
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO    

Ilmo Senhor Secretário 

Ref: Transição Municipal 2020 

 

Nos termos da PORTARIA Nº 08/GP-DFAT/2020, vimos solicitar informações, acerca do 

Desenvolvimento Econômico, Inovação, Emprego e Renda, de forma a complementar os 

estudos da Comissão de Transição, quais sejam: 

 

1) Esta Secretaria possui algum contrato ou convênio com prazo a ser encerrado? Qual 

objeto? Valor? Prazo? 

- Vide ANEXO 1. 

 

2) Cópia do Organograma, informações sobre a infraestrutura e quadro de pessoal 

(nomes, cargos e salários); 

 

 

3) Quantas empresas foram abertas no município e dessas quantas foram abertas na Sala 

do Empreendedor, desde janeiro de 2017 até 31 de outubro deste ano? Em cada um dos 

casos, indicar o setor correspondente: de indústria, de comércio ou de serviço. Indicar 

também as MEIs; CHECAR BASE DE DADOS SGAF 



 

2020 (até outubro)2020 (até outubro)2020 (até outubro)2020 (até outubro)                                        MEIs 5.163                                    total de empresas abertas = MEIs 5.163                                    total de empresas abertas = MEIs 5.163                                    total de empresas abertas = MEIs 5.163                                    total de empresas abertas = 

8.4928.4928.4928.492    

Tendência de fechar Dezembro/2020 com 10.000 empresa abertas 

• Não temos o total de postos de trabalho abertos de 2020 (pode ser conseguido 

junto ao SGAF) 

 

4) Quais são as leis municipais de incentivo econômico em vigor? 

Lei 182/1999 

Lei 256/2003 e 627/2019 

Lei 605/2018 - Logística 

 

5) Existe alguma tratativa em andamento para vinda de novas empresas para 

Cidade? Ramo de atividade? Porte da Empresa? 

Sim, existem tratativas de empresas de médio e grande porte nos setores de alimentos, 

biotecnologia, saúde, logística, aeronáutico, varejo, termoelétrico, serviços 

compartilhados (BackOffice). 

 

6) Quais as empresas com mais de 50 empregos se instalaram no município, por setor, 

desde janeiro de 2017? Qual a previsão de instalação de empresas do mesmo porte até 

o final deste ano? Quais empresas do mesmo porte encerraram suas atividades desde 

janeiro de 2017? 

Temos informações de importantes empresas que se instalaram no município neste 

período, contudo a lista com detalhes poderia ser analisada com apoio da SGAF. Com 



relação a empresas do mesmo porte que encerraram suas atividades temos a mesma 

situação de ausência de dados sistemáticos na SIDE. 

Aqui estão alguns importantes exemplos de empresas que se instalaram em São José dos 
Campos no período: 

Cinépolis – serviços de cinema e conveniência 

Shopping Oriente – serviços de entretenimento e comércio 

Hospital Royal Care – setor de saúde 

WeWork – setor de co-working serviços 

Lojas Cem Santana, Lojas Mamãe Presentes, Casa do Lojista – Setor varejo atacadista  

Villarreal Urbanova, Dia, Semar, OBA, Shibata, Máximo Urbanova, ampliação do Extra 
Supermercados. 

Pronave – setor de logística. 

Concessionária Ford Econorte – Setor automotivo. 

Ball, Bayer e Pilkington – serviços de compartilhados (back office). 

Jeronimo, Madero, Paris6 – restaurantes fastfood 

Complemento de resposta possível no SGAF (cadastro Mobiliário/empresa fácil / receita)/ 

NÃO TEMOS ACESSO 

Mais informações ANEXO 2 -  SALA DO EMPREENDEDOR. 

 

 

8) QUALIFICA: qual número de pessoas atendidas no programa de 2017 a 2020?  

2017 – 11.000 vagas; 

2018 – 12.500 vagas; 

2019 – 15.000 vagas; 

2020 – 15.000 vagas; 

Evasão entre 15 e 20%. 

 

Qual valor investido no mesmo período? 

2017: R$ 828.052,06; 

2018: R$ 601.384,03; 



2019: R$ 2.284.249,76. 

Obs: os contratos possibilitam cursos em prazos superiores a 12 meses. 

 

9) STARTUP SÃO JOSÉ: qual o número de startup instaladas no local? Qual o valor da 

despesa mensal e o valor investido? 

I. Existem 16 (Dezesseis) Startups instaladas atualmente no Programa Startup São José. 

II. O valor da despesa mensal é de R$ 33.963,33 (Trinta e três mil, novecentos e sessenta 

e três reais e trinta e três centavos), sendo: 

Fornecimento de Internet ............................ R$ 8.900,00 

Manutenção de Ar condicionado ................. R$ 1.460,00 

Limpeza ......................................................... R$ 5.833,33 

Vigilância ...................................................... R$ 17.770,00 

Nota: O Programa recolhe um valor mensal de R$ 2.400,00 com Taxas de Participação 

pagas pelas empresas instaladas. 

III. O valor investido foi R$ 391.188,19 (Trezentos e noventa e um mil, cento e oitenta e 

oito reais e dezenove centavos), sendo: 

Obra ........................................................... R$ 236.320,55 

Móveis ........................................................ R$ 154.867,64 

 

10) TURISMO: qual a quantidade de feiras e congressos realizados na Cidade de 2017 a 

2020? Houve incentivo da Prefeitura? Valor? 

Não temos números exatos gerais dos eventos deste tipo realizados no município, devido 

a não obrigatoriedade de consulta ou solicitações por parte dos organizadores, junto ao 

Departamento de Turismo. Com a proposta que está em tramitação da alteração da Lei 

Complementar nº 273/2003, em um de seus artigos prevê que os organizadores de feiras 

e eventos, que se enquadrem nesta legislação, comunique ao COMTUR- Conselho 

Municipal de Turismo, sobre a realização do evento, podendo inclusive ceder espaço para 

estande ou balcão receptivo ao turismo joseense. Além de tornar o município mais 

atrativo na captação e recepção de eventos e feiras expositoras. 

Temos registro de apenas os números de eventos e feiras que nos procuraram neste 

período para apoio e cessão de espaço para estande ou balcões receptivos. 



Custos estimados:  

ANOANOANOANO    VALORVALORVALORVALOR    

2017201720172017    R$ 30.000,00 

2018201820182018    R$ 74.310,00 

2019201920192019    R$ 142.700,00 

2020202020202020    R$ 31.500,00 

TotalTotalTotalTotal    R$ 278.510,00R$ 278.510,00R$ 278.510,00R$ 278.510,00    

 

- Mais informações no ANEXO 3 preparado pelo departamento de turismo - Feiras e 

eventos entre 2017-2020. 

 

11) QUIOSQUES BANHADO: quantos estão permissionários? Existe algum projeto ou 

estudo em andamento para o local? 

Serão 21 permissionários - 21 artesãos com permissão de uso, via decreto. 

Será implantado nos quiosques 3 e 4, o projeto "Artes de São José ", onde os artesãos em 

escala de rodízio e revezamento terão oportunidade de expor e vender seus artesanatos. 

No quiosque 2 funcionará a cargo da SIDE, por meio do departamento de Turismo, o 

projeto "Turismo São José ", onde haverá atendimento ao artesão (Sutaco) e balcão de 

informações turísticas, com apoio do Comtur (Conselho Municipal de Turismo). 

 

12) PONTO RURAL: qual o número de atendimento? Quantidade de serviços oferecidos?  

Atendimentos entre 2018 a 2020: 2541 produtores rurais e proprietários de imóveis 

rurais. 

2500 Emissão/ atualização de CCIR (INCRA) 

70 Emissão de CNPJ de Produtor Rural    

200 Emissão de GTA – (guia de trânsito animal) 

800 Declaração de vacinação 

40 Pedido de Calcário 

40 Análise de Solo  



15 Banco do Povo 

13) Qual o número de Produtores Rurais cadastrados na Cidade? Eles possuem algum 

tipo de incentivo? Algum convênio ou parceria? 

Não há cadastro sistemático para produtores rurais, contudo temos uma estimativa de 

1200 produtores entre formais e informais na zona rural. O Ponto Rural de São José dos 

Campos tem convênio com o Gov. do Estado através do programa "Patrulha Agrícola" 

onde recebemos trator traçado com semeadora, pulverizadora e lançadora de calcário e 

beneficiamos os produtores rurais da região que recorrem aos nossos serviços. 

Outro convênio importante é com o INCRA, chamado Sala da Cidadania onde temos 

disponível um funcionário do INCRA para atendimento a São José e toda a RM Vale, e 

neste mesmo convênio um funcionário da prefeitura foi treinado e nomeado para dar 

suporte e atendimento aos proprietários de imóveis rurais na ausência do funcionário do 

INCRA. 

 

14) Qual o TOTAL de concessão de crédito para pequenos empreendedores ofertado pelo 

Banco do Povo Paulista desde 2017 a 2020? Compare com 2013 a 2016; 

 

 



Obs.: No período de 2013 a 2016 era o BEJ (Banco do Empreendedor Joseense e não há 
dados disponíveis para comparativo) 

 

15) Existe alguma Política Pública em andamento de enfrentamento ao Desemprego na 

Cidade? 

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e 

Desenvolvimento Econômico, atua com eficácia no enfrentamento do desemprego no 

município por meio dos seguintes programas e frentes de trabalho: 

- Programa Qualifica São José:Programa Qualifica São José:Programa Qualifica São José:Programa Qualifica São José: 

Programa de desenvolvimento profissional que tem por objetivo ampliar o potencial de 

empregabilidade dos trabalhadores de São José dos Campos para facilitar a recolocação 

no mercado de trabalho. 

Títulos educacionais de desenvolvimento profissional gratuitos: cursos, oficinas, 

workshops e palestras em: Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo. 

Estes títulos ajudam e desenvolvem os profissionais que estão trabalhando, os que 

precisam se recolocar, os jovens de São José que necessitam de sua primeira 

oportunidade, aqueles que estão passando por redirecionamento de carreira, bem como 

os pequenos empreendedores que implementam e buscam o sucesso em seus negócios. 

Programa Qualifica em: 

2017 - 11.000 vagas; 

2018 - 12.500 vagas; 

2019 - 15.000 vagas; 

2020 - 15.000 vagas/+ de 5.000 vagas EAD em 2020; programa não parou em 2020. 



Programa Qualifica - títulos gratuitos para a população com as seguintes escolas e frentes 

educacionais: 

- SENAI- SENAC- SESI- SEBRAE- CEPHAS- FUNDO SOCIAL 

- Empresas e Consultores voluntários em: 

LEAN MANUFACTURING; RH; COMUNICAÇÃO; SOFT SKILLS - habilidade e inteligência 

emocional e comportamental; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; GESTÃO; LIDERANÇA. 

Alguns exemplos de títulos que denotam a diversidade e amplitude do Programa 

Qualifica: Maquinário Elétrico e à Bateria para Construção Civil, Liderança, Chocolates e 

Pães de Mel, Marmita FIT, LEAN Manufacturing, MASP, Microsoft Office, Inovação e 

Criatividade, entre outros.   

Obs.: Lei Municipal 9.584/17_Decreto 17.691/18; em SJC, o Programa Qualifica São José 

é lei e política pública. 

    

----    Programa PróPrograma PróPrograma PróPrograma Pró----TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho::::    

Programa da prefeitura de SJC para ajudar os profissionais que estão distantes da carteira 

assinada ou do mercado, no máximo, nos últimos 30 meses. 

 Os beneficiários são divididos em 03 eixos de atuação:  

- Eixo Administrativo: trabalho em escritório, por exemplo; 

- Eixo Interno: limpeza e manutenção predial, por exemplo; 

- Eixo Externo: capina e roçada, por exemplo. 

Os beneficiários do programa recebem bolsa de R$ 1.000,00 por mês, vale alimentação 

de R$ 100,00, vale transporte e participam toda semana de cursos de desenvolvimento 

profissional – podendo ficar no programa por 02 anos; atuam nas secretarias e 

departamentos da prefeitura de SJC. 

Trabalham 32 horas por semana no espaço laboral - secretarias/departamentos - e tem 

08 horas - 01 dia na semana - para buscar emprego formal em 04 horas e mais 04 horas 

para fazer um curso de desenvolvimento profissional. 

- 6.759 inscrições - 2.662 convocados - 743 ativos no programa. 

Obs.: Lei Municipal 9.667/18_Decretos 17.760/18 e 17.790/18; em SJC, o Programa Pró-

Trabalho é lei e política pública. 

 

----    Observatório do Mercado de Trabalho e Formação ProfissionalObservatório do Mercado de Trabalho e Formação ProfissionalObservatório do Mercado de Trabalho e Formação ProfissionalObservatório do Mercado de Trabalho e Formação Profissional::::    

O Observatório do Mercado de Trabalho e Formação Profissional é relevante e 

importante no enfrentamento ao desemprego, haja vista o levantamento de dados e a 



análise mensal sobre o mercado de trabalho que possibilitam a definição assertiva da 

programação/itinerários formativos de títulos educacionais profissionais do Programa 

Qualifica. 

Auxilia o trabalhador de SJC que necessita se recolocar a entender o movimento 

estratégico deste mercado e seus players. As análises do Observatório apoiam e orientam 

instituições e os munícipes em idade econômica ativa, em especial os trabalhadores que 

estão fazendo transição de carreira e o jovem joseense que precisa escolher uma 

profissão e precisa também de sua primeira oportunidade.   

Obs.: Lei Municipal 9.975/19; em SJC, o Observatório do Mercado de Trabalho e 

Formação Profissional é lei e política pública. 

    

----    Quero ServiçosQuero ServiçosQuero ServiçosQuero Serviços::::    

Plataforma online, vinculada ao site da Prefeitura, com banco de dados de prestadores 

de serviços autônomos: 

Custo zero e 580 prestadores de serviços cadastrados. 

 

----    Banco de ProfissionaisBanco de ProfissionaisBanco de ProfissionaisBanco de Profissionais::::    

Plataforma online no site da Prefeitura para cadastro e acesso a currículos – mais de 

54.520 currículos/7.277 empresas cadastradas. Há 03 exemplos atuais de currículo nesta 

ferramenta para que o trabalhador de São José possa utilizar como modelo para fazer o 

seu currículo e histórico profissional de modo adequado, alinhado com as exigências do 

mercado de trabalho.  

 

----    FET FET FET FET ––––    Feira do Empreendedorismo e TrabalhoFeira do Empreendedorismo e TrabalhoFeira do Empreendedorismo e TrabalhoFeira do Empreendedorismo e Trabalho::::    

Feira de oportunidades de trabalho e qualificação profissional para a população de SJC: 

- FET 2018: 322 vagas de emprego; 08 palestras; 03 painéis; 32 expositores; 4.800 

visitantes; 10 Empresas de RH; 08 Entidades; 

Serviços públicos: PAT itinerante, Poupatempo, Cephas, Consultores, Procon, Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo, Qualifica São José, Parque Tecnológico e Escolas do 

Sistema S. 

- FET 2019: 650 vagas de emprego; 09 palestras; 03 painéis; 35 expositores; 6.500 

frequentadores; 11 Empresas de RH; 08 Entidades; 

Serviços públicos: PAT itinerante, Poupatempo, Cephas, Consultores, Procon, Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo, Qualifica São José, Parque Tecnológico e Escolas do 

Sistema S. 



 

----    PAT SJC PAT SJC PAT SJC PAT SJC ––––    Posto de Atendimento ao TrabalhadorPosto de Atendimento ao TrabalhadorPosto de Atendimento ao TrabalhadorPosto de Atendimento ao Trabalhador::::    

- 2017: 3.693 vagas – 11.732 pessoas encaminhadas para processos seletivos; 

- 2.018: 4.763 vagas – 13.143 pessoas encaminhadas para processos seletivos; 

- 2019: 5.179 vagas – 18.726 pessoas encaminhadas para processos seletivos: 

- 2020: 2.220 vagas – 8.953 pessoas encaminhadas para processos seletivos.  

Colocação no mercado em torno de 20%. 

1º PAT a reabrir em todo o estado de SP – neste período do novo Coronavírus/COVID 19 

– para atendimento da população de trabalhadores; reabertura em 13.05.2020. Durante 

30 dias, foi o único aberto ao público em todo o estado de São Paulo. 

Os trabalhadores são atendidos presencialmente para fazer Carteira de Trabalho, Seguro 

Desemprego e, principalmente, para encaminhamento para vagas de emprego. 

 

16) Existe algum relacionamento Internacional (realizado ou em andamento) da 

Secretaria com outras Cidades do Mundo (paradiplomacia) a fim de atrair novos 

negócios? 

Sim, com a prefeitura de Brisbane, localizada no Estado Australiano de Queensland. Além 

disso, temos diversos relacionamentos com embaixadas internacionais e consulados no 

Brasil e exterior como por exemplo China, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, 

Austrália, Canadá.  

 

17) Relacione as empresas que tiveram incentivo através da Lei de Inovação (Lei 9.563)?  

Dentre os vários artigos da referida Lei, destacamos o artigo 2º: Avaliar e testar aplicação 

dos projetos inovadores em obras e serviços públicos locais. 

Empresas participantes: 

Ouro-Nitro Participações Societárias Ltda. – ME 

Polynano Comércio e Importação Exportação e Serviços de Resinas Eireli 

Serttel Soluções em Mobilidade e Segurança Urbana 

MM Internacional Importação e Projetos Ltda. – O2Eco 

Resicalc Serviços Administrativos Ltda. – ME 

Gedankem Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Ltda. 

Jugano Brasil Energia S/A 



Existem novas empresas interessadas? 

Nuveo Technologies (teste de 02 projetos) - Não existem novas empresas em processos 

de Testes 

 

18) LOGÍSTICA: quantas empresas instaladas do ramo na Cidade? Quais são os incentivos 

oferecidos? 

• INCENTIVOS: Existe a LEI DE LOGÍSTICA (Lei Complementar nº 605), aprovada em 
13 de Abril de 2018, para incentivar novas empresas a se instalarem no Município 
e para as que já estão, se expandirem aqui. 

• Matriz de Incentivos Fiscais: 

 

• Empresas instaladas no Município (2017 a 2020): 



 

 

19) Com respeito ao Parque Tecnológico:   

Todas as respostas noTodas as respostas noTodas as respostas noTodas as respostas no    ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4 

a) Quais empresas encontravam-se instaladas em 31 de outubro deste ano e a quais 

setores econômicos pertenciam? 

b) Qual o valor de impostos municipais recolhidos em 2019 por essas empresas e qual a 

estimativa de recolhimento prevista para 2020? 

c) Qual o valor adicionado por essas empresas em 2019 e o valor previsto? 

d) Qual o total de pessoas empregadas que trabalham atualmente nas empresas do 

Parque Tecnológico? 

e) Qual o quadro de pessoal da OS Parque Tecnológico, discriminando cargos e salários? 

Qual o montante do total das despesas mensais da OS com salários e qual o total 

encargos? 

20) Sobre a OS, favor fornecer e informar: 

a) Cópia do Organograma, informações sobre a infraestrutura e quadro de pessoal 

(nomes, cargos e salários), bem como sobre o seu patrimônio; 

b) Relação de todos os convênios e contratos desta OS, discriminando seus respectivos 

objetos, valores, partes e prazos; 

c) Cópia das Atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal desde sua fundação até a 

presente data; 

d) Relatório dos processos de aquisição de obras, bens e serviços em andamento. 

e) Cópia do Balanço completo de 2019 e do último balancete de 2020;  

f) Cópia das Atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal de 2017 até a presente data; 

g) Relatório dos processos de aquisição de obras, bens e serviços em andamento. 



h) Relatório Financeiro da Entidade; 

i) Relação de contas bancárias e seus saldos; 

j) Contas a serem liquidadas no exercício subsequente (2021); 

k) Certidões negativas de FGTS, INSS; 

l) Certidões de isenções tributárias; 

m) Relatório de Ações contra a entidade, cíveis, criminais e trabalhistas, contendo valores 

e totalizando o passivo judicial; 

n) Relatórios de pendências ainda não judicializadas 


