM LONGEVIDADE  0,855

IDHM RENDA  0,804
Fonte: PNUD, IPEA e Fundação João 
Pinheiro.

As Unidades de Desenvolvimento  
Humano (UDH)
Recentemente, o PNUD, a Fundação João Pinheiro e o IPEA apresenta-
ram no estudo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil uma nova 
unidade de análise para o cálculo do indicador de desenvolvimento 
humano, que considera recortes territoriais contidos no interior dos 
municípios: são as unidades de desenvolvimento urbano (UDH), cons-
tituídas por bairros ou agrupamentos de bairros e loteamentos.

A partir da publicação do atlas, foi possível conhecer o nível de desen- 
volvimento humano ou o IDHM alcançado por essas áreas, que em 
geral receberam como denominação o nome de algum bairro ou lo- 
teamento que torne mais fácil o reconhecimento. No entanto, é 
importante observar que geralmente as UDH contêm mais de um 
bairro ou loteamento.

No caso de São José dos Campos, foram identificadas no interior do 
território 67 unidades de desenvolvimento humano (UDH) e calcula-
do, para cada uma delas, o respectivo IDHM. Segundo a metodologia 
utilizada, o nível de desenvolvimento humano (IDH) no território do 
município varia entre médio e muito alto.

Nome da UDH IDHM

1  APA do Banhado 0,633
2  Aquarius 0,952
3  Urbanova 0,932
4  Vila Adyana 0,932
5 Jardim Santos Dummont 0,694
6  CTA 0,913
7  Floradas 0,913
8  Rural Norte 0,665
9  Altos de Santana 0,761
10  Sertãozinho 0,751
11  APA do banhado - Leste  0,694
12  Eugênio de Melo 0,775
13  Galo Branco 0,751
14  Jardim das Flores 0,844
15  APA do Banhado - Limoeiro  0,665
16  Rhodia 0,751
17  Santana 0,825
18  Vila Rossi 0,879
19 Jardim Bela Vista 0,879
20  Estação Ferroviária 0,694
21  Vila Industrial: Conjuntos 0,844
22 Vila Industrial 0,803
23  Jardim Paulista 0,831
24  Jardim Jussara 0,775
25  Jardim das Indústrias 0,879
26  Vista Verde 0,879
27  Jardim Motorama 0,831
28  Bosque dos Eucaliptos 0,913
29  Bosque dos Ipês 0,844
30  Jardim América 0,879
31  Parque Novo  0,913
32  Bom Retiro 0,694
33  Pousada do Vale 0,694
34  Campo dos Alemães 0,709

Nome da UDH IDHM

35 Rio comprido 0,694
36 Rural Sul 0,694
37 cidade jardim 0,844
38 parque interlagos 0,760
39 jardim santa inês 0,747
40 novo horizonte 0,760
41 residencial ana maria 0,844
42 serrote 0,694
43 jardim da granja 0,775
44 campos de são josé 0,741
45 putim 0,741
46 bosque dos eucaliptos: sesi 0,831
47 vila são bento 0,775
48 parque industrial 0,831
49 jardim satélite 0,775
50 vale dos sol 0,825
51 morumbi 0,800
52 chácaras reunidas 0,751
53 centro 0,825
54 bairro dos freitas 0,633
55 parque da cidade 0,775
56 conjunto habitacional são josé 0,633
57 bell park 0,879
58 sítio bom jesus 0,633
59 pinheirinho 0,633
60 vargem grande 0,694
61 vila progresso 0,751
62 jardim diamante 0,775
63 torrão de ouro 0,844
64 vila ema 0,952
65 jardim esplanada 0,932
66 pararangaba 0,775
67 são francisco xavier 0,747
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desenvolvimento  
humano em são josé 
dos campos
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desenvolvimento humano - IDHM

baixo

médio

alto

muito alto
67

8

10

54

60

9

3

16

17

18

1

65

15

25

2

64
4

19
53

20

235
61 21

22

14

12

13

39

66 56

32

40

33

42

36

27
26 41

44

43

45

58
57647

7

49

3048

31

50

52

59

51
29 46

34

38

28

35

37

63

62
24

55

11

caracterização da população

Fonte: PNUD, IPEA e 
Fundação João Pinheiro.

são josé em dados  /  57



60  Economia, ciência e  
 tecnologia 
60  Parque Tecnológico
62  CECOMPI
64  Desenvolvimento rural
65  Indicadores econômicos
65  Finanças públicas
65  Evolução do PIB
65  Estabelecimentos e empregos  
 por setor econômico

58   /  são josé em dados



Economia 5
são josé em dados  /  59



Sede do maior polo aeroespacial da América 
Latina, São José dos Campos reúne empresas de 
alta tecnologia e importantes centros de pesquisa 
e de ensino. 

A cidade é a única a ter em seu Parque Tecnoló- 
gico as três maiores fabricantes de aviões do 
mundo: Embraer, Boeing e Airbus. Dono do 
oitavo PIB de São Paulo e do 19º do Brasil, o mu-
nicípio é o quinto maior exportador do país. Em 
2014, enviou para o exterior US$ 4,6 bilhões em 
produtos, principalmente aviões e equipamentos 
aeronáuticos. Já em 2015 esse valor chegou a 
U$$ 2,5 bilhões, considerando-se apenas o perío-
do de janeiro a julho.

Pesos pesados de outros setores também estão 
aqui: General Motors (automotivo), Petrobras 
(óleo e gás), Ericsson (telecomunicações), Jo-
hnson & Johnson (farmacêutica) e Panasonic 
(eletroeletrônicos).

São José dos Campos também conta com a 
presença de conceituadas instituições de 
ensino, como o ITA (Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica), a UNIFESP (Universidade Federal 
de São Paulo), a UNESP (Universidade Estadual 
Paulista) e a FATEC (Faculdade de Tecnologia do 
Estado de São Paulo). 

Com localização estratégica no eixo Rio-São Paulo 
e mão-de-obra qualificada, a cidade oferece um 
ambiente empresarial adequado e condições favo-
ráveis ao estabelecimento de iniciativas ousadas 
em diversos segmentos produtivos. São José dos 
Campos é servida por rodovias que estão entre as 
principais do país. As rodovias Presidente Dutra, 
Carvalho Pinto e Tamoios, recentemente duplica-
da, formam uma malha viária que permite o ágil 
deslocamento de pessoas e produtos.

Ampliado e reformado em 2014, o aeroporto 
possibilita o escoamento de cargas e potencializa 
o turismo. O terminal pode receber até 600 mil 
passageiros por ano. Os portos de Santos e São 
Sebastião, dois dos maiores do país, estão a menos 
de 200 quilômetros da cidade.

parque Tecnológico de  
São José dos Campos
O Parque Tecnológico de São José dos Campos 
vem crescendo de forma importante nos últimos 
anos e é um dos mais destacados centros de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil. 
Ao fomentar o nascimento e desenvolvimento de 
empresas inovadoras, além de fazer a conexão 
com importantes instituições de ensino e pesqui-
sa, o parque se tornou referência em nível nacio-
nal e vem ganhando destaque no exterior. 

Idealizado pela Prefeitura de São José dos Cam-
pos e viabilizado com recursos dos governos 
municipal, estadual e federal, o Parque Tecnoló-
gico foi instituído em 2009 e passou a integrar o 
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Hoje 
abriga, em mais de 51 mil metros quadrados de 
área construída, cerca de 4,2 mil estudantes e 
mais de 1,3 mil funcionários e empresários.

Nos últimos cinco anos, o parque recebeu cerca 
de R$ 1,9 bilhão de investimentos públicos e 
privados. Três centros empresariais funcionam 
no local. Em dois deles estão instaladas 44 
empresas de pequeno e médio porte. No outro, 
há laboratórios de empresas de grande porte e 
instituições de pesquisa. 

Atualmente, está em fase de construção o quarto 
centro empresarial, cujas obras deverão estar 
concluídas em 2017. 

O parque ocupa importante posição estratégica 
no desenvolvimento das relações de ciência e 
tecnologia do país, despertando o interesse e 
gerando parcerias. 

Centros de desenvolvimento
O Parque Tecnológico abriga quatro universida-
des, 12 grandes empresas e instituições de pesqui-
sa e desenvolvimento, dois laboratórios e dispõe 
de estrutura para realização de eventos.

Para promover a interação entre todos esses agen-
tes, o local dispõe de cinco centros de desenvolvi-
mento tecnológico, divididos por áreas: aeronáuti-
ca, saúde, água e saneamento ambiental, tecnologia 
da informação e comunicação, construção civil. 

Economia, ciência e  
tecnologia
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Centro empresarial 1: 23 micros, pequenas e  
médias empresas

Centro empresarial 2: 21 micros, pequenas e  
médias empresas

Centro empresarial 3: 7 grandes empresas

Centro empresarial 4 (em fase de ampliação):  
1 instituição

Pessoas
Nas empresas: 871 empresários e empregados

Nas universidades: 4.220 alunos e 406 funcioná-
rios (corpo docente e técnico-administrativo)

Na gestão do parque: 90 profissionais

Investimento (2009 - 2014)
Total: R$ 1,89 bilhão

Público: R$ 453,68 milhões

Privado: R$ 1,43 bilhão

Nesses centros de pesquisa são criadas condi-
ções para inovação tecnológica, desenvolvimento 
de produtos e qualificação de mão de obra. Eles 
também são decisivos para o crescimento das 
micro e pequenas empresas, com ambiente de 
networking, constante formação e incentivo para 
a ampliação da cadeia de produção para atender 
novas e maiores demandas.

Estrutura
Área do núcleo: 188 mil m², sendo 51 mil m² de área 
construída

ZEPTEC (Zona Especial do Parque Tecnológico): 
25 milhões de m²

Auditórios para eventos: 4

Salas multiuso: 3

Vagas de estacionamento: 830

Grandes empresas e instituições de pesquisa: 12

Universidades: 4 (FATEC, UNESP, UNIFESP,  
Unicastelo)
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CECOMpI
O CECOMPI (Centro para a Competitividade e 
Inovação) é uma organização de sociedade civil 
sem fins lucrativos, reconhecida como organiza-
ção social (OS) pela Prefeitura. Iniciou as ativida-
des em 2003 e tem atualmente várias frentes de 
trabalho: os Arranjos Produtivos Locais Aeroes-
pacial e Defesa e de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, o Programa Municipal de Incubado-
ras, o Escritório de Negócios e o Programa Gale-
rias do Empreendedor. 

O objetivo do centro é criar soluções que estimu-
lem redes de cooperação no âmbito do sistema 
de inovação, por meio da promoção ou gestão de 
projetos e pesquisas, bem como realizar ações que 
envolvam os diversos agentes, contribuindo para a 
intensificação da cooperação entre instituições de 
ensino, pesquisa e desenvolvimento com o sistema 
produtivo, acelerando o processo de inovação de 
forma constante e com parceiros estratégicos.

Arranjos Produtivos Locais (APLs)
O CECOMPI é referência no Brasil em criação 
de APLs, que reúnem empresas de uma mesma 
especialização produtiva, como Tecnologia da 
Informação ou Aeroespacial e Defesa, em um 
grupo que mantém vínculos de articulação, 
interação, cooperação e aprendizado entre si 
e com agentes externos, como universidades e 
instituições de pesquisa. 

O APL de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção do CECOMPI, conhecido como TIC Vale, é um 
deles. Reúne 64 empresas e empresas-âncoras, 
como a Módulo Security e a Imagem.

Entre os objetivos do TIC Vale, estão a implanta-
ção de melhores práticas em gestão administrati-
va e de pessoas para sustentar o crescimento das 
empresas. Esse APL também preza pelo desenvol-
vimento da capacidade competitiva dos provedo-
res de serviços e produtos de TI associados, com 
foco na qualidade e competitividade contidas nos 
produtos e serviços a ser entregues aos clientes.

O APL Aeroespacial e Defesa, denominado 
Brazilian Aeroespace Cluster, é gerenciado pelo 

CECOMPI e tem reconhecimento nacional e 
internacional. São José dos Campos se destaca 
no cenário aeroespacial por reunir grande parte 
da cadeia produtiva do Brasil. Estão instaladas 
na cidade mais de 100 empresas dos setores 
Aeronáutico, Espacial e Defesa, entre elas 
algumas das maiores do país, como Embraer, 
Avibrás, Odebrecht Defesa e Tecnologia, além 
de empresas de médio porte: Akaer, Novaer, 
Visiona, Atech e Compsys.

O CECOMPI, em parceria com a Prefeitura de 
São José dos Campos, o Sebrae, a ABDI (Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial), APEX 
(Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos), o DCTA (Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial), IFI (Instituto 
de Fomento e Coordenação Industrial) e a ANAC 
(Agência Nacional de Aviação Civil), entre outros 
órgãos e instituições, desenvolve e coordena 
programas que atuam na geração de oportunidade 
para novos negócios e capacitação de empresas 
para fomentar a competitividade, a inovação e o 
crescimento sustentado da cadeia produtiva aero-
espacial no país.
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Programa Municipal de Incubadoras 
Hoje, em São José dos Campos, funcionam quatro 
incubadoras de base tecnológica que integram o 
Programa Municipal de Incubadoras, coordenado 
pela Prefeitura e administrado pelo CECOMPI: a 
INCUBAERO (Incubadora de Base Tecnológica 
Aeronáutica), localizada no Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA); a 
Incubadora da Revap, instalada na refinaria da 
Petrobras; a Incubadora da Univap, no Parque 
Tecnológico da Universidade; e a Incubadora de 
Negócios do CECOMPI, única das quatro a ofe-
recer a possibilidade de pré-incubação, fase que 
antecede a constituição da empresa.

Este programa tem como objetivo integrar iniciati-
vas e fomentar processos que levem à inovação, 
capacitação e competitividade, geração de rique-
za, emprego e renda, com a utilização de poten-
cialidades regionais, consolidando um ambiente 
de excelência para a geração de negócios de 
interesse estratégico para a cidade. Cada empresa 
selecionada pode desenvolver projetos dentro das 
incubadoras por até três anos. Constantemente, 
são abertos processos seletivos para a admissão 
de mais empresas ou projetos, divulgados no site 
do CECOMPI: www.CECOMPI.org.br.

Escritório de Negócios
O Escritório de Negócios nasceu para contribuir 
com a melhoria dos processos de gestão das 
empresas atendidas nas frentes de trabalho do 
CECOMPI e residentes no Parque Tecnológico. 
Entre outras atividades, o órgão indica 
estratégias, apresenta propostas de adequação 
de produtos e serviços, preço, distribuição e 
promoção para o mercado, e ainda presta suporte 
para ações comerciais, no aprimoramento dos 
processos de exportação e internacionalização e 
na captação de recursos.

CECOMPI em Números
Programa de Incubadoras: 30 empresas e projetos

Incubadora de Negócios CECOMPI: 8 empresas

Galeria do Empreendedor: 24 empresas

APL TICs: 64 associados

APL Aeroespacial: 103 associados

Investimento (2014)
Prefeitura: R$ 3,9 milhões

Parceiros: R$ 1,35 milhão

Total: R$ 5,25 milhões

Galerias do Empreendedor
Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tecnologia, esse pro-
grama é administrado pelo CECOMPI, que tam-
bém seleciona os empreendedores e os capacita 
constantemente para o sucesso nos negócios. 
O programa tem apoio do Sebrae, entre outros 
parceiros.

As Galerias do Empreendedor são centros comer-
ciais que fomentam o empreendedorismo social 
em bairros mais afastados do centro da cidade. 
Nelas geralmente funcionam lojas e estabeleci-
mentos de prestação de serviços de propriedade 
de pessoas que moram na região. 

Atualmente existem três galerias em São José dos 
Campos: Mini Shopping Campo dos Alemães, Mini 
Shopping Castelli e Mini Shopping Mariana II.
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A zona rural do município, definida pela Lei 
Complementar 428/2010, ocupa 67% do 
território (745,7 km²), com uma população de 
14.899 habitantes, segundo informações do 
Censo IBGE de 2010.

O relevo acidentado da zona rural é 
determinante na ocupação e utilização do solo, 
sendo inadequado para o cultivo intensivo, o que 
contribui para o exercício da pecuária leiteira 
extensiva, com uso de pastagens naturais 
e predomínio de pequenos produtores, e o 
reflorestamento com plantação de eucalipto. 
Segundo o IBGE, em 2012 o setor agropecuário 
representou 0,11% do valor adicionado total de 
São José dos Campos, uma participação pouco 
representativa da arrecadação municipal.

Um fator que pode contribuir para a melhora 
no setor agropecuário do município é a maior 
integração das ações dos governos Federal e 
Estadual com o Municipal. No âmbito municipal 
existe a elaboração do Plano de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável (PDRS), que visa subsidiar 
a elaboração de medidas que fortaleçam o 
desenvolvimento local, com geração de renda 
e riqueza, cidadania, inovação, conservação 
ambiental e qualidade de vida, considerando as 
oportunidades e prioridades futuras alinhadas à 
identidade dessa porção do município.

Algumas iniciativas    
do município
Proder
Busca desenvolver potencialidades locais e 
alternativas econômicas viáveis nos setores de 
agropecuária e agroindústria. O programa reúne 
uma série de atividades de assistência técnica, 
apoio na formação de mão de obra e dissemina-
ção de tecnologias modernas de manejo, cultivo 
e comercialização, além da inspeção de instala-
ções e alimentos processados de forma artesanal 
ou por agroindústrias.

Educação Ambiental no Campo
O programa articula e desenvolve ações de sensi-
bilização para adoção de práticas sustentáveis e 
conservação dos recursos naturais no meio rural.

Programa de Aquisição de Alimentos
É um instrumento de estruturação do desenvol-
vimento da agricultura familiar, acionado após a 
etapa final do processo produtivo, no momento 
da venda. O programa promove a aquisição de 
alimentos de agricultores familiares, diretamente 
ou por meio de associações e cooperativas, para 
fins de formação de estoques governamentais 
ou doação a pessoas em situação de insegurança 
alimentar através de programas sociais locais.

Fontes:
PDDI 2006
http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/desenvolvimento_economico/
sao_jose_rural_sustentavel/programas.aspx - Consultado em 7/8/2015

Desenvolvimento 
rural
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Indicadores  
econômicos

estabelcimentos e empregos por setor econômico - 2015

setor econômico empregos formais estabelecimentos

 total % total %

indústria de 
transformação  42.943 22 1.795 5,91

comércio 39.661 20,4 10.259 33,75 

serviços  98.703 50,7 16.449 54,12

construção 13.446 6,9 1.890 6,22 

total  194.753 100 30.393 100
Fontes: Ministério do Trabalho e Emprego

Finanças públicas do Município

orçamento previsto em 2016 (em R$) 2,44 bilhões 

icms orçado EM 2016 (em R$) 857 milhões 

índice de participação 
no icms paulista - 2014 2,5 %
Fontes: Secretaria da Fazenda - PMSJC

2008
Fonte: IBGE

evolução do produto interno bruto (PIB)
(em milhões de reais)

20.700,68

2009 2010 2011 2012 2013

22.018,04
24.117,14 25.212,47

28.089,10 27.401,02
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Fazer a gestão da saúde de uma cidade com quase 
700 mil habitantes não é tarefa fácil. Exige muito 
trabalho, estratégia, pesquisa e força de vontade. 
Esses são ingredientes básicos de uma receita 
aplicada diariamente na gestão da saúde em São 
José dos Campos.

As ações e serviços de saúde pública integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada, constituindo 
um sistema único, que segue as diretrizes 
de descentralização, atendimento integral e 
participação da comunidade. 

As unidades básicas de saúde são a porta de entra- 
da para consultas, exames e programas 
importantes. Atendimento médico e odontológico 
faz parte dessa rede, que também oferece 
medicamentos e presta outros serviços, conforme 
cada unidade. É a rede que atende os problemas de 
saúde que não são urgentes.

As unidades de pronto atendimento fazem o 
primeiro atendimento de urgência ou emergência. 
São equipadas para receberem pacientes 
provenientes de traumas causados em acidentes 
de trânsito ou domésticos e outros problemas 
que não necessitem da estrutura completa de um 
hospital. Nesses locais não há internações. Uma 
delas atende somente pacientes da saúde mental.

Todos os problemas de saúde que ultrapassam a 
capacidade de tratamento em uma unidade básica 
de saúde chegam à Unidade de Especialidades. 
Nela, médicos especialistas podem acompanhar de 
maneira mais específica e eficiente determinados 
diagnósticos que necessitem de cuidados mais 
aprofundados.

Na rede pública, o município tem dois hospitais: 
o Hospital Municipal, com média de 900 
atendimentos por dia e mais de 2 mil funcionários, 
e o Hospital de Clínicas Sul, que de janeiro a julho 
de 2015 realizou 118.109 atendimentos.

Os cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
as 11 Residências Terapêuticas – locais de moradia 
destinados a pessoas que permaneceram em lon-  
internações psiquiátricas e perderam vínculos fa- 

miliares – formam uma rede de atendimento que 
poucas cidades oferecem. O município dispõe 
também de um Centro de Referência em Moléstias 
Infecciosas, unidade específica para o tratamento e 
acompanhamento aos portadores de HIV e outras 
doenças infecciosas e parasitárias. O programa 
trabalha em parceria com organizações não 
governamentais e é responsável pela organização 
e realização de eventos, ações educativas, 
campanhas e capacitação de profissionais.

Há ainda o Centro de Controle de Zoonoses,  
uma unidade de saúde pública que tem como 
objetivo prevenir e controlar as doenças 
naturalmente transmissíveis entre os animais e os 
seres humanos.

Rede pública municipal 
de saúde

Rede hospitalar e  
unidades de saúde

2 hospitais municipais

7 unidades de pronto atendimento

1 centro de referência em moléstias 
 infecciosas

3 Unidades de saúde da família

40 unidades básicas de saúde 
 (atendimento primário)

1 unidade de especialidades de saúde

2 unidades de atendimento integral à saúde

3 unidades de reabilitação

1 centro de referência especializada em  
 saúde ocupacional

1 centro de orientação e apoio sorológico

1 laboratório central para saúde pública

1 centro de controle de zoonoses

5 centros de atenção psicossocial

11 residências terapêuticas

Fonte: Secretaria da Saúde - PMSJC
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Integrando o modelo 
assistencial da atenção básica, 
o Município implantou a 
Estratégia de Saúde da Família, 
que atualmente tem 44 equipes. 
Esses profissionais fazem parte 
de um atendimento humanizado 
que enten-de o paciente 
inserido no seu ambiente e trata 
aqueles que têm menos acesso 
aos serviços convencionais. Isso 
foi possível graças ao convênio 
entre a Prefeitura e o Governo 
Federal por meio do programa 
Mais Médicos.

Estratégia Saúde 
da Família (ESF) - 
Equipes por UBS

Fonte: Secretaria de Saúde - PMSJC
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 Equipes
UBS UBS
UBS Buquirinha 3
UBS Novo Horizonte 8
UBS Altos de Santana 3
UBS Bonsucesso 1
UBS Alto da Ponte 4
UBS Vila Paiva 3
UBS do Distrito de  
Eugenio de Melo 6
UBS Putim 4
UBS Campos de São José 4
UBS Jardim São José II 2
UBS São Francisco Xavier 2
UBS Jardim Limoeiro 1
UBS Interlagos  3  
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São José dos Campos conta com o SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência). São nove 
ambulâncias e sete bases espalhadas pela cidade, 
além de uma Central de Regulação. Atualmente, a 
equipe do serviço é composta por 119 profissionais 
(32 médicos, 10 enfermeiros, 41 técnicos de enfer-
magem e 36 condutores de veículos de urgência).

Com esta equipe, o SAMU consegue fazer aten-
dimentos num tempo médio de 13 minutos. As 
ocorrências mais frequentes são os casos clínicos, 
que correspondem a 65% do total, seguido por 
traumas (20%), casos psiquiátricos (5%) e aten-
dimentos obstétricos (3%). O SAMU realiza, em 
média, 1.200 atendimentos por mês.

SAMU Indicadores de  
saúde (2014)

Taxa de mortalidade por  
causas externas 
(por 100 mil habitantes) 50,51
Taxa de mortalidade materna 
(por 100 mil nascidos vivos)  12,58
Índice CPOD 
(Percentual de cárie aos 12 anos) 1,04
Leitos  SUS 834     
  Particulares 614
Fonte: Secretaria de Saúde - PMSJC
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Taxa de mortalidade infantil e 
seus componentes  (1990 - 2014)

neo-natal

pós-natal

infantil
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0
1990 1995 2000 2005 2010 2014

14,95

6,28

21,23

14,3

5,89

20,18

8,76

4,33

13,09

8,48

2,9

11,39

6,45

2,81

9,27

8,32

4,26

12,58
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A rede municipal de ensino de São José 
dos Campos dispõe de 149 escolas. Destas, 
46 são de Ensino Fundamental e 103 de 
Educação Infantil – sendo 29 unidades infantis 
pertencentes à rede conveniada. São 61.720 
alunos, dos quais 35.836 matriculados no 
Ensino Fundamental e 25.884 na Educação 
Infantil. A rede tem 2.453 professores efetivos.

Estrutura de  
atendimento

*Estão incluídas as creches particulares conveniadas em Infantil Municipal.
Fonte: Censo Escolar 2014 / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP .
Diretoria Estadual de Ensino de São José dos Campos e Secretaria Municipal de Educação.

matrículas em sãojosé dos campos
infantil

Está sob a responsabilidade da rede municipal a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Neste, o 
atendimento é compartilhado entre Município e Go-
verno do Estado. Já o Ensino Médio é de competência 
do Estado. E a rede particular atua em todos os níveis.

A rede estadual tem 80 escolas e 60.114 alunos, e a 
particular soma 33.158 estudantes em 85 unidades 
escolares. 

201420132012
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Fonte: Censo Escolar 2014 / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP. 
Diretoria Estadual de Ensino de São José dos Campos e Secretaria Municipal de Educação.

matrículas em sãojosé dos campos
fundamental

2014 201520132012

34.167
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36.957 34.120 34.013 35.836
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Fonte: Censo Escolar 2014 / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP 

matrículas em sãojosé dos campos
médio

2014 201520132012
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ciclo unidades tipo alunos total

educação   creches conveniadas
infantil 29 (CEcoi / cedin) 5.848 5.848

  emei

 74 nei 17.001 20.036

  imi 3.035

educação 46 anos iniciais 18.242

  anos finais 15.289 

  eja i 695 35.836

  eja ii 1.591 

  ee 19

   total 61.720Fonte: Secretaria Municipal de Ensino - PMSJC

rede de ensino municipal - projeção 2015

rede ciclo 2011 2012 2013 2014

municipal infantil 24,7 25,5 24,4 24

 fundamental 34,6 34,4 32,2 30,5

estadual FUNDAMENTAL 31,8 30,1 30,7 30

 MÉDIO 36,7 35,2 35,8 35,6

particular infantil 11,6 12,5 12,2 13

 fundamental 19,6 20 20 20,4

 médio 30,5 31,2 28,5 27,6

total das redes infantil 16,6 17,3 17,2 17,8

 fundamental 29,8 29,1 28,5 27,8

 médio 35,0 34,2 33,7 33,3 

Fonte: Censo Escolar 2014 / INEP

média de alunos por turma
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Perfil dos docentes na educação básica  
(infantil, fundamental e médio)
De acordo com o Censo da Educação Básica de 
2014, em São José dos Campos atuavam em sala, 
como docentes, 7.152 professores. Considerando 
auxiliares e monitores, a soma chega a 9.439 
docentes. Destes profissionais 3.830 lecionavam 
na rede municipal, 2.547 em sala de aula.

Percebe-se ainda o grande predomínio de 
docentes do sexo feminino na rede de São José dos 
Campos, na proporção de um homem para cada 
quatro mulheres. A maioria dos docentes do sexo 
masculino concentra-se nos ciclos finais do ensino 
fundamental, ensino médio e profissionalizante.

Quanto à escolaridade, destaca-se o perfil elevado 
de formação de docentes. Poucos ainda não 

iniciaram ou concluíram o curso superior. Entre 
estes a maioria recebe incentivo do empregador 
(tanto na rede pública quanto na particular) para 
iniciar e concluir a licenciatura.

Dentre os docentes que informaram ao censo 
da educação básica 2014 a escola de formação, 
2.294 concluíram seu curso principal na 
Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e 1.537 
na Universidade de Taubaté (Unitau).

Dos professores que lecionam no município, 174 
tem mestrado e 20 fizeram o doutorado.

área de formação
professores

grande área professores %

educação 5.496 76,8

humanidades 
e artes 158 2,2

ciências sociais,
negócios e 120 1,7
direitos 

ciências,
matemática e 90 1,3
computação

engenharia,
produção e 131 1,8
construção 

agricultura e
veterinária 4 0,1

saúde e bem-estar
social 92 1,3

outros 574 8

total 6.665 93,2

distribuição por sexo
professores

sexo professor %

masculino 1.398 19,5

feminino 5.754 80,5

total 7.152 100

Fontes: Censo Escolar 2014 / INEP

Fontes: Censo Escolar 2014 / INEP

nível de escolaridade
professores

  sim não

superior (concluído 
ou em andamento)  93,2 6,8

Fontes: Censo Escolar 2014 / INEP
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Os jovens e adultos que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos na idade própria, no 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, podem re-
correr à Educação para Jovens e Adultos (EJA). A 
idade mínima para matrícula é de 15 anos comple-
tos para início no Ensino Fundamental e 18 anos 
completos para início no Ensino Médio.

Na rede pública de São José dos Campos, 13 
escolas municipais e 12 estaduais, espalhadas por 
todas as regiões, oferecem classes de EJA nos 
diversos níveis. São 2.636 alunos frequentando as 
escolas do Município e 5.310 as do Estado*.

O Governo do Estado oferece também os cursos 
de Ensino Fundamental e Médio pelo sistema do 

Educação para  
jovens e adultos

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 
(CEEJA), com presença flexível e atendimento 
individualizado. Nesse caso, a idade mínima do 
estudante é de 18 anos para qualquer etapa de 
ensino. Sessenta e sete por cento dos inscritos em 
cursos para jovens e adultos frequentam o CEEJA.

Por meio da campanha Analfabetismo Zero, o 
Município faz atualmente um aceno aos alunos 
evadidos e aos que nunca tiveram oportunidade 
de acesso aos estudos, estimulando-os a retornar 
às salas de aula.

*As informações referentes à rede municipal são de junho de 
2015; as da rede estadual são de maio de 2015.
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Localização das escolas 
municipais e estaduais que 
oferecem EJA em São José 
dos Campos
Fonte: Secretaria da Educação - PMSJC

escolas estaduais

EJA

escolas municipais
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O ensino a distância é realizado por meio de 
uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), sistema integrado por uni-
versidades públicas com o objetivo de expandir 
e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior no país.

Cerca de 1.200 alunos estão matriculados no polo 
presencial de São José dos Campos, instalado 

Educação a distância: 
universidade aberta
do Brasil

Alguns programas  
municipais

Todos para a Creche – Creche para Todos e 
Pró-Mãe Trabalhadora
O foco do programa Todos para a Creche – Creche 
para Todos é melhorar a qualidade do ensino e da 
estrutura do atendimento de todas as escolas de 
Educação Infantil da rede municipal de adminis-
tração direta e conveniada.

São cinco principais metas: reestruturação da 
rede, ampliação dos convênios com entidades, 
expansão de vagas na pré-escola, construção de 
novas unidades escolares de Educação Infantil e 
parceria com a rede privada de ensino por meio 
do programa Pró-Mãe Trabalhadora, pelo qual 
podem se credenciar escolas particulares interes-
sadas em oferecer vagas ociosas ao Município.

Estes programas vêm sendo aprimorados confor-
me a necessidades dos alunos e de toda a comuni-
dade escolar. Por meio deles houve considerável 
aumento na oferta de vagas da educação infantil.

Programa Escola Interativa
Trata-se de um novo processo de aprendizagem 
que une tecnologia e pedagogia dentro das salas 

de aula da rede municipal. Cada sala de aula será 
equipada com os seguintes recursos tecnológicos: 
servidor, notebook do professor, tablet do aluno, 
projetor interativo integrado com os demais 
equipamentos e conteúdo virtual obtido por meio 
de acesso à internet.

O programa contempla a entrega de um tablet 
por aluno do 1º ao 9º ano. Os tablets terão 
conteúdos pedagógicos básicos instalados, 
estarão interligados via wi-fi e serão monitorados 
e integrados ao servidor da sala de aula e ao 
notebook do professor. 

nas dependências do Centro de Formação do 
Educador (CEFE), ao lado do Parque da Cidade. 
Os cursos de graduação, pós-graduação e aperfei-
çoamento são oferecidos por oito universidades: 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
Universidade Federal do ABC (UFABC), Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR), 
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Univer-
sidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) 
e Universidade Estadual Paulista (UNESP).
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Desenvolvimento
da cultura

Museus

A preservação dos patrimônios material e imate-
rial está entre os objetivos da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo (FCCR), que em conjunto com 
o Conselho Municipal de Preservação do Patri-
mônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural 
(COMPHAC), analisa e a avalia a importância e 
os cuidados necessários para a salvaguarda dos 
bens culturais do município. Entre os patrimônios 
preservados por lei estão igrejas, prédios, cinema, 
residências, fábricas, estações ferroviárias, praças 
e até árvores, além da Banda de Santana. 

Museu Municipal
O Museu Municipal foi instalado em 2015 no 
edifício onde funcionava o Espaço Mario Covas 
desde 2002. Construído em 1926, o prédio foi 
ocupado pela Escola Normal até a década de 60, 
quando passou a ser a sede da Câmara Municipal 
até 2002. Os destaques do acervo são objetos de 

A FCCR também proporciona oportunidades de  
aquisição de conhecimentos e vivências, de expe-
rimentação e contato com os mais diversos tipos 
de linguagens, técnicas e ideias para possibilitar a 
difusão cultural e a formação de público.

Entre as ações estão oficinas, espetáculos, expo-
sições e festivais. Outros tipos de eventos e ativi-
dades são realizados em casas de cultura, teatros, 
auditórios, bibliotecas e diferentes espaços, como 
parques, praças e escolas. 

A política cultural para São José dos Campos  
é sempre pautada pela participação da 
comunidade.

artes visuais e as coleções da Tecelagem Parahy-
ba e Cerâmicas Weiss. Há ainda obras de artistas 
plásticos expressivos da arte moderna brasileira, 
como Maria Bonomi, Hermelindo Fiaminghi e es-
tudos de alunos da Escola de Belas Artes do Vale 
do Paraíba criada pelo artista plástico holandês 
Johann Gütlich.

Praça Afonso Pena, 29 - Centro. 
12 3921-7587

Museu do Folclore
Criado em 1997, o Museu do Folclore tem como 
objetivo desenvolver ações de salvaguarda, di-
vulgação e formação que levem à valorização do 
folclore no Vale do Paraíba e região, contribuindo 
para o fortalecimento da identidade cultural e for-
mação da cidadania. O museu recebe exposições e 
também tem uma mostra de longa duração. 

A exposição Patrimônio Imaterial: Folclore e 
Identidade Regional atrai a atenção para o folclore 
regional de São José dos Campos, apresentando 
conhecimento de culturas, tradições, patrimônio e 
vivência de cidadania.

O museu tem uma biblioteca especializada em 
cultura popular, com um acervo documental 
bibliográfico, uma hemeroteca e registros sonoros 
e audiovisuais atualizados, além de uma brinque-
doteca.

Avenida Olivo Gomes, 100 - Santana 
12 3924-7318

84   /  são josé em dados



Museu de Arte Sacra 
O Museu de Arte Sacra de São José dos Campos 
foi inaugurado em dezembro de 2007. Instalado 
na Capela Nossa Senhora Aparecida, tem 
um acervo de imagens, paramentos, objetos 
litúrgicos, oratórios, livros religiosos, bandeiras 
de procissão, entre outros artigos religiosos 
da região. Todas as peças são acompanhadas 
por painéis explicativos. Também faz parte da 
exposição um vídeo que conta a história da Capela 
Nossa Senhora Aparecida, um prédio datado 
de 1908, tombado pelo COMPHAC (Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural).

Travessa Chico Luiz, 67 - Centro 
12 3921-7226

MAB - Memorial  
Aeroespacial Brasileiro
O Memorial Aeroespacial Brasileiro, construído 
em 2004, mantém viva a memória das conquistas 
do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnolo-
gia Aeroespacial) e ITA (Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica). O acervo está distribuído nos 
ambientes: Ensino, Aeronáutica, Defesa, Espacial 
e Pesquisas Associadas.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo ao  
Aeroporto. 
12 3947-3046.

Museu de Esportes
Instalado nas dependências do Museu Municipal, 
é um centro de exposições sobre a história do 
esporte Joseense. O acervo é constituído de obje-
tos e imagens de atletas e equipes da cidade que 
foram destaque em várias modalidades. 

Praça Afonso Pena, 29 - Centro
12 3921-4112

Bibliotecas

Biblioteca pública  
Cassiano Ricardo
Com arquitetura do início do século 20 e fachada 
com traços originais, o prédio é um patrimônio 
preservado por lei municipal. Construído em 1909, 
foi o primeiro teatro da cidade. Na parte interna, 
dois salões são utilizados para consultas e leituras 
de livros, jornais e revistas. 

A biblioteca tem ainda um laboratório de compu-
tação, com acesso gratuito à internet. Outro espa-
ço é a hemeroteca, onde são guardados recortes 
de jornais e revistas dos mais variados assuntos. 

Também há um auditório para 80 pessoas, onde 
são realizadas apresentações de música, teatro, 
dança, além de cursos, palestras e oficinas.

A Biblioteca Pública Cassiano Ricardo tem um 
acervo com mais de 70 mil livros para pesquisa e 
leitura. Dispõe de 25 títulos, entre jornais e revis-
tas de várias épocas, vídeos com assuntos diver-
sos, CDs, mapas e partituras. Há ainda um vasto 
material com escrita em braille e livros e revistas 
em áudio.

Rua 15 de Novembro, 99 - Centro
12 3921-6330, 12 3921-7682, 12 3922-2130
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Biblioteca pública  
Hélio pinto Ferreira
Localizada na região oeste de São José dos Cam-
pos, a Biblioteca Pública Hélio Pinto Ferreira dispo- 
nibiliza aos frequentadores um local para navegar 
na internet e área de convivência para a leitura de  
jornais, revistas e livros. O acervo tem aproxima-
damente 13 mil títulos - incluindo alguns em brail-
le. Além disso, há sala para leitura, ambiente para 
pesquisas, um local reservado para palestras e 
cursos, estacionamento e jardins com paisagismo.

Rua Professor Henrique Jorge Guedes, 57 - Jardim 
das Indústrias
12 3931-2549

Biblioteca Helena Molina
Inaugurada em 2012, a biblioteca funciona 
no antigo prédio da Empresa de Força e Luz 
de Eugênio de Melo. O edifício passou por 
restauração, que manteve as características 
originais e acrescentou ainda um prédio anexo 
com 120 metros quadrados. O acervo tem 10 mil 
livros, salas de leitura e pesquisa.

Praça Emília Molina, 77 - Eugênio de Melo
12 3905-3001

Principais projetos da 
Fundação Cultural

Coro Jovem Sinfônico
Formado por aproximadamente 70 integran-
tes com idade entre 16 e 34 anos, o Coro Jovem 
Sinfônico de São José dos Campos é um projeto 
de formação artística com o objetivo de capacitar 
coristas para apresentação com orquestras, con-
juntos de câmara ou à capela, criando oportunida-
de de educação musical de qualidade para jovens 
talentos. Este projeto divulga a prática do canto 
coral, incentivo à formação de público e o acesso 
da população a programas artísticos de qualidade. 

Cia. Jovem de Dança 
Cerca de 50 bailarinos a partir de 12 anos par-
ticipam da Cia. Jovem de Dança, que fomenta 
a formação de bailarinos nos gêneros de ballet 
clássico e dança contemporânea, despertando 
novos talentos.

Orquestra Sinfônica de  
São José dos Campos
A Orquestra Sinfônica de São José dos Campos 
nasceu das oficinas de música oferecidas pela 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A partir de 
2002 configurou-se como uma orquestra de cor-
das, que em 2004 passou a ser orquestra sinfôni-
ca. Mantida pela Prefeitura e Fundação Cultural, a 
orquestra está sob a gestão da AJFAC. 
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Espaços culturais

Arquivo público
Avenida Olivo Gomes, 100
Parque da Cidade - Santana
12 3924-7309

Centro Cultural  
Clemente Gomes
Centro de Estudos Teatrais
Avenida Olivo Gomes, 100
Parque da Cidade - Santana 
12 3924-7300 / 7332 / 7341

Casa de Cultura  
Cine Santana
Avenida Rui Barbosa, 2005 - Santana
12 3942-1227

Casa de Cultura  
Flávio Craveiro 
Avenida Lênin, 200 - Dom Pedro 1º 
12 3966-1136

Casa de Cultura  
Rancho do Tropeiro  
Ernesto Vilela 
Rua Ambrósio Molina, 184 - Eugênio de Melo
12 3905-1855

Casa de Cultura  
Júlio neme
Praça Cônego Manzi- São Francisco Xavier 
12 3926-1123

Casa de Cultura  
Tim lopes
Avenida Ouro Fino, 2.520 - Bosque dos Eucaliptos
12 3917-1612, 39167647

Casa de Cultura 
Chico Triste
Rua Milton Cruz - Jardim São Jorge 
12 3929-7559

Casa de Cultura  
Eugênia da Silva
Rua dos Carteiros, 110 - Parque Novo Horizonte
12 3907-0912, 3907-8024

Casa de Cultura  
Johann Gütlich
Rua Elíseo Galdino Sobrinho, 40 - Jardim Morumbi 
12 3934-5866

Galeria de Artes  
Helena Calil
Largo São Benedito - Centro
12 3921-7206

Museu Municipal
Praça Afonso Pena, 29 - Centro. 
12 3921-7587

núcleo de Ação Cultural  
de São Francisco Xavier
Rua 13 de maio, 631 - São Francisco Xavier

 

Teatro Municipal
Rua Rubião Júnior, 84 - 3º andar, Centro
12 3942-1144

Orquestra de Viola Caipira
A Orquestra de Viola Caipira surgiu em 2006 e 
tem por missão manter o cultivo e a prática da 
viola, além de propagar e tornar comum esse  
patrimônio imaterial. São cerca de 20 músicos 
voluntários que têm como paixão comum 
a viola e a simplicidade caipira de ver e 
entender o mundo.
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O artigo 216 da Constituição Federal estabelece 
como patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individu-
almente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira.

Bens preservados
Cine Teatro Benedito Alves da Silva
Data: 1950
Uso atual: em restauração (2015)
Categoria: EP-2 - Lei 8.571/12, de 05 de janeiro de 
2012.

HISTóRICO
Construído entre 1946 e 1950 por iniciativa do 
vigário da paróquia, o padre João Guimarães. Foi 
concebido para ser o salão paroquial e denomi-
nado “Salão Paroquial São José”. Em 2000, foi 
integrado ao patrimônio da Prefeitura de São José, 
por meio de permuta com a Mitra Diocesana. 

Localização: Avenida São José, 929 - Centro

Fórum
Data: 1936
Uso atual: desativado
Categoria: EP-1 - Lei Municipal n°4.633/94, de 26 
de outubro de 1994

Localização: Praça Afonso Pena, 74 - Centro

HISTóRICO
Construído em 1936, abrigou o Fórum por quatro 
décadas. Quando este, em 1979, foi transferido, 
instalaram-se ali a Coletoria Estadual e o Posto 
Fiscal do Estado. Este edifício mantém as caracte-
rísticas originais, de estilo art déco. 

Capela Nossa Senhora da Saúde,  
Cruzeiro e Jardim
Data: 1952
Uso atual: Hospital Materno-Infantil Antoninho da 
Rocha Marmo
Categoria : EP-1 e SP - Lei n.º 6.722/04, em 6 de 
dezembro de 2004.

Localização: Avenida Heitor Villa–Lobos, 1.961 - 
Vila Betânia 

Patrimônio  
municipal

HISTóRICO
Foi construída em 1952, ao lado do pavilhão do 
refeitório, com acesso por um hall, onde existe um 
painel de azulejos com a imagem de Antoninho da 
Rocha Marmo em tons de azul. A capela apresenta 
conjunto arquitetônico próprio em estilo neo-
barroco. Apresenta um largo frontal (átrio), com 
cruzeiro característico do barroco mineiro.

Faculdade de Direito do Vale do Paraíba
Data: 1959
Uso atual: prédio da Universidade do Vale do 
Paraíba (Univap)
Categoria: EP-1 - Lei Complementar 440/11, de 27 
de Abril de 2011.

Localização: Praça Candido Dias Castejon, 116 - 
Centro.

HISTóRICO
Em 15 de Novembro de 1959, uma reunião no edifí-
cio do Fórum decidiu fundar o Instituto Valeparai-
bano de Ensino (IVE). Em 24 de agosto de 1963, foi 
criada a Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE), 
uma entidade jurídica de direito privado, comuni-
tária e sem fins lucrativos. Ela tinha por objetivo 
abrir cursos de aprendizagem em todos os níveis, 
além de incentivar a pesquisa e a investigação 
científica. A inauguração do prédio da Faculdade 
de Direito se deu em 19 de novembro de 1961.
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religiosas ou laicas, seguido, em 1936, da constru-
ção da capela, em anexo ao pavilhão feminino. Um 
pavilhão médico-cirúrgico foi erguido em 1942. A 
Casa das Irmãs foi concluída em 1948, e o Pavilhão 
Cura D’Ars entre 1944 e 1948. Por fim, a clausura 
foi entregue em 1949.

Antiga residência de João Batista de  
Souza Soares
Data: 1945
Uso atual: uso privado
Categoria: EP-2 - Lei n.º 6.720/04, em 6 de dezem-
bro de 2004.

Localização: Rua Sebastião Hummel, 439 - Centro

HISTóRICO
Construída por Emílio Servija Martins, foi inau-
gurada em junho de 1945. Essa residência é um 
dos poucos prédios representantes da história 
privada dos médicos sanitários em São José dos 
Campos.

Antiga residência de Mário Alfredo Weiss
Data: 1947
Uso atual: uso privado
Categoria: EP-2 - Lei n.º 6.719/04, em 6 de dezem-
bro de 2004.

Localização: Avenida Dr. Nelson D’Ávila, 363 -  
Centro

HISTóRICO
Construída em 1945, foi projetada pelo escritório 
de Domingos Vitorini Jannini. Essa residência 
está ligada à história da primeira fase da industria-
lização joseense.

Antiga residência de Genésia Tarantino 
Data: 1928
Uso atual: uso privado
Categoria : EP-2 - Lei n.º 6.718/04, em 6 de dezem-
bro de 2004.

Localização: Praça Padre João, 22 - Centro

HISTóRICO
Foi em 1928 que se iniciou a construção da resi-
dência de Genésia Tarantino: um sobrado com 
ponto comercial localizado no térreo. Não há  
registros de que a família tenha morado no local.

Praça João Mendes (Praça do Sapo)
Data: 1943
Uso atual: praça pública
Categoria : EP-2 - Lei n.º 7.043/06 de 17 de março 
de 2006.

Localização: Centro

HISTóRICO
Recebeu o nome de Praça João Mendes em 4 de 
setembro de 1905, por meio de projeto de lei da 
Câmara Municipal. É uma das poucas praças que 
ainda mantém parte do ajardinamento original 
(da década de 40). Em 2015, passou por completa 
revitalização, e a fonte voltou a jorrar água pela 
boca dos sapinhos.

Cadeia de Santana (antiga)
Data: segunda década do século 20
Uso atual: desativada e sem uso
Categoria: SP (Setor de Preservação) - Lei 
6.756/2005 de 10/01/2005.

Localização: Rua Guarani 141- Santana

Instituto das Pequenas Missionárias de 
Maria Imaculada
Data: 1933/1949
Uso atual: serviços de saúde e assistência social
Categoria : SP - Lei n.º 6.721/04, em 6 de dezembro 
de 2004.

Localização: Rua Major Antônio Domingues, 190 - 
Centro 

HISTóRICO
O Sanatório Maria Imaculada foi inaugurado em 
1935, tendo recebido subvenção da Assistência 
Social de São Paulo. Nesse mesmo ano foi cons-
truído o Pavilhão Santa Terezinha para enfermas, 
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Tecelagem Parahyba e Fazenda Santana do 
Rio Abaixo
Uso atual: parte do complexo é composto pelo 
Parque da Cidade 
Categoria : Zona de Preservação - ZP - Lei no 
6493/04, em 5 de janeiro de 2004.

Localização: Avenida Olivo Gomes, Santana

HISTóRICO
A inauguração da fábrica ocorreu em 2 de julho de 
1927. Nas décadas de 50 e 60, a Tecelagem Parahy-
ba controlava cerca de 70% do mercado nacional 
de cobertores de mantas, passando, na década 
de 1970, a exportar seus produtos para diversos 
países, como o Canadá e os Estados Unidos. Nesse 
período foram construídos a Residência Olivo 
Gomes (1951), o Galpão para Máquinas (1957), o 
complexo da Usina de Leite (1963), a Residência 
Carlos Millán (1951), o Hangar para Aviões (1965) 
e a Nasa Nova Aliança (1965) e foi executado o 
paisagismo da Residência Olivo Gomes, de autoria 
de Roberto Burle Marx (1966).

Cine Santana
Data: inaugurado em 12 de outubro de 1952
Uso atual: Casa de Cultura
Categoria : EP-2 - Lei n.º 6.135/02, em 12 de julho 
de 2002.

Localização: Avenida Rui Barbosa, 2005 - Santana 

HISTóRICO
Sala de cinema com 800 lugares, o Cine Santana 
foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1952. Típico 

da fase industrial, sua linguagem arquitetônica 
pautou-se na art déco, estilo arquitetônico muito 
usado, até a década de 1940, em prédios comer-
ciais, principalmente cinemas. Apresenta-se como 
um elemento importante para a história da região 
de Santana e da cidade.

Sanatório Vicentina Aranha 

Data: 1924
Uso atual: aberto ao público como parque municipal 
Localização: Rua Prudente Meirelles de Moraes, 
302.
Categoria: Setor de Preservação - SP - Lei 
Municipal n.º 4.928/96, em 28 de agosto de 1996

HISTóRICO
O Sanatório Vicentina Aranha foi o primeiro 
a ser construído em São José dos Campos, em 
1924, projetado pelo arquiteto paulista Ramos de 
Azevedo. O conjunto arquitetônico é amplamente 
reconhecido pela comunidade como um dos 
mais importantes da Fase Sanatorial. Em termos 
arquitetônicos, é uma referência das primeiras 
manifestações da modernidade no Vale do 
Paraíba, sendo protegido como patrimônio 
histórico estadual.
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Localização: Rua Engenheiro Prudente Meirelles 
de Moraes, n° 302.

 (Tombado pelo CONDEPHAAT - SC 44 de 25 de 
julho de 2001) 

Capela Santa Cruz
Data: primeira década do século 20
Uso atual: capela
Categoria : EP-1 Lei n.º 6.092/02, em 20 de maio  
de 2002.

Localização: Rua José Leite da Silva, 60 - Eugênio 
de Melo 

HISTóRICO
A Capela Santa Cruz foi erigida na primeira déca-
da do século 20, numa chácara doada para esse 
fim pela proprietária, conhecida como Benedita 
Frade. Era de pequenas proporções, construída de 
pau a pique e sapê. A primeira capelinha deu lugar 
à outra, construída com tijolos.

Câmara Municipal (antigo Paço Municipal)
Data: 1926
Uso atual: Museu Municipal
Categoria: EP-2 - Lei Municipal n°4.632/94, de 26 
de outubro de 1994

Localização: Praça Afonso Pena, 29 - Centro

HISTóRICO
Foi construído com o objetivo de abrigar o Paço 
Municipal de São José dos Campos. Cedido à Es-
cola Normal Livre, a qual iniciou as atividades em 
1930. Em 1967, com a mudança do Instituto para a 
Avenida Francisco José Longo (onde hoje funciona 
a Escola Estadual de Ensino Médio João Cursino). 
A Câmara Municipal veio a ocupar o prédio.

ESTAçõES FERROVIÁRIAS DE  
SãO JOSé DOS CAMPOS
Estação de São José dos Campos 
HISTóRICO
A antiga estação, erigida em 1887 para substituir 
a original (provavelmente de madeira ou uma 
estação muito pequena e provisória), situava-se 
onde hoje estão a estação de tratamento de águas 
da SABESP e o Tênis Clube. As obras foram inicia-
das em julho de 1922 e o prédio foi inaugurado na 
Avenida Sebastião Gualberto, em 9 de setembro 
de 1925. A Estação de São José dos Campos segue 
operando até hoje, atendendo à MRS, que obteve 
a concessão do ramal em 1998. Ela é preservada 
pela Lei Municipal 4.943, de 1996.

Estação do Limoeiro 
HISTóRICO
Localizada na Rua Carlos Marcondes, foi inaugu-
rada em 1894, passando a fazer parte do Patri-
mônio Histórico em 1996, pela Lei Municipal 
4.943/1996.

Estação de Eugênio de Mello 
HISTóRICO
A estação foi inaugurada em 1898, em área doada 
pela Família Molina. Durante grande período, foi 
a principal ligação com Caçapava e São José dos 
Campos.

Estação de Martins Guimarães 

HISTóRICO
Inaugurada em 1921, quatro anos depois foi re-
construída em alvenaria a 2.500 metros da estação 
original devido à abertura da variante de São José 
dos Campos. O nome homenageia o engenheiro 
José Francisco Martins Guimarães Filho, chefe de 
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tráfego em 1892 e depois chefe de linha e diretor. 
Apesar de abandonada, a estação ainda está de pé 
e é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal.

Mercado Municipal
Data: 1923
Uso atual: mercado
Categoria: EP-2 - Lei Municipal n° 4.595/94, de 04 
de julho de 1994

Localização: entre as ruas Siqueira Campos, 7 de 
Setembro, Sebastião Hummel e Travessa Chico 
Luiz - Centro

HISTóRICO
O atual Mercado Municipal foi concluído em 
1923. Antes, havia no local o antigo mercado, 
ocupando um terço do atual, e o Largo 
D’Aparecida, que servia para os tropeiros 
descansarem. Também havia um bebedouro, que 
servia para dar água aos animais utilizados na 
tração de carroças ou como montaria. 

Sanatório Vila Samaritana
Data: 1929
Uso atual: uso privado
Categoria : EP-2 Lei Complementar n.º 169/98, em 
19 de fevereiro de 1998

Localização: Rua Paraibuna, 75 - Centro

HISTóRICO
A Vila Samaritana foi o segundo sanatório a ser 
construído na cidade. O único gerenciado por 
uma instituição evangélica e o primeiro a receber 
pacientes gratuitamente. A construção iniciou-se 
em 1929, mas só foi inaugurado em 1934. Esteve 
em funcionamento por 40 anos. Em 7 de novem-
bro de 1967, a Prefeitura desapropriou o terreno 
para ser utilizado pela Fundação Valeparaibana de 
Ensino (FVE). Preservado pelo Município pela Lei 
Complementar 169, em 19 de fevereiro de 1998.

Capela de São Miguel 
Data: fins do século 19
Uso atual: local de reunião da Irmandade de São 
Miguel
Categoria: EP-2 - Lei Municipal n° 4.592/94, de 30 
de junho de 1994

Localização: Largo São Miguel, 66 - Centro

HISTóRICO
A primeira Capela São Miguel, consagrada a São 
Miguel Arcanjo, foi construída entre 1851 e 1863. Era 
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ligada ao cemitério municipal e usada para velar os 
mortos. A nova capela, inaugurada em 29 de setem-
bro de 1930, continuou sendo utilizada para velórios 
por quase 70 anos. Em 1994, foi preservada pela Lei 
Municipal 4.592/1994. No ano seguinte, num acordo 
entre a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Mi-
tra Diocesana, foi totalmente restaurada.

Capela Nossa Senhora Aparecida
Data: 1908
Uso atual: local para exposições
Categoria: EP-1 - Lei Municipal n°3.366/88, de 11 
de agosto de 1988

Localização: Travessa Chico Luiz, 67 - Centro

HISTóRICO
A Capela Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
foi construída em 1908, próxima ao Mercado Mu-
nicipal. No local havia uma capelinha de mesmo 
nome. Em 27 de novembro de 1997, foi realizada 
uma permuta que estabeleceu a propriedade e 
responsabilidade da área da igreja e edificação ao 
poder público. Em 2005 foi totalmente restaurada 
e entregue à população.

Concha do Banhado
Categoria: Parque Natural Municipal do Banhado

HISTóRICO
Constitui-se em um enorme anfiteatro que se abre 
após o declive abrupto, cai sobre a várzea próxima 

e mantém feições de extensa planície, alongando-
se até o Rio Paraíba do Sul, compondo um cenário 
único totalmente integrado à paisagem urbana 
local. O Parque Natural Municipal do Banhado 
foi criado pela Lei Municipal 8.756, sancionada 
em 2012, que transformou parte da área em uma 
Unidade de Conservação de Proteção Integral, 
enquadrando-a nos critérios, normas de implan-
tação e gestão definidas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC).

Biblioteca Pública Cassiano Ricardo
Data: 1909
Uso atual: biblioteca municipal

Localização: Rua 15 de Novembro, 99 - Centro

HISTóRICO
O edifício da atual Biblioteca Pública Cassiano Ri-
cardo foi inaugurado em 24 de dezembro de 1910 
como Theatro São José. Em estilo eclético, teve 
como construtor o Major de Finis, como mestre 
de obras Graciano Facchini e como proprietário 
Bertolino Leite Machado. Em 1941, após passar por 
uma série de reformas e adaptações, se tornou a 
sede da Prefeitura e Câmara Municipal. No final da 
década de 80, com a mudança da Prefeitura para o 
atual Paço Municipal, o antigo teatro foi transfor-
mado em biblioteca. 
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Igreja São Benedito
Data: 1876
Uso atual: Galeria de Artes Helena Calil
Categoria: Tombado pelo CONDEPHAAT e EP-1 - 
Lei Municipal n° 3143/86, de 09 de junho de 1986

Localização: Praça Afonso Pena, 267 - Centro

HISTóRICO
Construída primeiramente em taipa, a igreja 
começou as atividades entre 1880 e 1881. Com a 
atribuição de matriz provisória em alguns anos da 
década de 30, passou por outras mudanças: refor-
ma no telhado, reconstrução das torres e paredes 

externas, instalação de ladrilhos hidráulicos. Em 
1980, o prédio foi tombado pelo Condephaat (Con-
selho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico).

Cine Teatro Paratodos
Data: 1941
Uso atual: uso privado
Categoria: EP-2 - Lei Municipal n° 3358/88, de 15 
de julho de 1988

Localização: Rua Coronel Monteiro, 168 - Centro

HISTóRICO
O Cine Paratodos foi inaugurado em 29 de 
junho de 1941. É um dos prédios mais antigos 
da cidade na área de diversões. Em 1939, foi 
aprovado pelo prefeito sanitário o ato nº 28, de 
9 de março, que dava dez anos de isenção do 
imposto predial a quem fizesse um cine-teatro na 
cidade. Isto era uma maneira de incentivar este 
tipo de entretenimento, à “altura do progresso 
e aumento da população” como dizia o jornal 
Correio Joseense. Quando o Cine Paratodos foi 
inaugurado, este veio como símbolo desta “fase 
de ouro” da cidade. Tanto que as máquinas de 
projeção foram expostas na entrada do Cine, 
como exemplo desta modernidade.

Fonte: http://fccr.org.br/index.php/comphac-sp-27657/
bens-preservados, acessado em 25/08/2015.
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Em São José dos Campos, modernidade e tradição 
caminham juntas.

No núcleo urbano estão localizados institutos 
federais de pesquisa científica, empresas de tec-
nologia de ponta, prédios de arquitetura moderna 
e contemporânea, universidades e centros de for-
mação de mão de obra qualificada. A zona rural, 
que concentra quase 70% do território do municí-
pio, é de áreas de proteção ambiental.

É a sede da Região Metropolitana do Vale do Para-
íba, sendo o município mais populoso e de eco-
nomia mais robusta, com o mais importante polo 
aeroespacial da América Latina.

A população preserva a cultura local, influencia-
da pela história dos bandeirantes, que traçaram 
pela região os caminhos rumo ao ouro das Minas 
Gerais, e dos tropeiros, que vinham do sul do es-
tado vizinho. A cidade recebe migrantes de todas 
as partes do Brasil e do mundo, muitos dos quais 
acabam se instalando definitivamente.

Localizada estrategicamente entre São Paulo e 
Rio de Janeiro, é ligada por modernas rodovias e 
servida por um aeroporto recentemente amplia-

do e modernizado. Entre uma e duas horas de 
carro, é possível chegar a destinos como Ubatuba, 
no litoral norte; Campos do Jordão, na Serra da 
Mantiqueira ou Aparecida, onde fica a Basílica 
Nacional, além de outros destinos turísticos do 
Vale Histórico.

São José dos Campos é destaque no país, devido 
ao potencial de negócios, fator que vem impul-
sionando os investimentos na área de hotelaria, 
comércio e serviços. Isso se verifica no enorme 
fluxo de pessoas que diariamente procuram a 
cidade para visitas a shoppings, polos industriais, 
tecnológicos e centros educacionais técnicos ou 
de nível superior.

Aqui o desenvolvimento tecnológico e industrial 
está em harmonia com a natureza, com parques, 
praças e ruas arborizadas em todos os cantos 
da cidade. Um dos destaques é o São Francisco 
Xavier, distrito localizado em meio a um relevo de 
montanhas e vales na Serra da Mantiqueira.

A atividade turística é desenvolvida dentro dos 
padrões de sustentabilidade, qualidade e competi-
tividade, utilizando-se de ações de gestão, fo- 
mento e promoção, que permitem o incremento 
da economia regional, a inclusão social da popula-
ção e a satisfação dos visitantes.

Potencialidades 
 turísticas
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Museu Municipal
Praça Afonso Pena, 29 - Centro
12 3921-7587

Parque da Cidade
Avenida Olivo Gomes, 100 -  
Santana
12 3921-9382

Parque Santos Dumont
Rua Prudente Meirelles de Mora-
es, 100 - Vila Adyana
12 3921-7066

Torii da Praça Riugi Kojima
Avenida Cassiano Ricardo,  
Sunset Park 

Atrações  
turísticas

Mercado Municipal
Travessa Chico Luiz, 56 - Centro
12 3922-4292

Estádio Martins Pereira
Rua Pedro Pinto da Cunha- Jar-
dim Jussara
12 3912-2640 

Igreja São Benedito
Praça Afonso Pena, 267 - Centro 

Igreja Matriz São José
Praça Padre João, 69 - Centro
12 3921-5516, 3921-1942

Parque Natural Augusto 
Ruschi 
Bairro Santa Cruz da Boa Vista

turismo

Parque Vicentina Aranha
Rua Prudente Meirelles de Mora-
es, 302 - Jardim Apolo
12 3923-7131
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Serras

Picos

Serra do Queixo D’Anta
Altitude: 1.740 metros

Localização: divisa com Sapucaí 
Mirim (MG)

Atrativos: vista panorâmica de 
cidades do Vale do Paraíba

Serra de Santa Bárbara
Altitude: 1.578 metros
Localização: divisa com Sapucaí 
Mirim (MG)
Atrativos: belas paisagens e cor-
redeiras de água cristalina.

Pico do Selado 

Altitude: 2.082 metros

Localização: divisa com Caman-
ducaia (MG) e Joanópolis (SP)

Atrativos: local para prática de 
alpinismo, eventual queda de 
neve no inverno (com tempera-
tura de 5 a 12 graus negativos), 
vista panorâmica de Monte Ver-
de (MG), São José dos Campos e 
outras cidades da região.

Pico do Focinho D’Anta 

Altitude: 1.712 metros

Localização: Serra do Queixo 
D’Anta, na divisa com Sapucaí 
Mirim (MG)

Atrativos: Vista panorâmica de 
São Francisco Xavier, São José 
dos Campos e outras cidades do 
Vale do Paraíba.

Mirante da    
Avenida Anchieta
Deste local pode-se avistar um 
dos cartões postais da cidade: 
a concha do Banhado e a Serra 
da Mantiqueira ao fundo. Este 
mirante é um ponto de encon-
tro para a observação do belo 
pôr do sol. 

São Francisco Xavier
Uma região privilegiada pela 
beleza e exuberância das paisa-
gens. São Francisco Xavier fica 
ao norte de São José dos Cam-
pos, a 59 quilômetros do centro 
urbano. Considerado área de 
preservação ambiental fede-
ral e estadual, o distrito abriga 
inúmeros animais nativos, como 
jaguatiricas, pacas, capivaras, es-
quilos, cobras, lagartos e o maca-
co muriqui, símbolo do distrito. 
Integrando a bacia hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, o local 
concentra várias quedas-d’água, 
como as cachoeiras Pedro David, 
das Couves e do Roncador. Há 
ainda várias trilhas para cami-
nhadas e mountain bike, rampas 
de voo livre e espaços para prati-
car paraglider. O ponto mais alto 
é o Pico do Selado, com 2.082 
metros acima do nível do mar, 
de onde se avistam as cidades 
vizinhas mais próximas.   

Mirante do Jardim 
Altos de Santana 
Localizada na Rua Alto da Boa 
Vista, esta área possui uma 
quadra poliesportiva, uma pista 
de caminhada, uma academia 
ao ar livre e um mirante, 
de onde se tem ampla vista 
panorâmica da cidade.

100   /  são josé em dados



Roncador
Altura: 45 metros

Localização:   
Ribeirão Roncador, na 
confluência com o Rio do Peixe

Funcionamento: sábados, 
domingos e feriados, das 10h às 
17h, com cobrança de taxa.

Serviços: almoço, piscina, 
acesso para a cachoeira e área 
de lazer

Informações: (12) 3926-1202

Pouso do Rochedo
Trilha com 8 cachoeiras

Funcionamento: fins de semana 
e feriados, das 9h às 15h30, com 
cobrança de taxa

Informações: (12) 3926-1290, 
(12) 3926-1214 

Cachoeiras

Muriqui

Centro de  
informações 
turísticas

São José dos Campos
Parque Vicentina Aranha
Rua Engenheiro Prudente 
Meirelles de Moraes, 302 - 
Jardim Apolo
(12) 3921-7543
cit@sjc.sp.gov.br
Segunda a sexta-feira, das 8h  
às 17h

São Francisco Xavier
Rua 15 de Novembro, na entrada 
da área urbana
(12) 3926-1833 
Domingo, das 9h às 17h 
Segunda e quinta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 17h 
Sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h às 19h 
Sábado, das 9h às 19h

O muriqui, ou mono-carvoeiro, 
é considerado o símbolo de 
São Francisco Xavier. Essa 
espécie, que está ameaçada 
de extinção, vive nas matas do 
distrito, onde se alimenta de 
frutas, folhas e insetos.

Pedro Davi
Com 15 metros de altura em vá-
rias quedas, tem estrutura com 
vestiários, banheiros, área para 
alimentação e playground.
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Estádio

A Prefeitura de São José dos Campos oferece à po-
pulação inúmeras atividades esportivas gratuitas. 
Seja para a qualidade de vida, inclusão social, ini- 
ciação esportiva ou participação em equipes com-
petitivas da cidade.

As unidades esportivas e comunitárias propor-
cionam atividades regulares em diversas moda-
lidades para crianças, jovens, adultos, idosos e 
pessoas com deficiência.

Dentro do programa Cidade em Movimento, em de-
zembro de 2015 existiam 134 academias ao ar livre, 
espalhadas em toda a cidade, com equipamentos 
disponíveis para todos que querem entrar em for-
ma e ter mais saúde. Professores de educação física 
atuam nesses locais no começo da manhã e fim da 
tarde para dar orientações aos frequentadores.

Antes de praticar os exercícios, os munícipes po-
dem fazer avaliação física em três núcleos,  insta-
lados nas regiões norte, sul e leste. O atendimento 
é feito por profissionais especializados.

O futebol amador é mais uma opção de lazer para 
os joseenses aos finais de semana em muitos 
campos da cidade, assim como as corridas de rua, 
que reúnem milhares de corredores e praticantes 
de caminhada.

Os programas de rua de lazer e recreação levam 
à comunidade brincadeiras e jogos para crianças. 
Esses divertimentos se estendem aos idosos, 
moradores em asilos e àqueles que têm alguma 
deficiência e precisam de uma atenção especial.

Os talentos esportivos de São José dos Campos 
começam desde cedo a representar a cidade nas 
competições das categorias de base. O programa 

Estádio Martins Pereira
Rua Capitão Pedro Pinto da Cunha, Jardim Jussara.

Inaugurado em 15 de março de 1970, o Estádio 
Martins Pereira foi modernizado em 2014, com a 
ampliação das instalações, adequação das arqui-
bancadas e reforma das áreas de serviço, como 
cabines de transmissão, lanchonetes e banheiros.

Foram refeitas as duas coberturas e criados cama-
rotes para convidados. O novo gramado passou a 
ser de padrão internacional.

Com essas melhorias, São José dos Campos passa 
a ter um estádio moderno e com qualidade para 
a realização de jogos de futebol e rugby, shows e 
outros eventos.

Atleta Cidadão oferece as condições necessárias 
para crianças e jovens em várias modalidades. 
Todos os alunos atendidos recebem acompanha-
mento escolar. Eles também ganham lanches, 
materiais esportivos e uniformes, além da estrutu-
ra para participar de competições.

As equipes competitivas representam a cidade em 
campeonatos estaduais, nacionais e internacio-
nais. Tanto nas competições federativas como nas 
oficiais, as vitórias dos atletas e equipes joseenses 
tornam a cidade uma referência no esporte no 
Brasil e até no exterior.



Centro
Museu de Esportes
Praça Afonso Pena, 29
12 3921-4112

Ginásio Vila Maria
Praça Nenê Cursino
12 3923-5256

Quadra do Jardim Paulista
Praça Duque de Caxias
12 3911-9651

Casa do Idoso Centro
Rua Euclides Miragaia, 508 - 
Centro
12 3909-8600

norte
Centro de Medidas e  
Avaliação Física
Avenida Olivo Gomes 381 -  
Santana
12 3941-6813

Casa do Jovem
Avenida Olivo Gomes 381 -  
Santana
12 3922-4149

Campo da Vila Paiva
Avenida Rio do Turvo

Poliesportivo Altos de  
Santana
Avenida Alto do Rio Doce, 801 - 
Altos de Santana
12 3941-4935

Centro Comunitário  
Alto da Ponte
Rua Alziro Lebrão
12 3922-7050

Salão Comunitário  
Telespark
Rua Benedito Pereira Lima, 210
12 3911-7089

Salão Comunitário 
São Francisco Xavier 
Escola Municipal Mercedes 
Rachid
Estrada Municipal Pedro David

Casa do Idoso Norte
Rua Carlos Belmiro dos Santos, 
99 - Santana
12 3966-2360

leste
Poliesportivo Vila Tesouro
Rua Bento Pinto da Cunha, 381
12 3902-6494

Poliesportivo Jardim  
Cerejeiras
Avenida 23 de Dezembro, 400
12 3907-6739

Unidades 
esportivas

Poliesportivo Eugênio  
de Melo
Avenida Ambrósio Molina, 370
12 3905-2996

Ginásio Novo Horizonte
Rua dos Ceramistas, 81
12 3907-6706

Quadra da Vila Tatetuba
Praça Paulo 6º

Centro Comunitário  
Santa Inês 1
Rua Abelardo Alves de Paiva, 
310 - Santa Inês 1
12 3929-1032

SAlõES  
COMUnITÁRIOS

Salão Comunitário  
Residencial Righi
Praça Gledson dos Santos  
Ferreira
12 3037-7917

Salão Comunitário  
Jardim São José
Praça Platina
12 3911-9651

Salão Comunitário 
 Residencial Cambuí
Rua das Cidreiras, 101
12 3929-1032

Salão Comunitário Vila 
Tatetuba
Rua Vitório Pulga, 61
12 3912-2105

Salão Paroquial Nova  
Michigan
Rua Francisco Moreira de  
Souza, 131
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Sama (Sociedade de  
Amigos do Motorama)
Avenida das Rosas, 270

Centro Comunitário  
Vila Industrial
Praça José Molina
12 3912-2105

Centro Esportivo Pousada 
do Vale
Rua Francisco Maria Júlia
12 3929-1032

Centro Esportivo  
Vila Letônia
Rua Roseira, 11
12 3923-8604

Praça de Esportes Jardim 
das Flores
Praça Ronaldo Davoli
12 3905-2996

Praça de Esportes e Campo 
de futebol
Eugênio de Melo
Rua General Eugênio de Augus-
to  Melo
12 3905-2996

Praça de Esportes Campos 
de São José
Avenida Dantas Luiz do Prado

Praça de Esportes Jardim 
do Lago
Avenida João Rodolfo Castelli

Praça de Esportes Jardim 
Jussara
Rua Gladíolo

Centro de Convivência Vis-
ta Verde
Rua Barbados, 113
12 3912-0330

Casa do Idoso Leste
Rua Cidade de Washington,164 - 
Vista Verde
12 3921-5666

Sudeste
Piscina do Jardim da Granja
Praça Columba, 45
12 3945 0617 

Poliesportivo São Judas 
Tadeu
Avenida São Jerônimo, 706
12 3944-7437

Centro Esportivo Jardim da 
Granja
Praça Hércules

Sul
Poliesportivo Campo dos 
Alemães
Rua Walter Dellu
12 3903-1936

Poliesportivo João do Pulo
Avenida Perseu, 180 - Jardim 
Satélite
12 3931-6539

Centro Comunitário  
Morumbi
Avenida Eliane Maria Barbiere 
Soares, 180
12 3931-2566

Praça de Esportes Parque 
Industrial
Rua Palmares
12 3931-6534

Campo do Interlagos
Avenida Ubirajara de Souza, 280
12 3944-4962

Piscina do Parque  
Industrial
Rua Goiânia 225
12 3934-3944

Piscina da Vila Nova  
Conceição
Rua Suécia
12 3943-5758

Piscina do Satélite
Rua Itapuã 50
12 3937-6404

Salão Comunitário  
Residencial União
Rua Expedito Gomes
12 3966-0226
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Salão Comunitário  
Interlagos
Rua Dias Gomes, 49

Caic Dom Pedro 1º
Avenida Adilson José da Cruz, 
6.120
12 3966-5331

Centro Esportivo Palmeiras 
de São José
Rua Cidade de Bento Gonçalves
12 3937-7151

Centro Esportivo Vale  
do Sol
Praça Bahia de São Salvador, 342
12 3931-3256

Ginásio  Campo 
dos Alemães
Rua Alencar dos Santos, 430
12 3966-2656

Ginásio Cidade Jardim
Rua Itambé, 71
12 3931-9594

Ginásio Dom Pedro 1º
Rua Helenira Resende  
Nazareth, 151
12 3966-2035

Ginásio Parque Industrial
Rua Icatu, 951
12 3931-3108

Centro da Juventude
Rua Aurora Pinto da Cunha, 131
12 3932-8650

Casa do Idoso Sul 
Avenida Andrômeda, 2.601 - 
Bosque dos Eucaliptos
12 3916-4378

Oeste
Quadra do Pôr do Sol
Rua Renato Alves da Cunha

Grêmio Esportivo Jardim 
das Indústrias
Rua dos Amores-Perfeitos - 63
12 3931-7863

Centro de Convivência 
Jardim das Indústrias
Praça Hélio Augusto de Souza
12 3937-8972

Pista de Skate do Aquarius
Avenida Vicente de Paula Penido
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parque Santos Dumont 
Rua Prudente Meirelles de Moraes, 1000  
Vila Adyana 

O Parque Santos Dumont, inaugurado em 23 de 
outubro de 1971, está localizado na região central 
da cidade, numa área de 46.500 metros quadrados.

Exibe área verde e de lazer, com pista para cami-
nhada e equipamentos de ginástica para prática 
de exercícios e corridas, quiosques com churras-
queiras e playground. Para o lazer contemplativo, 
possui ainda um jardim japonês e um lago de 
criação de peixes e aves.

Em homenagem ao Pai da Aviação, Alberto Santos 
Dumont, e buscando consolidar a identidade assu-
mida pela cidade por causa da indústria aeronáuti-
ca, o parque abriga a réplica do 14 Bis, o protótipo 
do Bandeirante e maquetes de foguetes. 

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/
parque_santos_dumont.aspx, consultado em 11/8/2015

parque da Cidade 
Rua Olivo Gomes, 100 - Santana

Mais conhecido com Parque da Cidade, o Parque 
Municipal Roberto Burle Marx ocupa uma área de 
960.160,17 metros quadrados em terreno que foi 
parte da antiga Fazenda da Tecelagem Parahyba.

Possui construções projetadas pelo arquiteto 
Rino Levi (a residência de Olivo Gomes, a 
usina de leite e o galpão Gaivota) e tratamento 
paisagístico de Roberto Burle Marx (incluindo os 
painéis existentes na residência), formando um 

Parques municipais
dos mais importantes conjuntos da arquitetura 
moderna brasileira. Tombado como patrimônio 
histórico pelo COMPHAC (Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural), foi transformado em 
parque municipal em 1996. 

O parque dispõe de uma ampla área verde, com 
espécies arbóreas declaradas imunes de corte 
(palmeiras-imperiais, macaúbas e seafortias), lago 
e ilha artificial.

As trilhas que cortam o parque propiciam cami-
nhadas agradáveis, em que é possível observar al-
guns animais típicos da região: capivaras, garças, 
macacos e tucanos.

Conta ainda com locais destinados a shows musi-
cais, espetáculos de teatro e dança, entre outros 
eventos. O Museu do Folclore e a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, que atualmente é respon-
sável pelo parque, também estão sediados no local.

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/
parque_da_cidade.aspx, consultado em 11/08/2015

parque Ecológico Sérgio  
Sobral de Oliveira 
Rua Ricardo de Paiva Vieira, Jardim Santa Inês 1 

O parque tem uma área de 50 mil metros qua-
drados e é formado pelas áreas verdes e de lazer 
oriundas do loteamento Jardim Santa Inês 1, 
sendo que a urbanização foi fruto de uma parceria 
entre a Prefeitura e a Petrobras.

Abriga área de bosque formada pelo plantio de es-
pécies como pau-brasil, quaresmeira, sibipiruna e 
aribá. Há locais ajardinados e espaços destinados 
ao lazer, com pista para caminhada, equipamen-
tos para recreação infantil, campo de futebol com 
arquibancada, pistas de skate, quadras esportivas 
e local para apresentações com acomodação para 
mil pessoas.
Fonte:http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/
parque_sergio_sobral.aspx, consultado em 11/8/2015

parque Alambari 
Rua Benedito Resende de Souza e Rua Alceu de 
Andrade, entre o Jardim Mariana 2 e o Campos de 
São José. 

O Parque Alambari tem 11,7 hectares, com extensa 
área de mata nativa e reflorestamento voltada 
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ao lazer. Há também trilhas para caminhadas, 
playground, estações de ginástica, campo 
de futebol, vestiário e quadra. Esses espaços 
são servidos por bancos, lixeiras, placas de 
sinalização e postes de iluminação.
Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/
parque_alambari.aspx, consultado em 11/8/2015.

esportes

Após ter encerrado as atividades, permaneceu fe-
chado até 2006, quando foi reaberto como parque 
para a população, mas com as edificações inativas 
e deterioradas.

Em 2011, a AJFAC assumiu a gestão do parque. 
A primeira fase de restauro do patrimônio 
edificado já foi iniciada. Dos pavilhões existentes, 
três passaram por obras estruturais e um foi 
restaurado na totalidade.

O restauro das edificações do parque permitirá a 
preservação desse bem cultural de São José dos 
Campos, que poderá receber novo uso e voltar a 
ser ocupado pela comunidade.

Hoje, o parque recebe cerca de 50 mil visitantes 
por mês em busca de qualidade vida. Atividades 
culturais, ambientais e esportivas também são ofe-
recidas ao público em uma extensa e diversificada 
agenda de programação, que traz atrações musi-
cais, cinema, teatro, arte, história e muito mais.
Fonte: http://www.pqvicentinaaranha.org.br/o-parque/historia/ 
consultado em 11/8/2015.

parque Senhorinha
Avenida Salinas - Bosque dos Eucaliptos

O Parque Senhorinha foi projetado como um par-
que linear ao longo do córrego do mesmo no-me, 
com o objetivo de integrar os bairros do entorno e 
servir como área de drenagem das águas pluviais 
e recarga dos aquíferos subterrâneos.
Na primeira fase foi urbanizada uma área de 
295 mil m2 quadrados, com uma extensão de 4,7 
km, iniciando na nascente do córrego, no Dom 
Pedro 2º e estendendo-se até próximo da Avenida 
Guadalupe.

O uso do parque é diversificado, com espaços para 
várias atividades de recreação contemplativa e 
ativa para diversas faixas etárias.

Dada a linearidade do projeto, foram 
estabelecidas estações ao longo da pista de 
caminhada do parque, com áreas específicas que 
abrigam equipamentos de ginástica, brinquedos 
e mobiliários urbanos, como lixeiras, placas de 
sinalização, esculturas.

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/
parque_senhorinha.aspx, consultado em 11/8/2015

parque Caminho das Garças 
Avenida Rodolfo Castelli - Putim

Com área de 28 mil metros quadrados, o Parque 
Caminho das Garças, no Putim, foi criado 
para atender a necessidade de lazer local e 
recuperação ambiental.

É servido por uma área verde, com quadras de 
esportes, brinquedos e bosque.
Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/planejamento_urbano/
parque_caminho_das_garcas.aspx, consultado em 11/8/2015

parque Vicentina Aranha 
Rua Prudente Meireles de Moraes, 302 - Vila Adyana

O Parque Vicentina Aranha é tombado como patri-
mônio histórico pelo COMPHAC (Conselho Munici-
pal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artísti-
co, Paisagístico e Cultural de São José dos Campos) e 
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).

Inaugurado em 1924 como Sanatório Vicentina 
Aranha, um dos maiores centros para tratamento 
de tuberculose da América Latina, teve o projeto 
arquitetônico creditado ao renomado arquiteto 
paulista Francisco de Paula Ramos de Azevedo.

A partir da instalação do sanatório pela Santa Casa 
de Misericórdia, muitas famílias se estabeleceram 
na cidade em busca da cura da doença, nela cria-
ram raízes e permaneceram até hoje, deixando seu 
legado para a cidade.
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As praças - espaços livres públicos urbanos 
destinados ao lazer e ao convívio da população, 
são uma característica marcante de São José dos 
Campos. 

Apresentando variedade de tipologias, tamanhos, 
formas e ampla diversidade de usos, as praças 
joseenses se espalham por todas as regiões da 
cidade.

São 426 áreas que recebem essa denominação, 
número que inclui tanto as praças da área central, 
carregadas de história e simbolismo e que tam-
bém cumprem um papel importante para a circu-
lação dos pedestres, quanto as pequenas praças 
de bairro, territórios de lazer e convivência para 
os moradores do entorno.

Algumas praças de  
São José dos Campos

Praças

Praça Padre João -  (Praça da Matriz) 
Localização - Região centro. Confluência das vias: 
Rua 15 de Novembro, Avenida Névio Baracho, Ave-
nida Marechal Castelo Branco, Praça dos Expedi-
cionários.  
Entorno - Comércio e serviços. Destaque para a 
Igreja Matriz, o terminal urbano e Banhado. 

Elementos complementares - Busto de Elmano 
Ferreira Veloso e do padre João Guimarães, 
bancos, bancas de revistas, bebedouro, 
estacionamento.

Atividades - Convívio social, circulação de pedes-
tres, comércio.

Área - 1.677m²

Histórico - Antiga Praça João Pessoa, recebeu a 
atual denominação em 1993. Foi palco de apre-
sentações religiosas e encontros da população. O 
chafariz é do começo da década de 60. 

Praça Afonso Pena
Localização - Região centro. Confluência das vias: 
Rua 15 de Novembro, Avenida Nelson D’Ávila, Largo 
São Benedito, Rua Humaitá.

Entorno - Igreja São Benedito, Delegacia de Po-
lícia, Museu Municipal, Prédio do Antigo Fórum, 
Escola Estadual Olímpio Catão e Casa do Médico.  

Elementos complementares - Busto do médico 
Nelson D’Ávila e Monumento à Liberdade, banca 
de revistas, bancos, fonte, playground, ponto de 
táxi, lixeiras, bebedouro, ponto de ônibus urbano. 

Atividades - Contemplação, eventos cívicos e 
culturais, feira de artesanato, recreação infantil, 
circulação de pedestres.

Área - 12.588m².

Histórico - No século 19 era chamada de Largo da 
Cadeia. Neste largo aconteciam as apresentações 
das cavalhadas, congadas, festas juninas, corridas 
de touros e circo. Recebeu a denominação atual 
em 1909.
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Praça Cônego Lima
Localização - Região centro. Confluência das vias: 
Rua 15 de Novembro, Rua Coronel Monteiro.
Entorno - Comércio e serviços (predominância 
de agências bancárias) e Igreja Cristã Evangélica 
desde 1925.

Elementos complementares - Bancos, ponto de 
táxi, lixeiras, bancas de jornal e revista e de miu-
dezas. Destaque para as figueiras. 

Atividades - Contemplação, convívio social, circu-
lação de pedestres e descanso.

Área - 1.422m².

Histórico - Antigo Largo do Rosário. Definiu-se 
como praça em 1898, quando foi inaugurado o jar-
dim público. Também foi conhecida como a Praça 
da Preguiça. 

Praça João Mendes 

Localização - Região centro. Confluência das 

vias: Rua 7 de Setembro, Rua Rubião Júnior, Rua 
Floriano Peixoto.

Entorno - Grande número de lojas de comércio e 
serviços, Calçadão da Rua 7 de Setembro e Shop-
ping Centro.

Elementos complementares - Bancos, lixeiras, 
pergolado, chafariz, banheiro público.

Atividades - Convívio social, circulação de pedes-
tres, contemplação. Atualmente, todas as quartas-
-feiras, há uma apresentação musical do projeto 
“Sons do Meio Dia” da Fundação Cultural Cassia-
no Ricardo.

Área - 1.588m².

Histórico - Antigo Largo da Valeriana, esta praça 
recebeu a denominação atual em 1905. Também 
ficou conhecida como Jardim do Sapo devido ao 
chafariz ornamentado com os anfíbios. Destaque 
para as grandes figueiras e um pergolado da déca-
da de 40. 

Praça Synésio Martins
Localização - Região centro: Jardim Esplanada. 
Confluência das vias: Rua Pascoal Moreira, Rua 
Pandiá Calógeras, Avenida Paulista, Rua dos An-
dradas.

Entorno - Predominantemente residencial. 

Elementos complementares - Bancos, lixeiras, 
playground e área central para eventos culturais. 
Esta praça se destaca pela presença de belos es-
pécimes arbóreos imunes de corte: palmeira-real, 
palmeira-imperial, abricó-de-macaco, figueira, 
entre outros.
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Atividades - Contemplação, convívio social, cami-
nhada, passeio com animais, circulação de pedes-
tres, ponto de encontro de passeios ciclísticos e 
gincanas escolares. Feira de produtos orgânicos 
aos sábados.

Área - 13.060m². 

Histórico - Antiga Praça Cruzeiro do Sul, recebeu 
a denominação atual pelo Decreto Municipal 
1.224, de 1969.

Praça Monsenhor Luiz Gonzaga 
Alves Cavalheiro
Localização - Região norte: Santana. Confluência 
das vias: Rua Guaianazes, Rua Guarani, Rua São 
Jorge.

Entorno – Lojas de comércio e serviços, colégio e 
Igreja Matriz de Sant’Ana.

Elementos complementares - Bancos, ponto 
de táxi, lixeiras, mesas para jogos e estação de 
brinquedo infantil. Bustos do monsenhor Luiz 
Gonzaga Alves Cavalheiro e presidente Juscelino 
Kubitschek.

Atividades - Convívio social, contemplação, cir-
culação de pedestres, jogos de mesa, recreação 
infantil, festas religiosas, quermesses.

Área - 1.040m².

Histórico - Conhecida como Praça da Igreja de 
Santana, recebeu a denominação atual por meio 
da Lei Municipal 4.098, de 1991.

   

Praça 1º De Maio
Localização - Região leste/Novo Horizonte. Con-
fluência das vias: Rua dos Lavradores / Rua dos 
Pedreiros.

Entorno - Escola, comércio, serviços, residências, 
Igreja Batista e Paróquia Coração Eucarístico de 
Jesus.

Elementos complementares - Bancos, lixeiras, 
playground, academia ao ar livre, ponto de ônibus, 
quiosques com mesas para jogos, monumento aos 
trabalhadores, trailers alimentícios. 

Atividades - Convívio social, recreação infantil, 
atividade esportiva (academia ao ar livre), comér-
cio, eventos em datas comemorativas.

Área - 13.439m².

Histórico - Recebeu a denominação pelo Decreto 
Municipal 2.929, de 1979.

Praça Marte
Localização - Região sudeste: Jardim da Granja. 
Confluência das vias: Rua Júpiter, Rua Saturno. 
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Entorno - Predominantemente residencial e Igreja 
de Santa Rita.

Elementos complementares - Bancos, ponto de 
ônibus, telefone público, playground, academia ao 
ar livre, lixeiras.

Atividades - Convívio social, recreação infantil, 
caminhadas, lazer esportivo.

Área: 6.100,00 m²

Histórico - Recebeu esta denominação pela Lei 
1.075/64.
 

Praça Mário Cesare Porto
Localização - Região sul: Jardim Satélite. Confluên-
cia das vias: Avenida Cassiopeia, Rua Itapoá, Rua 
Ipiau, Rua Jequié, Rua Pituba.

Entorno - Comércio e vários edifícios institucio-
nais: escolas, piscina da EMEF Mercedes Carnevale 
Klein, espaço multiuso, creche, unidade de saúde 
mental, Assem.  

Elementos complementares - Bancos, lixeiras, 
playground, estações de ginástica, pista de skate, 
palco para eventos, bebedouro.

Atividades - Convívio social, recreação infantil, 
lazer esportivo, aulas de thai chi chuan, comércio. 
Feira livre aos domingos e shows musicais. É uma 
praça bastante solicitada para eventos.

Área - 32.040,00 m².

Histórico - Antigo centro comunitário.

Praça Cônego Antonio Manzi 
Localização - Região norte: São Francisco Xavier. 
Confluência das vias: Rua 15 de Novembro, Rua 13 
de Maio.

Entorno - Bares e restaurantes, Casa de Cultura, 
Guarda Municipal, posto bancário e correio.

Elementos complementares - Coreto, bancos, 
lixeiras, ponto de ônibus e táxi, banheiro público, 
telefone público, monjolo, bebedouro, gruta de 
Nossa Senhora, quadras de esporte e playground.

Atividades – Convivência, contemplação, feiras de 
artesanato, oficinas culturais e apresentações de 
circo, teatro e shows musicais no coreto.

Área - 6.000m² 

Histórico - A praça foi denominada Cônego Antô-
nio Manzi em homenagem ao pároco que atuou 
durante 12 anos no distrito. A Casa de Cultura e o 
posto bancário já serviram como sede da subpre-
feitura. E o prédio do correio era ocupado pela 
antiga cadeia. Em 1985 foi instalado o coreto.
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Praça Ulisses Guimarães
Localização - Região oeste: Jardim Aquarius. Con-
fluência das vias: Avenida Ignácio Nogueira Penido, 
Rua Jorge de Oliveira Coutinho, Avenida Salmão.

Entorno - Edifícios residenciais, ETEC e unidade 
da Univap.

Elementos complementares - Espaços de sol e 
sombra: maciços de eucaliptos, manacás e pergo-
lados. Bancos, lixeiras, ponto de ônibus, telefones 
públicos, academias ao ar livre, playground, mesas 
de jogos e bebedouro. 

Atividades - Contemplação, convívio social, recre-
ação, lazer esportivo e circulação. Aulas de ioga 
e thai chi chuan, apresentações musicais e, aos 
domingos, feira de artesanato. 

Área - 35.030,00 m² 

Histórico - Recebeu esta denominação pelo De-
creto 10.076/2000. 

O projeto da praça  
Ulisses Guimarães
O estudo para redefinir o traçado da Praça Ulisses 
Guimarães partiu de uma análise de todas as rotas 
de pedestres que existiam no local e dos pontos 
de interesses nas travessias.

Tendo em vista que a área tem grande extensão 
e acessos para várias ruas, o estudo teve como 

objetivo evitar a formação, após a implantação 
dos canteiros, daquelas famosas “trilhas” que as 
pessoas fazem no gramado para cortar caminho.

A praça foi revitalizada. Todas as principais rotas 
de travessias foram levadas em conta no novo tra-
çado e serviram de base para o desenho do projeto.

As formas circulares, que são o foco central e 
onde ficam as atrações principais, foram inspira-
das no formato dos aquários circulares de mesa, 
devido ao nome do bairro.

Foram construídos dois passeios em todo o 
perímetro da praça, formando dois circuitos que 
visavam servir tanto os usuários que praticam 
corrida e caminhada quanto aqueles que quises-
sem apenas passear ou transitar por ali.

Outra preocupação foi implantar equipamentos 
que atendessem a todas as faixas etárias sem 
causar conflitos entre uma atividade e outra, bem 
como facilitar a acessibilidade de pessoas com 
deficiência.

O mobiliário escolhido foi inédito em matéria de 
inovação e qualidade.

Foram criados também alguns estares para garan-
tir privacidade de uso e promover encontro de 
grupos com interesses comuns ou familiares para 
bate-papos descontraídos.

O espaço de uma miniarena foi concebido para 
possibilitar o multiuso: atividades de lazer, cultu-
ra, esporte, espaço para campanhas institucionais 
e eventos variados que atraem o interesse da 
população.

O resultado superou todas as expectativas. A 
praça é frequentada diariamente em todos os ho-
rários. Nos finais de semana tem um público ainda 
maior e variado.

Criou-se um espaço democrático que não serve 
apenas o bairro e a região próxima, mas também 
o público de outras regiões e turistas de passagem 
pela cidade.

O projeto da Praça Ulisses Guimarães foi desen-
volvido entre 2006 e 2007 na Divisão de Projetos 
Especiais da Secretaria de Planejamento Urbano.
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119 Aeroporto
119 Terminal Rodoviário   
 Intermunicipal
119 Transporte Ferroviário
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A Secretaria de Transportes de São José dos Cam-
pos atua em todos os aspectos relacionados com o 
transitar na cidade, dos deslocamentos de pedes-
tres e bicicletas aos fluxos de veículos individuais 
e coletivos, passando pelo planejamento e a im-
plantação de novas vias, o controle do transporte 
público e coletivo, a fiscalização e a engenharia de 
tráfego, além de campanhas de orientação sobre 
segurança e regras de trânsito para a população 
em geral.

Em São José dos Campos, as ações têm como foco 
uma cidade planejada para as pessoas, com polí-
ticas de mobilidade urbana e equidade de espaço 
nas vias, considerando tanto quem se desloca a pé 
quanto os que se utilizam de veículos, motoriza-
dos ou não, coletivos ou individuais.

Dentre as iniciativas com esses objetivos, estão a 
valorização do transporte público, com o inves-
timento em novos veículos e a introdução das 
faixas exclusivas e preferenciais para a circulação 
de ônibus e transporte alternativo. 

Com a implantação plena do bilhete único, todo 

passageiro com o cartão eletrônico pode integrar 
as viagens, utilizando qualquer linha, em qualquer 
sentido, pelo período de duas horas, pagando uma 
única passagem e podendo utilizar até quatro 
ônibus.

Procurando fortalecer ainda mais o transporte pú-
blico, São José dos Campos se prepara para adotar 
um novo tipo de transporte coletivo, o BRT (bus 
rapid transit), que vai incrementar a capacidade 
de atendimento aos usuários e contribuirá para 
que se tenha um sistema mais ágil.

De outra parte, a cidade vem aumentando a malha 
cicloviária e buscando interligar as ciclovias exis-
tentes, com o objetivo de ampliar o uso da bicicle-
ta como alternativa sustentável de transporte na 
cidade.

Por meio do programa Travessia Segura, traves-
sias elevadas vêm sendo instaladas em áreas de 
grande circulação de crianças, jovens e idosos: 
proximidades de escolas, centros poliesportivos 
ou unidades de saúde O objetivo é proporcionar 
maior segurança aos pedestres.
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Aeroporto Internacional de  
São José dos Campos -  
professor Urbano Ernesto 
Stumpf
O Aeroporto de São José dos Campos fica a 8 
quilômetros do centro da cidade e cerca de 90 
quilômetros de São Paulo.

Apresenta duas vocações distintas. A de um ter-
minal de cargas, para atender o grande número de 
indústrias da região, e a de portal turístico, princi-
palmente para a Basílica Nacional Nossa Senhora 
Aparecida, as cidades da Serra da Mantiqueira, 
como a estância turística de Campos do Jordão, e 
os municípios do litoral norte paulista – Ilhabela, 
São Sebastião e Caraguatatuba e Ubatuba –, além 
de Parati e Angra dos Reis, na costa sul do Rio de 
Janeiro.

Fonte: http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/
sao-paulo/aeroporto-de-sao-jose-dos-campos.html, acessado 
em 17/8/2015

Aeroporto
Internacional

Transporte  
Ferroviário

Terminal  
Rodoviário

Terminal Rodoviário  
Intermunicipal Frederico  
Ozanam
Rua Itororó, 221 - Vila Piratininga 
12 3512-1852

MRS logística
Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, 203 - 
Vila Maria

12 3911-6472
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Bancos
Número de instituições   11

Agências bancárias   89

Correios - agosto/2015 
Agências   12

Bancos postais   4

Eleitores - julho/2015 
Total 474.357

Grau de instrução 

Analfabetos   1,5%

Lê e escreve   3,9%

Ensino fundamental incompleto   24,1%

Ensino fundamental completo   8,3%

Ensino médio incompleto   22,6%

Ensino médio completo   26,9%

Superior incompleto   4,5%

Superior completo   8,1%

Fontes: Tribunal Superior Eleitoral - TSE; Sindicato dos 
Bancários - SEEB; Correios; Urbanizadora Municipal -  
URBAM; Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP, Bandeirante Energia; Prefeitura de 
São José dos Campos.
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Ligações elétricas - agosto/2015 
Total 245.323

Residencial 243.094

Industrial 2.229

Transporte 
Veículos cadastrados - julho/2015 

Automóveis 281.714

Ônibus 1.702

Caminhões 9.005

Motos 61.317

Outros 51.308

Frota de ônibus do transporte  
público - julho/2015 385

Linhas de ônibus - julho/2015 101

Número de passageiros/mês - média dos  
quatro primeiros meses de 2015 7.289.117

Índice de passageiros por km (IPK) -  
dados até abril/2015 2,60

Saneamento ambiental 
Coleta seletiva (população atendida) -  
URBAM (1º semestre/2015) 95%

Coleta de lixo (núcleo urbano) -  
URBAM (1º semestre/2015) 100%

Coleta comum (tonelada/dia)  -  
URBAM (média no 1º semestre/2015) 551,02

Coleta seletiva (tonelada/dia) -  
URBAM (média no 1º semestre/2015) 54,98

Coleta de resíduos de serviços  
de saúde (tonelada/dia) - 
URBAM (média no 1º semestre/2015) 4,08

Ligações de água (domiciliar, comercial e  
pública) - SABESP (outubro/2015) 181.070

Ligações residenciais de esgoto (domiciliar,  
comercial e pública) - (outubro/2015) 166.196

Tratamento de esgoto sanitário (%) - 
SABESP (outubro/2015) 99,4

Informações 
complementares

12
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ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial

AGEMVALE - Agência Metropolitana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte

AJFAC - Associação Joseense para Fomento da Arte e 
da Cultura

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

APEX- Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos

APL - Arranjo Produtivo Local

BRT - Bus Rapid Transit (ônibus de transporte rápido)

CAPS - Centros de Atenção Psicossocial e Residências 
Terapêuticas

CECOMPI - Centro para a Competividade e Inovação 
do Cone Leste Paulista

CEDEMP - Centro de Educação Empreendedora

CEEJA - Centro Estadual de Educação de Jovens e 
Adultos

CEFE - Centro de Formação do Educador

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais

CEPHAS - Centro de Educação Profissional Hélio 
Augusto de Souza

COMPHAC - Conselho de Preservação do Patri-mônio 
Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimô-nio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico

CTA - Centro Técnico Aeroespacial

DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia Aero-
espacial

EJA - Educação de Jovens e Adultos

EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano

EP – Elemento de preservação

ETEC- Escola Técnica Estadual

FATEC - Faculdade de Tecnologia de São Paulo

FCCR - Fundação Cultural Cassiano Ricardo

FUNDHAS - Fundação Hélio Augusto de Souza

FVE - Fundação Valeparaibana de Ensino

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços e Prestação de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano  
Municipal

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INCUBAERO - Incubadora de Base Tecnológica da 
Aeronáutica

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira

122   /  são josé em dados



Índice  
de siglas

13
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e 
Planejamento

IPK - Índice de Passageiros por Quilômetro

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

ISS (ou ISSQN) - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza

ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica

IVE - Instituto Valeparaibano de Ensino

LEL - Laboratório de Estruturas Leves

MAB - Museu Aeroespacial Brasileiro

MEC - Ministério da Educação

MRS - Malha Regional Sudeste

OS - Organização Social

PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado

PDRS - Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável

PIB - Produto Interno Bruto

PMSJC - Prefeitura Municipal de São José dos  
Campos

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento

PROCON - Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor

RMVPLN (ou RMVALE) - Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do  
Estado de São Paulo

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise  
de Dados

SP – Setor de preservação

SPU – Secretaria de Planejamento Urbano

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação

UAB - Universidade Aberta do Brasil

UDH - Unidade de Desenvolvimento Humano

UFABC - Universidade Federal do ABC

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

UNESP - Universidade Estadual Paulista

UNIFEI- Universidade Federal de Itajubá

UFTPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

UNIVESP - Universidade Virtual do Estado de  
São Paulo

URBAM - Urbanizadora Municipal
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