
Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
Secretaria de Proteção ao Cidadão 

 

 

A/C Anderson Farias Ferreira 

Coordenador da Equipe de Transição de Governo 

 

Assunto: Transição Municipal 

 

Em atendimento ao solicitado por Vossa Senhoria, acerca da Segurança Pública, 

Fiscaliza e Defesa Civil, relacionados a Secretaria de Proteção ao Cidadão. 

 

1) Contratos e convênios, com os prazos; 

 

a) LOCAÇÃO CARRO ELÉTRICO 

Contrato de locação de veículos elétricos com a empresa BYD – Energy do Brasil 

LTDA, sendo 28 veículos de uso exclusivo da Guarda Municipal e 02 veículos de uso 

da Diretoria de Fiscalização. O valor mensal do contrato é de R$ 117.000,00. 

O contrato teve seu início em 24/07/2018 pelo prazo de 36 meses, com término em 

24/07/2021, podendo ser prorrogado por mais 24 meses. 

Total para 2021        R$ 1.404.000,00 

 

b) LOCAÇÃO CARRO PICK-UP 

Contrato de locação de pick-up com a empresa S.G.M.K Transportes e Logística 

LTDA, sendo 14 veículos de uso exclusivo da Diretoria de Fiscalização e 01 veículo 

de uso da Guarda Municipal. O valor mensal do contrato é de R$ 19.298,55.    

O contrato teve seu início em 11/07/2018 pelo prazo de 36 meses, com término em 

11/07/2021, podendo ser prorrogado por mais 24 meses. 

Total para 2021       R$ 231.582,60 

 
c) LOCAÇÃO CARRO PASSEIO 
Contrato de locação de carro de passeio quatro lugares (onix) com a empresa 

S.G.M.K Transportes e Logística LTDA, sendo 01veículos de uso exclusivo do 

gabinete do Secretário. O valor mensal do contrato é de R$ 1.015,00.    

O contrato teve seu início em 03/01/2020 pelo prazo de 24 meses, com término em 

03/01/2022, podendo ser prorrogado por mais 36 meses. 

Total para 2021                 R$ 12.180,00 
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d) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 

Contrato de fornecimento de alimentação com a empresa Master Nutrição e Eventos, 

fornecendo café da manhã, almoço e jantar aos quatro postos do Corpo de 

Bombeiros. O valor mensal do contrato é de R$ 54.865,61. 

O contrato teve seu início em 16/01/2019 pelo prazo de 24 meses, com término em 

16/01/2021, podendo ser prorrogado por mais 36 meses. 

Total para 2021                 R$ 658.387,32 

 
e) MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO 

Contrato de manutenção preventiva em equipamento de ar condicionado com a 

empresa ESPER & FLORÊNCIO EPP, sendo A MANUTENÇÃO PARA: Defesa Civil, 

Antipichação, Gabinete, COI, GCM, DFPM e Bombeiros. O valor mensal do contrato 

é de R$ 3.230,00. 

O contrato teve seu início em 15/03/2019 pelo prazo de 24 meses, com término em 

15/03/2021, podendo ser prorrogado por mais 36 meses. 

Total para 2021              R$ 38.760,00 

 
f) LOCAÇÃO RESIDENCIAL TENENTE MARCO NUNES 

Contrato de locação de imóvel na Rua Carlino Rossi, 80, Residencial Planalto. O 

valor mensal do contrato é de R$ 2.225,55. 

O contrato teve seu início em 03/11/2016 pelo prazo de 12 meses, com término em 

03/11/2021, podendo ser por prazo indeterminado. 

Total para 2021                    R$ 26.706,60 

 
g) LOCAÇÃO RESIDENCIAL SUBTENENTE ELÁDIO HUMBERTO 

Contrato locação de imóvel na Carlos Roberto Marinho de Souza, 151, Vista Linda. 

O valor mensal do contrato é de R$ 1.539,80. 

O contrato teve seu início em 24/11/2016 pelo prazo de 12 meses, com término em 

24/11/2021, podendo ser por prazo indeterminado. 

Total para 2021                          R$ 18.477,60 

 

h) LOCAÇÃO RESIDÊNCIA SARGENTO JOSÉ CARLOS 

Contrato de locação de imóvel na Rua Sabará, 140, Jardim Ismênia. O valor mensal 

do contrato é de R$ 1.600,00. 
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O contrato teve seu início em 03/11/2016 pelo prazo de 12 meses, com término em 

03/11/2021, podendo ser por prazo indeterminado. 

Total para 2021                     R$ 19.200,00 

 
i) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO 

Contrato de prestação de serviços gerais com a empresa URBANIZADORA 

MUNICIPAL AS – URBAM, com fornecimento de mão de obra, sendo 14 veículos de 

uso exclusivo da Diretoria de Fiscalização e 01 veículo de uso da Guarda Municipal. 

O valor mensal do contrato é de R$ 56.218,67.    

O contrato teve seu início em 13/09/2019 pelo prazo de 24 meses, com término em 

13/09/2021, podendo ser prorrogado por mais 36 meses; 

Total para 2021                       R$ 674.624,04 

 
j) ATIVIDADE DELEGADA 

Convênio Prefeitura Municipal com o Governo do Estado de São Paulo para 

desenvolvimento da atividade delgada. O valor mensal do contrato é de R$ 

205.000,00. 

O contrato teve seu início em 20/08/2017 pelo prazo de 36 meses, com término em 

20/08/2022, não cabe mais prorrogação. 

Total para 2021                        R$ 2.460.000,00 

 
k) LOCOÇÃO DE RADIO COMUNICAÇÃO 

Contrato de locação e serviço de rádio comunicação, empresa TRC – Telecom 

LTDA, com fornecimento equipamentos de rádios modelos ht e base fixa e móveis. 

Serviço e equipamentos distribuídos nas Secretaria de Proteção ao Cidadão, 

SEMOB, SASC e Saude. 

O valor mensal do contrato é de R$ 59.333,33.    

O contrato teve seu início em 03/10/2020 pelo prazo de 24 meses, com término em 

03/10/2022, podendo ser prorrogado por mais 36 meses; 

Total para 2021                       R$ 711.999,96 

VALOR DOS CONTRATOS 2021 R$ 5.543.917,50 
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2) Segue em anexo, organograma, relação de veículos, relação de 

armamento, relação do efetivo lotado na secretaria, com exceção dos 

salários, esta informação dependemos da Secretaria de Administração e 

Finanças, foi solicitado. 

 

3) A gestão do atendimento 153, e realizada até o dia 31 de dezembro pelo 

IPPLAN, após esta data, ainda não foi definida pela Administração se terá 

prorrogação do contrato de Gestão ou será realizada nova licitação para 

tal. Número de atendimentos, segue em anexo. 

 

4) O contrato de locação dos veículos elétricos, encerara em 24/07/2021, a 

inspetoria de logística da Guarda Civil Municipal, já está trabalhando 

Termo de Referência, para dar início a nova licitação, caso a 

administração ou a Empresa BYD não queira prorrogar o contrato. 

 

5) O Convenio da Atividade Delegada, foi renovado no mês de outubro de 

2020, vencimento em outubro de 2023. Valores gastos, segue em planilha 

anexa. 

 

6) Em relação ao armamento substituídos, a quantidade que está acima do 

limite de efetivo da GCM, poderá ser baixada e destruídos ou doados a 

outras instituições Guardas Municipais. Em conversa previa com Sr. 

Prefeito, autorizou a doação, porem estamos aguardando uma nova 

contratação de GCM do atual concurso, que ainda está em prazo de 

validade, para depois dar as providencias necessárias. 

 

7) O atual Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal, Lei Complementar 

359/2018, deverá passar por alterações, para sanar algumas 

inconsistências. Existe o Curso de Classe Distinta em andamento, o custo 

para realização do curso, ficara em torno de R$ 30.000,00, não haverá 

impacto na folha de pagamento, pois o preenchimento das 9 vagas 

existentes, será em substituição a GCMs aposentados no ano de 2020. 
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8) O cronograma de implantação das novas câmeras, e de responsabilidade 

da empresa Americanet, ficou definido pela SEPC, os locais de instalação 

(planilha em anexo), até a data de 27/11/2020, foram instaladas 3 

câmeras.  

 

9) São realizadas operações especificas para o combate ao fluxo e 

perturbação do sossego público, com operações em conjunto com a 

Guarda Civil Municipal, Policia Militar, Departamento de Fiscalização e 

agentes de Mobilidade Urbana, operações especificas da Guarda Civil 

Municipal, operações especificas da Policia Militar, operações especificas 

do Departamento de Fiscalização. Existe reuniões estratégicas com todos 

os órgãos envolvidos, para traçar estratégias e não sobrecarregar os 

efetivos dos órgãos envolvidos. Projetos específicos para o combate do 

fluxo: Alteração da Lei 1566/78, proibindo as Adegas abrirem após as 20h, 

incluindo a proibição de Delivery e Drive thru. 

 

10) A Defesa Civil está finalizando Plano de contingência, será apresentada 

no início do mês de dezembro de 2020, após apresentação será 

encaminhado à Secretaria de Apoio Jurídico, para a devida formatação e 

publicação através de Decreto Municipal.  

 

11)  O Programa Maria da Penha: 

 Atualmente atende 35 vítimas; 

 Já passaram 57 vítimas; 

 Realiza diariamente cerca 70 visitas por plantões; 

 Já foram realizados 12 autos de prisão em flagrante por 

descumprimento das medidas protetivas; 

 Atualmente o programa conta com uma equipe por plantão, cada 

equipe conta com uma Guarda Civil Municipal feminina, para dar 

mais credibilidade e solidariedade a vítima atendida. 
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12)  Ações do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais 

                   FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS  

Ano 

Notificação 

Preliminar 

Auto de 

Inflação 

Multas 

Lançadas 

Valor 

Lançado 

2017 908 458 131 

R$ 

323.525,31 

2018 1335 815 405 

R$ 

922.537,75 

2019 1024 1012 564 

R$ 

1.317.425,32 

2020 988 720 243 

R$ 

882.183,20 

 

         FISCALIZAÇÃO DE ESTÉTICA URBANA E PUBLICIDADE 

Ano Notificação Preliminar Auto de Inflação Multas Lançadas Valor Lançado 

2017 2249 1213 201 

R$ 

3.985.326,71 

2018 4307 1375 596 

R$ 

5.083.140,06 

2019 5413 1579 727 

R$ 

3.101.876,31 

2020 5627 1069 121 441.620.,40 

 

Desde o início da quarenta devido ao COVID-19, houve aumento de 

reclamações em relação à perturbação do sossego público. 

Ações realizadas 11.135 vistorias: 

6.814 relacionadas a desrespeito da quarentena;  

3.811 demais demandas do departamento; 

510 empresas autuadas relacionadas ao desrespeito a quarentena. 

 

São Jose dos campos, 30 de novembro de 2020. 

 

Atenciosamente. 

 

Devair Pietraroia da Silva 

Inspetor Regional GCM 

Secretario de Proteção ao Cidadão 


