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SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS 
Divisão de Projetos Especiais 

               São José dos Campos, 30 de novembro de 2020. 

 

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO SETORIAL 2020-2021 

 

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos  
Secretaria: Gestão Habitacional e Obras  
Divisão: Projetos Especiais 
 
 
1. PROJETOS EXECUTIVOS JÁ EXECUTADOS E AINDA NÃO IMPLANTADOS 
1.1. Via Banhado 

O projeto foi executado no escopo do contrato com o Consórcio Planservi-Cobrape. Pode 
ser necessário atualizar/revisar caso ocorra mudança de metodologia executiva, geometria ou 
ocupação das áreas de projeto. 

 
2. PROJETOS EXECUTIVOS EM ANDAMENTO 
1.1. Linha Verde – trecho Terminal Sul – Rodoviária (parte do escopo do contrato da obra) 

Detalhamento executivo dos projetos para a implantação da infraestrutura para a obra. 
 

1.2. Arena – Estacionamento (terraplenagem, drenagem e contenções, parte do escopo do 

contrato da obra) 

Projeto executivo para definição das cotas dos platôs do estacionamento, otimização das 
contenções e detalhamento do projeto de drenagem. 

 
3. PROJETOS EXECUTIVOS PREVISTOS 
3.1. Reforma da ponte Minas Gerais (atualmente previsto como parte do escopo da contratação 

da obra) 

Necessário detalhar a intervenção proposta para reforço e alargamento da ponte. O 
orçamento atual foi desenvolvido estimando a estimativa da intervenção necessária, baseada 
na reforma realizada de forma emergencial em um tabuleiro. 
 
3.2. Otimização do projeto executivo licitado (Via Jaguari, a incluir como escopo do contrato da 

obra) 
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O projeto licitado em abril de 2019 não contemplou solução para o tratamento de solos 
moles. Também ocorreu mudança da solução na rotatória na portaria da J. Macedo para 
adequação à proposta de doação da área 7. 

 
3.3. Trincheira da Linha Verde sob a Estrada Velha 

Segundo orientação, projeto e obra a realizar dentro do escopo do contrato da Linha 
Verde. 

 
3.4. Retorno da Av. Sebastião H. da Cunha Pontes para Av. Benedito Matarazzo sob a Dutra 

(av. Jorge Zarur) 

Segundo orientação, o projeto seria realizado dentro do escopo do contrato da Linha 
Verde, porém a obra seria contratada à parte. 
 
4. PROJETOS EXECUTIVOS A DEFINIR 

Projetos e obras do plano de governo ou definidas pela administração que venham a ser 
gerenciadas na divisão, por exemplo, Duplicação da Estrada do Cajuru, Rebaixamento da linha 
da MRS na Av. Sebastião Gualberto, Novo acesso da zonal Sul para via Dutra, etc. 

 


