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Á 
COMISSÃO DE TRANSIÇÃO 2020/2021. 
 
 
 
 
Em atendimento às informações solicitadas segue: 

 
 

1) Esta Secretaria possui algum contrato ou convenio com prazo a ser 

encerrado? Qual objeto?  Valor? Prazo? 

Sim, anexo relação “gestão dos contratos contínuos - pendências”. 

 

2) Cópia do Organograma, informações sobre a infraestrutura (veículos, etc) e 

quadro de pessoal (nome, cargos e salários); 

Em anexo a relação da frota de veículos e o quadro de pessoal. O 

organograma está publicado no 

https://www.sjc.sp.gov.br/media/5492/organograma.pdf. 

 

3) Relação de todos os convênios e contratos da Secretaria, discriminando seus 

respectivos objetos, valores, partes e prazo. 

Em anexo ”relação de todos os contratos da Secretaria”. 

 

4) Se houver, quais imóveis estão locados para utilização desta Secretaria, 

informando a localização, proprietário, valor mensal e vencimento do contrato. 

Em Anexo – Contratos de locação de imóveis. 

 

5) Relação dos servidores municipais de outros órgãos ou esfera federal, 

estadual, ou municipal, que estão a serviço do município de São José dos 

Campos, indicando a data de cessão, o cessionário e a lotação. 

Segue em anexo. 

 

6) Organograma, infraestrutura instalada, quadro de pessoal (servidores de 

carreira e comissionados) das Administrações Distritais;  

Será informado pela SMC. 

 

7) Relação dos contratos que eventualmente serão assinados em novembro ou 

dezembro/2020 e que necessitarão de empenho em Janeiro/2021; 

Relação anexa dos contratos vigentes e que deverão ser empenhados em 

janeiro de 2021 – “indicador 2021”. 
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8) Relação das providências a serem tomadas no início do próximo governo no 

que diz respeito a ações, projetos e programas em andamento e dos 

realizados com recursos de convênios, contratos de repasse ou financiamento 

(interno e/ou externo – União e Estado); 

Não temos contrato de repasse. 

 

9) Relação dos contratos de terceirização de mão de obra, objeto, quantidade de 

trabalhadores, valor do contrato, valor e prazo de duração; 

Em anexo – “contratos de terceirização de mão de obra”. 

 

10)Relação dos servidores municipais que estão com férias programadas para 

janeiro e fevereiro de 2021, constando nome, cargo/emprego, local de 

trabalho. 

Anexo a relação dos servidores com agendamento prévio para janeiro e 

fevereiro de 2021. 

 

11)Relação dos itens de estoque que necessitam de reposição em janeiro/2021 e 

das providências que estão sendo adotadas para o desabastecimento. 

Primeiramente, cabe ressaltar que o desabastecimento do mercado em nada 

afetou o nosso estoque, tendo em vista o comprometimento da equipe em 

atender as empresas nas prorrogações dos prazos de entrega, bem como na 

troca de marca dos produtos, considerando a falta de matéria prima no 

mercado e a redução de funcionários nas empresas. 

Anexo a relação dos itens de estoque que necessitam de reposição em janeiro 

de 2021 para atendimento dos meses de fevereiro, março e abril de 2021.  

 

12)Relação das licitações em andamento por Secretaria solicitante, contendo 

objeto, modalidade, valor estimado e fase do processo; 

Em anexo. 

 

13)Relacione as compras do MATERIAL ESCOLAR de 2017 a 2020 contendo os 

valores. Se possível comparado ao período 2013 a 2016. 

Em anexo. 

 

14)Relacione os valores dos empréstimos firmados pela Prefeitura no período de 

2017 a 2020, discriminando saldo devedor, bem como, onde foi realizado o 

investimento. 

O único empréstimo propriamente dito no período foi referente ao projeto de 
Modernização da Iluminação Pública, firmado em 2018; todos os desembolsos 
já foram realizados, totalizando R$ 31.719.172,04. O investimento foi 
empregado na compra de lâmpadas de LED que substituíram o parque de 
iluminação antigo. O saldo devedor em 31/10/2020 era de R$ 28.171.421,52. 
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Para além disso, foi firmado acordo de parcelamento dos débitos 
previdenciários com o IPSM em 2017. Seu saldo devedor em 31/10/2020 era 
de R$ 152.665.792,51. 
 

15)NOTA JOSEENSE: quantos sorteios foram realizados? Qual valor prêmio no 

período? Houve aumento de arrecadação de ISS devido ao programa? 

Foram realizados 42 sorteios entre dezembro de 2011 e novembro de 2020, 

sendo que 13 entre 2017 a 2020.  

Em 2017, na vigência dos Decretos 14.810/11 e 15.641/2013 foram realizados 
5 sorteios e distribuídos 100 prêmios por sorteio, que totalizaram R$ 
160.000,00 no ano. 
A partir de 2018, na vigência dos Decretos 17.655/2017 e 18.398/2019, foram 
realizados 3 sorteios por ano, distribuindo R$ 100.000,00 em cada sorteio, e 
totalizando R$900.000,00 no triênio. 
 
A principal motivação do Sorteio da Nota Joseense é promover educação 
fiscal dos munícipes, ao incentivá-lo a solicitar a nota fiscal do estabelecimento 
prestadores de serviço faz com que evite a sonegação fiscal.  
 
Com a criação do sorteio da Nota Joseense notou-se um aumento no número 
de denúncias por não emissão de nota fiscal pelos estabelecimentos 
prestadores de serviço e um aumento de 26,7% no número de participantes no 
sorteio. 

 
 

16)Desenvolvimento e Produção: 

a) Quais são os ambientes de desenvolvimento, produção e armazenagem de 

dados que rodam nos microcomputadores da Prefeitura? 

Sistema operacional Windows e Linux; banco de dados Oracle, Postgres e 

Mysql; armazenagem de dados locais nos microcomputadores, servidores 

locais e em Storage. 

 

b) Os sistemas estão padronizados? 

Sim, de acordo com as ferramentas de desenvolvimento. 

 

c) Os sistemas foram desenvolvidos em quais ferramentas? 

Ferramentas: Microsoft Access, Microsoft Visual studio, Microsoft .Net, C#, 

Microsoft Vb6, Oracle Apex, GeoServer, ASP, Java, Javascript, TypeScript, 

eclipse, framework Demoisele e PostGis, API Leaflet, Oracle Reports, 

iReport, Crystal Reports, PL/SQL Developer, Ionic e Apache Cordova. 

 

d) Quais são as linguagens de programação utilizadas para os softwares de 

aplicação que estão hoje à disposição dos usuários? 

As linguagens são: Microsoft Access, Microsoft Visual studio, Microsoft 

.Net, C#, Microsoft Vb6, Oracle Apex, GeoServer, ASP, Java, Javascript, 
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TypeScript, eclipse, framework Demoisele e PostGis, API Leaflet, Oracle 

Reports, iReport, Crystal Reports, PL/SQL Developer, Ionic e Apache 

Cordova. 

 

e) Na plataforma em rede, relacionar as licenças de uso que foram adquiridas 

e estão em operação, discriminando por fornecedor e por número de 

licença. 

  42 licenças Windows Server – Allen Rio Serviços e Comércio de 

Produtos de Informática Ltda; 

  21 licenças Vmware - EM2 IT Solutions Serviços em Tecnologia 

da Informação Ltda; 

  20 licenças Backyup Exec – Cloudways Soluções em TI Ltda; 

  11.600 Antivírus Soplhos – Totalware Sistemas e Redes Ltda 

EPP; 

  Hospedagem dos servidores web – Sianet Datacenter 

Provedores Eireli. 

 

f) Qual é o Banco de Dados utilizado pela Prefeitura, qual é o fornecedor e 

respectivas licenças de uso, discriminando o número de licenças, o valor 

pago, a forma de pagamento (se por acesso) e localização de instalação 

atual de clientes se houver. 

 Banco de dados Oracle – ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 

 Licenças – Contrato 499/2017  

 R$ 2.074.155,36 por 48 meses, com vigência até 26/12/2021 

 R$ 43.211,57 mês. 

 

g) Quantos são os profissionais de desenvolvimento e produção de sistemas 

trabalhando na Prefeitura: 

11analistas de negócio e 33 desenvolvedores. 

 

h) Os profissionais a serviço da Prefeitura são vinculados a quais 

órgãos/entidades/empresas? 

URBAM – Urbanizadora Municipal S/A 

 

17)Sistemas de Processamento de IPTU e ISSQN: 

a) Os sistemas de processamento de IPTU e ISSQN (o módulo tributário) são 

próprios ou proprietários? Outro tipo) 

Proprietário 

 

b) Qual é o atual fornecedor destes sistemas e desde quando? 

 Sisvetor – Contrato 38/2020 – início 06/02/2020 

 

c) Qual é o valor pago pela Prefeitura pela licença de uso e manutenção? 
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 R$ 401.250,00 mês (sistema tributário SIRF + sistema financeiro SIOP + 

sistema de atendimento ao munícipe PREFBOOK) 

 

d) Os sistemas funcionam em versão Web? 

 Parcialmente, se encontra em processo de migração 

 

e) Os atuais sistemas processam baixas automáticas por ocasião dos 

pagamentos dos tributos pelos munícipes?  

 Sim 

 

18)Sistemas de Contabilidade da Prefeitura: 

a) Os sistemas de processamento da Contabilidade, compreendendo o 

módulo orçamentário, financeiro, tributário e contábil, são próprios ou 

proprietários? 

 Proprietário 

 
b) Qual é o atual fornecedor destes Sistemas e desde quando? 

Sisvetor – Contrato 38/2020 – início 05/02/2020 

 

c) Qual é o valor pago pela Prefeitura pela licença de uso e manutenção? 

 R$ 401.250,00 mês (sistema tributário SIRF + sistema financeiro SIOP + 
sistema de atendimento ao munícipe PREFBOOK) 
 

d) Os sistemas funcionam em versão Web? 

 Sim 

 

19)Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal da Prefeitura: 

a) Os sistemas de Processamento da Folha de Pagamento de Pessoal são 

próprios ou proprietários? 

Próprio 

 

b) Qual é o atual fornecedor destes Sistemas e desde quando? 

Sistema próprio 

 

c) Qual é o valor pago pela Prefeitura pela licença de uso e manutenção? 

Sistema próprio 

 

d) Os sistemas funcionam em versão Web? 

Parcialmente, o eSGRH se encontra em migração 

 

20)Papel desempenhado pelas contratadas relativamente aos Sistemas 

(aplicações) em utilização na Prefeitura. 
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a) Quais são as empresas contratadas para a prestação de serviços de 

tecnologia de informação e comunicação para a Prefeitura? 

Anexo  

 

b) Quais são os serviços prestados por estas empresas, quais são esses 

aplicativos, nº de contrato, data da assinatura do contrato e valor da 

contratação por período? 

Anexo 

 

21)Descrição lógica e elétrica das redes de comunicação de dados da Prefeitura: 

a) Qual é a quantidade de equipamentos conectados à Prefeitura? 

 2.647 microcomputadores / notebooks, 

 17.205 tablet´s,  

 1086 impressoras,  

 866 projetores interativos,  

 53 servidores físicos,  

 105 servidores virtuais,  

 390 relógios de ponto,  

 05 scanners de alta volumetria,  

 6 plotters,  

 883 equipamentos wireless. 

 

b) Qual é a quantidade de equipamentos conectados à internet sob que 

interface (modem – linha telefônica , Coax, TP, Fibra, Frame-Relay)? 

Todos os equipamentos são conectados na rede corporativa através de 

fibra óptica  

 

c) Quem são as empresas fornecedoras destes serviços, nº de contrato, data 

de assinatura e valor pago mensalmente? 

América Net Ltda – contrato 517/2019 por 48 meses – assinatura em 

28/11/2019 – R$ 818.860,00 mês  

 

d) Efetuar o detalhamento das linhas de comunicação remota da Prefeitura, 

indicando os locais de acesso; 

Conexão através de rede de fibra óptica, com comunicação através dos 

pontos concentradores instalados no Paço Municipal (DTIC), Secretaria de 

Educação e CSI – Centro de Segurança e Inteligência. 

 

e) Quantas licenças de uso a Prefeitura detém para a segurança da rede, se 

possui anti-virus, anti-spams, firewalls de quem e o valor pago 

mensalmente? Existe sistema de segurança, inviolabilidade e rastreio de 

acessos? 
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 11.600 licenças de antimalware Sophos com vigência até 

07/01/2020 – R$ 265.000,00 por 24 meses e desembolso único em 

2019. 

 04 Firewalls UTM Soplhos adquiridos em dezembro/2019 – R$ 

1.360.000,00.  

 

22)Parque de Hardware da Prefeitura: 

a) Qual é a quantidade de equipamentos (microcomputadores, notebooks e 

tablets, servidores de dados corporativos, impressora, scanners, plotters, 

antenas de wifi e roteadores)? 

 12.647 microcomputadores / notebooks,  

 17.205 tablet´s,  

 1086 impressoras, 

  866 projetores interativos,  

 53 servidores físicos,  

 105 servidores virtuais,  

 390 relógios de ponto,  

 05 scanners de alta volumetria,  

 06 plotters,  

 883 equipamentos wireless. 

 

23) SWEB site e Transparência: 
a) A hospedagem do site da Prefeitura é própria ou de terceiros? Qual o fornecedor 

e o valor do contrato? 

 Terceiros –  

 Sianet Datacenter Provedores Eireli  

 Contrato 479/2019  

 Vigência 10/11/2021 

 R$ 9.791,66 mês. 

 

b) O portal da transparência contempla todas as exigências legais? 

Sim 

 

c) Quais as medidas já adotadas e em planejamento para atendimento da Lei 

13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? 

 Instituído grupo de trabalho para estudos e soluções voltadas à adequação da 

administração pública direta municipal à lei geral de proteção de dados e 

realizando levantamento preliminar para elaboração do Relatório de Ações. 
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São José dos Campos, 01 de dezembro de 2020. 

 

 






























































































































































