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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

0 Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto tem a satisfação de 

apresentar seu Relatório Anual de 2021, período de 01/01/2021 a 31/12/2021, com 

objetivo de posicionar a Prefeitura Municipal de São José dos Campos / Secretaria de 

Esporte e Qualidade de Vida das atividades gerenciais desenvolvidas para a execução de 

serviços de atividades físicas e esportivas no município, com a estratégia de buscar 

constantemente níveis cada vez mais elevados de excelência nos serviços prestados.

Foram realizadas atividades de iniciação e treinamento esportivo, respeitando as 

características e especificidades neuromotoras e fisiológicas das diferentes faixas etárias e 

populações atendidas, bem como eventos de integração e lazer, dentre as diferentes 

modalidades esportivas determinadas a partir das demandas regionais e diretrizes do Edital 

de Chamamento Público n5 001/SEQV/2017.

O presente documento leva em conta os requisitos que compõem o Plano de Trabalho em 

vigor, analisado e aprovado à época por uma comissão do contratante, apontando 

estratégias e implementos realizados para a execução e o cumprimento das metas 

quantitativas e qualitativas previstas em diferentes frentes de ação.

O conteúdo também contém o descritivo das ações gerenciais realizadas a partir das metas 

propostas, bem como o número de atendimentos em atividades físicas, esportivas e 

recreativas, objeto do Contrato de Gestão n° 162/18 nas Unidades Esportivas e Academias 

ao Ar Livre do município de São José dos Campos.

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824
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P R O G R A M A  1  -  P L A N E J A M E N T O ,  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  G E S T Ã O  D A S

A T I V I D A D E S  M E I O

O presente programa visa planejar, administrar e gerenciar as atividades meio, executando 

e propondo ações preventivas e corretivas para assegurar o cumprimento das metas e 

objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho, viabilizando a operacionalização das 

Unidades Centrais, Associadas e Academias ao Ar Livre.

Os trabalhos são realizados utilizando ferramentas de planejamento e gestão para garantir 

a integração e funcionalidade das áreas Administrativa, Financeira, Recursos Humanos, 

Coordenação, Assessoria, Comunicação, Suprimentos, Manutenção, entre outras, 

consolidando informações dos programas existentes nas Unidades Centrais, propondo as 

diretrizes para assegurar a execução do contrato.

2. PROJETOS

Projetos foram implantados durante a execução do contrato, segundo estudo de 

viabilidade e demanda local.

2.1. Projeto Asma

Atividade física para crianças e adolescentes diagnosticadas com asma - Região Leste,

Norte/Centro/Oeste e Sul.

O presente projeto propõe estabelecer um fluxo de encaminhamento e atendimento de 

crianças e adolescentes (6 a 16 anos) diagnosticadas com a doença crônica supracitada, 

para as atividades físicas oferecidas nas unidades esportivas, sendo complemento para o 

tratamento terapêutico da doença respiratória, nas seguintes unidades esportivas: Centro 

Comunitário Alto da Ponte, Centro Comunitário Jardim Morumbi, Centro Comunitário Vila

Industrial, Centro Esportivo Casa do Jovem, Centro Esportivo Vila Letônia, Centro Esportivo 

Vila Maria, Centro Poliesportivo Altos de Santana, Centro Poliesportivo Eugênio de Melo, 

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro 

Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro Poliesportivo Vila Tesouro, Piscina EMEF Maria de

Melo, Piscina EMEF Maria Nazareth de Moura Veronese e Piscina EMEF Mercedes

Carnevalli Klein.

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / Sâo Paulo, CEP 12245-481
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Os trabalhos são desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (40 

Unidades Básicas de Saúde - UBS e 01 Unidade de Especialidade de Saúde - UES) e 

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (15 unidades esportivas, sendo 05 em cada 

região). Os pacientes (alunos) encaminhados pelos pediatras (UBS) ou pneumologistas 

(UES) para as unidades esportivas tem quadro asmático controlado ou parcialmente 

controlado.

No ano de 2021, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), nenhum paciente/aluno 

foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde para o Projeto Asma, justificando o 

fato de o referido período não apresentar números de atendimentos.

Vale ressaltar que, também devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) e respeitando 

os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus (COVID-19) e o 

Plano de Imunização Municipal, os colaboradores do São José Desportivo, que atuam 

diretamente com este projeto, estiveram em planejamento nas unidades esportivas (no 

mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de orientação e de apoio operacional das 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses de fevereiro e agosto, durante a 

campanha de vacinação contra o COVID-19, além de desenvolver atividades de promoção 

da saúde, em especial ministrar exercícios de alongamento com munícipes e funcionários 

das UBSs, mediante interesse do público, identificação de espaço físico adequado e 

respeitando os protocolos de segurança.

2.2. Projeto Nadando Primeiro

O projeto propõe o ensino dos nados crawl e costas para crianças e adolescentes (7 a 14 

anos), levá-los a ter autonomia, segurança e confiança no meio líquido, em um período de 

10 meses, certificando os alunos que concluírem o curso com aproveitamento a partir de 

70%.

No dia 21/01/2019, em reunião/capacitação dos Profissionais de Educação Física, 

Instrutores, Psicólogos, Fisioterapeutas e Estagiários de Educação Física da São José 

Desportivo, foi apresentado o projeto que aconteceria entre os meses de fevereiro a junho 

e de agosto a dezembro, com aulas de lhl5 minutos, as segundas-feiras (2 turmas por 

período), disponibilizando 1.600 vagas nas 15 unidades esportivas envolvidas (Centro

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 33417820/7824
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Comunitário Alto da Ponte, Centro Comunitário Jardim Morumbi, Centro Comunitário Vila 

Industrial, Centro Esportivo Casa do Jovem, Centro Esportivo Vila Letônia, Centro Esportivo 

Vila Maria, Centro Poliesportivo Altos de Santana, Centro Poliesportivo Eugênio de Melo, 

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro 

Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro Poliesportivo Vila Tesouro, Piscina EMEF Maria de 

Melo, Piscina EMEF Maria Nazareth de Moura Veronese e Piscina EMEF Mercedes 

Carnevalli Klein) e com sorteios de vagas pelo aplicativo São José Viva.

Nos 2 (dois) primeiros quadrimestre de 2021, devido a pandemia do coronavírus (COVID- 

19) e respeitando os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate ao 

coronavírus (COVID-19) e o Plano de Imunização Municipal, os colaboradores do São José 

Desportivo, que atuam diretamente com este projeto, estiveram em planejamento nas 

unidades esportivas (no mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de orientação e de 

apoio operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses de fevereiro e 

agosto, durante a campanha de vacinação contra o COVID-19, além de desenvolver 

atividades de promoção da saúde, em especial ministrar exercícios de alongamento com 

munícipes e funcionários das UBSs, mediante interesse do público, identificação de espaço 

físico adequado e respeitando os protocolos de segurança.

As informações apresentadas justificam o fato de o referido período não apresentar 

números de atendimentos.

Após período de 8 meses sem o desenvolvimento do projeto Nadando Primeiro, devido a 

pandemia de coronavírus (COVID-19), as atividades foram retomadas (em setembro de 

2021), e a tabela a seguir apresenta números de atendimentos, do referido projeto, no 

último quadrimestre de 2021.

Tabela 1: Números de atendimentos Projeto Nadando Primeiro.

N9 DE ALUNOS NO PERÍODO: PROJETO NADANDO PRIMEIRO

Região Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Leste 268 316 437 484 1.505

Norte/Centro/Oeste 220 129 258 273 880

Sul 246 Tll 351 426 1.300

Total 734 122 1.046 1.183 3.685

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo 

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824
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2.3. Projeto de Estimulação a Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência

Atividades Esportivas para Pessoas com Deficiência - Região Leste e Norte/Centro/Oeste

Este projeto visa ampliar o atendimento e promover inclusão de pessoas com deficiência 

na região leste (Centro Poliesportivo Vila Tesouro) e norte/centro/oeste (Centro 

Poliesportivo Altos de Santana) do município, oferecendo modalidades diferentes das 

atualmente ofertadas, proporcionando os benefícios decorrentes da prática de atividades 

físicas, manutenção da saúde, convívio social e melhora da qualidade de vida.

Após início da triagem dos alunos, através de protocolo aplicado por equipe multidisciplinar 

(Profissional de Educação Física, Fisioterapeuta, Psicólogo e Estagiário de Educação Física), 

os alunos foram encaminhados para modalidade e turma compatível com o seu perfil.

Entre os meses de janeiro e agosto de 2021, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) 

e respeitando os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus 

(COVID-19) e o Plano de Imunização Municipal, os colaboradores do São José Desportivo, 

que atuam diretamente com este projeto, estiveram em planejamento nas unidades 

esportivas (no mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de orientação e de apoio 

operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses de fevereiro e agosto, 

durante a campanha de vacinação contra o COVID-19, além de desenvolver atividades de 

promoção da saúde, em especial ministrar exercícios de alongamento com munícipes e 

funcionários das UBSs, mediante interesse do público, identificação de espaço físico 

adequado e respeitando os protocolos de segurança.

Os fatores supracitados justificam o fato de o referido período não apresentar números de 

atendimentos referente a este projeto.

Após retomada das atividades do projeto em questão (no mês de setembro), segue dados 

de atendimentos, referente ao 35 quadrimestre de 2021.

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEl (12) 33417820 / 7824



sao jose 6

Tabela 2. Números de atendimentos de atividades esportivas para pessoas com deficiência.

Modalidade / Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Basquete Sobre Rodas 1 1 2

Dança PCD 2 6 9 12 29

Estimulação Global PCD 4 12 24 24 64

Futsal PCD 1 4 13 7 25

Tênis de Mesa PCD 5 6 11

Treinamento Funcional PCD 2 3 5 10 20

Total 9 25 57 60 151

2.4. Projeto de Massificação da Bocha Adaptada

Este projeto tem como proposta implementar a prática da Bocha Adaptada em 2 (dois) 

locais na região de abrangência do Centro Poliesportivo Campo dos Alemães (Praça de 

Esportes Pedro Otávio e Centro Esportivo Palmeiras de São José), democratizando a 

modalidade na cidade de São José dos Campos e garantindo assim mais acesso a atividade 

esportiva, contribuindo para um impacto social que amplie o trabalho atual.

Atualmente o atendimento prestado no município é um dos maiores do Estado de São 

Paulo, sendo a única cidade do Vale do Paraíba a desenvolver a modalidade com 

praticantes em aulas semanais regulares. 0 Atendimento conta com participação de 

familiares e amigos, tendo uma considerável maximização da inclusão social e 

desenvolvimento da comunidade. Mesmo não sendo a finalidade do projeto, alunos 

iniciados nas atividades conquistaram Torneios Paulistas e Brasileiros, sendo destaque no 

cenário Estadual e Nacional.

Nos 2 (dois) primeiros quadrimestres de 2021, devido a pandemia do coronavírus (COVID- 

19) e respeitando os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate ao 

coronavírus (COVID-19) e o Plano de Imunização Municipal, o colaborador do São José 

Desportivo, que atuam diretamente com este projeto, esteve em planejamento nas 

unidades esportivas (no mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de orientação e de 

apoio operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses de fevereiro e 

agosto, durante a campanha de vacinação contra o COVID-19, além de desenvolver 

atividades de promoção da saúde, em especial ministrar exercícios de alongamento com

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo
Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 3341 7820 / 7824
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munícipes e funcionários das UBSs, mediante interesse do público, identificação de espaço 

físico adequado e respeitando os protocolos de segurança.

Os fatores supracitados justificam o fato de o referido período não apresentar números de 

atendimentos referente ao Projeto de Massificação da Bocha Adaptada.

Os números de atendimentos do projeto, que foi retomado em setembro de 2021, estão 

inclusos na tabela por modalidade.

2.5. Projeto Caminhar na ATI - Academia ao Ar Livre

O projeto consiste na criação e coordenação de grupos de caminhada a partir das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e seus respectivos pacientes, porém, o grupo é aberto a qualquer 

pessoa que queira participar, oferecendo o equipamento (Academia ao Ar Livre) e o 

Profissional de Educação Física, a fim de proporcionar melhor qualificação da atividade 

física através da sistematização de um plano de aula específico para os participantes dos 

grupos, ficando de responsabilidade do agente de saúde reunir o grupo de caminhada na 

UBS e o acompanhar até a Academia ao Ar Livre previamente referenciada, onde as 

atividades acontecem de 2 a 3 vezes na semana, com 60 minutos de duração e intensidade 

leve a moderada.

Vale ressaltar que, nos 2 (dois) primeiros quadrimestres de 2021, devido a pandemia do 

coronavírus (COVID-19) e respeitando os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo de 

combate ao coronavírus (COVID-19) e o Plano de Imunização Municipal, os colaboradores 

do São José Desportivo, que atuam diretamente com este projeto, estiveram em 

planejamento nas unidades esportivas (no mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de 

orientação e de apoio operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses 

de fevereiro e agosto, durante a campanha de vacinação contra o COVID-19, além de 

desenvolver atividades de promoção da saúde, em especial ministrar exercícios de 

alongamento com munícipes e funcionários das UBSs, mediante interesse do público, 

identificação de espaço físico adequado e respeitando os protocolos de segurança.

Já no 35 quadrimestre de 2021, mesmo com a retomada das atividades, devido a pandemia 

de coronavírus (COVID-19), os agentes de saúde não encaminharam pacientes/alunos, 

justificando o fato do referido ano, não apresentar números de atendimentos do projeto.

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo
Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 3341 7820 / 7824
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3. AÇÕES E ATIVIDADES

Considerando o cronograma mensal do Plano de Trabalho, bem como a prestação de 

contas do ano de 2021 (período de 01/01/2021 a 31/12/2021), foram realizadas 9 (nove) 

ações e atividades:

3.1. Atualizar Procedimento Interno da Área de Recursos Humanos

Visando assegurar maior eficiência das atividades e transparência administrativa, os 

procedimentos internos e de contratação de pessoal foram revisados regularmente, sendo 

demonstrado no site do São José Desportivo no endereço 

, de modo a atender as exigências da lei.

3.2. Atualizar o Plano de Cargos e Salários Existente

O plano de cargos e salários foi readequado e atualizado atendendo as exigências do 

presente Contrato de Gestão, com valores de vencimento compatíveis com o equilíbrio 

interno e aos níveis de remuneração do mercado, disponibilizado para acesso no site do 

São José Desportivo no endereço

3.3. Realizar Reuniões de Planejamento com Equipe de Coordenação

Um total de 9 (nove) reuniões foram realizadas, no ano de 2021, entre a equipe de 

Coordenação e Assessoria do São José Desportivo, em diferentes datas, conforme segue:

• 27/01/2021: Poliesportivo Altos de Santana;

• 18/03/2021: Poliesportivo Jardim Cerejeiras;

• 28/04/2021: Poliesportivo Altos de Santana;

• 26/05/2021: Poliesportivo Jardim Cerejeiras;

• 25/06/2021: Poliesportivo Altos de Santana;

• 06/08/2021: Poliesportivo Altos de Santana;

• 24/09/2021: Poliesportivo Altos de Santana;

• 17/11/2021: Poliesportivo Jardim Cerejeiras;

• 20/12/2021: Poliesportivo Campo dos Alemães.

Segue breve resumo dos assuntos abordados nas reuniões:

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tivoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 33417820/7824
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J Relatório mensal de atendimento das unidades esportivas Parque Alberto Simões e 

Centro da Juventude, referente aos esportes radicas;

J Relatório mensal de agendamento da quadra de tênis;

J Entrega das planilhas para atualização do plano de aula/protocolo de atendimento dos 

colaboradores;

Ato convocatório referente ao relógio de ponto;

■S Ato convocatório referente ao transporte da equipe da Recreação e Lazer;

J Possível atuação dos colaboradores do São José Desportivo nas Unidades Básicas de 

Saúde (tendo como referência o Plano de Imunização Municipal);

Atuação dos colaboradores do São José Desportivo nas Unidades Básicas de Saúde 

(tendo como referência o Plano de Imunização Municipal);

J Período de férias do coordenador regional Clayton Garcia;

J Rodízio de região de atuação entre os coordenadores regionais (Coordenador Clayton

- Região Sul / Coordenador Christian - Região Norte / Coordenador José Gregati - 

Região Leste);

J Fechamento do relatório do l9 quadrimestre de 2021;

J Relatório da equipe de manutenção do São José Desportivo;

J Relatório de desenvolvimento de atividades de alongamento nas Unidades Básicas de

Saúde;

J Folhas de ponto dos colaboradores do São José Desportivo que estão atuando nas 

Unidades Básicas de Saúde (tendo como referência o Plano de Imunização Municipal);

J Questionário referente a capacitação em "Comunicação" da equipe administrativa do 

São José Desportivo (que atuam nas unidades esportivas);

■S Desenvolvimento e confecção de material de apoio das modalidades esportivas da

Divisão de Atividades Esportivas Comunitárias (basquetebol e futsal);

Avaliação de Desempenho dos colaboradores do São José Desportivo que estão 

atuando nas unidades esportivas;

J Capacitação em "Acolhimento e Atendimento de PCD e TEA" da equipe administrativa 

e coordenadores das unidades esportivas;

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tivoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 33417820/7824
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J Ação de capacitação dos Profissionais de Educação Física e instrutores de Lutas que 

estão atuando nas Unidades Esportivas, durante a campanha de vacinação contra o 

COVID-19 (análise de artigos);

J Avaliação de desempenho dos Auxiliares de Serviços Gerais e Equipe Administrativa do 

São José Desportivo, que estão atuando nas Unidades Esportivas no período em 

questão;

'C Retirada dos relatórios de maio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

■S Realocação de colaboradores do São José Desportivo, que estão atuando nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), durante período da campanha de vacinação contra o COVID-

19;

v' Sugestões/ldeias que possam ser incorporadas ao Plano de Trabalho do Contrato de 

Gestão 162-18, no momento de renovação do contrato;

J Apresentação das sugestões/ideias, que poderão ser incorporadas ao Plano de 

Trabalho do Contrato de Gestão 162-18, no momento de renovação do contrato;

J Reabertura das quadras de tênis das Unidades Esportivas para agendamento;

Relatório de agendamento das quadras de tênis das Unidades Esportivas (a partir de 

julho);

J Relatório mensal de atendimento das unidades esportivas Parque Alberto Simões e 

Centro da Juventude, referente aos esportes radicas;

■J Revisão do controle da ação de capacitação "Análise de Artigos" dos Profissionais de 

Educação Física e Instrutores de Lutas que estão atuando nas Unidades Esportivas 

durante a campanha de vacinação contra o COVID-19;

'C Fechamento da avaliação de desempenho dos Auxiliares de Serviços Gerais e Equipe 

Administrativa do São José Desportivo, que estão atuando nas Unidades Esportivas no 

período em questão;

•S Importância da retirada dos relatórios do mês de agosto (até o dia 02/09/2021), das 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), devido ao fechamento do relatório quadrimestral;

■S Tratativas entre São José Desportivo e Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (SEQV) 

referente a renovação do Contrato de Gestão 162-18);

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo
Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 33417820/7824
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S Retirada dos relatórios mensais e pesquisa de satisfação de todas as unidades 

esportivas (a partir de setembro);

J Relatório de agendamentos das unidades esportivas (quadra de tênis, quadra 

poliesportiva e campo de futebol);

J Desconsiderar o critério número de faltas para desligamento de alunos (até segunda 

ordem da SEQV);

J Fechamento da ação de capacitação "Análise de Artigos" dos profissionais de Educação 

Física e Instrutores de Lutas, que atuaram nas unidades esportivas durante a campanha 

de vacinação contra o COVID-19;

Renovação do Contrato de Gestão 162-18;

Formato de contratação dos Auxiliares de Serviços Gerias;

Cronograma de reposição das vagas em aberto, referente ao Contrato de Gestão 162- 

18;

J Programação de atividades de dezembro de 2021 e janeiro de 2022;

J Programação de férias dos coordenadores regionais, coordenador geral e assessor de 

planejamento;

S Transição dos colaboradores Auxiliares de Serviços Gerais das unidades esportivas 

associadas (São José Desportivo - Milclean);

■S Colaboradores Auxiliares de Serviços Gerais das unidades esportivas permissionadas; 

J Projeto Verão;

■S Dúvidas sobre Pesquisa de Satisfação;

Levantamento de temas para capacitação da equipe administrativa;

J Sugestão de pauta para reunião geral de dezembro de 2021;

J Calendário de atividades 2022;

■S Calendário de reuniões gerais e de modalidades 2022;

Revisão dos relatórios de setembro e outubro das unidades esportivas;

•S Ação "Tô de Férias" de janeiro de2022;

J Sugestões para 2022;

Avaliação dos profissionais da Milclean;

J Reunião com os coordenadores administrativos;

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824
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J Utilização do campo de futebol do Poliesportivo Jardim Cerejeiras pelas equipes que 

disputarão a Copa São Paulo de Juniores em São José dos Campos, em 2022;

J Capacitação da equipe administrativa (relatórios mensais);

■S Compensação de horas da equipe administrativa em 2022 (Pq. Alberto Simões);

J Atuação dos vigilantes da Canaã, nas unidades esportivas permissionadas, nos dias 24, 

25 e 31 de dezembro de 2021 e 01 de janeiro de 2022.

3.4. Consolidar Dados de Atendimento ao Muntcipe Realizado nas Unidades Centrais, 

Unidades Associadas e nas Academias ao Ar Livre

Planilhas de controle interno foram atualizadas durante o ano de 2021 para acompanhar 

os dados de atendimento de cada mês por modalidade, unidade e região. Os relatórios 

quadrimestrais e anual de atendimento são elaborados com base nestes dados e os 

números serão apresentados mais adiante.

Durante os 2 (dois) primeiros quadrimestres de 2021, respeitando os critérios 

estabelecidos pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus (COVID-19) e o Plano de 

Imunização Municipal, os colaboradores do São José Desportivo, que atuam diretamente 

nas Unidades Centrais e Associadas e nas Academias ao Ar Livre, estiveram em 

planejamento nas unidades esportivas (no mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de 

orientação e de apoio operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses 

de fevereiro e agosto, durante a campanha de vacinação contra o COVID-19, além de 

desenvolver atividades de promoção da saúde, em especial ministrar exercícios de 

alongamento com munícipes e funcionários das UBSs, mediante interesse do público, 

identificação de espaço físico adequado e respeitando os protocolos de segurança.

Exceção as informações apresentadas no parágrafo anterior correspondem aos instrutores 

de esportes radicais das unidades esportivas Parque Alberto Simões (pista de montain bike) 

e Centro da Juventude (skate, BMX freestyle, patins in line e scooter) que, por atuar com 

atividades individuais, foram autorizados pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida a 

desenvolverem suas atribuições nos respectivos locais de atuação, bem como a liberação 

para o agendamento de utilização das quadras de tênis das Unidades Esportivas (a partir 

do mês de julho), por parte dos munícipes praticantes desta modalidade, além dos campos

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tivoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824 \



13

de futebol, para as equipes de futebol amador que utilizam este espaço, das Unidades 

Esportivas (a partir do mês de agosto).

Vale ressaltar que, mesmo com a retomada das atividades nas unidades esportivas e nas 

Academias ao Ar Livre, no último quadrimestre de 2021, os números de atendimentos nos 

referidos locais sofreu grande impacto da pandemia de coronavírus (COVID-19).

3.5. Planejar e Definir Ações e Procedimentos para Elaboração da Prestação de Contas e 

Relatórios de Atividades

Diretrizes e parâmetros para fins de cálculo dos custos por atividade e de rateio das 

despesas foram definidos. Controles internos que possibilitam identificar as despesas 

realizadas por Unidade e os respectivos rateios por despesa de uso geral foram 

implementados, possibilitando o maior controle e gestão das atividades.

Reuniões com o departamento de gestão de contratos foram realizadas mensalmente, para 

esclarecimentos das contas financeiras realizadas no período, com os devidos 

esclarecimentos e a apresentação de documentação interna, quando necessário. 

Procedimentos e ações relacionados a prestação de contas foram revisados.

Demonstrativos de despesas são regularmente revisados para fins de apuração de custo 

por atividade, sendo possível demonstrar de forma analítica todos os gastos ocorridos por 

natureza de despesa, o valor orçado e realizado no período, a partir da implantação do 

atual sistema de gestão financeira das atividades.

3.6. Implementar Mecanismos de Controle que Possibilitem o Acompanhamento das

Metas de cada Programa

Regularmente, no ano de 2021, os coordenadores regionais realizaram visitas as unidades 

esportivas visando implementar mecanismos de controle, ações corretivas e preventivas a 

cada programa, esta ação possibilita o acompanhamento das metas definidas no Plano de 

Trabalho.

Durante o primeiro e segundo quadrimestre de 2021, os referidos coordenadores 

conseguiram disponibilizar para todos aos colaboradores do São José Desportivo que 

atuam com turmas regulares, as planilhas de atualização do caderno de plano de aula e do

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824
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protocolo de atendimento, acompanharam a atuação da equipe administrativa e dos 

auxiliares de serviços gerais das unidades esportivas, deram suporte aos coordenadores 

das unidades esportivas das suas respectivas regiões, acompanharam as atividades de 

orientação e de apoio operacional dos colaboradores do São José Desportivo nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), entre outros.

Também no referido período de 2021, foi realizada avaliação de desempenho dos 

Auxiliares de Serviços Gerais e Equipe Administrativa do São José Desportivo (que atuavam 

nas unidades esportivas, à época), essa avaliação é realizada de forma conjunta entre o 

coordenador da unidade esportiva e o coordenador regional e visa identificar possíveis 

falhas por parte dos colaboradores, corrigi-las e cada vez mais elevar os níveis de satisfação 

com o trabalho desenvolvido.

Apresentamos a seguir a planilha de avaliação de desempenho utilizada para esta ação 

(para os colaboradores de cada função), bem como gráfico gerado após tabulação dos 

dados obtidos.

Modelo da planilha utilizada para avaliação de desempenho de 114 colaboradores 

Auxiliares de Serviços Gerias, com dados tabulados (correspondente ao número de 

colaboradores que alcançaram cada conceito, por item).

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tivoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 33417820 / 7824
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Nome do Coordenador(a) da Unidade Esportiva:______________________________________

Unidade Esportiva:______________________________________________________________

Nome do Colaborador(a):_______________________________________ Função:___________

S Ã O  J O S É  D E S P O R T I V O

A V A L I A Ç Ã O  D E  D E S E M P E N H O

I T E N S
P É S S I M O  

( 1 a  2 )

R U I M  
( 3  a  4 )

R E G U L A R

( 5  a  6 )

B O M  
( 7  a  8 )

Ó T I M O  
( 9  a  1 0 )

Assiduidade 1 1 5 34 73

Pontualidade 2 5 32 75

Uso de Uniforme / EPI / Material de Segurança 1 6 36 71

Capacidade de Propor Idéias 4 12 56 42

Trabalho em Equipe 1 5 6 37 65

Cooperação com Superiores 1 2 4 38 69

Proatividade 3 13 40 58

Conhecimento das Diretrizes da Empresa 3 11 42 58

Atendimento ao Público 3 1 61 49

O b s e r v a ç õ e s  P o n t u a i s

Assinatura do Coordenador Regional:_____ __________________________________________

Assinatura do Coordenador Geral:___________________________________________________

Data: / /

//
Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEl (12) 3341 7820/7824
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Gráfico 1. Avaliação de desempenho dos Auxiliares de Serviços Gerais.
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PÉSSIMO (1 a 2) RUIM (3 a 4) REGULAR (5 a 6) BOM 17 a 3) ÓTIMO (9 a 10)

Modelo da planilha utilizada para avaliação de desempenho de 31 colaboradores da Equipe 

Administrativa, com dados tabulados (correspondente ao número de colaboradores que 

alcançaram cada conceito, por item).

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
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S Ã O  J O S É  D E S P O R T I V O  
A V A L I A Ç Ã O  D E  D E S E M P E N H O

Nome do Coordenador(a) da Unidade Esportiva:______________________________________

Unidade Esportiva:______________________________________________________________

Nome do Colaborador(a):_______________________________________ Função:___________

I T E N S
P É S S I M O

( 1 a  2 )

R U I M  
( 3  a  4 )

R E G U L A R  
( 5  a  6 )

B O M  

( 7  a  8 )

Ó T I M O  

( 9  a  1 0 )

Assiduidade 1 5 25

Pontualidade 6 25

Uso de Uniforme / EPI / Material de Segurança 4 27

Capacidade de Propor Idéias 1 9 21

Trabalho em Equipe 1 6 24

Cooperação com Superiores 5 26

Proatividade 1 11 19

Conhecimento das Diretrizes da Empresa 9 22

Atendimento ao Público 7 24

I T E N S
P É S S I M O

( 1 a  2 )

R U I M  
( 3  a  4 )

R E G U L A R

( 5  a  6 )

B O M  
( 7  a  8 )

Ó T I M O  
( 9  a  1 0 )

Conhecimento Técnico Aplicado 2 7 22

Pontualidade na Entrega de Documentos 8 23

Qualidade e Exatidão das Informações 2 6 23

Conhecimento e Uso do São José Viva 3 3 25

Cooperação em Eventos 5 26

O b s e r v a ç õ e s  P o n t u a i s :

Assinatura do Coordenador Regional:________________________________________________
Assinatura do Coordenador Geral:___________________________________________________

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo. CEP 12245-481

TEL (12) 3341 7820/7824
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Gráfico 2. Avaliação de desempenho da Equipe Administrativa.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PÉSSIMO (1 a 2) RUIM (3 a 4) REGULAR (5 a 6) BOM (7 a 8) ■  ÓTIMO (9 a 10)

No que diz respeito aos itens avaliados e tabulados da avaliação de desempenho dos 

Auxiliares de Serviços Gerais (Gráfico 1), somados os conceitos bom e ótimo, o menor 

percentual alcançado foi 85,9% (item Proatividade), já o maior percentual alcançado, nos 

mesmos conceitos, foi 93,9% (itens Assiduidade, Pontualidade e Uso de 

Uniforme/EPI/Material de Segurança).

Já com relação aos itens avaliados e tabulados da avaliação de desempenho da Equipe 

Administrativa (Gráfico 2), somados os conceitos bom e ótimo, o menor percentual 

alcançado foi 90,3% (item Conhecimento e Uso do Aplicativo São José Viva), nos itens 

Pontualidade, Uso de Uniforme/EPI/Material de Segurança, Cooperação com Superiores, 

Conhecimento das Diretrizes da Empresa, Atendimento ao Público, Pontualidade na 

Entrega de Documentos e Cooperação em Eventos, a soma dos conceitos bom e ótimo 

alcançou 100%.

Durante o 39 quadrimestre de 2021, os coordenadores regionais realizaram visitas técnicas 

específicas nas Unidades Esportivas, com o objetivo de observar e avaliar tópicos 

relacionados a conteúdos administrativos (quadro de modalidades, quadro de

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 3341 7820/7824
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funcionários, arquivos, folha de frequência, fichas de inscrição, folha de ponto e plano de 

aula), limpeza e conservação das unidades esportivas (salas administrativa, de professores, 

de ginástica e lutas, de armazenamento de materiais de limpeza e esportivo, quadra, 

piscina, banheiros e vestiários) e tópicos relacionados a cada colaborador (postura 

profissional, uso de uniforme, crachá e equipamentos de proteção individual), utilizando 

planilha específica, nas seguintes unidades esportivas:

Centro Comunitário Alto da Ponte

Centro Comunitário Jardim Morumbi

Centro Comunitário Vila Industrial

Centro Esportivo Casa do Jovem

Centro Esportivo Galo Branco

Centro Esportivo Jardim da Granja

Centro Esportivo Palmeiras de São José

Centro Esportivo Vale do Sol

Centro Esportivo Vila Letônia

Centro Esportivo Vila Maria

Centro Poliesportivo Altos de Santana 

Centro Poliesportivo Campo dos Alemães 

Centro Poliesportivo Eugênio de Melo 

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras 

Centro Poliesportivo João do Pulo 

Centro Poliesportivo São Judas Tadeu

Centro Poliesportivo Tesouro

Ginásio de Esportes Cidade Jardim

Ginásio de Esportes Novo Horizonte

Ginásio Delmar Buffulin

Ginásio Poliesportivo Dom Pedro I

Parque Alberto Simões

Parque Ecológico Santa Inês

Parque Ribeirão Vermelho

Piscina Jardim Satélite

Piscina Parque Industrial

Praça de Esportes Pedro Otávio

Quadra de Esportes Jardim Motorama

Salão Comunitário Jardim Paulista

Salão Comunitário Parque Interlagos

Salão Comunitário Residencial Cambuí

Salão Comunitário Residencial União

Salão do Vista Verde

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 33417820/7824
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Planilha utilizada para visita técnica.

S Ã O  J O S É  D E S P O R T I V O

V I S I T A  T É C N I C A  -  U N I D A D E S  E S P O R T I V A S

Nome(s) ___________________________________________________________________
Loc ai _____________________________________________________________________
Dia ____/____ /____ Horário.____________ Região.____________

A d m i n i s t r a t i v o

A v a l i a ç ã o 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 1 0 O b s e r v a ç ã o

Quadro de Modalidades (externo)
Quadro de Funcionários (interno)
Arquivo (sinalizado / organizado)
Folha de Frequência (turmas)
Ficha de Inscrição (alunos)
Folha de Ponto (funcionários)

Plano de Aula (atualizados)

Avaliação Geral ______________________________________________________________

L i m p e z a  e  C o n s e r v a ç ã o

A v a l i a ç ã o 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 1 0 O b s e r v a ç ã o

Salas Administrativo / Professores
Salas: Ginástica / Lutas
Salas Limpeza / Material Esportivo
Pista (caminhada, bike e/ou skate)
Pátio / ATI / Áreas Externas
Quadra / Campo / Piscina
Banheiros / Vestiários
Limpeza / Conservação Geral

Avaliação Geral _______________________________________________________________

F u n c i o n á r i o s

A v a l i a ç ã o 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 1 0 O b s e r v a ç ã o

Uniforme
Crachá
EPl (bota / luva)
Postura Profissional

Avaliação Geral:______________________________________________________________

No que diz respeito as visitas técnicas realizadas nas unidades esportivas, os tópicos 

relacionados a cada quadro avaliado apresentaram notas entre 7 e 10 em 85% dos itens

Administrativos, 90% dos itens vinculados a Limpeza e Conservação e 97% dos itens 

vinculados ao quadro de Funcionários, conforme gráficos que segue.

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tivoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824
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Gráfico 3. Percentual de conceitos de visita técnica dos itens relacionados ao quadro 

"Administrativos".

VISITA TÉCNICA - QUADRO ADMINISTRATIVO
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Gráfico 4. Percentual de conceitos de visita técnica dos itens relacionados ao quadro 

"Limpeza e Conservação".
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Gráfico 5. Percentual de conceitos de visita técnica dos itens relacionados ao quadro 

"Funcionários".
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3.7. Planejar e Coordenar a Execução da Manutenção Geral dos Poliesportivos e 

Manutenção Predial a ser Implementada nas Unidades Centrais

Para cumprimento dessa ação, foram executadas as seguintes atividades gerais no ano de 

2021:

Centro Poliesportivo Altos de Santana

Janeiro

J Serviço de roçada e limpeza (Poda).

Fevereiro

J Conserto do distribuidor de crepina e conserto e troca da areia do filtro 1 da piscina;

J Limpeza geral da piscina e ajustes do filtro;

J Dedetização, desratização e eliminação de pragas.

Março

J Serviço de roçada e limpeza;

J Conserto da pista de caminhada (cimentado).

Abril

J Conserto do carrinho de mão (solda);

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820 / 7824
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J Pintura da grade de escoamento de água da piscina e todas as tampas ao redor da 

mesma;

J Limpeza dos trocadores de calor.

Maio

J Serviços de roçada e limpeza;

J Conserto de ventiladores;

J Pintura das lixeiras e corrimãos.

Junho

■S Retirada de vazamentos das torneiras da cozinha;

J Troca das válvulas dos banheiros dos funcionários;

■J Retirada de vazamento das torneiras do banheiro público;

J Conserto das torneiras do bebedouro público.

Julho

Instalação da parte elétrica do relógio de ponto digital; 

•/ Troca do miolo da porta do banheiro dos funcionários; 

J Serviço de roçada e limpeza;

Colocação de rabicho e sifão na pia da cozinha.

Agosto

Poda das árvores dos fundos do ginásio;

Limpeza dos trocadores de calor;

Pintura da pista de skate (pichação);

J Dedetização, desratização e eliminação de pragas e formigas;

J Serviços de roçada e limpeza;

J Limpeza e lubrificação dos motores da piscina;

J Conserto do portão de acesso aos motores da piscina;

■J Conserto de ventiladores do salão de ginástica novo.

Setembro

Conserto do trocador de calor da piscina;

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo
Avenida Tívoli, 128 Vila Betãnia - São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481

TEL (12) 33417820/7824
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■/ Ajustes e regulagem dos bebedouros da unidade esportiva;

J Serviço de roçada e limpeza;

J Troca de torneiras de % do jardim, devido atos de vandalismo;

J Retirada de vazamentos das torneiras das pias e recolocação de chuveiros dos 

vestiários da piscina;

Solda de cadeiras e mesas quebradas (secretaria e cozinha);

■S Dedetização, desratização e eliminação de pragas;

■J Constatação, retirada e substituição de encanamento que apresentava vazamento 

(entre o banheiro masculino e salão de lutas do prédio novo);

J Conserto e troca das tampas de escoamento de água da piscina;

J Desmonte do toldo de proteção solar da piscina;

J Plantio de árvore (Dia da Árvore) e confecção da grade de proteção da mesma;

S Instalação de refletores de 200W na quadra de tênis de campo;

J Troca e reparos da iluminação do salão novo de ginástica e lutas.

Outubro

J Limpeza da casa de máquinas e ajustes do motor da piscina;

Serviço de roçada e limpeza;

J Retirada e desmonte da estrutura de proteção solar da piscina, para manutenção do 

toldo;

J Manutenção geral das roçadeiras e soprador;

■S Troca de torneiras da cozinha;

•S Colocação do novo toldo de proteção solar da piscina, montagem da estrutura e 

pintura.

Novembro

■S Serviço de roçada e limpeza;

J Conserto das escadas de metal da piscina (troca de parafusos empenados e troca das

proteções emborrachadas);

J Troca de sifões das pias do banheiro dos funcionários;

Desentupimento e retirada de vazamento na laje do palco;

Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto - São José Desportivo

Avenida Tívoli, 128 Vila Betânia-São José dos Campos / São Paulo, CEP 12245-481
TEL (12) 3341 7820/7824
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J Conserto do portão de acesso aos vestiários do ginásio;

Conserto do quadro de energia do ginásio (disjuntores e fiação).

Dezembro

J Serviço de roçada e limpeza;

Dedetização, desratização e eliminação de pragas; 

J Conserto e retirada de buracos da quadra de tênis.

Centro Poliesportivo Campo dos Alemães

Janeiro

J Conserto de vazamento no banheiro do palco;

J Corte de grama do campo de futebol;

•S Troca das fechaduras da porta da administração;

Solda de gradil externo danificado por vandalismo;

•S Conserto dos rufos do vestiário do campo de futebol;

S Serviço de roçada e limpeza.

Fevereiro

J Colocação de cortina na sala da administração;

J Limpeza da caixa d'agua da administração;

S Conserto dos disjuntores do Rugby que estavam em curto;

J Dedetização, desratização e eliminação de pragas.

Março

Corte, retirada e transporte de árvores caídas com a força dos ventos; 

J Conserto de vazamento causado por esmagamento de cano;

Retirada de vazamento da caixa d'agua da administração;

■S Ajuste dos refletores virados pela força dos ventos.

Abril

J Serviço de roçada e limpeza;

J Conserto da grade externa; J
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■S Instalação de refletores e fotocélula atrás dos vestiários do campo de futebol.

Maio

J Serviço de roçada e limpeza;

J Instalação de trancas na sala da coordenação;

J Conserto do banheiro do palco (pia, vaso sanitário e válvula de descarga);

Retirada de vazamentos atrás do vestiário do campo de futebol.

Junho

J Retirada de vazamento do banheiro e da cozinha;

Troca de sifões dos banheiros e da cozinha;

J Conserto da contatora da quadra de tênis;

Retirada de vazamento do encanamento principal que leva água aos vestiários, salão 

de ginástica e rugby.

Julho

J Instalação da parte elétrica do relógio de ponto digital;

■S Reforma e pintura do prédio do vestiário do campo de futebol;

J Troca de fechaduras da sala da administração e sala dos professores;

J Retirada de vazamento do banheiro público e do campo de rugby.

Agosto

J Dedetização, desratização, eliminação de pragas e formigas;

Retirada de vazamento de água ao lado do vestiário do campo de futebol;

J Instalação de registro ao lado do vestiário do campo de futebol;

•S Conserto do piso da quadra de tênis;

Conserto das caixas d'agua do vestiário do campo de futebol;

Serviços de roçada e limpeza;

J Conserto dos cinco (05) motores da piscina vertical (troca dos rolamentos e 

lubrificação);

J Retirada de vazamento do registro principal;

J Conserto e pintura de todos os brinquedos do parquinho (play ground);
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J Troca da boia da piscina vertical;

J Troca das lâmpadas do salão de ginástica e de lutas por lâmpadas de led;

J Retirada de vazamento e instalação de caixa de saída, juntamente com registros de

distribuição de água.

Setembro 

•/ Solda de gradil da quadra de futsal;

J Limpeza e conserto na caixa d'agua do prédio da administração;

Conserto e troca de torneiras % da área comum da unidade esportiva;

J Dedetização, desratização e eliminação de pragas;

•S Serviço de roçada e limpeza;

Confecção e instalação de tampas de proteção de canos e sifão dos bebedouros da pista 

de caminhada;

■S Conserto e recolocação da fiação da iluminação da quadra de areia;

Plantio de árvore (Dia da Árvore) e confecção da grade de proteção da mesma.

Outubro

Conserto do quadro de energia responsável pela iluminação da pista de caminhada;

•S Pintura dos brinquedos do playground;

Retirada de vazamento do telhado e conserto do forro do salão novo de ginástica e 

lutas;

Conserto da caixa d'agua do palco;

Conserto dos bebedouros da cozinha e do salão de ginástica e lutas;

Troca de sifões;

J Retirada e descarte das telhas quebradas do palco;

■/ Ajustes do temporizador da piscina vertical;

J Serviço de roçada e limpeza.

Novembro

Z

Z

Z

Serviço de roçada e limpeza;

Conserto do portão de entrada da quadra de futsal;

Troca e conserto de torneiras % do jardim da pista de caminhada;
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■S Troca de sifão do banheiro dos funcionários;

■S Confecção e colocação de tampas de saída de água, fios e esgoto.

Dezembro

Serviço de roçada e limpeza;

•S Dedetização, desratização e eliminação de pragas;

J Retirada do restante das telhas do palco;

J Reajuste dos temporizadores da piscina vertical;

Troca da boia da piscina vertical;

J Conserto do piso do hall de entrada da administração da unidade esportiva;

J Conserto do portão de entrada da quadra de futsal;

J Instalação de ventilador na sala da administração da unidade esportiva;

■J Conserto da porta de ferro da sala do palco;

Desentupimento da caixa de gordura da cozinha.

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras

Janeiro

J Ajuste do motor da piscina e trocador de calor;

J Retirada de vazamento no encanamento de saída de água atrás da piscina;

Instalação de trinco na porta da sala de materiais da piscina;

J Vedação e aterro de buraco atrás da piscina;

J Troca de encanamento e conserto de vazamento;

Serviço de roçada e limpeza;

■S Limpeza e colocação de lixa ante derrapante no chão do vestiário da piscina e corredor

de entrada;

•S Troca de torneiras no banheiro feminino dos funcionários;

Conserto da caixa d'agua com vazamento;

J Conserto e retirada de fiação antiga próximo a guarita;

v' Conserto das válvulas de descarga dos vestiários do campo de futebol.
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Fevereiro

J Colocação de trincos e cadeados nas portas dos vestiários do campo de futebol;

J Troca de todos os azulejos azuis e alguns brancos da piscina;

J Corte de grama do campo de futebol;

J Limpeza das calhas;

•S Desentupimento, troca de canos e construção de novas caixas de saídas de águas 

pluviais;

Dedetização, desratização e eliminação de pragas.

Março

J Confecção da tampa do registro do elevador de PCD da piscina;

Pintura da grade de escoamento de água da piscina e todas as tampas ao redor da 

mesma;

Troca do registro do elevador;

J Serviço de roçada e limpeza.

Pintura dos cabideiros e da ferragem da tenda da piscina.

Abril

■S Realocação, ajustes e conserto das barras paralelas da academia;

Conserto do cimentado de escoamento de águas pluviais para as galerias que ficam 

atrás da quadra de basquete;

J Realocação dos ventiladores da sala do coordenador e secretaria;

J Instalação de ventilador na cozinha;

■S Fechamento das manilhas velhas de escoamento de água (em alvenaria);

■S Reformulação da janela de acesso aos munícipes da secretaria;

J Pintura dos bebedouros;

S Pintura do chão do pátio da Academia ao Ar Livre e aparelhos de ginástica;

J Colocação de cortina e varão na sala de materiais;

Z

Z

Z

Colocação de persiana na secretaria;

Retirada de vazamento no banheiro masculino de funcionários;

Conserto da grade de entrada dos vestiários do campo de futebol;
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■S Limpeza dos trocadores de calor;

J Confecção de uma chapa de contenção próximo ao portão de acesso dos veículos

oficiais, ao campo de futebol.

Maio

■S Serviço de roçada e limpeza;

J Colocação de piso na entrada do vestiário do campo de futebol;

■/ Conserto e pintura das lixeiras;

J Solda de gradil;

J Pintura de pisos (pátio e pista caminhada);

J Limpeza das calhas.

Junho

Conserto da grade dos fundos (arrombamento);

■S Recolocação de lixeiras;

■S Instalação de encanamento e caixas de saída para escoamento de águas pluviais;

Retirada de vazamento dos banheiros públicos (masculino e feminino);

J Pintura de todos os arquivos e armários.

Julho

Instalação da parte elétrica do relógio de ponto digital;

Colocação de areia no campo de futebol;

J Corte de grama do campo de futebol;

Colocação de rabichos, sifões e troca de carrapetas nos vestiários da piscina;

J Instalação de torneira no campo de futebol.

Agosto

Dedetização, desratização, eliminação de pragas e formigas;

•S Serviços de roçada e limpeza;

J Conserto e recolocação das tampas dos ralos da piscina;

J Conserto dos chuveiros dos vestiários do campo de futebol;

■f Demarcação do campo de futebol;
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■J Retirada de vazamento atrás do vestiário do campo de futebol;

J Conserto e solda do portão de acesso de veículos.

Setembro

J Conserto e troca de canos de ligação dos banheiros públicos;

J Conserto e troca de torneiras do banheiro feminino dos funcionários;

Limpeza das calhas do hall de entrada da unidade esportiva;

J Poda de árvores e conserto de calha;

Troca de fechadura do salão de ginástica antigo;

Reparos e colocação de torneiras de % no jardim;

J Limpeza da calha da guarita;

J Solda e conserto da grade da unidade esportiva;

J Dedetização, desratização e eliminação de pragas;

Plantio de árvore (Dia da Árvore) e confecção da grade de proteção da mesma;

■/ Troca de lâmpadas e reparo na caixa de energia do salão novo de ginástica;

J Troca de lâmpadas do salão novo de lutas;

Troca e reparos da iluminação do salão antigo de lutas e ginástica;

■S Colocação de registro % ao lado do campo de futebol;

J Conserto dos disjuntores da sala de máquinas da piscina;

J Construção de uma caixa de registro (com tampa) ao lado do campo de futebol;

■S Troca dos capacitores dos trocadores de calor da piscina;

•J Troca do ventilador de um dos aquecedores da piscina;

Conserto de 2 motores dos trocadores de calor da piscina;

■S Troca de chuveiros dos vestiários da piscina;

Recolocação dos brinquedos do playground;

Construção de tampas de caixas de saída de esgoto, águas pluviais e redes elétricas (22

tampas);

•S Serviço de roçada e limpeza;

J Conserto dos armários dos professores de natação.
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Outubro

J Trocas de sifões das pias dos vestiários do campo de futebol;

J Conserto das escadas de metal da piscina (troca de parafusos empenados e troca das 

proteções emborrachadas);

Limpeza da quadra de tênis e início das obras de reparo do piso;

Retirada de vazamento no salão de ginástica antigo;

J Reparo dos buracos e infiltrações na quadra de tênis;

J Aplicação se selante e manta asfáltica nas trincas da quadra de tênis;

•/ Início da pintura da quadra de tênis;

J Serviço de roçada e limpeza.

Novembro

J Serviço de roçada e limpeza;

J Troca de sifões dos bebedouros da pista de caminhada e das pias do banheiro dos 

funcionários;

J Pintura e finalização da reforma da quadra de tênis;

J Pintura dos mastros e colocação de nova rede na quadra de tênis;

J Colocação de refletores de 200W na quadra de tênis;

■S Conserto dos ralos do fundo da piscina;

J Troca de torneiras dos banheiros públicos masculino e feminino.

S Pintura da quadra de futsal;

•S Retirada de vazamento do bebedouro público;

J Limpeza de todo encanamento de águas.

Dezembro

J Reforma das tabelas da quadra de basquetebol;

Limpeza e ajustes para reforma da quadra de basquetebol;

■S Dedetização, desratização e eliminação de pragas;

Retirada de vazamento do teto do salão novo;

■S Início da reforma da quadra de basquetebol;

Troca da torneira da pia da cozinha;
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■J Pintura da pista de skate;

•f Confecção das hastes de fixação das luminárias novas da pista de caminhada;

J Troca de sifão do banheiro dos funcionários;

J Troca de 3 torneiras % da pista de caminhada;

J Troca dos cestos do pré filtro da piscina;

■S Serviço de roçada e limpeza.

Quadro 1. Resumo das ações dos meses de janeiro a dezembro de 2021

Unidade Esportiva
C o r t e  

G r a m a
E l é t r i c a H i d r á u l i c a P i n t u r a G r a d e V i d r o s D e d e t i z a ç ã o

C e n t r o  P o l i e s p o r t i v o  J a r d i m  C e r e j e i r a s Z ✓ z Z Z

C e n t r o  P o l i e s p o r t i v o  C a m p o  d o s  A l e m ã e s Z z z Z Z Z

C e n t r o  P o l i e s p o r t i v o  A l t o s  d e  S a n t a n a Z z z z Z z

3.8. Propor Interface com Secretaria Municipal de Saúde para Orientações da Prática 

Esportiva a Dependentes Químicos Atendidos na Rede Municipal de Saúde

Encaminhada em 31/08/2018 a carta C070/2018/SJD/CG a Secretaria de Saúde propondo 

uma parceria para realizar um projeto de orientação e intervenção com prática esportiva 

ao munícipe dependente químico atendido pela Rede Municipal de Saúde.

Após período de trabalho satisfatório junto ao Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e 

Drogas (CAPS AD) nos anos de 2018, 2019 e 2020, o São José Desportivo deu continuidade 

neste importante trabalho, no ano de 2021, junto ao público supracitado.

Vale ressaltar que, nos 2 (dois) primeiros quadrimestres de 2021, devido a pandemia do 

coronavírus (COVID-19) e respeitando os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo de 

combate ao coronavírus (COVID-19) e o Plano de Imunização Municipal, o colaborador do 

São José Desportivo, que atua diretamente com este projeto, esteve em planejamento nas 

unidades esportivas (no mês de janeiro) e auxiliando nas atividades de orientação e de 

apoio operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre os meses de fevereiro e 

agosto, durante a campanha de vacinação contra o COVID-19, além de desenvolver

atividades de promoção da saúde, em especial ministrar exercícios de alongamento com

munícipes e funcionários das UBSs, mediante interesse do público, identificação de espaço
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físico adequado e respeitando os protocolos de segurança, justificando o fato de o referido 

período não apresentar números de atendimentos na ação em questão.

Já no terceiro quadrimestre de 2021 (quando da retomada das atividades), foram 

realizados 42 atendimentos aos assistidos do CAPS AD, divididos mensalmente conforme 

tabela 3.

Tabela 3. Números de atendimentos referente a Prática Esportiva a Dependentes Químicos 

Atendidos na Rede Municipal de Saúde.

Ne DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO: PRÁTICA ESPORTIVA A DEPENDENTES QUÍMICOS

Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

11 13 14 4 42

3.9. Atualização das Informações de Divulgação das Atividades Esportivas

Devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), no ano de 2021 a programação de 

atividades esportivas, de lazer e eventos não foi divulgada pela Secretaria de Esporte e 

Qualidade de Vida, justificando o fato da informação não ter sido disponibilizada no site do 

São José Desportivo (http.7/www.sjdesportivo.com.br/agenda).
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