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― REALIZAÇÕES EM 2013 ― 
 

 
● Reunião com as unidades regionais – CA, CFA e CBRN 

Realizou-se em 30/1/13 reunião com as unidades regionais da SMA e seus dirigentes, tanto da Coordenadoria de Administração 
como das Coordenadorias de Fiscalização Ambiental e de Biodiversidade e Recursos Naturais. 
Participaram, como mencionado, os diretores regionais (CA, CFA e CBRN), os diretores dos departamentos da CA, os Núcleos 
Administrativos das três coordenadorias envolvidas, os Coordenadores e o Chefe de Gabinete. 

 
● Gerenciamento – recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Iniciado procedimento de gerenciamento centralizado, através de representante do GSTIC da Secretaria (Marcos Mungo), para 
todas as unidades que compõe o “Sistema Ambiental Paulista”. 

 
● 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. 

 
● Site 

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

 
● 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. 

 
● Guardiões da Economia – Acompanhamento e resolução 

Acompanhamento das medidas adotadas para economia no Estado e elaboração de orientações para todas as unidades. 
Edição da Resolução SMA nº 64 de 29 de julho de 2013 estabelecendo medidas práticas para redução de despesas de custeio, 
destacando-se, por exemplo e entre diversas outras ações, a disponibilização de 111 (cento e onze) veículos. 
Implementação do “Spark”, um chat (troca instantânea de mensagens online) que possibilitou a comunicação entre os a sede e 
as unidades do interior (notadamente os Núcleos Administrativos Regionais), visando a redução de gastos com ligações 
telefônicas.  

 
● Treinamento – Frota 

Realizado em 19/2/13, com a participação dos NAR’s, da CBRN e da CFA. 
Abordou-se: 
 - cartão combustível; 
 - cartão de manutenção; 
 - SAF; 
 - site. 

 



 

● Treinamento – Fiscais 
Realizado em 11/4/13, com a participação dos fiscais de contratos de todos os órgãos do Sistema Ambiental Paulista (mais de 
150 avenças), totalizando 97 participantes. 
 

● Serviço de abastecimento e manutenção de veículos 
Implementado o funcionamento do serviço de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos, com taxa negativa 
de 2,51%, que significou 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: - álcool; 
  - 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) 

 
● Capacitação de pessoal 

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

 
● Renegociação contratual – índice de reajustes 

Realizada negociação com as empresas contratadas a fim de reduzir os índices de reajustes legalmente cabíveis, a fim de gerar 
economia para a Administração. 

- CG-CA: 
PROCESSO CONTRATADA OBJETO % DEVIDO % NEGOCIADO S/REAJUSTE REAJ.DEVIDO REAJ.NEGOC. ECONOMIA 

153/2007 Fênix Telemarketing Call-center 4,85% 3,00% 99.971,83 104.820,46 102.970,98 1.849,48 

1697/2011 Marco Antonio da Silva Limpeza CEA 5,61% 5,00% 3.053,80 3.225,12 3.206,49 18,63 

1036/2012 Marco Antonio da Silva Portaria CEA 5,61% 4,30% 6.627,68 6.999,49 6.912,67 86,82 

1678/2008 RPC Informática Informática CEA 4,42% 4,00% 6.951,85 7.259,12 7.229,92 29,20 

12761/2012 RRJ Serviços Gerais Copeiragem CEA 5,61% 0,00% 5.515,20 5.824,60 5.515,20 309,40 

     TOTAL MENSAL DE ECONOMIA 2.293,54 

● Computadores 
Distribuição de máquinas, implementando e adequando o plantel de informática, de toda a SMA. 

 
● Treinamento – SIGAM 

Realizado em 24 e 25/4/13. Participação de servidores da CA, CEA, CPLA, CPU, CBRN e CFA. 

 
● Treinamento – Fiscais (DAEE) 

A convite do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, a Coordenadoria de Administração foi convidada a ministrar 
(Coordenador e Diretor do DSAGC) curso de capacitação de gestores e fiscais de contratos administrativos, ocorrido em 3/6/13. 

 
 ● Reuniões regionais  

Houve 2 (duas) reuniões regionais, com todo o pessoal administrativo, sendo: 
- Taubaté, em 19/7/13;  
- Araçatuba, em 26/7/13. 

 
● Grupo de Trabalho - Frota 

Criado grupo de trabalho que apresentou plano de ação para a melhoria das questões relacionadas ao transporte 
(principalmente frota), abordando medidas de curto, médio e longo prazo. 

 
● Treinamento – Frota 

Apresentação do trabalho que concluiu um plano de ações para a melhoria das questões relacionadas ao transporte, ministrado 
através da Rede do Saber, em 3/7/2013. 

 
● Serviço Estadual de Informação ao Cidadão 

Aperfeiçoamento do atendimento através do 0800 e treinamentos por parte de unidades de atendimento ao público, 



 

especificamente o Centro de Gestão Documental (evento: Técnicas de Atendimento ao Cidadão, em 25/11 e 3/12/13) 

 
● Sanções 

Editada a Resolução SMA nº 57, de 12 de julho de 2013, estabelecendo regras para aplicação de advertência e multas relativas 
aos procedimentos de contratação, em continuidade ao processo de padronização de procedimentos. 

 
● Gerenciamento de contratos 

Tendo em vista o Programa de Melhoria do Gasto Público (Desperdício Zero). 

 
● Papel Zero 

O Centro de Gestão de Documentos realizou diversas ações perante o SIGAM para implantação do projeto, selecionando casos 
que poderiam ser tido como exemplares e que podem ser testados, aguardando-se a finalização pelo GSTIC. 
O Centro de Transportes, do Departamento de Infraestrutura, da Coordenadoria de Administração, implantou sistema para 
eliminar papéis nas solicitações de veículos, taxi e outras informações sobre os transportes; 

 
● Protocolo e Arquivo 

Editada a Resolução nº 67, de 9 de agosto de 2013, regulamentando as atividades de protocolo e arquivo, na linha de 
padronização que já vem sendo adotada pela Coordenadoria de Administração 

 
● CADA – Comissão de Avaliação de Documento de Acesso 

A CADA adotou, entre outras, as seguintes ações: 
 - eliminação de documentos de diversas unidades; 
 - elaboração da tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais; 
 - revisão da tabela de temporalidade de documentos das atividades fim da Pasta; 
 - revisão do plano de classificação de documentos das atividades fim da Pasta. 

 
● Manuais – Frota 

Concluído o manual de frota, cujo processo (PSMA nº 5.724/13) foi submetido à Consultoria Jurídica e aguarda-se finalização 
para edição da respectiva resolução e sua efetiva implantação. 

 
● Transportes 

Dentre diversas ações, destacam-se: 
 - controle de prestação de contas dos adiantamentos para taxi; 
 - controle e gestão do contrato de combustível e manutenção por centro de custos. Cada regional da SMA é um centro de 

custo. Aprovação mediante 3 orçamentos de todas as ordens de serviços emitidas para cada centro de custo; 
 - arrolamentos dos veículos - São Paulo/interior; 
 - controle e gestão do contrato de serviços terceirizados de motoristas e manobristas; 
 - renovação de seguro; 
 - controle dos gastos de todos os veículos da frota; 
 - apoio às unidades frotistas: IF, IG e IBT em todas as suas necessidades diárias relacionada à frota; 
 - solicitações de dispensa de inspeção veicular. 

 
● Serviços Gerais 

- acompanhamento da execução dos contratos da SMA com as empresas TIM (telefonia móvel), TOK TAKE (máquinas de café), 
CANON (reprografia) e Lyncra (Serviço de Copa); 
- remoção de materiais inservíveis (jornais) da sede da SMA para o Fundo de Solidariedade; 
- ajuda na retirada de materiais inservíveis (cadeiras, mesas, armários e computadores) do galpão localizado no Parque 
Cândido Portinari; 
- abertura de chamados junto à CETESB para manutenção predial em geral (troca de lâmpadas e consertos em geral); 
- encadernações, impressões, confecção de cartões de visita e scaneamento de documentos diversos; 
- montagem e desmontagem de mesas e armários, troca de dobradiças dos armários. 
- auxílio na implantação da impressão corporativa; 
- elaboração de Novo termo de Referência para contratação de copeiragem; 
- implantação de padronização do pagamento de contas de utilidade pública; 
- implantação de ressarcimento de despesas da CETESB com telefonia na sede da SMA; 
- desenvolvimento de redução de papel, com impressão frente/verso; 
- acompanhamento dos contratos de telefonia móvel, visando o atendimento da Resolução n° 64/2013 de redução de gastos. 

 
● Caminhões – coleta seletiva, compactador e pipa 

Realizada ata de registro de preços para que 270 (duzentos e setenta) Municípios, enquanto órgãos participantes de ata de 
registro de preços desta Pasta, pudessem se beneficiar do recebimento do caminhão escolhido, comprado com recursos a fundo 
perdido do Sistema Ambiental Paulista (FECOP – 217 veículos) ou mesmo com recursos da própria municipalidade (53 
veículos). 
A licitação foi realizada unicamente e ganhou em economia de escala, apresentando economia: 
 - para o Sistema Ambiental Paulista (sem considerar as compras diretas dos Municípios com recursos próprios), diante do 

preço de referência, de 26,35% (estima-se gastar 59.000.608,26, enquanto foi gasto R$ 43.456.079,40, tendo-se, 



 

portanto, economia de R$ 15.544.528,86); 
 - para os Municípios que optaram por fazer compra com recursos próprios, diante do preço de referência, de economia na 

ordem de R$ 10.923.187,80. 

 
● Veículos – Fiscalização Ambiental 

Realizada licitação para aquisição de 40 veículos para serem doados a Municípios paulistas que atenderam critérios técnicos 
estabelecidos pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. 
Licitação realização com preço de referência de R$ 64.372,56, concluindo-se a negociação com valor final por automóvel de R$ 
45.000,00, representando uma economia aproximada de 30%. 
Bens entregues aos Municípios com regularidade comprovada (37) no dia 26/12/13. 

 
● Licitações  

Foram realizados, aproximadamente:  
 - 131 (setenta e nove) pregões eletrônicos (BEC): 
  - 115 (cento e quinze) para contratações; 
  - 14 (quatorze) para registro de preços, para aquisição: 
   - gêneros alimentícios; 
   - carimbo e borrachas; 
   - pneus; 
   - acessórios de informática; 
   - carrinho para transporte de processos; 
   - diversos equipamentos de proteção individual – EPI; 
   - artigos de higiene; 
   - coletores seletivos de resíduos (lixeiras); 
   - dispenseres; 
   - computadores e impressoras; 
   - licença de uso de software; e 
   - licença de antivírus. 
 - 2 (dois) pregões presenciais; 
 - 1 (uma) concorrência pública); 
 - 23 (vinte e três) convites (BEC); 
 - 80 (oitenta) dispensas de licitação;  
 - 62 (sessenta e duas) inexigibilidades de licitação. 
 - 19 aquisições utilizando ata de registro de preços. 

 
● Veículo em demonstração 

Obtido o veículo Prius 2, da Toyota, híbrido, para ser utilizado, no período de 8/4 à 22/5/13, como teste e em demonstração, a 
fim de auxiliar e, sendo possível, incluí-lo nas relações do GCTI. 

 
● Integração – unidades regionais (CA, CBRN e CA) 

Foi realizada, em 17/12/13, videoconferência através da rede do saber com todos os técnicos e administrativos das unidades 
regionais da Pasta, a fim de se ouvir e apresentar sugestões sobre o andamento dos trabalhos. 

 
● Auditorias 

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

 
● Calendário anual – ALESP e TCE 

Atualização de informações. 

 
● Parque Cândido Portinari 

Auxílio na instalação e implantação do Parque Cândido Portinari. 

 
● FEHIDRO 

Auxílio na análise de casos envolvendo recursos do FEHIDRO, de forma a subsidiar decisões dos respectivos agentes técnicos, 
responsáveis pelas avenças. Totalizou-se análise de 78 processos (cada uma pode, por vezes, ter mais de uma análise). 

 
● Plano de manejo – Unidades de Conservação 

Auxílio à Fundação Florestal para instrução e início de licitação de planos de manejo de Unidades de Conservação que podem 
receber recursos de Compensação Ambiental, com a realização de reuniões semanais e visitas àquela entidade. 

 


