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INTRODUÇÃO  
 

 

Iniciamos o ano de 2017 com mais um ciclo de aprovação de propostas de financiamento 

ao Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente – PROAMB. 

 

Os normativos aprovados em 2016 foram essenciais para suprir a insuficiência de regras no 

que tange a apresentação, avaliação e priorização de propostas de financiamento, pois, 

anteriormente, muitas ações eram aprovadas ainda em fase embrionária e a avaliação das 

propostas de financiamento não eram objetivas. O novo regramento está em pleno 

funcionamento com resultados positivos, tendo em vista que a documentação exigida para a 

instrução dos processos de contratações junto às Secretarias de Administração, Finanças, 

Comitê Gestor e de Assuntos Jurídicos passaram a ser elaborados antes da segunda 

aprovação do Conselho, permanecendo nessa fase de maturação dos documentos 

necessários no Banco de Projetos e recebendo a aprovação final após todas as 

condicionantes para a efetiva contratação estarem superadas, tais como: 

 

a) Formulário atualizado; 

b) superação das condicionantes elencadas no Formulário; 

c) análise de viabilidade do projeto (SWOT); 

d) projeto básico redigido e aprovado por uma Comissão Técnica do PROAMB; 

e) orçamento detalhado do projeto ou 3 cotações via mercado (ou proposta comercial, no 

caso de inexigibilidade de licitação); 

f) análise jurídica prévia, no caso de inexigibilidade de licitação 

g) minuta já aprovada pelas partes de termo de cooperação, convênio ou de qualquer outra 

condicionante para o repasse do recurso. 

 

Somente após esse processo é que a Ação pode se tornar elegível ao financiamento (Ação 

Financiável). Para ela ser efetivamente financiada, ela precisa estar contida num Plano de 

Aplicação, onde é submetida aos critérios de priorização. 

O resultado desse processo foi uma significativa melhora na eficiência quanto às 

contratações, pois quando a ação é aprovada com o financiamento ela já está em 

condições de ser licitada. Em alguns casos temos até  a conclusão de ações no mesmo ano 

de sua aprovação. 
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Em 29 de Março deste ano, após a definição de quais ações estariam aptas ao 

financiamento o Conselho Diretor do PROAMB aprovou o Plano de Aplicação 2017 para o 

financiamento de quatro novas ações, totalizando R$ 540.587,23 em investimentos. 

 

Abaixo, as tabelas que representam o próprio Plano de Aplicação de Recursos para 2017. 

 

Orçamento 2017 5.456.000,00 

Investimento (99%) 5.401.440,00 

Custeio (1%) 54.560,00 

 

Como a legislação pertinente obriga a gestão das origens dos recursos de forma apartada, 

a alocação dos recursos de investimento acima apontados no valor de R$ 5.401.440,00 

deve seguir igualmente apartada entre as seguintes fontes de recursos: 

 

     FONTE: ROYALTIES 

 

Orçamento 2017 para investimento 4.156.000,00 

    (+) Saldo financeiro em 28/02/2017 15.928.388,86 

    ( - ) Saldo líquido das Ações em Execução 2.351.706,33 

    ( - ) Valor total das Ações já Financiadas 5.753.163,91 

    ( - ) Autonomia do Presidente (11/20) 101.196,00 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiadas (10%) 575.316,39 

    ( - ) Reserva de recursos para ações estratégicas 2.128.477,00 

     =   Disponível para Aplicação 9.174.529,23 

Valor total das Ações Financiáveis 540.587,23 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiáveis (10%) 54.058,72 

     =   Suficiência / Insuficiência 8.579.883,28 

 

     FONTE: TAXAS E MULTAS 

 

Orçamento 2017 para investimento 1.245.440,00 

    (+) Saldo financeiro em 28/02/2017 1.803.573,48 

    ( - ) Saldo líquido das Ações em Execução 321.436,21 

    ( - ) Valor total das Ações já Financiadas 950.388,64 

    ( - ) Autonomia do Presidente (11/20) 123.684,00 
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    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiadas (10%) 95.038,86 

     =   Disponível para Aplicação 1.558.465,77 

Valor total das Ações Financiáveis - 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiáveis (10%) - 

     =   Suficiência / Insuficiência 1.558.465,77 

 

Partindo-se do Orçamento previsto para o ano e incluindo a disponibilidade em caixa do 

Fundo, passamos a deduzir os compromissos já assumidos com as Ações já Em Execução 

e as Ações já Financiadas mas ainda não contratadas. Após reservar uma parcela para 

Ações que possam ser realizadas pela autonomia do Presidente do Conselho e outras 

parcelas para eventuais acréscimos aos valores previamente aprovados, chega-se no valor 

disponível para aplicação de cada fonte. Como havia recursos para todas as Ações 

Financiáveis, nenhuma Ação deixou de ser priorizada, tendo todas elas entrado no Plano de 

Trabalho deste ano. 

A próxima Seção apresenta cada uma dessas novas Ações Financiadas. 

 

AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO 2017 
 

Em 29 de Março deste ano, em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, foi 

aprovado o financiamento de quatro ações, totalizando R$ 540.587,23 em investimentos. 

Outros temas ligados ao meio ambiente foram financiados pelo Fundo em anos anteriores, 

como mudanças climáticas, áreas contaminadas e unidades de conservação.  

 

P27- Desenvolvimento do módulo teste do sistema Arquimedes II 

 

Descrição: O valor pleiteado é para a continuação do Sistema de Arquimedes  módulo I. O  

módulo II pretende-se, por meio do diagnóstico e sistematização de dados, implementar 

ações e programas de manejo da fauna silvestre. 

Objetivo e justificativa: Desenvolver um banco de dados biológico e geográfico da fauna 

silvestre a fim de disponibilizar informações que subsidiem as políticas públicas de 

recuperação e manejo da fauna. Será desenvolvido um software para a inserção das 

informações que já estão sendo coletadas. 

A execução da ação é a obrigação legal do DPBEA em implementar medidas, ações e 

programas de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. O Sistema Arquimedes 

reforça a SVDS em informatizar os seus procedimentos. 

Valor aprovado: R$ 111.825,00 
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P47- Aprimoramento do Sistema Athena 

 

Descrição: O sistema Athena - desenvolvido pelos técnicos da Coordenadoria de 

Tecnologia Ambiental, possibilita o acesso aos dados da Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental a todo o público da SVDS. 

Objetivo e justificativa: Garantir maior praticidade de utilização pela CFA e possibilitar um 

acesso mais orientado ao acompanhamento dos TACs; autos de infração e a integração 

com o Sistema SIM. A necessidade de aprimoramento do sistema justifica pelo novo escopo 

de trabalho da CFA que engloba não somente a aplicação do poder de polícia 

administrativa  mas também aplicação cível. 

Valor aprovado: R$ 83.645,10 

 

P46 - Aquisição de receptor GNSS para levantamento de campo 

 

Descrição: Com a aquisição da nova Base Cartográfica pela Prefeitura os levantamentos 

atingiram uma nova base de precisão, exigindo da SVDS um cuidado maior nas 

informações que produz e houve a necessidade desta Secretaria adquirir um aparelho 

GNSS mais preciso e moderno.  

Objetivo e justificativa: o objetivo desta compra é proporcionar aos técnicos da SVDS, 

envolvidos com trabalho de campo, melhores condições para obtenção de dados como: 

delimitação de vegetação, demarcação de nascentes, monitoramento das áreas de plantio. 

Priorizando os programas como PSA, PReNAC e fossas sépticas vinculadas aos Planos de 

Recursos Hídricos e do verde, visto a necessidade por termos áreas sem pontos e sem 

referências claras, uma realidade como a APA de Campinas e os logradouros sem registros 

oficiais. 

Valor aprovado: R$ 19.797,23 

Valor aprovado: R$ 25.000,00 – Valor alterado conforme reunião extraordinária do Conselho  

PROAMB no dia 04/08/2017 

 

P43 - Serviços de coleta, triagem, destinação adequada dos resíduos dos 

cigarros e oficina de Educação Ambiental 

 

Descrição: Coleta e reciclagem de bituca de cigarro por meio de pontos coletores 

instalados em locais de grande fluxos de pessoas, onde haja constatação de tabagismo e 

oficinas de conscientização ambiental e de saúde. 

Objetivo e justificativa: Milhares de bitucas são descartadas de forma inadequada que 

passam quase despercebidos por serem pequenos, mas que possuem grande poder de 

contaminação de solo e água. 

 

Valor aprovado: R$ 325.320,00* 

* Por força do Comitê Gestor da Administração Municipal, foi autorizado o aditamento no mesmo 

valor da contratação anterior. Valor atual: R$ 201.480,00 
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REVISÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROAMB 2017 

 

Em 20 de outubro deste ano, após a definição de quais ações estariam aptas ao 

financiamento, o Conselho Diretor do PROAMB aprovou a Revisão do Plano de Aplicação 

2017 para o financiamento de quinze novas ações, totalizando mais de 6,5 milhões em 

investimentos. 

 

Abaixo, as tabelas que representam a revisão do Plano de Aplicação de Recursos para 

2017. 

 

Orçamento 2017 2.278.000,00 

Investimento (99%) 2.700.720,00 

Custeio (1%) 27.280,00 

 

                 FONTE: ROYALTIES 

 

Orçamento 2017 para investimento 2.078.000,00 

    (+) Saldo financeiro em 30/09/2017 16.440.799,03 

    ( - ) Saldo líquido das Ações em Execução 1.332.538,38 

    ( - ) Valor total das Ações já Financiadas 6.335.356,96 

    ( - ) Autonomia do Presidente (10/20) 56.220,00 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiadas (5%) 316.767,85 

      =   Disponível para Aplicação 10.477.915,84 

Valor total das Ações Financiáveis 4.983.976,67 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiáveis (5%) 249.198,83 

      =   Suficiência / Insuficiência 5.244.740,34 

 

                 FONTE: TAXAS E MULTAS 

 

Orçamento 2017 para investimento 622.720,00 

    (+) Saldo financeiro em 30/09/2017 1.830.274,39 

    ( - ) Saldo líquido das Ações em Execução 148.006,21 

    ( - ) Valor total das Ações já Financiadas 662.841,60 

    ( - ) Autonomia do Presidente (10/20) 56.220,00 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiadas (5%) 33.142,08 

      =   Disponível para Aplicação 1.552.784,50 
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Valor total das Ações Financiáveis 1.361.584,66 

    ( - ) Eventuais suplementações das Ações Financiáveis (5%) 68.079,23 

      =   Suficiência / Insuficiência 123.120,61 

 

Abaixo, seguem as ações que foram aprovadas ao financiamento quando da revisão do 

Plano de Aplicação e compõem o Plano de Trabalho 2017. 

 

 P23 - Implantação das fossas sépticas biodigestoras na Macrozona 6 

 

Descrição: O projeto prevê o financiamento de 100 kits de Fossa Septica Biodigestora – 

FSB (Sistema de tratamento de esgoto sanitário individual para comunidades isoladas), que 

serão doados para instalação e operação em 100 residências situadas na Macrozona 06 – 

região de Campinas. 

Objetivo e justificativa: Implantar 100 Fossas Sépticas Biodigestoras – FSB em 6 meses 

na área rural da Macrozona 06 de Campinas, visando prevenir a poluição (solo  e da água) 

e promover a saúde da população local, através da substituição de esgoto a céu aberto e as 

“Fossas negras”. Campinas, segundo dados do IBGE (2010), possui uma população rural 

de 18.389 habitantes, dos quais 35% não possuem esgotamento sanitário adequado, ou 

seja possuem “Fossas negras” ou lançam seus esgotos direto no ambiente sem nenhum 

tipo de controle. Já para a Macrozona – MZ 06, que contempla 2.555 habitantes, esta 

porcentagem sobe para quase 80%. 

Valor aprovado: R$ 186.005,00 

 

P26 - Serviço de tratamento, recuperação e soltura de animais selvagens 

vítimas de ações antrópicas na Região de Campinas 

 

Descrição: Este Projeto faz parte do Programa de Atenção aos Animais Selvagens da 

Região de Campinas e envolve a captura, tratamento e soltura, quando couber, de animais 

selvagens vertebrados vitimados pela ação do homem. O projeto visa ainda dar atenção a 

recolocação de animais encontrados no espaço urbano. 

Objetivo e justificativa: Recuperar e recolocar em vida livre animais selvagens feridos, 

tentando evitar um impacto maior sobre a fauna, que o crescimento das cidades e a 

ausência de conectividade entre fragmentos de mata isolados que a ocupação humana tem 

proporcionado. 

O processo de urbanização da região metropolitana de Campinas associado a malha viária 

de importantes rodovias que a cortam tem causado um impacto na fauna regional, com 

extinção local de muitas espécies animais, assim como por uma grande quantidade de 

animais feridos pela ação antrópica. A ação de recuperar estes vertebrados e recolocá-los 

em vida livre é um fator de mitigação destes impactos. 

Valor aprovado: R$ 248.800,00 
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P45 - PSA - Pagamento por Serviços Ambientais - ZPRM 

 

Descrição: O projeto prevê o pagamento de serviços ambientais por um período de 4 anos, 

para uma área de 900 hectares situada na Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais 

do Município de Campinas, considerado como piloto do PSA-Água. 

Objetivo e justificativa: Financiar o Projeto Piloto do PSA-Água, visando a conservação da 

água e dos recursos hídricos nas áreas prioritárias do Municípios de Campinas, viabilizando 

o pleito de parcerias pública e privadas para sustentabilidade dos demais projetos de PSA 

em Campinas. 

Conforme a Lei n° 15.046 de 23 julho de 2015, que institui o programa de pagamento por 

serviços ambientais, e autoriza o poder executivo municipal a prestar apoio aos 

proprietários rurais e urbanos, o Projeto em questão além de fomentar a manutenção e a 

ampliação da oferta do serviço de conservação das águas e dos recursos hídricos, é 

estratégico para o atendimento das metas propostas nos Planos Municipais (Verde, 

Recursos Hídricos, Saneamento e Desenvolvimento Rural), envolvendo principalmente a 

recuperação e conservação de áreas ciliares, conservação do solo, corredores ecológicos, 

saneamento rural, dentre outros serviços ambientais. 

Valor aprovado: R$ 2.128.477,00 

 

P52 - Aquisição de 10 canis de aço inox para serem utilizados nas feiras de 

doação de animais 

 

Descrição: Aquisição de 10 (dez) módulos de canis móveis em aço inox para serem 

utilizados nas feiras de doação realizadas em diferentes regiões do município. 

Objetivo e justificativa: Ter um local de fácil limpeza e manutenção para acondicionar os 

animais nas feiras de doação de animais. 

Nas feiras itinerantes de doação de animais (Pet Encontro) temos que alojar os animais em 

gaiolas e para tanto devem ser móveis, de fácil higienização e duráveis (os animais 

normalmente urinam, principalmente felinos, danificando rapidamente as gaiolas liga de 

ferro). Anteriormente havíamos adquiridos gaiolas de ferro, que apesar do seu baixo custo, 

se encontram danificadas, devido a ferrugem e quebras decorrentes do transporte 

frequente. Assim sendo entendemos a necessidade de adquirirmos novas gaiolas de 

material e constituição mais resistente. 

Valor aprovado: R$ 72.165,67 

 

P55 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para exame de animais 

domésticos atendidos pelo serviço de urgência - DPBEA 

 

Descrição: Aquisição de dois microscópios ópticos binoculares, um microscópio 

estereoscópico, uma centrífuga e uma centrífuga de microhematócrito, necessários para 

exames laboratoriais de materiais biológicos dos animais atendidos pelo Serviço Médico 

Veterinário de Urgência.  

Objetivo e justificativa: Ter um apoio diagnóstico para os animais domésticos atropelados 

ou doente em vias públicas atendidos, ou mesmo residentes no DPBEA.  

Normalmente nos casos de animais atropelados ou doentes o diagnóstico laboratorial é 

imprescindível para a condução exitosa do tratamento. Neste caso a aquisição de 

equipamentos laboratoriais diminui o custo do tratamento uma vez que vários exames de 
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patologia clínica, podem ser realizado no próprio laboratório do DPBEA. Equipamentos 

como microscópio e centrífugas são importantes na realização de vários tipos diferentes de 

exames. 

Valor aprovado: R$ 14.820,00 

 

P57 - Aquisição de microchips - Programa de Cadastramento Animal 

 

Descrição: Este projeto visa a aquisição de 40.000 microchips na frequência de 134,2 Khz 

para serem utilizados no programa municipal de cadastramento animal. 

Objetivo e justificativa: Manter a população de animais domésticos do município 

microchipada oferecendo uma identificação definitiva aos animais. 

Valor aprovado: R$ 424.500,00 

 

P59 - Contratação de serviço de radiologia e ultrassonografia para cães e 

gatos (nova) 

 

Descrição: Aquisição de serviço radiológico e ultrassonográfico para os animais atendidos 

pelo DPBEA, a ser realizado em centro de diagnóstico especializado em cães e gatos.  

Objetivo e justificativa: Ter um apoio aos casos de tratamentos de traumatismos 

envolvendo cães e gatos atropelados ou doentes em vias públicas atendidos pelo DPBEA. 

Normalmente nos casos de animais atropelados o diagnóstico radiológico ou 

ultrassonográfico é imprescindível para a condução exitosa do tratamento.  

Valor aprovado: R$ 75.819,00 

 

P60 - Aquisição de novas vacinas polivalentes 

 

Descrição: Aquisição via Ata de Registro de Preços de 13.000 vacinas polivalentes 

(cinomose, hepatite, leptospirose, parvovirose, coronavirose)  dos cães que passarem pelo 

procedimento de castração e aqueles doados pelo DPBEA ou sobre a guarda deste. 

Objetivo e justificativa: Manter a população de cães cadastrados e doados imunizada 

para as entidades mórbidas de maior prevalência  e que provocam alta letalidade nos 

animais que forem cadastrados, doados ou estejam sob a guarda da municipalidade.Em 

estudos observamos que existe uma tendência dos animais cadastrados, em determinadas 

situações, morrerem de doenças comuns à espécie como cinomose por exemplo, e serem 

substituídos por outros animais não castrados, perdendo-se o “Tratamento” castração. A 

vacinação garantiria que os cães ficassem livres de doenças de alta letalidade para espécie, 

evitando a sua morte e a subsequente substituição por animais não cadastrados.  

Valor aprovado: R$ 312.390,00 

 

P28 - Contratação de serviço de castração cirúrgica móvel de cães e gatos 

(aditivo) 

 

Descrição: O financiamento pleiteado é para a continuação do serviço de castração 

cirúrgica móvel de cães e gatos. 

Objetivo e justificativa: O Objetivo deste Projeto é o de manter pelo menos 80% da 

população de cães e gatos cadastrada no município, evitando-se um excedente 

populacional de animais que normalmente é solto nas ruas.  
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O principal problema hoje envolvendo animais domésticos urbanos é o abandono destes, 

estima-se que existam cerca de 20.000 cães e gatos não domiciliados no município de 

Campinas, e uma das principais causas para isso é uma população destes animais que 

cresce sem nenhum controle e, em detrimento de sua importância os dados que temos 

levantado mostra que apenas 20 % dos animais hoje domiciliados são cadastrados. 

Valor aprovado: R$ 1.161.000,00 

 

P32 - Contratação de serviço de remoção e atendimento médico-veterinário de 

urgência - SAMU Animal (aditivo) 

 

Descrição:  Este Projeto envolve a continuidade da contratação de viatura adaptada a 

remoção de pequenos animais politraumatizados, com motoristas e ajudantes, com a 

finalidade de socorrer durante 24 horas por dia cães e gatos atropelados em vias e 

logradouros públicos no município. 

Objetivo e justificativa: Socorrer rapidamente evitando-se o chamado “segundo trauma” 

(trauma decorrente do atendimento incorreto do animal), que aumentam os custos de 

recuperação do mesmo para a municipalidade. Por ocasião do planejamento das atividades 

do DPBEA não se tinha noção do tamanho de tais demandas, porém agora sabemos serem 

frequentes (pelo menos 3 por semana), e seu atendimento é inevitável não só devido aos 

aspectos éticos, mas também a grande comoção social que causa um animal atropelado 

em uma via pública e sem atendimento ou com a demora do mesmo pelo poder público. 

Valor aprovado: R$ 360.000,00 

 

P50 - Implantação de Trilha Suspensa e Acessível na ARIE Mata Santa 

Genebra 

 

Descrição: Contração da pessoa jurídica visando à elaboração de projetos de engenharia 

(básicos e executivos) para posterior implantação de trilha suspensa com recursos de 

acessibilidade na ARIE Mata de Santa Genebra, ligando a sede da Fundação José Pedro 

de Oliveira ao Borboletário da Mata de Santa Genebra. 

Objetivo e justificativa: Implantação de uma trilha acessível de aproximadamente 1.000 

metros na borda da ARIE Mata de Santa Genebra ligando a sede da FJPO ao Borboletário. 

Ao final de sua execução - cujo recurso será pleiteado posteriormente - espera-se ampliar a 

participação do público interessado nas atividades educativas promovidas pela Fundação 

José Pedro de Oliveira, tornando acessível a crianças, idosos e portadores de necessidades 

especiais. Além disso, espera-se dotar a ARIE Mata de Santa Genebra de uma estrutura 

que evite a compactação do solo, permitindo que atividades de uso público sejam 

desenvolvidas de acordo com os objetivos de conservação da unidade. 

A presente proposta visa à implantação de uma trilha suspensa em um trajeto no qual os 

visitantes terão a oportunidade de entrar em contato com indivíduos representativos da flora 

do fragmento florestal que, por sua raridade e beleza, são especialmente importantes na 

sensibilização dos visitantes para a necessidade de preservação de florestas. O trajeto 

inclui um mini anfiteatro e um mirante para observação de aves próximos a uma das 

nascentes da ARIE Mata de Santa Genebra. 

Valor aprovado: R$ 67.666,66 
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P49 - Contratação de Transporte - Educação Ambiental 

 

Descrição: Pleiteamos a contratação, via licitação, de, aproximadamente, 150 viagens  de 

ônibus ( com capacidade de 44 passageiros) intramunicipais e 20 viagens intermunicipais 

para tornar possível o atingimento das metas dos programas de Formação de Educadores, 

Espaços Educadores e Edu Comunicações relativas ao Plano Municipal de Educação 

Ambiental. 

Objetivo e justificativa: Essas viagens tornaram possível a participação de crianças, 

jovens e adultos nas atividades de educação ambiental previstas nos programas de 

Formação de Educadores, e Edu Comunicações relativas ao Plano Municipal de Educação 

Ambiental.  

Valor aprovado: R$ 182.800,00 

 

P56 - Aquisição de 40.000 unidades de material gráfico - Guia da Guarda 

Responsável 

 

Descrição:  Produção de 40.000 unidades do “Guia da Guarda Responsável”. Material 

gráfico tipo cartilha, contendo informações sobre bem-estar animal, carteira de vacinação e 

identificação do animal. Este material é utilizado no programa de castração cirúrgica em 

unidades móveis que percorrem diversas regiões do município, além de outros eventos 

como feiras de adoção e microchipagem de animais. 

Objetivo e justificativa: O objetivo é o de fornecer informações necessários ao bem-estar 

dos animais, além de registrar as vacinas e fornecer uma identificação do animal com os 

respectivos microchips. 

Valor aprovado: R$ 35.466,67 

 

P58 - Desenvolvimento da Ferramenta TEAR para monitoramento e avaliação 

do Plano Municipal de Educação Ambiental 

 

Descrição: Contratação de serviço para o desenvolvimento de uma ferramenta web para 

integração e articulação das ações de educação ambiental no município, além de subsidiar, 

através de dados, o monitoramento e a avaliação da execução do Plano Municipal de 

Educação Ambiental. 

Objetivo e Justificativa: Construir e implantar uma ferramenta de web para cadastro, 

articulação, compartilhamento e acompanhamento das ações de educação ambiental no 

município. 

Valor aprovado: R$ 300.000,00 

 

P61 - Projeto de Reforma/Adequação da Infraestrutura da Secretaria do Verde, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

Descrição: Projeto de Reforma/Adequação da Infraestrutura da Secretaria do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) 

Objetivo e justificativa: Com o referido projeto de reforma da infraestrutura da SVDS 

pretende-se superar o isolamento dos diversos setores da Pasta Ambiental e a atual 

deficiência de estrutura física da Secretaria. O objetivo do projeto é, portanto, suprir as 

atuais deficiências de infraestrutura da Secretaria bem como dotar a atual Administração do 
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suporte necessário para o funcionamento da Central de Inteligência que terá na 

Coordenação Executiva o Secretário Municipal do Verde.  

Valor aprovado: R$ 775.651,33 

 

RESUMO DOS INVESTIMENTOS APÓS REVISÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO 2017 

 

Descrição valor 

Desenvolvimento do módulo teste do sistema Arquimedes 2 (DPBEA) 111.825,00 

Serviço de coleta, triagem e destinação adequada dos resíduos do 
cigarro* 

201.480,00 

Aprimoramento do Sistema Athena (Fiscalização) 83.645,10 

Aquisição de Receptor GNSS para levantamento de campo 25.000,00 

Implantação das fossas sépticas biodigestoras na Macrozona 6 186.005,00 

Serviço de tratamento, recuperação e soltura de animais selvagens 
vítimas de ações antrópicas na Região de Campinas (DPBEA) 

    248.800,00 

PSA - Pagamentos por Serviços Ambientais - ZPRM 2.128.477,00 

Implantação de Trilha Suspensa e Acessível na ARIE Mata Santa 
Genebra (FJPO) 

67.666,66 

Contratação de Transporte - Educação Ambiental 182.800,00 

Aquisição de 10 canis de aço inox para serem utilizados nas feiras de 
doação de animais (DPBEA) 

72.165,67 

Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para Exame de Animais 
Domésticos Atendidos pelo Serviço de Urgência  (DPBEA) 

14.820,00 

Aquisição de 40.000 unidades de material gráfico - "Guia da Guarda 
Responsável" (DPBEA) 

35.466,67 

Aquisição de microchips - Programa de Cadastramento Animal (DPBEA) 424.500,00 

Desenvolvimento da Ferramenta TEAR para monitoramento e avaliação 
do Plano Municipal de Educação Ambiental 

300.000,00 

Contratação de serviço de radiologia e ultrassonografia para cães e gatos 
(DPBEA) 

75.819,00 

Aquisição de vacinas polivalentes (DPBEA) 312.390,00 

Contratação de serviço de castração cirúrgica móvel de cães e gatos 
(DPBEA)  

1.161.000,00 

11 



Contratação de serviço de remoção e atendimento médico-veterinário de 
urgência - SAMU Animal (DPBEA) 

360.000,00 

Projeto de Reforma/Adequação da Infraestrutura da SVDS 775.651,33 

Total de investimentos 6.767.511,43 

 

*Por deliberação do Comitê Gestor da Administração, ficou autorizado apenas o aditivo do 

contrato vigente. 
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CONCLUSÃO 
 

 Após aprovação pelo Conselho Diretor, este Plano de Trabalho adquiriu status de 

norma reguladora, no que não colidir com dispositivos legais ou normativos de hierarquia 

superior. Procedimentos contrários aos aqui disciplinados devem obrigatoriamente ser 

objeto de reanálise pelo Conselho Diretor do PROAMB em reunião com pauta específica, 

com exceção da necessidade de suplementação de recursos limitada a 10% do valor 

previamente aprovado para cada ação, conforme item 8.1 da Resolução 2, de 27 de 

janeiro de 2016." 

 

Em cada reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB presta-se contas quanto ao 

andamento das Ações Financiadas e, ao fim do exercício, o Relatório Anual de Atividades 

do PROAMB consolida os resultados alcançados no ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Campinas, 23 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

ROGÉRIO MENEZES 

 

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

 

Presidente do Conselho Diretor do PROAMB 
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