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Rua de Lazer

O programa Rua de Lazer é um evento recreativo organizado pela Divisão de 
Recreação e Lazer da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da 
Prefeitura São José dos Campos, que tem como meta atender os bairros da 
cidade com atividades diversificadas, possibilitando garantir o direito ao 
lazer à população em seu tempo livre, transformando espaços de ruas, 
praças e locais públicos em opções de lazer. 

As atividades são desenvolvidas por monitores credenciados e capacitados 
pela equipe técnica da Divisão de Recreação e Lazer com atendimento aos 
sábados, domingos e feriados das 9h às 12h00 ou das 14h00 às 17h00. 

O agendamento da Rua de Lazer é feito através de abertura de processo 
SIPEX por escolas, igrejas, associações, munícipes, etc.

Previsão 2021 Previsão 2021-2024

R$ 208.470,70 R$ 833.882,90

Investimentos: 

* A estimativa contempla os investimentos em material, equipamento e monitoria.

Justificativa de investimentos:

Verificamos que nossa escala de agendamento nem sempre é totalmente preenchida, assim sugerimos que os horários vagos sejam preenchidos pela
equipe técnica da Divisão de Recreação e Lazer, que indicará o local de realização da Rua de Lazer no prazo de 20 dias de antecedência. Assim, poderemos
atender aqueles locais de maior vulnerabilidade social e que por algum motivo não tem oportunidade de fazer solicitação.
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Brincando nas Férias

O programa Brincando nas Férias é um trabalho realizado pela Divisão de
Recreação e Lazer da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida em parceria
com demais Secretarias da Prefeitura de São José dos Campos. As atividades
são desenvolvidas por monitores credenciados e capacitados pela equipe
técnica da Divisão de Recreação e Lazer com atendimento no período de
férias escolares no horário das 14h00 às 17h00 de 2ª à 6ª feira.

Para participar não é necessária inscrição prévia, basta comparecer no local
divulgado e participar das atividades como por exemplo jogos cooperativos,
recreativos, oficinas pedagógicas.

Previsão 2021 Previsão 2021-2024

R$ 235.698,21 R$ 942.792,94 

Investimentos: 

* A estimativa contempla os investimentos em material, equipamento e monitoria.

Justificativa de investimentos:

Para a ampliação do programa Brincando nas Férias sugerimos 2 semanas de atividades, pois hoje realizamos as atividades em apenas 1 semana e
percebemos o quanto o número de participantes cresce a cada dia.

Outra ampliação trata-se do aumento do número de equipes itinerantes, para que possamos atender os bairros de maior vulnerabilidade social.
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Projeto Verão

O programa “Projeto Verão” é um trabalho realizado pela Divisão de
Recreação e Lazer da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da
Prefeitura de São José dos Campos, que tem como meta, atender os
munícipes com a abertura das 13 piscinas públicas aos finais de semana e
feriados possibilitando a garantia ao lazer e desta forma minimizando os
problemas relacionados aos afogamentos em lagos, rios e cachoeiras e
também reduzindo os custos com invasões e depredações nas piscinas
públicas na época de verão. Atendemos também durante o período de
recesso dos professores durante a semana.

A inscrição para participação é feita através do aplicativo São José Viva e nos
locais, durante o período de abertura das piscinas, a equipe de trabalho é
composta por monitores e guarda-vidas para orientação dos participantes
quanto às normas de segurança e utilização do espaço.

Previsão 2021 Previsão 2021-2024

R$ 908.777,04 R$ 3.635.108,26 

Investimentos: 

* A estimativa contempla os investimentos em material, equipamento e monitoria.

Justificativa de investimentos:

Para a ampliação do programa, sugerimos o aumento no horário de atendimento, abrindo as piscinas 2hrs mais cedo do horário em vigor nos meses de
dezembro e janeiro, para que os munícipes possam ter maior opções de horários .
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Prioridades
Nº Prioridade Justificativa Prazo Investimento Anual

1 Contrato de prestação de serviço de 
passageiros

Necessária a contratação de serviço de transporte de passageiros (TOPIC)
para deslocamento das equipes de monitores (R$ 59,95 contrato atual)

Imediato 2.700km R$161.865,00

2 Reposição de estagiários Contratação de dois  estagiários que se desligaram, sendo um de 
Administração (06H) e um de Educação Física (04H)

Imediato 04h 988,19
06h 1369,07

04h R$11.858,28
06h R$ 16.428,84

3 Realocar o almoxarifado da DRL Hoje o almoxarifado no Parque da Cidade encontra-se em estado
precário de conservação, já vistoriado pela equipe da Secretaria de
Gestão Habitacional e Obras. Faz-se necessária tal providência para
manter nossos materiais e equipamentos em condições de um bom
atendimento a comunidade, além de zelar pela integridade física da
equipe de trabalho do local.

Imediato R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

4 Aquisição de 05 computadores São necessários 05 computadores, sendo 03 para substituição de
equipamentos defasados e 02 para substituir equipamentos com laudo
da DTIC. É de extrema importância que esses equipamentos possuam o
Microsoft Office.

4 meses R$ 3.500,00 R$ 17.500,00 

5 Regularização da função de 
coordenador  dentro do Plano de 
Trabalho do São José Desportivo

Hoje temos um professor contratado em período integral, o qual
responde pela coordenação dos programas De Bem Com a Vida, OREE e
Viva Melhor, porém não é reconhecido com função de coordenador.

Imediato R$ 6.606,79 R$ 85.888,27

TOTAL: R$  593.540,39


