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1.
GOVERNANÇA



BASE LEGAL

▸ Lei Municipal 9.811/1998

▸ Decreto Municipal 19.110/2016

▸ Resolução PROAMB 01/2016

▸ Resolução PROAMB 02/2016



GOVERNANÇA

▸ Conselho Diretor:

CT

▸ Coordenadoria de Suporte aos Conselhos e 
Fundos Municipais

- 7 SVDS (incluindo presidência e secretaria 
executiva)

- 1 SMA
- 1 SMF
- 1 COMDEMA

▸ Coordenadoria Financeira



 

LEI Nº 9.811 DE 23 DE JULHO DE 1.998

▸ Art. 13º - Os recursos financeiros do 
PROAMB serão aplicados em projetos e 
programas nas seguintes áreas:

▸ I - recuperação, manutenção e preservação 
do meio ambiente.

▸ II - preservação dos recursos biológicos e 
ecossistemas.

▸ III - pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

▸ IV - educação ambiental.

▸ V - auditoria e controle do meio ambiente.

▸ VI - desenvolvimento institucional.



REGIMENTO INTERNO

▸ Art. 1°. Os membros Titulares e Suplentes do 
Conselho Diretor serão denominados

Conselheiros e exercerão suas funções pelo 
prazo de 2 (dois) anos, a partir da data de

publicação de portaria em Diário Oficial do 
Município, possibilitada a recondução uma

única vez por igual período.



REGIMENTO INTERNO

▸  Art. 3°. Complementarmente às atribuições 
previstas na Lei Municipal nº 9.811 de 23

de julho de 1998, compete também aos 
Conselheiros:

▸  I - Comparecer às reuniões nos dias e 
horários determinados, assinando a lista de

presença;



REGIMENTO INTERNO

▸ II - Justificar as faltas do titular e suplente 
perante o Presidente em caso de 
impedimento e, sempre que possível, 
previamente à realização de reuniões 
marcadas;

▸ III - Apresentar pareceres ou relatórios, 
dentro do prazo fixado, quando para isso for

       designado;

▸ IV - Propor, discutir e votar as proposições 
de competência do Conselho Diretor;

▸ V - Discutir e votar as Atas das reuniões 
realizadas.

▸



REGIMENTO INTERNO

▸  § 1º - O Conselheiro Titular deverá 
comunicar suas ausências a seu suplente 
para que este compareça às reuniões do 
Pleno em seu lugar.

▸ § 2º - O Conselheiro Suplente deverá 
comparecer ainda às reuniões em que for 
apreciada matéria de cuja Câmara Técnica 
ele seja membro.



REGIMENTO INTERNO

▸ Art. 5°. O Conselho Diretor do PROAMB 
reunir-se-á obrigatoriamente a cada 2 (dois)

meses e, extraordinariamente, tantas vezes 
quantas se fizerem necessárias para:

▸  I - Aprovar a ata da reunião anterior;

▸  II - Apreciar o andamento das ações 
aprovadas;

▸  III - Aprovar o Balanço Financeiro encerrado 
no mês anterior;



REGIMENTO INTERNO

▸  IV - Deliberar sobre propostas e outros 
assuntos apresentados pela Presidência 
constantes da pauta de convocação; 

▸ V - Apreciar e decidir sobre outros assuntos 
de interesse do Conselho.

▸  Art. 13. Poderão ser criadas Câmaras 
Técnicas, compostas por conselheiros 
titulares, conselheiros suplentes ou 
convidados especiais para subsidiar a 
apreciação de alguma matéria mais 
complexa.

 



REGIMENTO INTERNO

▸ § 3° Para a composição das Câmaras Técnicas, 
será designado pelo Conselho um Conselheiro 
coordenador, que acumulará também a função de 
relatoria. 

▸ § 4° O coordenador poderá solicitar a participação 
de mais integrantes, cuja indicação será feita a 
posteriori pelo respectivo Secretário Municipal ou 
pelo presidente da entidade representante.



REGIMENTO INTERNO

▸  § 5° A Coordenação das Câmaras Técnicas 
poderá ser exercida por Conselheiros Titulares 
ou Suplentes.

▸  Art. 14. São atribuições das Câmaras Técnicas:

▸  I - Preparar as discussões temáticas para 
apreciação e deliberação do Conselho;

▸  II - Promover a articulação com os órgãos e 
entidades promotoras de estudos;

▸  III - Apresentar relatório conclusivo ao Conselho 
Diretor do PROAMB sobre matéria submetida a 
estudo.



2.
PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS



Fluxo operacional resumido



Como era antes da regulamentação

▸ Ações eram aprovadas:

- sem se ter muita clareza;

- antes de haver um Termo de Referência;

- com estimativas de custo imprecisas;

- sem se saber muito bem como implementá-las;

- sem submeter à prova as propostas;

- sem uma preocupação com a sustentabilidade 
financeira do Fundo.



Como era antes da regulamentação

▸ Problemas decorrentes:

- Muitas ações não saíram do papel:

- por não haver pessoal técnico para 

especificá-las;
- por não haver pessoal técnico; 

- por não ter previsto entraves à sua 

implementação, como o envolvimento de 
outras Secretarias;

- por não se ter clareza do pleito nem pessoal 

técnico para especificar nem ter previsto o 
envolvimento de outras Secretarias;



Como era antes da regulamentação

▸ Problemas decorrentes:
- Muitas ações não saíram do papel (cont.):

- por subestimar o esforço de especificá-las 
e implementá-las;

- Algumas decisões foram erradas:
- pelo fato da proposta não ter sido posta à 

prova.



Análise de viabilidade das 
propostas

▸ Busca-se identificar os fatores positivos e 
negativos da proposta;

▸ Recomenda-se a adoção de medidas com o 
objetivo de minimizar os pontos negativos 
mais relevantes;

▸ Ao final, deve haver uma manifestação quanto 
à viabilidade da proposta.



Análise SWOT ou Matriz F.O.F.A.



Análise SWOT ou Matriz F.O.F.A.



Análise SWOT ou Matriz F.O.F.A.



Análise de viabilidade das 
propostas - exemplo

▸ Se aqueles fatores puderem ser minimizados, 
a ação pode ser viável

▸ O principal objetivo é explicitar os possíveis 
problemas, antecipando-se a eles e prevendo 
alguma forma de contorná-los



Análise SWOT ou Matriz F.O.F.A.



Análise de viabilidade das 
propostas

Caso o projeto só apresente viabilidade após a 
implementação de alguma recomendação (p.e. 

necessidade de termo de cooperação, 
capacitação de técnico, etc.), o projeto só estará 

elegível ao financiamento do PROAMB após a 
implementação dessa(s) condicionante(s).



3.
FUNCIONAMENTO 
DAS CÂMARAS 
TÉCNICAS



CÂMARAS TÉCNICAS (CT - PROAMB)

▸ São criadas a partir da aprovação 
de propostas ao Banco de Projetos;

▸ A Coordenação da CT pode ser 
exercida por um membro titular ou 
suplente;

▸ Os demais membros não 
necessariamente precisam ser 

     membros do Conselho.



CÂMARAS TÉCNICAS - CT PROAMB

▸ Após o Gestor da Ação reunir a 
documentação necessária para 
re-apresentar ao Conselho, a 
CT-Proamb analisa os documentos 
elaborados (especialmente o TR/ 
Projeto Básico/Termo de Convênio 
(se houver);

▸ Auxilia na construção da Matriz 
SWOT



CÂMARAS TÉCNICAS - CT PROAMB

▸ Indica eventuais melhorias, 
recomendações, observações;

▸ O Coordenador, em conjunto com 
os demais membros da CT formada, 
emite um Parecer Técnico que será 
subsídio para a tomada de decisão 
do Conselho quanto ao 
financiamento ou não da Proposta.



4.
PRINCIPAIS 
ASSUNTOS
DE PAUTA



PRINCIPAIS ASSUNTOS 

▸ Convocação 25/07/2019

▸ Apresentação e votação de Ata
▸ Apresentação e votação de Propostas 

para o Banco de Projetos;
▸ Apresentação e votação do Balanço 

Financeiro 1º Semestre/2019;
▸ Andamento das ações aprovadas pelo 

PROAMB;
▸ Prestação de contas das despesas 

realizadas pela Autonomia do 
Presidente

https://docs.google.com/document/d/1TQmm0k3rAxOwN_RhNxulRO-XZ0sqTZknRyrqn7tZfHY/edit


ANDAMENTO DAS AÇÕES APROVADAS



ANDAMENTO DAS AÇÕES APROVADAS



ANDAMENTO DAS AÇÕES APROVADAS



BALANÇO FINANCEIRO



PRINCIPAIS ASSUNTOS DE PAUTA

❏ Extraordinárias

▸ Discussão e votação das ações 
financiáveis aprovadas no Banco de 
Projetos;

▸ Reavaliação dos percentuais 
mencionados no artigo 17 do Decreto 
Regulamentador do Fundo para fins 
de elaboração do Plano de Aplicação.





5.
RESULTADOS 
ALCANÇADOS



Aprovações, contratações e 
pagamentos

Além de R$ 5,4 milhões em propostas de financiamento 

ainda no Banco de Projetos



Serviços contratados - exemplos

Ações de Educação Ambiental

R$ 1,3 milhão

- Eventos (SEMEIA, Conferência Municipal de 
Meio Ambiente, Dia Mundial da Água) - cachê 
artístico, material de divulgação,  etc;

- Suporte às ações de EA da CPEA - fornecimento 
de ônibus e lanche;

- TEAR.



Serviços contratados - exemplos

Concurso da Casa de Sustentabilidade

R$ 277 mil



Serviços contratados - exemplos

Plano de Manejo da A.P.A. de Campinas

R$ 722 mil



Serviços contratados - exemplos

Inventário de Emissões de GEE de Campinas e 
Região

R$ 420 mil



Serviços contratados - exemplos

Estudos Técnicos Preliminares de Parques 
Lineares

R$ 640 mil



Serviços contratados - exemplos

Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais

R$ 2 milhões



Serviços contratados - exemplos

Programa de Castração de Animais em 
Unidades Móveis

R$ 3,1 milhões



Serviços contratados - exemplos

Serviço de Remoção e Atendimento 
Médico-Veterinário de Urgência

R$ 720 mil



Serviços contratados - exemplos

Aquisições diversas DPBEA

R$ 646 mil

- Microchips, leitores e aplicadores;

- Canis e tendas;

- Equipamentos laboratoriais (ex. analisador 
hematológico).

- Vacinas polivalentes;



Ações aprovadas, ainda não 
contratadas  

Investigação Ambiental Detalhada e Plano de 
Intervenção da Área Contaminada do Bairro 
Mansões Santo Antônio

R$ 1,6 milhões



Ações aprovadas, ainda não 
contratadas  

Aquisição de fossas sépticas biodigestoras

R$ 186 mil



Carlos Gregio
Coordenador Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais

Cezar Capacle
Arquiteto

Guilherme T. N. P. de Lima
Coordenador Setorial de Tecnologia de Informações 
Ambientais

Ricardo M. Casetta
Gestor de Suporte - GS/SVDS


