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― REALIZAÇÕES EM 2012 ― 
 
 
 
● Criação do “Decreto anotado” 

O documento compila a legislação citada no corpo do decreto de organização da Pasta, visando facilitar a consulta às normas 
vigentes e ali referidas. 

 
● Visitas às 10 (dez) unidades regionais da SMA 

Foram visitadas, após a reestruturação, todas as unidades regionais (comumente identificadas como CTR’s), conforme segue: 
 - Campinas, em 9/5/12; 
 - Santos, em 11/5/12; 
 - Sorocaba, em 15/5/12; 
 - Taubaté, em 16/5/12; 
 - Embu, em 17/5/12; 
 - Bauru, em 22/5/12; 
 - Araçatuba, em 23/5/12; 
 - Presidente Prudente, em 24/5/12; 
 - São José do Rio Preto, em 29/5/12; 
 - Ribeirão Preto, em 30/5/12. 

 
● Reuniões regionais 

Houve 2 (duas) reuniões regionais, com todo o pessoal administrativo, sendo: 
 - Bauru, em 26/7/12; 
 - Embu, em 31/5/12. 

 
● Reuniões quinzenais 

O corpo diretivo da CA, com convite extensivo a todos os Núcleos Administrativos das demais Coordenadorias, se reúne a cada 
15 (quinze) dias para, entre outras coisas: 
 - trocar informações e experiências; 
 - discutir propostas; 
 - verificar adequações de procedimentos; 
 - conferir o andamento dos trabalhos e metas; 
 - conhecer e discutir sugestões. 

 
● Treinamento – SIGAM 

Realizou-se treinamento dos funcionários administrativos sobre o SIGAM, com a presença do Centro de Gestão de Documentos 
e da responsável pelo sistema (Bete Kono), nos dias 4 e 5/6/12. 

 
● Treinamento – FISCAIS (“gestores”) 

Os funcionários que são indicados como fiscais de contratos, em 3/9/12, foram treinados e orientados sobre suas atribuições, 
obrigações e responsabilidades. 

 
● Treinamento – Gestão documental 

Houve treinamento, em 2 oportunidades, dos funcionários integrantes das unidades com atribuição de protocolo das regras e 
atividades de gestão documental (do protocolo ao arquivo) 

 
● 1º Encontro Administrativo 

Local: São Pedro/SP 
Data: 17, 18 e 19/9/12 
Participantes: 77 funcionários (CA, CBRN, CFA, CPLA, CEA, CPU, IG, IBt, IF, PMAmb, Zoo e Cetesb) 
Palestrantes:  Coordenador de Administração, Diretores dos Departamentos de Orçamento e Finanças, de Suprimentos e Apoio 

à Gestão de Contratos e de Infraestrutura e dos Centros de Gestão de Documentos e de Engenharia, Procuradora 
Chefe da Consultoria Jurídica, Departamento de Recursos Humanos e responsável pelo SIGAM. 

Presenças: Secretário do Meio Ambiente, Chefe de Gabinete e Diretor do IF. 



 

● Adequação do Decreto nº 57.933/12 
Edição do Decreto nº 58.526/12, que adequou diversas questões na estrutura da Secretaria, envolvendo: 
 - CA: - atribuições/competências 
  - criação de funções – Núcleos Administrativos Regionais (remuneração dos Diretores de R$ 3.529,00 até R$ 
4.029,00); 
 - CFA/PM: - atribuições/competência; 
 - CPU - nova estrutura; 
  - novas funções. 
 

● Edição de regramento administrativo 
Edição da Resolução SMA nº 93/12, estabelecendo: 
 - sede dos Núcleos Administrativos Regionais; 
 - atribuições: - dos Núcleos Administrativos Regionais; 
  - dos Núcleos Administrativos das Coordenadorias; 
  - das Assistências Técnicas dos Coordenadores; 
  - dos fiscais dos contratos; 
 - prazos de instrução processual; 
 - regras gerais sobre: - meios de transporte 
  - solicitação de material de almoxarifado. 

 
● Registros de preços 

Foram instruídos 9 (nove) registros de preços, tendo 8 (oito) sido finalizados: 
 - copos descartáveis; 
 - sacos de lixo para coleta seletiva; 
 - artigos de higiene em geral; 
 - artigos de limpeza em geral; 
 - aparelhos de telefone analógico; 
 - tesoura; 
 - pilhas; 
 - materiais de escritório. 
O procedimento em fase de realização se refere à gêneros alimentícios. 

 
● Licitações 

Foram realizados, aproximadamente: 
 - 79 (setenta e nove) pregões eletrônicos; 
 - 2 (dois) pregões presenciais; 
 - 116 (cento e dezesseis) convites (BEC); 
 -143 (cento e quarenta e três) dispensas de licitação; 
 - 40 (quarenta) inexigibilidades de licitação; 
 - 2 (duas) tomadas de preços. 

 
● Manuais 

Foram editados os seguintes manuais: 
 - adiantamento (Res. SMA nº 59/12); 
 - diárias (Res. SMA nº 80/12). 
Além disso, iniciou-se a elaboração dos seguintes manuais: 
 - transportes (frota); 
 - patrimônio; 
 - protocolo (participação na validação do manual de protocolo da Administração Pública); e 
 - convênio. 

 
● Site 

Criada área no site da Secretaria para divulgação de documentos, informações, normas e outros dados úteis para todos os 
funcionários, referente às atividades administrativas. 
Criado site específico para requisições de transportes. 

 
● Apoio 

Oferecido suporte irrestrito a todas as unidades da SMA, especialmente com: 
 - visitas locais; 
 - fornecimento de materiais; 
 - apoio em inaugurações; 
 - apoio em realizações de eventos; 
 - apoio no desenvolvimento das atividades administrativas; 
 - realizações de contratações e aquisições; 
 - aquisições e disponibilização de passagens aéreas; 
 - pagamento de diárias; 
 - administração do adiantamento da verba de representação. 

 



 

● Guardiões da Economia 
Acompanhamento das medidas adotadas para economia no Estado e elaboração de orientações para todas as unidades. 

 
● Palácio dos Bandeirantes 

Acompanhamento de diversos casos estabelecidos como prioritários pela SMA, bem como acompanhamento de reuniões sobre 
o Parque Tizo, sobre a concessão do Centro de Exposições Imigrantes e a área identificada como Bumaruf. 

 
● Instalação da Ouvidoria (SMA e CETESB) e do SIC e constituição da CADA 

Além da instalação e unificação das ouvidorias da SMA e CETESB, foi constituída a Comissão de Avaliação de Documentos e 
Acesso e elaborada tabela de documentos, dados e informações sigilosas 

 
● Locação de computadores 

Houve a locação de 281 (duzentos e oitenta e uma) máquinas (sendo 271 desktops e 10 notebooks), a fim de atualizar o 
parque tecnológico da SMA, em substituição a equipamentos próprios, os quais serão disponibilizados para outras unidades da 
Pasta, especialmente Coordenadoria de Parques Urbanos e unidades regionais. 

 
● Serviço de abastecimento e manutenção de veículos 

Contratado o serviço de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos, com taxa negativa de 2,51%, que 
significa uma economia significativa. 
 - Objeto do contrato: “prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e outros 

serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema 
informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e 
disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo a distribuição de 
álcool, gasolina comum, diesel, óleos, lubrificantes e derivados”; e 

  “prestação de serviço de gerenciamento de manutenção de veículos, por meio da implantação e 
operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento 
magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de oficinas, incluindo os 
serviços, mão de obra e peças necessárias à manutenção do veículo” 

 - Atendimento: 215 (duzentos e quinze) veículos; 
 - Objetos contemplados: - álccol; 
  - gasolina comum; 
  - diesel; 
  - óleo de motor; 
  - óleo hidráulico; 
  - óleo de câmbio; 
  - fluido para freio; 
  - fluido para radiador; 
  - filtro de ar; 
  - filtro de óleo; 
  - filtro de combustível; 
  - lavagem simples; 
  - lavagem completa; 
  - manutenção; 
  - peças/acessórios; 
 - Empresa contratada: ECO FROTA – Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HOM Ltda. 
 - Valor estimado mensal: R$ 90.529,56 (noventa mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinqüenta e seis centavos) 
O próximo passo é transferir tal experiência para a Polícia Militar Ambiental, a qual possui grande frota, a qual tem alto 
consumo de combustível e de manutenção. 

 
● Capacitação de pessoal 

Diversos funcionários foram submetidos à cursos, palestras e eventos, almejando qualificá-los adequadamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadoria de Administração 
12/12/12 – 11h30 


