
Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

L E I Nº. 7.727/08 

PUBLICADO (A) NO JORNAl 

BOLETIM DO MUNtCIPtO 
No ")r h de b:J ti;__ / f 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convemo com o 
Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, o 
Genius Instituto de Tecnologia e a Universidade Federal de 
São Paulo- UNIFESP, para a implantação de um Centro de 
Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação -
CITIC, no Núcleo do Parque Tecnológico Engenheiro Riugi 
Kojima, e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º· Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 
convemo com o Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, o Genius 
Instituto de Tecnologia e a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, para a 
implantação de um Centro de Inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação
CITIC, no Núcleo do Parque Tecnológico Engenheiro Riugi Kojima. 

Art. 2º. As condições de realização do convênio, ora 
autorizado, estão estabelecidas na minuta de convênio e no plano de trabalho, inclusos, 
que são partes integrantes desta lei. 

Art. 3º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a outorgar a 
permissão de uso de uma área de terreno de domínio público municipal, a título precário, 
gratuito e por prazo determinado de 05 (cinco) anos, ao Laboratório Nacional de 
Computação Científica - LNCC, ao Genius Instituto de Tecnologia e a Universidade 
Federal de São Paulo - UNIFESP, destinada à implantação do CITIC, com as seguintes 
medidas, limites e confrontações: 

01 - IMÓVEL: - Edificação. 
02- PROPRIEDADE: - Domínio Público Municipal. ~ 
03- LOCALIZAÇÃO:- Parque Tecnológico Engenheiro Riugi Kojima. 
04 - SITUAÇÃO: - A área está situada dentro do Núcleo do Parque Tecnológico 
Engenheiro Riugi Kojima. 
05 -MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: -A medição se inicia no vértice 1, localizado na 
div:sa com a área da enfermaria. Deste segue, em sentido horário, com azimute de 
270º00'00" e 13,38m (treze metros e trinta e oito centímetros) de extensão até o vértice 2; 
neste deflete à direita e segue com azimute de 00º00'00" e 12,02m (doze metros e dois 
centímetros) de extensão até o vértice 3; neste deflete à esquerda e segue com azimute 
de 270º00'00" e 11 ,44m (onze metros e quarenta e quatro centímetros) de extensão até o 
vértice 4; neste deflete à direita e segue com azimute de 00200'00" e distância de 3, 15m 
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(três metros e quinze centímetros) de extensão até o vértice 5; neste deflete à direita e 
segue com azimute de 270º00'00" e 9,78m (nove metros e setenta e oito centímetros) de 
extensão até o vértice 6; neste deflete à direita e segue com azimute de 00º00'00" e 
9, 18m (nove metros e dezoito centímetros) de extensão até o vértice 7; neste deflete à 
direita e segue com azimute de 90200'00" e 34,64m (trinta e quatro metros e sessenta e 
quatro centímetros) de extensão até o vértice 8; neste deflete à direita e segue com 
azimute de 180º00'00" e 4,74m (quatro metros e setenta e quatro centímetros) de 
extensão até o vértice 9; neste deflete à esquerda e segue com azimute de 90º00'00" e 
9,80m (nove metros e oitenta centímetros) de extensão até o vértice 1 O; neste deflete à 
direita e segue com azimute de 180º00'00" e 9,58m (nove metros e cinqüenta e oito 
centímetros) de extensão até o vértice 11 ; neste deflete à direita e segue com azimute de 
270º00'00" e 9,80m (nove metros e oitenta centímetros) de extensão até o vértice 12; 
neste deflete à esquerda e segue com azimute de 180º00'00" e 10,00m (dez metros) de 
extensão até o vértice inicial 1, confrontando em toda a sua extensão com o Núcleo do 
Parque Tecnológico Engenheiro Riugi Kojima, fechando o perímetro. 
06 - ÁREA TOTAL: - O perímetro descrito perfaz uma área de 650,29m2 (seiscentos e 
cinqüenta metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados). 

Parágrafo único. A área acima descrita e o prédio que 
abrigará o CITIC estão melhor caracterizados nos memoriais descritivos, planta e laudo 
de avaliação, inclusos, que são partes integrantes desta lei. 

Art. 4º. As permissionárias serão responsáveis pelo 
pagamento de todas e quaisquer despesas por elas realizadas em decorrência da 
utilização do imóvel, inclusive de quota de rateio de despesas de manutenção do prédio, 
cabendo-lhes ainda a obrigação de conservá-lo permanentemente em bom estado 
enquanto durar a permissão, procedendo às medidas para tal , independentemente de 
notificação da Prefeitura. 

Art. 5º. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
securitários, fiscais e quaisquer outros advindos de atividades exercidas sobre o imóvel I 
permissionado relativos aos contratados das permissionárias, serão de exclusiva I Í 
responsabilidade das mesmas. 

Art. 62 . As permtsstonanas obrigam-se, ao final da 
permissão, a entregar o imóvel em perfeitas condições de uso e no mesmo estado que se 
encontrar no ato da permissão. 

Art. 7º. É vedada a transferência desta permissão a 
terceiros ou o uso do imóvel em atividade diferente da prevista no artigo 32 desta lei. 

Art. 8º. A permissão de uso será revogada e o imóvel objeto 
da mesma reverterá à posse direta da Prefeitura, acrescido de todas as benfeitorias e 
acessões nele introduzidas, independentemente de qualquer indenização as 
permissionárias, quando o interesse público o exigir ou for dada ao imóvel destinação 
diversa daquela permissionada. 

L. 7727/08 Pl 73500-0/08 2 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Art. 9º. No instrumento de permissão a ser firmado entre as 
artes constará obrigatoriamente cláusula de reversão para o caso de ocorrer 

nobseNância ao disposto nos artigos precedentes ou se, à área ora permissionada, no 
odo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista nesta lei. 

Art. 1 O. As despesas do Município com a execução deste 
onvênio, no presente exercício estão estimadas em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e 
orrerão por conta da dotação orçamentária nº 70.10-339039-19.573.0030-1032, 
uplementada em até 20% (vinte por cento), se necessário. 

Parágrafo único. Para os demais exercícios as despesas do 
Munidpio estão estimadas em R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) anuais e correrão 
' conta de dotações orçamentárias próprias a serem consignadas nos respectivos 
rçamentos. 

Art. 11 . Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
dicionais destinados a atender o convênio autorizado por esta lei, que correrão por 
onta do excesso de arrecadação decorrente de convênio para transferência de recursos 
inanceiros do Governo do Estado, da União e de órgãos de fomento ou financiamento 
em retorno financeiro, por intermédio de dotações orçamentárias próprias já 
onsignadas no orçamento, ou a serem consignadas por permissivo legal específico. 

Art. 12. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos 11 e 
111 , relativos a Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da 

iência e Tecnologia, da Lei no 6.925, de 30 de novembro de 2.005, com suas 
Iterações, os Programas, Metas, Indicadores e Ações constantes dos Anexos 11 e 111 , 

nclusos, que são partes integrantes desta lei. 

Art. 13. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos I e 
IA, relativos a Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da ~ 

iência e Tecnologia, da Lei no 7.360, de 06 de julho de 2.007, com suas alterações, os 
Programas, Metas, Indicadores e Ações constantes dos Anexos I e IA, inclusos, que são 

artes integrantes desta lei. l L 

Art. 14. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos I e 
IA, relativos a Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da 

iência e Tecnologia, da Lei no 7.578, de 11 de julho de 2.008, com suas alterações, os 
rogramas, Metas, Indicadores e Ações constantes dos Anexos I e IA, inclusos, que são 
artes integrantes desta lei. 

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os 
ermos aditivos e de re-ratificação que se fizerem necessários à consecução dos 
bjetivos do convênio autorizado por esta lei, desde que sua finalidade não seja 
esvirtuada e não sejam criadas despesas para o Município não previstas nesta lei. 

c__ J 
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Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

dezembro de 2.008. 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 12 de 

yEd~ 
Prefeito Municipal 

Secretário de Desenvo 

Regr trada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito. 

I I J j) f 
/f"' _f- t ..... ; ~ ,-

Roberta Marcondes Fourniol Rebello 
Chefe da Divisão de Formalização e Atos 
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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 
O LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - LNCC, O GENIUS 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO -
UNIFESP, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CITIC), NO NÚCLEO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, instituição de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 46.643.466/0001-06, com sede na Rua José de Alencar, 123 - Vila 
Santa Luzia, cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, neste ato 
representado pelo Prefeito Engº Eduardo Pedrosa Cury, CPF/MF n2 049.096.708-66, RG 
nº 10.285.594 SSP-SP, doravante denominado MUNICÍPIO, 

O LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, instituto de pesquisa do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.079.233/0001-82, com 
sede na Avenida Getúlio Vargas, 333- Quitandinha, cidade de Petrópolis, Estado do Rio 
de Janeiro, neste ato representado pelo seu Diretor Pedro Leite da Silva Dias, CPF/MF n2 

383.525.508-44 e RG n2 46.667.34 SSP,SP, doravante denominado LNCC, 

O GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIAS, associação sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n2 03.521.618/0001-95, com sede na Rua João Alfredo, 536, São 
Geraldo, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, neste ato representada por seus 
Diretores, Carlos Eduardo Pitta, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF/MF 
n2 115.659.308-51, RG n2 14.636.780-7 SSP-SP, residente e domiciliado na capital do 
Estado do São Paulo e Reinaldo de Bernardi, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF nº 
081 .719.998-59, RG n2 15.716.920 SSP-SP, residente e domiciliado no Município de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, doravante denominado GENIUS, 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, faculdade pública e gratuita vinculada ao 
Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.453.032/0001-74, com sede à 
Rua Botucatu, 740 - Vila Clementino, São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato 
representada pelo Reitor Marcos Pacheco de Toledo, CPF/MF n2 050.671.208-78, RG ng 
2279671-X SSP/SP, doravante denominada UNIFESP, em conjunto denominados 
Partícipes, 

CONSIDERANDO que: 

(A) o Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 50.504, de 06 de fevereiro de 2006, 
instituiu o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, com objetivo fomentar, impulsionar 
e apoiar as iniciativas de criação e implantação dos Parques Tecnológicos no Estado de 
São Paulo; 
(B) os Parques Tecnológicos consistem em empreendimentos criados e geridos com o 
objetivo permanente de promover a pesquisa e a inovação tecnológicas e dar suporte ao 
desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento; 
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(C) São José dos Campos possui um parque industrial diversificado, com destaque para 
o setor aeroespacial, de alta densidade tecnológica, representado pela Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER) e sua cadeia de fornecedores. Segmento 
classificado entre os três maiores exportadores do País possui capacidade de engenharia 
e de integração de sistemas entre os mais competitivos do mundo, emprega tecnologias 
de alta complexidade, e que, de acordo com a OCDE (Faixa: Alta Tecnologia) é o único 
no País onde as exportações líquidas são superavitárias; 
(O) a Cadeia Produtiva das Indústrias do Segmento Aeroespacial aqui instalada é 
formada por um conjunto de atores representativos do setor, tais como fornecedores de 
sistemas complexos, fornecedores intermediários e um universo de micro, pequenas e 
médias empresas fornecedoras de produtos de alta e média densidade tecnológica; 
(E) encontram-se aqui instalados excelentes Centros de Ensino e Pesquisa, tais como o 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição de ensino superior do Comando
Geral da Aeronáutica (CTA), com cursos de graduação e pós-graduação em diversas 

· engenharias, além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Centro 
Técnico Aeroespacial (CTA), com o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Instituto de 
Estudos Avançados (IEAV), o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) todos 
com atuação na vanguarda no conhecimento em pesquisa e desenvolvimento em ciência 
e tecnologia; 
(F) a Cidade conta ainda com importantes empresas do segmento automotivo (General 
Motors), farmacêutico (Johnson&Johnson), refino de petróleo (PETROBRÁS), produtos e 
soluções para agricultura e meio-ambiente (MONSANTO), entre outras; 

· (G) a Cidade conta também, com uma complexa rede de pequenas e médias empresas, 
de alta densidade tecnológica; 
(H) no entanto, o setor produtivo local tinha pouca interação com estes centros de 
pesquisa, não havendo uma política local de articulação das demandas tecnológicas das 
empresas com os mesmos, além da oferta de vagas para ensino superior público e 
gratuito ser precária, havendo a necessidade de criação de um ambiente no qual fosse 
possível promover esta interação para o desenvolvimento da inovação e competitividade; 
(I) todos os considerandos acima justificaram a implantação de um Parque Tecnológico 
em São José dos Campos vocacionado à solução de questões de grande vulto, apto à 
construção de um ambiente de competitividade coletiva que proporcione à região a sua 
inserção no panorama nacional e internacional; 
.(J) o Parque Tecnológico de São José dos Campos tem como objetivo permanente a 
promoção da pesquisa e inovação tecnológica, o estímulo à cooperação entre instituições 
de pesquisa, universidade e empresas, bem como dar suporte ao desenvolvimento de 
atividades empresarias intensivas em conhecimento, implantadas na forma de projetos 
urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para localização de empresas, 
instituições de pesquisa e serviços de apoio. 
(K) já se encontram instalados no Parque Tecnológico de São José dos Campos, dois 
Centros de Desenvolvimento Tecnológico, visando a integração entre universidades, 
empresas e instituições de ensino e pesquisa. Nestes centros - Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologias em Energia (COTE) e o Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologias Aeronáuticas (COTA) - onde são criadas condições para a inovação 
tecnológica, desenvolvimento de produtos e qualificação de mão-de-obra. Os centros 
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também são decisivos para o crescimento de cadeias produtivas, beneficiando micros e 
pequenas empresas: 
(L) a Prefeitura de São José dos Campos tem interesse em diversificar as plataformas de 
P&D&I do Parque Tecnológico para a área de Informação e Comunicação, e pretende 
instalar um Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC); 
(M) o Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) será 
implantado por meio de uma parceria da Prefeitura de São José dos Campos com 
instituições públicas (Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC e a 
Universidade Federal de São Paulo, Campus de São José dos Campos- UNIFESP) e o 
Genius Instituto de Tecnologia, associação sem fins lucrativos; 
(N) muitos dos projetos previstos no Programa de Cooperação Científico e Tecnológica 
do Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) serão 
executados também em parceria com outras instituições públicas de ensino e pesquisa, 
tais como: ITA, INPE, CTA, universidades federais e estaduais; bem como a FATEC de 
São José dos Campos e o CECOMPI, já instalados no Núcleo do Parque Tecnológico; 
(O) o Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) a ser 
adicionado ao Parque Tecnológico, tem aderência perfeita às atividades em 
desenvolvimento no local, devido à sua abrangência, transversalidade e 
complementaridade de atuação, podendo atuar como apoiador aos projetos dos Centros 
de Desenvolvimento já instalados; 
(P) o Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC, está em 
consonância com as ações desenvolvidas pelo Governo brasileiro, para a promoção da 
inserção competitiva da indústria brasileira de tecnologias da informação no mercado 

- concorrencial , e a expansão do parque industrial de informática, gerando mais empregos 
qualificados associados a esse setor, além de estimular a difusão do uso da informática 
como meio de modernização de outros setores industriais e de serviços; 
(Q) o Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) tem 
interesse em diversificar as plataformas de atuação também para as áreas de Medicina e 
Saúde, tendo como linha de atuação os Sistemas de Computação Aplicados à Medicina e 
Saúde, Equipamentos Médicos, Processamento de Imagens Médicas, Modelagem e 
Simulação, entre outros; 
(R) o desenvolvimento de projetos do Programa de Desenvolvimento Tecnológico do 
Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) dentro do 
Parque Tecnológico requer a disponibilização inicial de uma área equivalente a 650,29m2 

(seiscentos e cinqüenta metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados); 
(S) o Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) 
considera que o espaço físico do Núcleo do Parque Tecnológico previsto é uma área 
viável para a co-localização de vários dos projetos previstos no Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico; 
(T) para cada projeto desenvolvido em parceria entre o Centro de Inovação em 
Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) e as outras instituições de ensino e 
pesquisa, será celebrado um Termo Aditivo específico, que formalizará as origens e 
aplicações dos recursos necessários para o seu desenvolvimento, buscando-se uma 
divisão igualitária entre os recursos aplicados pelo Centro de Inovação em Informação e 
Comunicação e aqueles investidos pelas instituições de fomento (FAPESP, FINEP, entre 
outras), 
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O MUNICÍPIO e seus PARTÍCIPES CELEBRAM entre si o presente Convênio, que se 
regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente Convênio tem por finalidade acordar as condições e princípios gerais 
para a implementação de ações visando à implantação do Centro de Inovação em 
Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) a ser criado pelo Laboratório Nacional 
de Computação Científica - LNCC, pelo Genius Instituto de Tecnologia e pela 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e pelo Município de São José dos 
Campos, integrando as diversas competências existentes nas instituições participantes 
de maneira a construir uma Rede Temática e Cooperativa em Informação e Comunicação 
e estabelecer a forma de ocupação e uso. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO 

2.1 - As atividades que se sucederão por força do presente Convênio serão executadas 
conforme o "Plano de Trabalho" específico, incluso, que é parte integrante deste 
convênio, prévia e expressamente aprovado pelos partícipes, contendo, dentre outras, as 
condições abaixo: 

• identificação do objeto a ser executado; 
• metas a serem atingidas; 
• etapas ou fases de execução; 
• previsão de início e fim da execução do objeto; 
• normas de sigilo, caso necessário, além das já estabelecidas neste instrumento; 
• propriedade e gerência dos resultados (além do já estabelecido neste 

instrumento); 
• outros assuntos considerados de interesse dos partícipes. 

O Centro de Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC) pretende 
desenvolver projetos conjuntos em três linhas gerais de atuação, a saber: 

a) Arquitetura de Comunicações; 
b) Sistemas de Computação Aplicados à Medicina e Saúde; 
c) Sistemas de Informação. 

A linha de atuação em Arquitetura de Comunicações deverá contemplar o 
desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação em temas como 
Rádio Definido por Software, Testes de Software para Sistemas de Comunicação, 
Monitoramento à Distância, Sistemas de Localização e Navegação, Redes de Sensores, 
Sistemas Multimídia, entre outros. 

A linha de atuação em Sistemas de Computação Aplicados à Medicina e Saúde deverá 
contemplar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação em 

l,!;

•t•e•m•a•s•c•o•m;;;;;o;;;;;;;;;;E;;;;;q;;;;;ui•p•a•m•e•n•to;;;;;s;;;;;M;;;;;;;;;;é;;;;;diiiiiiiciiiiiioiiiiiisiiiiii, PiiiiiiriiiiiioiiiiiiciiiiiieiiiiiissiiiiiiaiiiiiimiiiiiieiiiiiiniiiiiitiiiiiioiiiiiidiiiiiieiiiiiiliiiiiimiiiiiiaiiiiiigiiiiiieiiiiiiniiiiiisiiiiiiM;;;;;eiiiiii' diiiiiiiiiiiiicaiiiiiisiiiiii, iiiiiiMiiiiiioiiiiiidiiiiiieiiiiiilaiiiiiigiiiiiie;;;;;m;;;;;;;;;;e;;;;;;;;;;i!.l '~ Simulação, entre outros. 'i 
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A linha de atuação em Sistemas de Informação deverá contemplar o desenvolvimento de 
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação em temas como Processamento de 
Banco de Dados Distribuídos, Sistemas Multimídia, Reconhecimento Automático da Fala, 
entre outros. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA 

O Plano de Trabalho poderá ser alterado mediante assinatura de adendo ao plano de 
trabalho e por mútuo acordo entre os Partícipes, desde que não na modificação do seu 
objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA JUSTIFICATIVA DA INICIATIVA COMUM 

3.1 - É de interesse comum dos Partícipes promoverem iniciativas orientadas ao 
desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do setor de Informação e 
Comunicação, adequando-as ao perfil do Parque Tecnológico de São José dos Campos, 
criando condições para a inovação tecnológica, desenvolvimento de produtos industriais 
e a qualificação de recursos humanos para atender a evolução do pólo tecnológico do 
Município e o interesse do Estado de São Paulo e do País. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1 - A forma de operacionalização do objeto deste Convênio encontra-se estabelecida 
·no Plano de Trabalho que é parte integrante deste Convênio, contemplando em sua 
formatação estratégica e operacional, ações conjuntas para otimização dos recursos, 
canalização dos esforços e articulação eficaz entre os Partícipes do presente Convênio. 

4.2 - O Plano de Trabalho poderá ser alterado mediante assinatura de adendo ao plano 
de trabalho e por mútuo acordo entre os Partícipes, desde que não na haja modificação 
do seu objeto e que não sejam geradas despesas para o Município além daquelas já 
devidamente autorizadas pelo convênio original, ou por lei específica. 

4.3 - A montagem de laboratórios no Núcleo do Parque Tecnológico, de equipes e 
equipamentos associados a projetos de desenvolvimento tecnológico conduzidos em 
parceira entre os Partícipes está condicionada à liberação, pela Prefeitura Municipal, de 
áreas adequadas dentro do prédio do Núcleo do Parque Tecnológico. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

5.1 - De todos os Partícipes: 

5.1 .1 - Cumprir as ações do Plano de Trabalho correspondentes às suas 
responsabilidades; 
5.1.2 - Desenvolver esforços conjuntos para a captação de recursos financeiros dos j' 
órgãos de fomento a nível estadual e federal no sentido de permitir a ampliação da 
carteira de projetos a serem incluídas no Plano de Trabalho. ' _ ... 
L. 7727/08 Pl 73500-0/08 9 



5.2- Do MUNICÍPIO: 

Prefeitura Municipal de São José dos Campo~ 
- Es\ado de São Paulo -

5.2.1 - Promover as ações políticas e administrativas necessárias à consecução do objeto 
deste Convênio, articulando-se com os órgãos correspondentes, na forma prevista na 
legislação vigente. 

5.2.2 - Outorgar a permissão de uso pelo prazo de até 05 (cinco) anos, mediante o 
pagamento de quota de rateio de despesas de manutenção predial de um espaço físico 
no interior do Núcleo do Parque Tecnológico, com uma área aproximada de 650,29m2 

(seiscentos e cinqüenta metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), de 
acordo com a descrição contida no Plano de Trabalho, para a instalação do Centro de 
Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC). 

5.2.3- Para a execução do Plano de Trabalho do Centro de Inovação em Tecnologia de 
Informação e Comunicação (CITIC), o Município utilizará recursos financeiros próprios 
que onerarão a Dotação Orçamentária específica: 70.10-339039-19.573.0030-1032 para 
manutenção destas atividades no Parque Tecnológico de São José dos Campos da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia no valor de R$ 
120.000,00 (Cento e vinte mil reais} por ano e eventuais recursos financeiros repassados 
por convênio com o Governo do Estado e de órgãos de fomento ou financiamento sem 
retorno financeiro, por intermédio de dotações orçamentárias próprias já consignadas no 
orçamento, ou a serem consignadas por permissivo legal. 

· 5.3 - Do LNCC: 

5.3.1 - Apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem estabelecidas por 
meio do Plano de Trabalho do presente Convênio. 

5.3.2 - Participar nas áreas de sua competência da instalação e manutenção dos 
equipamentos adquiridos em função dos Projetos em parceria com o Genius Instituto de 
Tecnologia e a UNIFESP. 

5.3.3 - Disponibilizar a sua competência e conhecimento para criar sinergia com os 
demais Partícipes para o desenvolvimento do Programa Científico, Tecnológico, 
Educacional e Industrial objeto deste Convênio. 

5.3.4 - Arcar com todas as despesas de seus próprios funcionários lotados no Núcleo do 
Parque Tecnológico. 

5.4- Do GENIUS: 

5.4.1 - Apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem estabelecidas por 
meio do Plano de Trabalho do presente Convênio. 

L. n211oa Pl 73500-0/08 
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Prefeitu.ra Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

5.4.2 - Celebrar acordos com outras entidades acadêmicas e de pesquisa, a ser 
selecionada, com o consenso dos Partícipes, para a implantação de projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico, buscando juntamente com estas entidades e os 
Partícipes viabilizar os recursos necessários para a execução de tais iniciativas. 

5.4.3 - Responsabilizar-se pelo pagamento o pagamento de sua quota de rateio de 
despesas de manutenção predial do espaço físico utilizado no interior do Núcleo do 
Parque Tecnológico de 650,29m2 (seiscentos e cinqüenta metros quadrados e vinte e 
nove decímetros quadrados) que será calculada em proporção ao rateio das despesas de 
manutenção do CITIC no Núcleo do Parque Tecnológico. 

5.4.4 - Responsabilizar-se pelo pagamento de despesas de rede de transmissão de 
dados e outras porventura necessárias às necessidades específicas do Centro de 
Inovação em Tecnologia de Informação e Comunicação (CITIC). 

5.4.5 - Mobiliar de forma gradativa e equipar a área do Núcleo do Parque Tecnológico 
destinada ao desenvolvimento das atividades incluídas no Plano de Trabalho, dotando-a 
de infra-estrutura lógica adequada e compatível com o objeto das pesquisas e 
desenvolvimentos propostos e podendo ser retirados na hipótese de encerramento ou 
denúncia deste convênio; 

5.4.6- Arcar com todas as despesas de seus próprios funcionários lotados no Núcleo do 
Parque Tecnológico. 

5.5- Da UNIFESP: 

5.5.1 - Apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem estabelecidas no 
Plano de Trabalho anexo a este Convênio e seus eventuais aditivos. 

5.5.2 - Participar nas áreas de sua competência da instalação e manutenção dos 
equipamentos adquiridos em função dos Projetos em parceria com o GENIUS e o LNCC; 

5.5.3 - Disponibilizar a sua competência e conhecimento para criar sinergia com os 
demais Partícipes para o desenvolvimento do Programa Científico, Tecnológico, 
Educacional e Industrial, objeto deste Convênio. 

5.5.4- Arcar com todas as despesas de seus funcionários quando lotados no Núcleo do 
Parque Tecnológico. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1 - Na ocorrência da necessidade de repasses de recursos financeiros de qualquer 
natureza para a implantação e desenvolvimento do Centro de Inovação em Tecnologia de 
Informação e Comunicação (CITIC}, deverá ser celebrado um convênio específico com 
essa finalidade, mediante prévia autorização legislativa. 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COORDENAÇÃO 

7.1 . - O planejamento e coordenação das atividades dos projetos cujas equipes estarão 
localizadas no Núcleo do Parque Tecnológico será efetuada de forma colegiada, onde 
cada um dos partícipP.s designará um representante (um representante do GENIUS, um 
representante do LNCC e um representante da UNIFESP) e monitoradas pela equipe de 
gestão do Parque Tecnológico de São José dos Campos; 

7.2 - A estrutura colegiada ficará responsável pelo acompanhamento das atividades 
previstas no presente instrumento e no seu "Plano de TrabaJho", cabendo a cada um dos 
representantes a tomada de providências junto à respectiva Instituição, no sentido de 
realizar reuniões e de promover ações de interesse comum, bem como avaliar os 
resultados obtidos nas atividades desenvolvidas. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1 - O prazo de vigência deste Convênio se inicia na data de sua assinatura e será de 05 
(cinco) anos, podendo ser prorrogado por igual período mediante prévia autorização 
legislativa. 

CLÁUSULA NONA- DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

9.1 - Todos os conhecimentos e/ou informações que podem ser objeto de proteção por 
direitos de propriedade intelectual de um dos Partícipes e/ou de terceiros, sob 
responsabilidade de um dos Partícipes deste Convênio, desde antes da data de 
assinatura deste instrumento, e que foram/forem reveladas aos outros Partícipes 
somente para subsidiar a execução dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, 
continuarão pertencendo ao Partícipe e/ou terceiro(s) detentor(es) dos mesmos, com 
perfeita observância as disposições constantes da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 
(Lei da Propriedade Industrial), Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (regula os 
direitos autorais) e da Lei n2 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre a 
propriedade intelectual de programas de computador). 

9.2 - Os Partícipes obrigam-se a respeitar a propriedade intelectual originária da 
execução e do resultado das atividades específicas do Centro de Inovação em 
Tecnologia da Informação e Comunicação. 

9.3 - Os Partícipes definirão, para cada projeto, a propriedade intelectual dos seus 
respectivos resultados, através de contratos específicos, observando-se a legislação 
pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFIDENCIALIDADE 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

10.1 - Os Partícipes comprometem-se a tratar o conteúdo de todas as informações e 
dados a que venham ter acesso em razão do presente Convênio como estritamente 
confidenciais, guardando obediência às disposições do Decreto Federal nº 4.553, de 22 
de dezembro de 2002, obrigando-se a não divulgá-los, no todo ou em parte, a quaisquer 
terceiros, exceto em razão de determinação judicial ou de autoridade administrativa 
competente, perdurando tal obrigação até que as informações se tornem de domínio 
público. 

10.2 - As disposições acima deverão ser estendidas pelas Partes a todas as pessoas 
físicas ou jurídicas que vierem a participar, direta ou indiretamente, dos trabalhos a serem 
feitos em consonância com este Convênio. 

1 0.3 - Não obstante o quanto disposto nesta cláusula, as obrigações acima não se 
aplicam a informações que: 

a) já estavam, comprovadamente, em poder de um dos Partícipes, antes de sua 
revelação pelas outras; 

b) estejam publicamente disponíveis, independentemente da ação ou omissão de 
uma das Partes; 

c) já tenham sido disponibilizadas oficialmente pelos Partícipes sem cláusula de 
sigilo, devidamente comprovado de forma documental; 

d) já tenham sido disponibilizadas a um dos Partícipes por terceiros sem relação de 
confidencialidade, ou que não estavam sob obrigação de guardar segredo; 

e) sejam reveladas a terceiros na forma da lei, de regulamentação ou de ordem 
judicial. 

10.4 - Os Partícipes concordam que, no caso de haver descumprimento desta clausulas, 
acarretará multa ao infrator no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Partícipe 
prejudicado poderá optar pela cobrança acima imposta ou dos danos propriamente dito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

11 .1 - Não se estabelece por força deste Convênio, qualquer vínculo empregatício ou de 
qualquer outra natureza entre os funcionários de cada um dos Partícipes e os demais 
Partícipes, cabendo a cada Partícipe a responsabilidade pela contratação e pelo 
pagamento de salários dos seus empregados ora envolvidos nas atividades, bem como 
pelo recolhimento do FGTS e INSS dos mesmos e demais obrigações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias supervenientes, através de guia própria, responsabilizando-se por 
eventual reclamação trabalhista ou qualquer outra demanda judicial, oriunda das relações 
de trabalho que se estabelecer para a execução do objeto deste Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENCERRAMENTO E DENÚNCIA 

12.1 - O presente Convênio encerra-se de pleno direito pelo advento de seu termo, se 
não houver prorrogação, pela impossibilidade de consecução de seu objeto, ou por 
mútuo consentimento dos Partícipes. 
L. 7727/08 Pl 73500-0/08 13 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

12.2 - Qualquer dos Partícipes poderá, a qualquer tempo, denunciar sua participação no 
presente Convênio, mediante notificação escrita, operando seus efeitos após 180 (cento 
e oitenta) dias da efetiva notificação, ressalvando-se o direito dos demais Partícipes de 
darem seqüência às atividades previstas em seu objeto, inclusive admitindo novos 
partícipes. Após o prazo de notificação prévia novos partícipes poderão ser aceitos. 

12.3 - O encerramento e a denúncia antecipada do presente Convênio não desoneram os 
Partícipes quanto às obrigações de confidencialidade e sigilo, nos termos da Cláusula 
Décima acima, pelo prazo de 02 (dois) anos após o efetivo encerramento ou denúncia. 

12.4 - O descumprimento por quaisquer dos Partícipes das obrigações estabelecidas no 
Convênio autorizará aos demais o direito de rescindi-lo de pleno direito, por meio de 
notificação escrita a ser encaminhada ao Partícipe responsável pelo descumprimento, e 
aos demais Partícipes para ciência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Cessão e Transferência. Os direitos e obrigações do presente Convênio não 
poderão ser transferidos ou cedidos por qualquer dos Partícipes sem a prévia e expressa 
anuência dos outros Partícipes. 

13.2 - Novação. A aceitação, omissão, ou tolerância dos Partícipes em relação ao 
descumprimento, pelas outras Partes, de cláusula ou condição deste Convênio, será 
considerada mera liberalidade, não desonerando de nenhuma forma cada Partícipe em 
cumprir todas as obrigações nele assumidas, as quais permanecerão inalteradas, como 
se nenhuma aceitação, omissão ou tolerância houvesse ocorrido, não se constituindo em 
nenhuma hipótese ncvação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

14.1 - Os Partícipes elegem o foro da Comarca de São José dos Campos como 
competente para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente Convênio, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, os Partícipes firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, 
na presença das testemunhas que também subscrevem-no. 

São José dos Campos, _ de ____ de 2.00_. 

MUNICÍPIO 
LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA 
GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
TESTEMUNHAS: 

1ª·--- --------------- ~· ------------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

PLANO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
(CITIC) NO NÚCLEO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
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Localização da Área- Núcleo do Parque 

A área atual que configura o Núcleo do Parque Tecnológico de São José dos Campos localiza-se no extremo leste do 
município do Distrito de Eugênio de Melo, divisando com o Município de Caçapava, às margens da Rodovia Presidente 
Dutra em sua Pista São Paulo - Rio de Janeiro, Km 137,8, com possibilidade de transposição sentido Rio de Janeiro -
São Paulo através do Viaduto de Eugênio de Melo. 

A figura Fig. 01 abaixo apresenta uma vista aérea mais próxima do Núcleo do Parque Tecnológico, onde a seta A 
direciona para a área do CENTRO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO no núcleo 
do Parque Tecnológico. -t 

Fig. 01 
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Nesta área, o GENIUS, o LNCC e a UNIFESP pretendem desenvolver projetos conjuntos em três linhas gerais de 
atuação, a saber: 

a) Arquitetura de Comunicações; 
b) Sistemas de Computação Aplicados à Medicina e Saúde; e 
c) Sistemas de Informação. 

A Hnlla de atuação em Arquitetura de Comunicações deverá contemplar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação em temas como Rádio Definido por Software, Testes de Software para Sistemas de 
Comunicação, Monitoramento à Distância, Sistemas de Localização e Navegação, Redes de Sensores, Sistemas 
Multimídia, entre outros. 

A linha de atuação em Sistemas de Computação Aplicados à Medicina e Saúde deverá contemplar o desenvolvimento de 
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação em temas como Equipamentos Médicos, Processamento de Imagens 
Médicas, Modelagem e Simulação, entre outros. 

A linha de atuação em Sistemas de Informação deverá contemplar o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação em temas como Processamento de Banco de Dados Distribuídos, Sistemas Multimídia, 
Reconhecimento Automático da Fala, entre outros. 

Pela natureza dos trabalhos, inicialmente, não exigir infra-estrutura laboratorial complexa, a ocupação ·da área será 
realizada através da instalação de estações de trabalho para os pesquisadores envolvidos nos projetos, estações de 
trabalho para líderes de projetos e estações de trabalho para gerentes de projetos, em um ambiente aberto que permita a 
maior interação possível entre as pessoas. Parte da área será reservada para uma sala de reunião, uma sala de 
servidores, dois banheiros e um laboratório. 

A ocupação da área será dividida em duas fases de implantação. 
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Fases de Implantação 

A seguir são de~critas as duas fases de implantação do CENTRO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUN!CAÇAO no Núcleo do Parque Tecnológico de São José dos Campos: 

.. Implantação da infra-estrutura inicial de desenvolvimento, prevendo a instalação de 12 posições de trabalho para 
pesquisadores, 2 posiçõe~ de trabalho para líderes de projeto e 1 posição de trabalho para gerente de projeto até 
31/03/2009. A responsabilidade da implantação da infra-estrutura inicial é do GENIUS. 

• As posições de trabalho serão ocupadas por pesquisadores do GENIUS, do LNCC e da UNIFESP para dar início 
às atividades de desér:wolvimento de pelo menos 3 projetos: 

o Arquitetura de Software para Comunicações, para uso em Rádio Definido por Software, objeto de convênio 
do GENIUS com a FINEP e com a empresa IMBEL, aprovado em 2007 e iniciado em novembro de 2008. 

o Desenvolvimento de Plataforma Tecnológica para Equipamentos de Ultra-Som Diagnóstico, objeto de 
encomenda governamental do Ministério da Saúde ao GENIUS, a ser operacionalizado através da FINEP, 
atualmente em etapa de análise pela FINEP. 

o Sistema de Auto-Atendimento por Reconhecimento Automático da Fala para Centrais Telefônicas, objeto 
de encomenda governamental do Ministério das Comunicações I FUNTTEL e das empresas INTELBRÁS, 
MONYTEL, OIGISTAR e LEUCOTRON ao GENIUS, a ser operacionalizado através da FINEP, atualmente 
em etapa de análise pela FINEP. 

• Durante a Fase 1 também serão definidos outros projetos a serem submetidos em conjunto pelas três instituições 
aos órgãos nacionais de fomento à inovação, principalmente FINEP, FAPESP, CNPq e BNDES. 

• O layout previsto para a Fase 1 é apresentado na Figura Fig. 02, a seguir. 
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Fig. 02 - Layout da Fase 1 da instalação do CITIC. A área total reseNada ao CITIC é destacada em amarelo. 
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FASE 2: 

• Ampliação da Infra-estrutura de desenvolvimento, prevendo atingir o total de 28 pos1çoes de trabalho para 
pesquisadores, 4 posições de trabalho para líderes de projeto e 1 posição de trabalho para gerente de projeto, até 
31 /12/2009. A responsabilidade da ampliação da infra-estrutura de desenvolvimento é do GENIUS, do LNCC e da 
UNIFESP, e será executada em função dos projetos apartados ao CITIC por cada instituição. 

• As posições de trabalho serão ocupadas por pesquisadores do GENIUS, do LNCC e da UNIFESP envolvidos nas 
atividades de desenvolvimento dos 3 projetos mencionados na Fase 1 e de novos projetos aprovados pelas 3 
instituições. É importante ressaltar que: 

o O projeto Arquitetura de Software para Comunicações tem duração planejada de 2 anos, e prevê a 
alocação média d~~ pesquisadores e 1 líder de projetos. 

o O projeto Desenvolvimento de Plataforma Tecnológica para Equipamentos de Ultra-Som Diagnóstico, tem 
duração planejada de 3 anos, e prevê a alocação média de 8 pesquisadores e 1 líder de projetos. 

o O projeto Sistema de Auto-Atendimento por Reconhecimento Automático da Fala para Centrais 
Telefônicas, tem duração planejada de 1 ano, e prevê a alocação média de 7 pesquisadores e 1 líder de 
projetos. 

o Parte da equipe de desenvolvimento destes projetos pode, eventualmente, ser alocada em outros sites de 
desenvolvimento (como os sites do GENIUS em São Paulo e em Manaus), mas a intenção do GENIUS é 
alocar as equipes inteiras no CITIC, contando com a participação de pesquisadores do LNCC e da 
UNIFESP na execução destes projetos. 

• O layout previsto para a Fase 2 é apresentado na Figura Fig. 03, a seguir. 

• Parte da área total prevista para o CITIC (indica pela letra "A" nas figuras Fig. 02 e Fig. 03) será reservada para 
expansões adicionais, inclusive prevendo a agregação futura de outras instituições ao CITIC. 

vi i 



,. 

A 

Fig. 02- Layout da Fase 2 da instalação do CITIC. A área total reservada ao CITIC é destacada em amarelo. 
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Infra-Estrutura 

São apresentados a seguir os detalhes de infra-estrutura mínima necessária para atender aos requisitos de instalação do 
CENTRO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO no Núcleo do Parque Tecnológico 
de São José dos Campos: 

FASE 1 (Instalação total): 

• Sala de servidores (CPD): 
o 15 5m2 · 

' ' 
o 2 Servidores; ~ 

• Servidor de Internet (inclui VPN, Firewall, Filtro de Conteúdo) 
• Servidor de Arquivos I Aplicações 

• Windows Server 2003 
• <Siear Case 

o 1 Sistema de Backup; 
• Software de Backup 
• Tape Library (HW) 

o 1 Roteador; 
o 1 Switch (24 portas); 
o 1 Patch Pane! de 24 portas; 
o 15 pontos de energia elétrica; 
o 1 No-breaks 10 I(VA (para servidores); 
o 1 Central Telefônica (PABX); 
o Iluminação com circuitos individuais. 
o 1 Controle de Acesso 
o 1 PC 

• Servidor do Controle de Acesso 
• CFTV 

o 1 Sensor de temperatura 
o 1 tronco digital para central telefônica 
o 1 Link de Internet 

ix 
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o 1 Rack 19 Us 
o 1 Ar-condicionado independente 

• Copa 
o 1 fngobar; 
o 1 cafeteira; 
o 1 bebedouro; 
o 2 annários; 
o 4 pontos de energia elétrica; 
o Iluminação com circuitos individuais. 

• Ambiente de desenvolvilllento: 
o 90m2

· I 

o 1 Vldeo Porteiro (acesso visitantes) 
o 1 CFTV 
o 1 Controles dfiJacesso para Entrada no Genius 
o 2 mesas de reunião; 
o 2 Pontos de Telefonia (mesas de Reunião) 
o 1 aparelho telefônico viva-voz 
o 8 cadeiras para mesas de reunião; 
o 1 Impressora Laser PB; 
o 1 1mpressora Multifuncional; 
o 1 Picotador de Papel; 
o 1 Projetor; 
o 1 Tela de Projeção; 
o 1 O am1ários; 
o 1 roteador Wireless 
o 5 pontos de redes; 
o 5 pontos de energia elétrica; 
o 12 estações de trabalho de desenvolvedores: 

• I PC (monitor, teclado, mouse) 
• 1 Conjunto de SW (Windows, Office, Clear Case) 
• 1 ponto de rede; 
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• 3 pontos de energia elétrica; 
• 1 mesa; 
• 1 cadeira; 
• 1 gaveteiro; 
• 1 telefone. 

o 2 estações de trabalho de líder de projetos: 
• 1 PC (monitor, teclado, mouse); 
• 1 Conjunto de SW (Windows, Office, Clear Case) 
• 1 ponto de rede; 
• 3 pontos de energia elétrica; 
• 1 mesa; \ 
• 3 cadeiras; -< 
• 1 gaveteiro; · ' 
• 1 armário; 
• 1 telefone. 

o 1 estação de l[sbalho de gerente de projetos: 
• 1 PC (monitor, teclado, mouse) 
• 1 Conjunto de SW (Windows, Office, Clear Case) 
• 1 ponto de rede; 
• 3 pontos de energia elétrica; 
• 1 mesa; 
• 3 cadeiras; 
• 1 gaveteiro; 
• 1 armário; 
• 1 telefone. 

FASE 2 {Instalação total- incluindo Fase 1 ): 

• Sala de servidores (CPD): 
o 15,5m2

; 

o 2 Servidores; 
• Servidor de Internet (inclui VPN, Firewall, Filtro de Conteúdo) 
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• Servidor de Arquivos I Aplicações 
• Windows Server 2003 
• Clear Case 

o 1 Sistema de Backup; 
• Software de Backup 
• Tape Library (HW) 

o 1 Roteador; 
o 1 Switch (24 portas); 
o 1 Patch Panel de 24 portas; 
o 15 pontos de energia elétrica; 
o 1 No-breaks 1 O KVA (para servidores); 
o 1 Central Telefônicil (PABX); 
o Iluminação com circuitos individuais. 
o 1 Controle de Acesso 
o 1 PC - Servidor do Controle de Acesso 
o 1 Sensor de temperatura 
o 1 tronco digital para central telefônica 
o 1 Link de Internet 
o 1 Rack 19 Us 
o 1 Ar-condicionado independente 

o Infra-estrutura Adicional 
• 1 Patch Pane! de 24 portas; 
• 1 Switch (24 portas); 

• Sala de Reunião: 
o 14,5 m2

, 

o 2 pontos de rede; 
o 4 pontos de energia elétrica; 
o Iluminação com circu itos individuais; 
o Infra-estrutura já existente: 

• 1 projetor; 
• 1 anteparo para projeção; 

\ 
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• 2 Mesas de reun ião; 
• 8 cadeiras; 
• 1 aparelho telefônico viva-voz 

• Copa: 
o 1 frigobar; 
o 1 cafeteira; 
o 1 bebedouro; 
o 2 armários; 
o 4 pontos de energia elétrica; 
o Iluminação com circuitos individuais. 

• : . ..,. 
• Ambiente de desenvolvimento: 

o 185,5 m2
; 

o 1 Vídeo Porteiro (acesso visitantes) 
o 2 Controles de~.,§cesso 

• Entrada 
• Laboratório 

o 2 mesas de reunião; 
o 2 Pontos de Telefonia (mesas de Reunião) 
o 1 aparelhos telefônicos viva-voz 
o 8 cadeiras para mesas de reunião; 
o 1 impressora Laser PB; 
o 1 impressora Multifuncional; 
o 1 Picotador de Papel; 
o 1 Projetor; 
o 1 Tela de Projeção; 
o 1 O armários; 
o 1 roteador Wireless 
o 5 pontos de redes; 
o 5 pontos de energia elétrica; 
o 28 estações de trabalho de desenvolvedores: 

• 1 PC (monitor, teclado, mouse) 
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• 1 Conjunto de SW (Windows, Office, Clear Case) 
• 1 ponto de rede; 
• 3 pontos de energia elétrica; 
• 1 mesa; 
• 1 cadeira; 
• 1 gaveteiro; 
• 1 telefone. 

o 4 estações de trabalho de líder de projetos: 
• 1 PC (monitor, teclado, mouse); 
• 1 Conjunto de SW (Windows, Office, Clear Case) 
• 1 ponto de rede; 
• 3 pontos de.,l?nergia elétrica; 
• 1 mesa; 
• 3 cadeiras; 
• 1 gaveteiro; 
• 1 armáriq; 
• 1 telefone. 

o 1 estação de trabalho de gerente de projetos: 
• 1 PC (monitor, teclado, mouse) 
• 1 Conjunto de SW (Windows, Office, Clear Case) 
• 1 ponto de rede; 
• 3 pontos de energia elétrica; 
• 1 mesa; 
• 3 cadeiras; 
• 1 gaveteiro; 
• 1 armário; 
• 1 telefone. 

e Laboratório: 
o 49m2

; 

o 1 O pontos de rede; 
o 20 pontos de energia elétrica; 
o 4 bancadas; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

CENTRO DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CITIC) 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

A In stalação dos projetos a serem desenvolvidos em duas etapas seqüenciadas , entremeadas <por 
reuniões com representantes do Parque Tecnológico e do Centro de Inovação em Tecnologia de Informação 
e Comunicação (CITIC). 

Eta2as/Meses 2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ..,., 

Etapa 01 X X X ,, 

Etapa 02 X X X X X X X X X 

Prazo de Implantação: 12 meses 



PREFEITURA MUNICiPAL DE SÃO j QSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE OBRI\S 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO 

De uma área de domínio púbiico municipal para instalação de qase Tecnológica. 

01- IMÓVEL: - Edificação. 

02- PROPRIEDADE: - Domínio público municipal. 

03- LOCALIZAÇÃO: -Parque Tecnológico. 

04- SITUAÇÃO: -A área está situada dentro do Núcleo do Parque Tec[lológico. 

05 - MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: -A medição se inicia no vértice 1, localizado na 
divisa com a área da enfermaria. Deste segue, em sentido horário, com azimute de 
270°00'00" e 13,38m (treze metros e trinta e oito centímetros) de extensão até o vértice 
2; neste deflete à direita e segue com azimute de 00°00'00" e 12,02m (doze metros e 
dois centímetros) de extensão até o vértice 3; neste deflete à esquerda e segue com 
azimute de 270°00'00" e 11 ,44m (onze metros e quarenta e quatro centímetros) de 
extensão até o vértice 4; neste deflete à direita e segue com azimute de 00°00'00" e 
distância 3, 15m (três metros e quinze centímetros) de extensão até o vértice 5; neste 
deflete à direita e segue com azimute de 270°00'00" e 9, 78m (nove metros e setenta e 
oito centímetros) de extensão até o vértice 6; neste deflete à direita e segue com, 
azimute de 00°00'00" e 9,18m (nove metros e dezoito centímetros) de extensão até o 
vértice 7; neste deflete à direita e segue com azimute de 90°00'00" e 34,64m (trinta e 
quatro metros e sessenta e,,quatro centímetros) de extensão até o vértice 8; neste 
deflete à direita e segue com azimute d~ 180°00'00" e 4,74m (quatro metros e setenta e 
quatro centímetros) de extensão até o •ttértice 9; neste deflete à esquerda e segue com 
azimute de 90°00'00" e 9,80m (nove metros e oitenta centímetros) de extensão até o 
vértice 1 O; neste deflete à direita e segue com azimute de 180°00'00" e 9,58m (nove 
metros e cinqüenta e oito centímetros) de extensão até o vértice 11; neste deflete à 
direita e segue com azimute de 270°00'00" e 9,80m (nove metros e oitenta ntimetros) 
de extensão até o vértice 12; neste deflete à esquerda e segue co a'zimute. de 
180°00'00" e 1 O,OOm (dez metros) de extensão até o vértice inicial 1, con ron\ando em 
toda a sua extensão com o Núcleo do Parque Tecnológico, fechando o pe í ~. ro. -- ~ V/ 
Parque tecnológico_concessão2 _y , página 



PREFEITURA MUNlCIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
r SECRETARt:A DE OBRAS 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

07 - ÁREA TOTA L : - O perímetro descrito perfaz uma área éle 650,29 m2 (seiscentos e 
cinqüenta metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados). 

Secretaria de Obras, aos 15 de Setembro de 2008. 

Parque tecnológico_ concessão2 

Eng' Carl~nevalli 
Monitor 

,,WPinto 
e Obras Públicas 

página 2 
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Objeto: Informações sobre a con str-ução de áreas no Núcleo do Parque 

Tecnológico de São José dos Campos 

MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO 

ÍNDICE 

01-INTRODUÇÃO 
02 - INFRA-ESTRUTURA 

03 - SUPERESTRUTURA 

04 - PAREDES E PAINÉIS 

OS - ESQUADRIAS METÁLICAS 

06- VIDROS 

07 - COBERTURA 
08-IMPERMEABIUZAÇÃO 
09- FORRO 

10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES 

11- PISOS 

12- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, GLP E COMBATE A INCÊNDIO 

13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14- PINTURA 

15 - REDE DE AR CONDICIONADO ) 
J 



01. INTRODUÇÃO 

01.01. Descrição da Obra 

O local, objeto do presente Memorial Descritivo Básico, compreende as 
áreas originalmente destinada aos vestiários e adaptadas para a instalação de 
empresas de base tecnológica. 

01.02. Área Construída 

• 660m 2 

02. INFRA-ESTRUTURA 

ESCAVAÇÃ~ DE VALAS 

As cavas para fundações, e outras partes da obra abaixo do nível do terreno, 
foram executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de 
fundações e demais projetos de obra, natureza do terreno encontrado e 
volume de material a ser deslocado. 

A execução dos trabalhos de escavação obedeceu, além do transcrito no 
presente capítulo, a todas as prescrições da NBR-6122, concernentes ao 
assunto. 

LASTRO DE BRITA 

A espessura da camada de brita é de Sem, que foi lançada e espalhada sobre o 
solo previamente compactado e nivelado; posteriormente apiloado. 

FUNDAÇÕES 

A execução das fundações satisfizeram às normas da ABNT atinentes ao 
assunto, especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos 
Códigos e Posturas dos órgãos oficiais da localidade. 

·.y 

As estacas executadas foram do tipo hélice continua, moldada in loco. 
Os blocos de coroamento de estacas é vigas baldrame foram executados 
conforme o projeto. 

As soluções adotadas para elaboração do projeto obedeceram as seguintes 
normas, publicadas pela ABNT. 

N BR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. 

)\ _J1 
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NBR 61 22 - Projeto e Execução de Fundações. 

A composição do concreto armado, os traços, a dosagem de cimento Portland, 
água, agregados miúdos e graúdos e ativos e os ensaios tecnológicos, foram 
acompanhados por um profissiona l habili tado o qual assina a responsabilidade 
pela obra. 

03.SUPERESTRUTURA 

A superestrutura foi executada em concreto armado composta por um sistema 
integrado de pilares sobre bl~cos e vigas superiores para sustentação de lajes 
e respaldo dos sistemas de fechamentos. 

Laje maciça executada em concreto armado aparente,moldada in Iom._. ___ _ 

04. PAREDES E PAINÉIS 

04.01. Condições Gerais 

As alvenarias foram executadas respeitando as dimensões, espessuras 
alinhamentos e juntas executivas de espessura compatível com ·os materiais 
utilizados os quais garantiram o acabamento perfeitamente plano e aprumado 
deste sistema de fechamento. 

04.02. Painéis de Gesso 

Para fechamento dos espaços internos foram utilizados painéis de gesso 
acartonado com isolação acústicas de lã mineral entre salas, alturas 
espessuras, comprimentos e larguras perfeitamente apropri.adas para o 
acabamento e a definição dos ambientes. 

A condição dos montantes das estruturas as distancia entre eixos dos 
montantes os travamentos e as montagens dos painéis foram acompanhadas 
por um profissional habilitado o qual assina a responsabilidade pela obra. 

OS. ESQUADRIAS METÁLICAS 
) . } 

As esquadrias metálicas foram executadas rigorosamente respeitando as 
condições de dimensionamento, funcionabilidade, localização e especificidade 
de instalação para os fins que se destinam. 

Os componentes desmontáveis das peças metálicas foram fixados 
apropriadamente nos sistemas de fechamentos . 

Os caixilhos instalados garantem a rigidez e estabilidade do conjunto montado. 

:PI, 
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As ferragens utilizadas nas resquadrias metálicas são adequadas e atendem às 
exigências para as utilizações das esquadrias. 

Os batentes metálicos possuem largura adequada para a espessura do sistema 
de fechamento adotado, bem como, possuem rebaixos que permitem o 
perfeito funcionamento de suas respectivas folhas. 

As folhas metálicas das portas apresentam dimensões externas compatíveis 
com o vão a que se destinam, possuem estrutura sólida e estão absolutamente 
planas e isentas de empenamento. 

Os conjun tos eletro-mecânico das portas metálicas de fechamento superior 
recolhido estão em perfeitas condições de funcionamento e estão devidamente 
montados estruturalmente. 

06. ESQUADRIA DE VIDRO 

A espessura do vidro utilizado na porta de entrada está de acordo com as 
dimensões da abertura na alvenaria, da distância da mesma com relação piso 
e da vibração do meio onde foram instalados. 

07.COBERTURA 

A cobertura foi executada em laje maciça impermeabilizada e atenderam as 
determinações das Normas, Especificações e Padronizações da ABNT. 

A composição do concreto armado, os traços, a dosagem de cimento Portland, 
água, agregados miúdos e graúdos e ativos e os ensaios tecnológicos utilizados 
na execução da laje, foram acompanhados por um profissional habilitado o 
qual assina a responsabilidade pela obra. 

08. IMPERMEABILIZAÇÃO 
'?( ' 

O projeto aplicação de manta, argamassamento impermeável e respectivos 
ensaios tecnológicos foram acompannados por um profissional habilitado o 
qual assina a responsabilidade pela obra. 

08.01. Impermeabilização Contra Umidade do Solo 

As construções executadas ao nível do solo, todas as alvenarias emergentes 
ficam expostos às intempéries, não apresentam sinais aparentes de umidade e 
ou percolação d'água. 



08.02. Impermeabilização:Contra Água de Per cotação 

Para a impermeabi lização de lajes de cobertura foram utilizadas mantas 
butílicas ardosiadas e observado melhor forma técnica construtiva quanto aos 
caimentos; os arremate de soleiras, tubos, ralos1 vigas invertidas e quaisquer 
outros elementos que resultem em descontinuidades da superfície 
impermeabilizada; os cantos internos ou externos, horizontais ou verticais; o 
tratamento das juntas de dilatação e a condução das águas pluviais marquises 
e canaletas de águas pluviais · 

09. FORROS 

09.01. Área Internas 

/ Foram utilizados placas de fibra vegetal apoiados em guias estruturais 
metálicas e arrematadas com perfis metálicos. 

10. REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Os materiais de revestimentos adotados apresentam características 
compatíveis com as condições e uso previstos, em função das particularidades 
funcionais de cada ambiente. 

Nos sanitários existentes, foram assentadas ceramtcas esmaltadas com 
argamassa colante e juntas perfeitamente alinhadas/ de espessura compatível 
com a regularidade de bitola lisas, rejuntadas com argamassa pré fabricada, 
tomando integralmente todas as juntas e com dimensões e corres apropriadas. 

11. PISOS 

O assentamento de pisos bem como os respectivos ensaios tecnológicos foram 
acompanhados por um profissional habilitado o qual assina a responsabilidade 
pela obra . 

11.01. Pisos e Pavimentações '\ 

. . J 

Os pisos foram executados em placas vinílicas nos corredores . 

A superfícies assentadas apresentam características absolutamente planas, 
niveladas e isentos de rebaixas ou saliências entre seus elementos 
componentes. 

11.02. Pisos Cerâmicos 

Os pisos cerâmicos foram aplicados sobre bases 
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assentados com argamassa t.COiante e colocado rodapé cerâmico do rrresmo 
piso. 

11.03. Carpetes 

Nas salas destinadas a operações tecnológicas foi instalada carpate com 6mm 
de espessura, inorgânico e os rodapés executados com cordões entrelaçados e 
colados. 

12. INSTALAÇÕES HIDRO -SANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO 

O projeto, instalações e os respectivos ensaios tecnológicos for-am 
acompanhados por um profissional habilitado o qual assina a responsabilidade 
pela obra . 

REDE DE ÁGUA FRIA 

- v 
O sistema de abastecimento de água fria para os banheiros ·e feito através de 
ramais e sub-ramais externos de PVC rígido marrom junta soldável e estão em 
perfeitas condições de funcionamento. 

REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 

O esgoto sanitário do prédic1 é captado por rede de PVC branco e caixas de 
inspeção, interligados à rede interna para lançamento na estação de 
tratamento de esgotos do prédio e encontram-se em perfeitas condições de 
funcionamento. 

REDE DE COMBATE À INCÊNDIO 

A rede de combate à incêndio é feita através de sprinklers, hidrantes, 
extintores, iluminação de emergência, sinalização detectores de fogo e fumaça 
e alarme. O projeto específico de combate à incêndios esta devidamente 
aprovado pelo CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
' ) 

13.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A energia elétrica será instalada é em baixa tensão - 220V em sistema 
trifásico com neutro, proveniente do Padrão de Entrada e Medição de Energia 

Para alimentação e proteção dos diversos circuitos elétricos instalados para o 
atendimento à iluminação, tomadas e pontos de força do local o sistema 

' . 



elétrico contempla quadros de distribuições instalados em cubículo próprio e 
integrado a rede elétrica do prédio. 

O projeto, instalações e respectivos ensaios tecnológicos foram acompanhados 
por um profissional habilitado o qual assina a responsabilidade pela obra. 

13.2- SISTEMA DE IlUMINAÇÃO E TOMADAS: 

ILUMINAÇÃO : 

Os níveis de iluminamento dos diversos ambientes atendem a 
regulamentações previstas pela ABNT e utilizam luminárias incandescentes 
e/ou fluorescente, devidamente aterradas, respeitando sempre as 
necessidades específicas para os espaços demandados; 

As luminárias das salas, corredores e depósito são acionados por interruptores 
bipolares e as luminárias da área externa serão acionadas através de relé 
fotoe I étri co . 

Os circuitos de iluminação são independentes dos circuitos de tomadas. 

TOMADAS DE, USO GERAL E ESPECÍFICAS 

As tomadas de uso geral e específicas possuem tensão de 220V, e potência de 
lOOVA para as de uso geral e as específicas conforme indicação no projeto. 
Serão do tipo 2P+ T universal - lSA, alojadas em caixas específicas para 
embutir em paredes de gesso acartonado. 

13.3- SISTEMA PARA REDE DE TELEFONIA E INFORMÁTICA 

O sistema de telefonia e informática está apto a receber linhas telefônicas em 
quantidade suficiente para o atendimento à qualquer modelo adaptado e 
instalado respeitando a melhor forma de utilização normatizada. 

13.4 - ILUMINAÇÃO DE EMtRGÊNCIA 
' ) 

O prédio possui rede de iluminação de emergência com intensidade e tempo 
suficiente para evacuar todas as pessoas dos prédios em caso da falta de 
energia elétrica . 

O Sistema de Iluminação de Emergência é composto por iluminação de 
sinalização de direção, obstáculos, saídas, etc, e de aclaramento em áreas 
específícas, proporcionando iluminação mínima de ambiente. 

O assentamento dos blocos, a amarração estrutural da parede na estrutura de 
concreto e os respectivos ensaios tecno, cos foram acompanhados por um 
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profissional habilitado o qual. assina a responsabilidade pela onra. 

14. PINTURA 

PINTURA A BASE DE ESMALTE 

A pintura a base de esmalte foi executada nas esquadrias metálicas e 
tubulações metálicas aparentes e apresenta-se em boas con-dições visuais. 

PAREDES INTERNAS 

Foi aplicado látex - pvc nas paredes internas as quais apresenta-se em boas 
condições visuais. 

15. REDE DE AR CONDICIONADO 

Nas áreas destinadas ao desenvolvimento tecnológico foi instalados um 
sistema de conforto térmico tipo "splits" composto de condensadoras e 
evaporadoras. O projeto específico bem como a sua instalação foram 
executados dentro das normas vigente para condicionamento térmico e ambos 
acompanhados por um profissional habilitado do área. 

/ . 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL N.º 089DAA-SPU/08. 
(referente ao memorando interno n.º 357/SDECT/08). 

1. Proprietário: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sediada à rua José de 
Alencar, 123 - Centro. 

2. Interessado: 

3. Objetivo: tem o presente laudo, a finalidade de determinar o valor de parte da 
construção do Parque Tecnológico Engenheiro Riugi Kogima. 

4. Localização: o Parque Tecnológico Engenheiro Riugi Kogima situa-se à margem da 
Rodovia Presidente Dutra, Km 141, sentido São Paulo - Rio de Janeiro, distrito de 
Eugênio de Melo, São José dos Campos - SP. 

5. Área total: o perímetro da construção encerra a área de 650,29m2
· 

6. Vistoria: inspecionando o local observamos tratar-se de parte da construção de um 
complexo industrial. 

7. Cálculo do valor das construções (Vc) de acordo com os Custos Unitários Pini de 
Edificações (CUPE) tomando como referência, uma construção residencial de fino 
padrão: · 

Vc =Área construída (Ac) x CUPE x Correção do Padrão (CP) x B.D.I. 

Vc = Ac x CUPE x CP x B.D.I. x Fidade x Ft x Fp. 

CUPE = R$1 .259,77/m2 = Custos Unitários PINI de Edificações, mês base 
Julho/2.008, utilizado para classificar o padrão da construção, que calcula o valor dos 
Materiais e Mão de Obra inclusive com Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho 
(125,58%), mas não incluí as Taxas de Beneffcios e Despesas Indiretas (BOI). 

CP = Corrige a variação de padrão entre o CUPE considerado e o padrão existente na 
área da construção que está sendo calculada. 

8.0.1. = Benefício e Despesas Indiretas que inclui, lucro do construtor, despesas 
administrativas, etc. .• 

' Fidade = 0,88 = Fator de idade caléulado pelo método da linha reta com as seguintes 
considerações: 
Valor residual = 25% do Vc. 
Vida útil provável= 60 anos. 
IAE = 1 Oanos =·· Idade atual estimada. 
Fidade = 0,25 + 0,75 x (60- IAE)/60. 

Ft = 1 ,05 = Fator de terreno. 

Fp = 1/3,07 = Fator de proporcionalidade que é a razão entre o valor que a prefeitura 
pagou pelo imóvel e o valor avaliado do imóvel. ~ , 

/\ ( 



Item CUPF V c 
Construções 1.259,77 443.817,52 

Portanto, o valor do imóvel é, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e 
dezessete Reais e cinqüenta e dois centavos. 

8. Encerramento: o presente laudo vai impresso em duas folhas apenas no anverso, 
estando a última datada e assinada e as demais rubricada~. 

Secretaria de Planejamento Urb no, 16 de Setembro de 2.008. 

Eng.2 Alfredo Dimas Moreira Garcia. 
Avaliador CREA 0600.89464.9/D. 
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Anexo ao Projeto de Lei N° 

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROG~~S GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 

Município de São J osé dos Campos 

PROGRAM..~ DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA 

CÓDIGO DO PROGR.~M.~ Níl 0051 

S TATUS ALTERAÇÃO 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRET.~!A DE DESENVOLVIr•1ENTO E.CONÔMICO E DA CIÊNCL!\. E TECNOLOGIA - Secrecaria 

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Níi Geral 

OBJETIVO 02 . 70 . 10 
i?romcver o d.::senvolvimento da educação superior, r.écnica e tecnológica ; pesquisa e desenvolvimento cienr.if.i.co e 
cecnológico ; r.ecnologi a induscrial e inovação, objetivando a geração de emprego e renda. 

JUSTIFI CATIVA Acuar como promotora do desenvolvimento econômico do mun icípio, realizando o planejame nr.o e stracégico e a 

coordena;ào das políticas que visem ao desenvolvimento susten tável . 

· .. ;:r . · .. · .. ,.. . ,. . >e·\~ · · ~7/p,~_fsA.o;~'J;>A ~Evg!.uç~ô oôs''' · · 
_ _ -- .:' METAS . INn~é.Ao_?.RES PQR EX$-CÍCIO -··-- _ J 

I NDI CADORES 

t;,.E'l.>r.c:a.;:ã.:> d.: um C.:ncrc de 
fit..;va.;..3o e m Te.::nologiã da 
JI,r.:..rm.:lçáu. 

de Medida 

Percentual 

Recente 

o 

CUSTO TOTAL E STIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 2 0.113. 928,00 

Futur o 2006 2007 2008 

100 o o 100 

JUSTIFlCATIVA DAS t-!ODIFICAÇÕES Inclusão de nova Meta ao Programa conforme processo interno n° 73 . 500-0/2008 . 

3 I ~ 

2009 

100 

l& ll 200ti 14:3ó 



ANEXO III - PLAh~Jk~NTO ORÇAMENTft~IO - P?A 
UNIDP...DES E}~CUTORAS E AÇÕES VOLTADP.S AO DESEl\IVOLV IMEl\!TO 

DO PROG~~ GOVERNAMENTAL 

Mun i c ípi o d e São José dos Campos 

UNIDADE EXECUTORA SB.::HETARl A DE DES ENV0LVI ME.NTO ECONÔl"'JCO E. l>JI. STJI..TUS INCLUSÃO 
CltNClA L TECNOLOGIA - Sec1e~~r j a G~ral 

CÓDI GO DA UNIDADE Nll 02 . -,o. 1 o 

FUNçÃO CIÊNCIA E TECNOl.0GJ A 

CÓDIGO DA FUNÇÃO 

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO LJO CON HEC:lf1ENTO CIE:NTlf'H:O E: TP.CN0LÔG1CO 

CÓDIGO DA S UBFUNÇÂO N ll 573 

PROGRAMA DESENVOLVlMENTCJ, P8SOUISA E TECNOLOGIA 

CÓDIGO DO PROGP~ NO 0051 

AÇÕES 
ATIVI DADE 

lmplanL oçao dE< um Centro ele, l nOV<tçâc> e u\ T~e cn0logia dá lnlor J~ação. 

~ÓDIGO DA ATIVIDADE Nll 2001 

META F.Í SICA 

QUANTIDADE TOTAL 
100 

META POR EXERCÍCI O 
;1.!! 'lJ.-_. J-"<~ 

2006 2 00 7 

o o 

- l ' 

UNIDADE DE MEDIDA 

Per ce JJ t:ual 

2008 

8 

2009 
92 

META PPA 
100 

CUSTO .FINANCEI RO POR EXERCÍCI0 
2 00 6 

0,00 

2007 

0, 00 

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R$ 1 30. 000 , 00 

2008 

10.000 . 00 

. . 
~ 

200 9 

120 . 000, 00 

JUSTIFI CATIVA DAS MODI FICAÇÕES Inclusã o de nova Ação pa r a a te nde r o Progra ma , 
c o nf orme pr ocess o in t e rn o n° 7 3 . 50 0-0 /2008 . 

z I s ,:ll/1 I I ..:1108 I 4 : 31 



Anexo ao Projeto de Lei N o 

ANEXO I - PLANEJJI ... MENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 
DESCRIÇÃO DOS PROG~~~S GOVERNAMENTAIS/MET~3/CUSTOS PA-RA O EXERCÍCIO 

Município de São José dos Campos 

EXERCÍCIO 2009 STATUS ALTERAÇÃO 

PROGPJUII.J:>. IJESE:.NVOLVH1EN10, PESQUISA E TECNOLOGIA 

CÓDIGO DO PROGRAMA N11 0051 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA S~CRF:TATUA DE DE:SENVO..,VH1ENTO ECONÜMIC'O E DA 
C1 ÊNCJJl. E TECNOLOGIA - ~PCJ et c~rj o Cieral 

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL NR 02 . 70 . 10 

OBJETIVO P1 OJfiOver o desenvoJviment.o da educação superior, t<fo.<;nica e t.ecr,ológlca ; 
pesquiso e desenvolvimento cienLlfjco e L.ecnológjco ; tecnologJa industrial 
9 inovação, objetivando a geração de emprego e renda. 

JUSTIFICATIVA Atuar como PL o rnot.ora do det;envol vimento E:conôru ico do munJ.cl.pJ.o, 
reaJ Jzando o pla neJarne nLo esr.rat:.égico e a coordenação das políticas 
que visem ao desenvolvimento sustentável . 

I NDICADORES 

Implantação de utn Centro de Inovação em Tecnologia 
da Inforrn.;.ção . 

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 

Unida d e 
de Medida 

Percentual 

6.762.578,00 

Índice Índice 
Rece nte Futuro 

o 100 

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES 
I nclu são de nova Meta ao Programa conforme 
processo interno n ° 73.500-0/2008 . 

3 I 4 28/1 I /2UO!! I• 



l~~exo ao Projeto de Lei N° 
ANEXO IA - P:.ANEJAMENTO ORÇA.."1ENTÂ..RIO - LDO 

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMEN'!'O 
DO PROGRAMA GOVE~~AMENTAL 

Hunicípio de São José dos Campos 

EXERCÍCIO 2008 STATUS INCLUSÃO 

UNIDADE EXECUTORA SECRE1/\R!A DE uc:.:;E!IIVOLVIMENTO E:CfiNÓI'HCO E DA CJÉNCl.e. J-', 

T~CNOLOGlA - S&cr~t~tid G~ra l 

CÓDI GO DA UNIDADE NO 0 2 . '/O.lú 

FUNÇÃO C'IÉNCJA r:: I'ECNflLOGlA 

CÓDIGO DA FUNÇÃO N ll 19 

SUBFUNÇÃO DJFUSJ\0 DO CON HECHI!ENTO ClC.NTIFlCO E TECNOLÓGICO 

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nll S73 

PROGRAMA DES8NVOLV1 MEN1'0, PESQUISA E TECNOl..OGJ A 

CÓDIGO DO PROGRAMA NO 0051 

TIPOS DE AÇÕES - GOVERNAMENTAIS 
ATIVIDADE 

npldnl:ação de um C~ntro de, lnovaçac.. em J'ecnologid da Inior noação . 

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nll2001 

I META FÍSicA PARi.'' O EXERCÍCIO 
-

UNIDADE DE ·M:§:D IDA 

8 Pe.rcentual 

CUSTO FJ:NANcEIRO 'POR EXERCÍCLO R$ '~s' --. 10.000 ,00 

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES Inclusão de nova Ação para atender _o Progr ama, 
conforme process o i n t erno n ° 73 . 500-0/ 2008 . 

( ' 
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k~exo a o ?roje~o de Le~ N° 

Al>IEXO I - PL..lJ\l"EJ JLI'vlENTO ORÇ~.MENTÁ._'J:(IO - LDO 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERN~-~NTAIS/METAS/CUSTOS PAPJl O EXERCÍ CIO 

Mun~cípio de São José dos Cam? OS 

EXERCÍCIO 2009 STATUS ALTERAÇÃO 

PROGR.Z\MA [lE:.;EJlVOLV lMENTO, PE:.;QUl SA E TECNOLOGl.ll, 

CÓDIGO DO PROGRAMA 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA !:iECRF.TAF\IA DE fJESENVOLVH1ElHO ECOt~ÓMlCO E f.JA 
C!tNCJ A E TECNOLOGI A - Secretaria Geral 

CÓDIGO DA UNI DADE RESPONSÁVEL NO 02 . 70 . 10 

OBJETIVO Pror11over C> desenvoJ vi me r1to da educaçãn s uper ior , Lé c:n i ca e U:cno16gica ; 
pesqu.1.sõ P desenvolvimento c.ent1fico e tecnoJógic<>; tecnc>logia indusLrial 
e .innvaçiio, o lY jet. j vando a ~~ r~r aç~r o de ~mprr~go e renda . 

JUSTIFICATIVA Atuar como promoto1 o de• desenvol vimerrto ecorómj co do municiJ.Jio, 
realizando a planejamenlo es t r atég ico e a coo1denação das pollLjras 
que visem ao desenvolvimento sustencáve l . 

· .. ·· 

INDICADORES 

lmplantaçâCI de um Centr o de Inovação e m Tecnol ogia 
dd Informaçoo . 

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 

Unidade 
de Medida 

Per centua l 

6. 404.350,00 

Índice Índlce 
Recente Futuro 

100 ~00 

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES 
Inclusão de nova Meca ao Programa conf orme 
p roceSSO inteLnO n° 73 .500-0/200 8. 

\ I. 

\ 
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lmexo ao Projeto de Lei N° 
ANEXO IA - P!.J\-.NEJl.:r.l'4EN'.I'O ORÇJi...JYIENT.i..RIO - LDO 

UN~DADES EXECUTO~~S E AÇÕES VOLTADAS AO DESEmTOLVIMENTO 
DO PROG~~ GOVEru~~~NTAL 

Muni cípio de São José dos Campos 

EXERCÍCIO 2009 STATuS INCLUSÃO 

UNI DADE EXECUTORA SECRE:Tl\RJA DE DE~ENVOLVIMf.l\TO ECONÔJV!JCO E DA CI ÊNCJJ>. E 
TECNOLOGIA - Secretaria Geral 

CÓDI GO DA m~IDADE N 2 02 . 7() . 1 O 

FUNÇÃO Cl~NClA E TECNOLOGIA 

CÓD I GO DA FUNÇÃO N2 19 

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO DO COhlllECH1ENTO CIENTÍFJCO F. TECNOLÓGJCO 

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N2 S73 

PROGRAMA DS.SENVOLVItvlENTO , PESOUlSJ\ E TECNOLOGIA 

CÓDIGO DO PROGRAMA N2 0051 

-! .• _ 

·., :. ·· 'T ±Po§· DE .. AÇÕES ;:ê;âv.ERI4ÂMElÚ'AÍ S :> :;: . 
-~- ,,·:-r ..... :~:!:,;i .. ':- :. :.: . .:.....: .. :.;,;~·;.,;;,i~';:..,.;;;ii~:,-.;_ ... ç; .... :, ·:· .• ~-=t~{;~; 1\'?:::s.';..~~;:<;~':';~~·i..~~ttl'.~.(:~:~;.~:.:;::.:_:.i"-~ ,.;;.-;~(,,.·:::~ ::.'-,.; l>. -: .. : 

ATIVIDADE 

mplant açio de u m Cen t ro de Inovação em Tecnologia d a Inf ormação. 

CÓDIGO DA ATIVIDADE N2 2001 

~ .MET~:: .. ii_s,ICA~~~~~~:§~·-~EXE~Ç:ÉÇÍ9~~~:~~t~fi~~~l2!~E~!§~i~~~;~~:~j>~*R~~~~~~j~~1J~~1~:~)~;~: .. '~i~l::·;~~~·J~{:;;.~~·~\;~fi~~_.~~~~::~.- ·~~~,:,~,::~·· "., ,,,.,.,., ·'" 
92 Per c e n t ual 

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES Inclusão de no v a Ação para atender o Prog rama , 
conforme proc e sso interno n ° 73. 500-0/2008. 

2 I 4 28/1 1/2008 1 4:40 


