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― REALIZAÇÕES EM 2014 ― 
 

 
● Treinamento – SIGAM 

Diversos foram realizados: 

- em 25 e 26/3/14, com a participação de servidores da CA, CEA, CPLA, CPU, CBRN e CFA; 

- em 9/5/14, no IBt para todo o corpo funcional; 

- em 5/9/14, em Bauru, para os dirigentes da CFA, CBRN e CA. 

 
● Treinamento – Fiscais de contratos administrativos 

Realizada a 3ª edição do treinamento, no dia 24/6/14, com a participação de 140 servidores 

 

● Treinamento – Gastos de utilidade pública 
Foi realizado treinamento com os gestores do Sistema Ambiental Paulista, no dia 25/6/14 

 

● 2º Encontro Administrativo 
Local: Ibirá/SP 
Data: 14, 15 e 16/10/14 

Participantes: 113 funcionários 

Palestrantes:  Coordenador de Administração, Diretores dos Departamentos de Orçamento e Finanças, de Suprimentos e Apoio 

à Gestão de Contratos e de Infraestrutura e do Centro de Gestão de Documentos, Procurador do Estado da 

Consultoria Jurídica, Tribunal de Contas do Estado e SPPrev 

 
● Reuniões quinzenais 

O corpo diretivo da CA, com convite extensivo a todos os Núcleos Administrativos das demais Coordenadorias, se reúne 

periodicamente 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. 
 

● Capacitação de pessoal 
24 (vinte e quatro) funcionários foram submetidos ao total de 16 (dezesseis) cursos, palestras e eventos, almejando qualificá-

los adequadamente.  

 

● Projeto - Impressão Corporativa 
Elaboração através do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos e do Centro de Serviços Gerais do 

Departamento de Infraestrutura, ambos da CA, de projeto de impressão corporativa para todas as Coordenadorias. O projeto 

visa a melhoria no serviço de impressão com significativa redução de despesas, implantando-se a gestão centralizada do 

serviço, por meio de sistema de gerenciamento por rede e posto de atendimento. Foram instalados 116 (cento e dezesseis) 

equipamentos nas unidades, inclusive do interior. 

 
● Computadores e impressoras - SISCAR 

Aquisição através de Ata de Registro de Preços de 539 (quinhentos e trinta e nove) computadores e 539 (quinhentos e trinta e 

nove) impressoras para atender o convênio SISCAR (Decreto nº 60.107, de 29 de janeiro de 2014) com Prefeituras. 

 

● Ramais (sede) 
Implementado o controle de gastos por ramais na sede da Secretaria, de forma a cada unidade atestar as ligações feitas em 
seus respectivos ramais, operacionalizando o recolhimento de eventuais gastos com ligações particulares. 

 

● Telefonia convergente (unidades regionais) 
Elaborado pelo Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos da CA, projeto de telefonia convergente para as 

unidades das Coordenadorias de Administração, de Biodiversidade e Recursos Naturais, de Fiscalização Ambiental e unidades 



 

da Polícia Ambiental em todo o Estado, com a instalação (locação) de equipamentos de PABX com a possibilidade de se integrar 
com a atual rede de dados, para que haja a comunicação entre as unidades a custo zero, bem como a licitação de todas as 

tarifas telefônicas e a implantação de sistema de tarifação centralizada para facilitar a gestão do uso de telefonia. 

Significativa redução de custos (média de 55,46%), no item de maior relevância, ou seja, ligações longa distância (DDD) a 

redução foi de 86,01%, sendo exemplo de sucesso para ser utilizado pelo Programa de Melhoria do Gasto Público. 

 

● Manual de Transportes (Frota) 
Implantado o manual de transportes, por meio da publicação da Resolução SMA nº 19/2014. 

 

● Utilidade pública – contas 
Implantada sistemática de recebimento de contas referente a gastos de utilidade pública (água e esgoto, energia elétrica e 

telefonia), de forma a que os gastos sejam atestados e remetidos para pagamento, a fim de evitar atrasos, bem como 

buscando melhor eficiência no acompanhamento das despesas. 

 
● Levantamento Patrimonial (toda SMA) 

Elaborado pelo Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos da CA, o projeto de levantamento patrimonial visa 

a regularização de todo o inventário patrimonial da Secretaria do Meio Ambiente, identificação e chapeamento de todos os bens 

com etiquetas com código de barras, cadastramento no sistema informatizado, inclusive com a regularização contábil para 

atender as novas regra de contabilidade internacional.   

 

● Vale refeição 
Aumento no valor do vale diários (R$ 20,00 para a Capital e R$ 16,50 para o Interior), decorrente de economias de gastos no 

âmbito da Secretaria. 

Implementação, a partir de 1º/4/14 do cartão magnético de vale refeição, reduzindo-se os então existentes 42 (quarenta e 

dois) contratos de credenciamento e ampliando a rede disponível aos servidores. Ademais e principalmente, obtendo-se na 

licitação uma taxa negativa de administração de 5,38% (possivelmente a menor taxa aplicada no Estado até o momento). 

 
● Aquisição de veículos 

Foram efetivadas diversas aquisições, como: 

- 27 veículos para o Comando de Policiamento Ambiental (20 pick-ups, 6 pick-ups para transporte de animais e 1 guincho), 

com economia de 10,35% em relação ao preço referencial (R$ 423.140,00) 

 
● Licitações  

 - 87 (oitenta e sete) pregões eletrônicos (BEC): 

 -  1 (um) pregão presencial: 
 -  2 (duas) concorrências (permissão de uso): 

- Economia de R$ 20.084.694,01 (média: 24,57%) 

 

 - 19 (dezenove) pregões eletrônicos (BEC) para registro de preços: 

  - 55 (cinquenta e cinco) ata de registro de preços: 

   - gêneros alimentícios; 

   - carrinho para transporte de processos; 

   - matérias para limpeza; 

   - recipientes e materiais para acondicionamento e embalagens; 
   - equipamento para telefonia; 

   - equipamentos de informática (computador e impressoras – Projeto SisCAR); 

   - carimbos; 

   - EPI´s; 

   - materiais para escritório (mais de 100 itens); 

   - lixeiras; 

 

 - 11 (onze) convites (BEC); 

 - 1 (um) dispensa de licitação (BEC); 

 - 64 (sessenta e quatro) dispensas de licitação – art. 24;   
 - 21 (vinte e uma) inexigibilidades de licitação. 

 - 74 (setenta e quatro) aquisições utilizando ata de registro de preços. 

 - 36 (trinta e seis) análises de processos de ratificação do secretário de outras unidades 

 

● Ata de Registro de Preços 
O Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos da CA, na qualidade de Órgão Gerenciador do SRP, tem 

atualmente 50 (cinquenta) atas ativas disponibilizadas a todo o Sistema Ambiental Paulista, agilizado assim os procedimentos 

de contratação, além da redução dos preços.  

 
● Recepcionistas 

Contratação da prestação de serviços de recepcionistas para o Gabinete do Secretário (CG e CA) 
 
● Locação de veículos de representação 



 

Realizada a terceirização da frota dos veículos de representação 

 

● Fábrica de software 
Contratação da prestação de serviços de desenvolvimento de softwares 

 

● Site 
Estabelecido constante processo de aperfeiçoamento e atualização de informações na área do site da Secretaria destinada à 
Coordenadoria de Administração. 

 

● Calendário anual – ALESP e TCE 
Atualização de informações. 

 

● FEHIDRO 
Auxílio na análise de casos envolvendo recursos do FEHIDRO, de forma a subsidiar decisões dos respectivos agentes técnicos, 

responsáveis pelas avenças. Total de 50 casos. 

 

● Auditorias 
Acompanhamento das auditorias realizadas na Secretaria, através da Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo. 

 

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

 

● Papel Zero 
Continuidade nas ações, por meio do Centro de Gestão Documental, para implantação do projeto, analisando em conjunto com 

as demais unidades, procedimentos que possam ser eliminados papel.  

 
● Gerenciamento – recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação  

Continuidade no procedimento de gerenciamento centralizado, através de representante do GSTIC da Secretaria (Marcos 

Mungo), para todas as unidades que compõe o “Sistema Ambiental Paulista”. 

 
● 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; 

 - disponibilidade e realização de integração de equipes; 

 - serviço de transporte. 


