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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

apresentar seu segundo Relatório Quadrimestral de 2020, período de 01/05/2020 a 

31/08/2020, 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. 

Serão 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 nº 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. 
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PROGRAMA 1 - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS 

ATIVIDADES MEIO 

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 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 
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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.   

Em 15/02/2019 foram apresentadas as informações iniciais do projeto aos coordenadores 

das 15 unidades esportivas que receberiam os pacientes (alunos), no dia 30/04/2019 uma 

nova conversa alinhou detalhes referente a formulários, encaminhamentos e a utilização 

equipamento utilizado para mensurar a eficácia da função 

pulmonar dos asmáticos). 

Entre os meses de maio e agosto de 2020, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), 

nenhum paciente (aluno) foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde para o 

Projeto Asma e durante o referido período não houve atendimentos, pois os Profissionais 

de Educação Física do São José Desportivo, que atuam diretamente com este projeto, 

estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 

17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional da jornada de 

trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), também devido a pandemia do coronavírus 

(COVID-19). 

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 1h15 minutos, as segundas-feiras (2 turmas por 

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

Em 2020, o sorteio das vagas do projeto aconteceu em 04/02/2020 e o início das aulas em 

10/02/2020. Os atendimentos do projeto, no segundo quadrimestre de 2020, não 

aconteceram, já que os Profissionais de Educação Física do São José Desportivo, que atuam 

diretamente com este projeto, estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 

04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução 

proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do 

coronavírus (COVID-19). 

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, através de protocolo aplicado por equipe multidisciplinar 

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

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

Entre os meses de maio e agosto de 2020, não houve atendimentos do projeto devido aos 

Profissionais de Educação Física do São José Desportivo, que atuam diretamente com este 

projeto, estarem com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 

17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional da jornada de 

trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do coronavírus (COVID-19). 
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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. O 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. 

Os atendimentos do projeto, no segundo quadrimestre de 2020, não aconteceram, já que 

o Profissional de Educação Física do São José Desportivo, que atua diretamente com este 

projeto, estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e 

de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional da jornada de 

trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do coronavírus (COVID-19). 

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. 
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No segundo quadrimestre de 2020, não houve atendimentos do projeto devido aos 

Profissionais de Educação Física do São José Desportivo, que atuam diretamente com este 

projeto, estarem com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 

17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional da jornada de 

trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do coronavírus (COVID-19). 

3. AÇÕES E ATIVIDADES 

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

contas no segundo quadrimestre civil (período de 01/05/2020 a 31/05/2020) 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 são revisados regularmente, sendo 

demonstrado no site do São José Desportivo no endereço 

www.sjdesportivo.com.br/transparencia, 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 www.sjdesportivo.com.br/transparencia. 

3.3. Realizar Reuniões de Planejamento com Equipe de Coordenação 

Um total de 4 (quatro) reuniões foram realizadas, no 2º quadrimestre de 2020, com a 

equipe de Coordenação e Assessoria, em diferentes datas, conforme segue: 

 11/05/2020: Sede da São José Desportivo; 

 14/05/2020: Poliesportivo Jardim Cerejeiras; 

 24/06/2020: Poliesportivo Altos de Santana; 

 16/07/2020: Poliesportivo Campo dos Alemães 

Segue breve resumo dos assuntos abordados nas reuniões: 
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 Pauta para reunião com representante da equipe de vigilância das unidades esportivas 

permissionadas; 

 Assinatura do regimento interno de recursos humanos, por parte dos colaboradores do 

São José Desportivo; 

 Avaliação de desempenho dos colaboradores do São José Desportivo; 

 Visitas técnicas as unidades esportivas; 

 Suspensão de contrato dos colaboradores do São José Desportivo; 

 Reunião com representante da equipe de vigilância das unidades esportivas 

permissionadas; 

 Instalação de câmeras de segurança nas unidades esportivas permissionadas; 

 Instalação de alarme nas unidades esportivas permissionadas; 

 Apresentação dos links referente ao preenchimento do relatório mensal por parte dos 

profissionais de educação física e instrutores de lutas, das unidades esportivas 

permissionadas; 

 Revisão do mural externo das unidades esportivas permissionadas, visando apresentar 

as modalidades oferecidas; 

 Instalação de internet nas unidades esportivas; 

 Manutenção, por parte da empresa de vigilância, das câmeras de segurança e alarmes 

instalados na unidade esportiva permissionada Campo dos Alemães; 

 Assinatura de documentos referente a suspensão de contrato de trabalho, por parte 

dos profissionais de educação física, instrutores de lutas e de esportes radicais, 

psicólogos, fisioterapeutas, estagiários e jovem aprendiz; 

 Atualização dos links referente ao preenchimento do relatório mensal por parte dos 

profissionais de educação física e instrutores de lutas, das unidades esportivas 

permissionadas; 

 Alteração do nome do aplicativo São José Viva para Social SJC; 

 Férias do coordenador da manutenção. 
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3.4. Consolidar Dados de Atendimento ao Munícipe Realizado nas Unidades Centrais, 

Unidades Associadas e nas Academias ao Ar Livre 

Devido a pandemia do coronavirus (COVID-19) os colaboradores do São José Desportivo 

estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 

17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional da jornada de 

trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), justificando o fato do segundo quadrimestre de 

2020 não apresentar números de atendimentos aos munícipes. 

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 anterior, 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 segundo quadrimestre de 2020, 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. 
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Os mesmos coordenadores, durante o período supracitado, realizaram visitas técnicas 

específicas, com o objetivo de observar e avaliar tópicos relacionados a conteúdos 

administrativos (quadro de modalidades, quadro de 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 de Convivência Jardim das 
Indústrias 

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 da Granja 

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 
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Planilha utilizada para visita técnica. 
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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 87% dos itens 

Administrativos, 98% dos itens vinculados a Limpeza e Conservação e 96% dos itens 

vinculados ao quadro de Funcionários. Vale ressaltar que, durante o referido período, os 

Profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas, Psicólogos, Assistentes e Auxiliares 

Administrativos, Estagiários e Jovens Aprendiz estiveram com o contrato de trabalho 

suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um 

período de redução proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), 

devido a pandemia do coronavírus (COVID-19). 

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 segundo 

quadrimestre de 2020: 

Centro Poliesportivo Altos de Santana 

Maio 

 Recolocação das pedras dos bebedouros da pista de caminhada que estavam 

totalmente soltas; 

 Troca e colocação de novos registros nos bebedouros; 

 Corte de grama; 

 Limpeza pós obra do ginásio poliesportivo. 

Junho 

 Colocação de formicida para extermínio dos formigueiros; 

 Construção de um portão de acesso para os vestiários do ginásio;  

 Aquisição de cadeados para portões novos; 

 Troca de torneira danificada na estrada do salão novo; 

 Construção de novo acesso (pista de concreto) ao ginásio. 
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Julho 

 Colocação de barreiras para impedimento de passagem de veículos no gramado ao lado 

do ginásio; 

 Construção e colocação de uma grade para impedir acesso e invasões nos fundos do 

ginásio poliesportivo; 

 Colocação de elásticos para segurar as bolas de pilates no salão novo; 

 Reforma das traves (gols) do ginásio; 

 Construção de uma canaleta de escoamento de água ao lado da quadra de tênis. 

Agosto 

  Corte de grama; 

 Colocação de formicida para extermínio de formigueiros; 

 Ajustes e construção de novo acesso a pista de caminhada; 

 Manutenção na pista de caminhada;  

 Pintura de sinalização de toda a pista de caminhada;  

 Manutenção de encanamentos; 

 Conserto de cadeiras e banco suecos; 

 Realocação de lixeiras;  

 Pintura dos arquivos da secretaria e bebedouros; 

 Pintura do logo da empresa em locais de alta visualização. 

Centro Poliesportivo Campo dos Alemães 

Maio 

 água da portaria principal;  

 Corte de grama; 

 Acompanhamento da instalação de alarme e câmeras no salão de ginástica; 

 Troca da fechadura da porta da cozinha e aquisição de cadeado para o portão dos fundos 

do poliesportivo; 

 Troca de plugs e tomadas do banheiro público e administração; 

  Retirada de vazamento do encanamento do bebedouro próximo à quadra de tênis. 
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Junho 

 Conserto do telefone fixo e substituição de fiação;  

 Ajustes de telas e alambrados próximo aos vestiários do campo de futebol para evitar 

invasões; 

 Aplicação de formicida para extermínio de formigueiros; 

 Soldagem da porta de acesso a casa de máquinas da piscina vertical;  

 cavalinhos  do parquinho;  

 Soldagem do portão de estacionamento; 

 Ajustes em encanamentos para que a recepção do poliesportivo passe a utilizar água da 

rua; 

Julho 

 Troca de válvulas de descarga nos banheiros do salão de ginástica; 

 Roço de manutenção da entrada do poliesportivo. 

Agosto 

 Troca de válvulas de descarga nos banheiros masculino e feminino dos funcionários;  

 Readequação dos vasos de flores de concreto para frente do salão de ginástica; 

 Pintura dos vasos e limpeza geral da entrada do salão novo;  

 Soldagem do gradil quebrado em grande parte dos fundos do poliesportivo;  

 Colocação de silicone nas janelas do salão de lutas visando evitar infiltrações; 

 Desentupimento da rede de esgoto; 

 Troca de encanamento e torneira da torneira localizada na lateral do campo de futebol; 

 Pintura de sinalização de toda a pista de caminhada; 

 Soldagem dos portões de entrada do salão de ginástica; 

 Soldagem do portão de estacionamento. 

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras 

Maio 

 Corte de grama; 

 Instalação de suportes para sacos de pancada no salão antigo; 
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 Limpeza e recolocação de telas anti pombos na laje do salão novo; 

 Retirada de vazamento do encanamento que fica sobre a laje do salão antigo; 

 Instalação de cano para saída de água da calha do salão novo; 

 Retirada de vazamento no registro da parede do banheiro público. 

Junho 

 Montagem e instalação do corrimão da entrada da piscina; 

 Pintura do corrimão da entrada da piscina; 

 Poda de mato do rodapé interno da mureta das quadras; 

 Soldagem do portão de estacionamento do poliesportivo; 

 Soldagem do portão de entrada de veículos do campo de futebol; 

 Pintura dos equipamentos de ginástica que ficam ao lado da Academia ao Ar Livre 

(barras, paralelas e abdominais); 

 Ajustes e colocação de telas de proteção nos fundos do poliesportivo (visando evitar 

invasões); 

 Aplicação de formicida para extermínio de formigas. 

Julho 

 Corte de grama; 

 Soldagem gradil e retirada de vazamento nos bebedouros e banheiro; 

 Poda do gramado do campo de futebol; 

 Pintura da quadra de peteca/vôlei. 

Agosto 

 Pintura do logo da empresa nas quadras e locais de alta visibilidade; 

 Reconstrução do bebedouro de frente ao salão antigo (alvenaria); 

 Ajustes nas telas anti pombos do salão novo; 

 Instalação de arames nas telas anti pombos do salão novo; 

 Aplicação de formicida para extermínio de formigas e cupins; 

 Fechamento do gradil dos fundos do poliesportivo;  

 Recolocação, ajustes e limpeza das calhas do prédio da administração; 
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 Soldagem dos portões de acesso às quadras de futsal e basquetebol;  

 Recolocação dos aros de basquete; 

 Limpeza da canaleta de escoamento de água, que fica atrás da quadra de futsal. 

Quadro 1. Resumo das ações dos meses de maio a agosto de 2020 

Unidade Esportiva 
Corte 

Grama Elétrica Hidráulica Pintura Grades Vidros Dedetização 

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras             

Centro Poliesportivo Campo dos Alemães           

Centro Poliesportivo Altos de Santana            

 

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 CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial - 

Álcool e Drogas) em 2018 e 2019, os trabalhos foram retomados em 27 de janeiro de 2020.  

Durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2020 não houve atendimentos aos 

assistidos do CAPS AD, este fato se deu devido período de suspensão de contrato de 

trabalho do profissional que atua diretamente com os alunos deste projeto (de 04/05/2020 

a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução 

proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do 

coronavírus (COVID-19). 

3.9. Atualização das Informações de Divulgação das Atividades Esportivas 

As atividades esportivas, de lazer, eventos e agendamentos de cada mês são atualizadas 

periodicamente e estão disponíveis para consulta no site do São José Desportivo 

http://www.sjdesportivo.com.br/agenda. Vale ressaltar que, devido a pandemia do 

coronavírus (COVID-19), os eventos programados para o segundo quadrimestre de 2020 

foram identificados como suspensos. 
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Ainda sobre a atualização das informações de divulgação das atividades esportivas, 

informamos que o endereço eletrônico supracitado está temporariamente indisponível 

para consulta devido o site do São José Desportivo cumprir a legislação eleitoral e 

apresentar apenas informações permitidas para este período.   
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PROGRAMA 2 - PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

CENTRAIS E ASSOCIADAS E ACADEMIAS AO AR LIVRE 

Esse programa visa operacionalizar as atividades esportivas e de lazer nas Unidades 

Centrais, Associadas e Academias ao Ar Livre do município de São José dos Campos. 

As práticas esportivas são realizadas nas Academias ao Ar Livre e nos equipamentos 

públicos distribuídos em três grandes regiões de atuação:  

 Centro Poliesportivo Altos de Santana e suas Unidades Associadas das regiões 

Norte/Centro/Oeste; 

 Centro Poliesportivo Campo dos Alemães e suas Unidades Associadas da região Sul; 

 Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras e suas Unidades Associadas da região Leste. 

Para alcançar as metas propostas no Plano de Trabalho foram adotadas algumas Ações de 

Práticas Esportivas que são ofertadas em todas as regiões da cidade com ampla 

participação do munícipe, buscando democratizar o acesso à prática de atividades físicas, 

esportivas e de lazer às diferentes faixas etárias, demandas culturais e regionais, regiões 

de vulnerabilidade social, públicos especiais e pessoas com deficiência. 

4. AÇÕES DE PRÁTICAS ESPORTIVAS 

A prestação de contas que segue compreende 8 (oito) diferentes frentes de ação no 

período de 01/05/2020 a 31/08/2020, conforme descrito a seguir.  

Vale ressaltar que, durante o segundo quadrimestre de 2020 os colaboradores do São José 

Desportivo, que atuam diretamente com as práticas esportivas, estiveram com o contrato 

de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além 

de um período de redução proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 

16/07/2020), justificando o fato dos meses de maio, junho, julho e agosto não apresentar 

números de atendimentos aos munícipes. Este fato se deu devido a pandemia de 

coronavírus (COVID-19).   
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4.1. Turmas Regulares 

Como forma de potencializar as práticas de atividades físicas, esportivas e de lazer no 

respectivo período, foi desenvolvida a ação Turmas Regulares, caracterizadas pelo 

atendimento realizado aos munícipes matriculados em atividades físicas em diferentes 

modalidades nas Unidades Esportivas e pelas Atividades de Recreação nas entidades 

cadastradas (Programa de Bem Com a Vida), ambas com acompanhamento e orientação 

de Instrutores e Profissionais de Educação Física. Os alunos com deficiência contam com o 

atendimento de uma equipe multiprofissional, com a presença de Fisioterapeutas, 

Psicólogos e Estagiários de Educação Física. 

No segundo quadrimestre de 2020, os colaboradores do São José Desportivo que atuam 

diretamente com as turmas regulares estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 

04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução 

proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do 

coronavírus (COVID-19), justificando a ausência de números de atendimentos no referido 

período. 

4.2. Agendamento 

Como forma de democratizar e incentivar as práticas de atividades físicas, esportivas e de 

lazer no respectivo período, foi desenvolvida a ação Agendamento. 

O agendamento é caracterizado pelo atendimento realizado aos munícipes com a oferta 

dos equipamentos das Unidades Esportivas e da equipe de apoio do São José Desportivo 

para os munícipes exercerem as atividades físicas, esportivas e de lazer em horários 

alternativos, como sábados, domingos e feriados. 

Constitui numa rica ação interventiva para a prática saudável na hora de lazer e para 

adoção de um estilo de vida ativo, além de promover a socialização e convívio em 

comunidade e a aproximação do munícipe das outras frentes de ação oferecidas nas 

respectivas Unidades Esportivas.  

Devido a pandemia de coronavírus (COVID-19), durante o segundo quadrimestre de 2020 

as unidades esportivas que são utilizadas pelos munícipes, em horários alternativos, 



19

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 
 

estiveram fechadas, justificando a ausência de números de atendimentos em 

agendamentos, no referido período.  

4.3. Centro de Medidas e Avaliação Física  CMAF  

A avaliação física é um processo que identifica as condições físicas do indivíduo, suas 

possíveis limitações, sendo uma ferramenta importante para verificar se os objetivos 

traçados para cada período de treinamento foram alcançados. Os dados coletados na 

avaliação física são fundamentais na elaboração do treinamento, seja para quem inicia ou 

para aquele que realiza exercícios físicos regularmente. 

O Centro de Medidas e Avaliação Física  CMAF avalia composição corporal e postura, além 

dos testes neuromuscular e cardiorrespiratório, onde o munícipe pode realizar teste e 

reteste. Também são atendidos grupos de Ginástica, Dança e Terceira Idade, equipes do 

programa Atleta Cidadão e atletas que representam a cidade nas principais competições. 

Todas as avaliações são realizadas por Profissionais de Educação Física. 

Entre os meses de maio e agosto os colaboradores do São José Desportivo que atuam nas 

unidades do CMAF estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 

02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional 

da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do coronavírus 

(COVID-19), explicando o fato do segundo quadrimestre de 2020 não apresentar números 

de atendimentos. 

4.4. Ginástica Laboral 

O Projeto de Ginástica Laboral tem como objetivo oferecer exercícios físicos no ambiente 

de trabalho dos órgãos de Serviço Público, promovendo a melhoria da saúde do servidor, 

proporcionando uma diminuição do stress físico e mental do dia a dia, com exercícios de 

mobilização, relaxamento, alongamento e dinâmica de grupo, proporcionando saúde e 

descontração ao ambiente de trabalho. 

O trabalho também ajuda na prevenção de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT), como dorsalgias, lombalgias, escolioses posturais, desequilíbrio 
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muscular, tendinites, patologias compreensivas nervosas, e ainda diminuir a incidência de 

vícios de postura e doenças cardiovasculares. 

Fonte: Lei nº 7251 de 05 de janeiro de 2007. 

Uma equipe de Profissionais de Educação Física atende de segunda à sexta feira, em aulas 

de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos de duração, conforme agendamento dos diferentes 

espaços públicos que segue: 

 Arquivo Municipal  Parque da Cidade; 

 Câmara Municipal; 

 Paço Municipal; 

 Secretaria de Apoio Jurídico; 

 Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida; 

 Secretaria de Educação e Cidadania; 

 Secretaria de Manutenção da Cidade; 

 Secretaria de Proteção ao Cidadão; 

 Secretaria de Mobilidade Urbana; 

 Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

 Secretaria de Saúde. 

Devido a pandemia de coronavírus (COVID-19), os colaboradores do São José Desportivo 

que atuam diretamente com a ginástica laboral estiveram com o contrato de trabalho 

suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um 

período de redução proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), 

justificando a ausência de números de atendimentos no segundo quadrimestre de 2020. 

4.5. Academias ao Ar Livre 

As Academias ao Ar Livre são constituídas de equipamentos de ginástica organizados 

funcionalmente para os mais variados públicos, como forma de fomentar aos munícipes a 

prática de atividade física orientada por Profissionais da área de Educação Física no 

município de São José dos Campos. 
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A estrutura oferecida nas academias atende ao público das mais variadas faixas etárias a 

partir dos 12 anos e, nos locais onde há academias especiais, o benefício se estende a 

pessoas com deficiência. 

As Academias ao Ar Livre oferecem 10 (dez) equipamentos de ginástica: alongador, esqui, 

multi-exercitador, pressão de pernas, remada sentado, rotação dupla diagonal, rotação 

vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada e surf. Nos locais adaptados para 

pessoas com deficiência são oferecidos quatro aparelhos: supino, alongador, voador 

peitoral / dorsal e rotação dupla vertical. 

Durante os meses de maio, junho, julho e agosto não houve atendimentos nas Academias 

ao Ar Livre gerenciadas pelo São José Desportivo. Os colaboradores que atuam nesses 

equipamentos estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 

02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional 

da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), devido a pandemia do coronavírus 

(COVID-19), justificando a ausência de números de atendimentos no segundo quadrimestre 

de 2020. 

4.6. Esportes Radicais 

No Parque Alberto Simões são ofertados esportes radicais com acompanhamento de 

instrutores aos sábados, domingos e feriados nas modalidades de arvorismo, parede de 

escalada e tirolesa. 

No Centro da Juventude a oferta de esportes radicais com acompanhamento de instrutores 

acontece todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, nas modalidades de skate, 

BMX freestyle, patins in line e scooter. 

O público-alvo são crianças a partir de 5 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos. 

Durante o período de 01/05/2020 a 31/08/2020 os colaboradores do São Desportivo, que 

atuam diretamente com os esportes radicais estiveram com o contrato de trabalho 

suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um 

período de redução proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), 
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devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) justificando a ausência de números de 

atendimentos no segundo quadrimestre de 2020. 

4.7. Recreação e Lazer 

A ação Recreação e Lazer possui diferentes programas que, durante o segundo 

quadrimestre de 2020, não aconteceram devido a pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Também por este motivo, os colaboradores do São José Desportivo que atuam diretamente 

nesta ação estiveram com o contrato de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 

e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além de um período de redução proporcional da jornada 

de trabalho (de 03/07/2020 a 16/07/2020), justificando a ausência de números de 

atendimentos no segundo quadrimestre de 2020. 

4.8. Eventos 

Como forma de incentivar a prática das modalidades desenvolvidas nas respectivas 

Unidades Esportivas de atividades físicas, esportivas e de lazer, foi desenvolvida a ação 

Eventos no período em questão. 

Os eventos são caracterizados pelo atendimento aos munícipes em atividades físicas em 

diferentes modalidades esportivas e/ou de lazer abertos para a comunidade local onde 

estão inseridas as Unidades Esportivas, buscando socializar as práticas e oferecer um 

espaço para que os alunos vivenciem as habilidades adquiridas nas turmas regulares. 

No período de 01/05/2020 a 31/08/2020, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), 

os eventos foram suspensos ou cancelados. 

5. MODALIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o segundo quadrimestre de 2020 (maio, junho, julho e agosto), devido a pandemia 

do coronavírus (COVID-19), os profissionais que atuam diretamente com as modalidades 

apresentadas no atual Plano de Trabalho do São José Desportivo estiveram com o contrato 

de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além 

de um período de redução proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 

16/07/2020), justificando a ausência de números de atendimentos referente a cada 
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modalidade e impossibilitando a realização da avaliação qualitativa do trabalho 

desenvolvido, por parte dos munícipes/alunos. 
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PROGRAMA 3 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

Esse programa tem como objetivo treinar e capacitar a equipe de profissionais atuantes no 

presente Contrato de Gestão, visando a atualização, reciclagem e o constante 

aprimoramento do desempenho profissional em suas funções. 

6. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Responsável pelas diretrizes e organização do treinamento do pessoal de apoio 

administrativo e dos Profissionais de Educação Física. A reciclagem dos Profissionais 

Administrativos de apoio atuantes nas Unidades Esportivas será realizada visando à 

melhoria dos processos e serviços executados.  

A capacitação dos Profissionais de Educação Física e demais colaboradores do São José 

Desportivo ocorrerá com frequência semestral com participação em palestras, simpósios, 

seminários e cursos de capacitação e treinamentos, que serão realizados por equipe 

interna ou contratada. 

Vale ressaltar que, no segundo quadrimestre de 2020, devido a pandemia do coronavírus 

(COVID-19) e pelo fato dos colaboradores do São José Desportivo estarem com o contrato 

de trabalho suspenso (de 04/05/2020 a 02/07/2020 e de 17/07/2020 a 31/08/2020), além 

de um período de redução proporcional da jornada de trabalho (de 03/07/2020 a 

16/07/2020), as ações referente a capacitações não aconteceram de forma presencial. 

6.1. Reciclar Equipe de Apoio Administrativo das Unidades Centrais e Associadas  

No dia 16/07/2020, data em que os colaboradores da equipe administrativa do São José 

Desportivo estiveram com redução proporcional da jornada de trabalho, foi disponibilizado 

(via WhatsApp) link do Portal de vídeoaulas da Universidade de São Paulo (USP), neste 

portal os colaboradores tiveram acesso (mediante cadastro) a inúmeros conteúdos voltado 

para a área administrativa, tais como Lei de Responsabilidade Fiscal, Apresentação de 

técnicas de análise horizontal e análise vertical para avaliação de desempenho de 

organizações do terceiro setor ou que operam políticas públicas, Comunicação, entre 

outros. 
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6.2. Promover Capacitação de Pessoal de Educação Física Através de Simpósios, 

Palestras, Seminários e Cursos de Capacitação e Treinamento  

No dia 16/07/2020, data em que os profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas, 

Psicólogos, Instrutores de Lutas e de Esportes Radicais e Estagiários de Educação Física 

estiveram com redução proporcional da jornada de trabalho, foi disponibilizado (via 

WhatsApp) link do Portal de vídeoaulas da Universidade de São Paulo (USP), neste portal 

os colaboradores tiveram acesso (mediante cadastro) a inúmeros conteúdos voltado para 

suas respectivas áreas, tais como Princípios do Treinamento Físico, Hidratação, Adaptações 

Musculares Esqueléticas ao Treinamento de Força, Sistema Imunológico e o Exercício,  

Biomecânica do Complexo Articular do Ombro, Goniometria do Quadril, Psicologia e 

Educação, Inclusão, entre outros. 

Ainda sobre capacitações, foi disponibilizado (via WhatsApp, mediante cadastro) aos 

colaboradores que atuam diretamente com os alunos das diferentes modalidades, link com 

videoaulas da Estácio de Sá, instituição de ensino parceira do São José Desportivo. Segue 

temas abordados nas videoaulas: 

 Administração e Marketing Esportivo;  

 Reabilitação de Lesões e Doenças Musculoesqueléticas; 

 Musculação e Treinamento de Força; 

 Acupuntura; 

 Biomecânica e Avaliação Aplicada ao Treinamento de Força; 

 Musculação e Treinamento de Força; 

 Obesidade e Emagrecimento; 

 Reabilitação de Lesões em Doenças Musculoesqueléticas; 

6.3. Realizar Parceria com Instituição de Ensino Visando o Acesso para Cursos de 

Extensão e Outros 

Firmado o convênio entre o São José Desportivo e 6 (seis) Instituições de Ensino visando 

descontos que variam de 20 a 50% na mensalidade de cursos Profissionalizantes, Ensino 

Médio, Técnico, Graduação (Bacharel, Licenciatura e Tecnólogo) e Pós-Graduação a seus 

funcionários, associados e dependentes, os quais podemos citar: 
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 Centro Universitário UNIBTA  

 Escola ITS 

 ETEP Faculdades 

 Faculdade Bilac  

 Universidade Estácio de Sá 

 Universidade Paulista  UNIP 

Mais informações sobre o regulamento das parcerias e descontos ofertados podem ser 

consultadas diretamente com o departamento de Recursos Humanos, pois em 

cumprimento à legislação eleitoral, temporariamente o site do São José Desportivo 

apresenta apenas informações permitidas para este período.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período de 01/05/2020 a 31/08/2020 foram efetuadas interlocuções entre a equipe de 

Coordenação e Assessoria do São José Desportivo com a Secretaria de Esporte e Qualidade 

de Vida quanto às atividades das Unidades Esportivas, Academias ao Ar Livre, Centro de 

Medidas e Avaliação Física  CMAF e Divisão de Recreação e Lazer no município de São José 

dos Campos. 

Durante o referido período os coordenadores regionais realizaram visitas as unidades 

esportivas visando orientar os profissionais quanto aos aspectos quantitativos e 

qualitativos para o cumprimento das metas e a eficácia na atuação.  

A gestão, operacionalização e intervenções necessárias para os ajustes dos processos serão 

implementadas pela equipe de trabalho, considerando a necessidade de constante 

atualização e aprimoramento, bem como o atendimento as diretrizes da Secretaria de 

Esporte e Qualidade de Vida. 

No que se refere a Capacitações, tópico importantíssimo para a continuidade do excelente 

trabalho desenvolvimento, mesmo com a impossibilidade de se promover algo presencial, 

devido a pandemia do coronavírus (COVID-

colaboradores, para que os mesmos pudessem se atualizar e ganhar conhecimento de 

conteúdos que poderão ser utilizados na retomada das atividades nas unidades esportivas, 
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melhorando ainda mais os níveis das atividades desenvolvidas junto aos alunos das 

diferentes modalidades esportivas. 

Outro ponto que merece destaque, referente ao segundo quadrimestre de 2020, diz 

respeito ao trabalho desenvolvido pela equipe de manutenção do São José Desportivo que, 

aproveitando o período sem atividades nas unidades esportivas, realizou inúmeras 

melhorias nas unidades permissionadas.  

 

 

São José dos Campos, 15 de setembro de 2020. 
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