


INTRODUÇÃO

No dia 05 de abril de 2018, em reunião ordinária, o Conselho Diretor  aprovou o Plano de
Aplicação  2018  do  Fundo  de  Recuperação,  Manutenção  e  Preservação  do  Meio  Ambiente  –
PROAMB.  Duas  ações  foram  aprovadas  ao  financiamento,  totalizando  R$  413.880,00  em
investimentos. 

Com o advento dos normativos elaborados e aprovados em 2016, houve maior celeridade na
questão da efetivação das contratações. O novo regramento trouxe mais objetividade na forma de
apresentação, avaliação e priorização das Propostas, com isso, quando uma ação é aprovada ao
financiamento ela já está praticamente em condições de ser licitada. 

Essa celeridade nas contratações demandou mais dos gestores no acompanhamento dessas
ações, o que explica, de certa forma, o número de ações neste Plano de Trabalho em relação ao
anterior (2017) que aprovou 19 ações em mais de 6,7 milhões em investimentos (Já incluindo as
ações da Revisão do Plano do segundo semestre). 

 Todo esse histórico de aprovações que já estão em processo licitatório ou em execução pode
ter seus andamentos consultados no seguinte endereço eletrônico: 

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/andamento_acoes_05-04-2018.pdf

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 2018

Abaixo,  a  tabela  que  representa  o  próprio  Plano  de  Aplicação  de  Recursos  para  2018,
conforme aprovação do Conselho Diretor do PROAMB em 05 de abril de 2018.

Orçamento 2018    4.549.000,00 Lei Orçamentária Anual

    Investimento (99%)    4.503.510,00 calculado

    Custeio (1%)         45.490,00 Reunião extraordinária de 23/03/2018 (calculado)

Orçamento 2018 para Investimento    2.976.000,00 Lei Orçamentária Anual

(+) Saldo financeiro em 28/02/2018  16.013.346,60 Extratos financeiros do Banco do Brasil

(-) Saldo líquido das Ações Em Execução 2.838.250,67 planilha interna de controle das Ações

(-) Valor total das Ações já Financiadas    8.378.941,69 planilha interna de controle das Ações

(-) Autonomia do Presidente (9/20)       103.032,00 Lei  9.811/1998

(-) Eventuais suplementações das Ações Financiadas (5%)       418.947,08 Ata da reunião extraordinária de 20/03/2017 (calculado)

(=) Disponível para Aplicação    7.250.175,16 calculado

Valor total das Ações Financiáveis       413.880,00 Ata da reunião extraordinária de 20/03/2017

(-) Eventuais suplementações das Ações Financiáveis (5%)         20.694,00 Ata da reunião extraordinária de 20/03/2017 (calculado)

   6.815.601,16 calculado

Orçamento 2018 para Investimento    1.527.510,00 Lei Orçamentária Anual (deduzido o Custeio)

(+) Saldo financeiro em 28/02/2018    1.754.379,54 Extratos financeiros do Banco do Brasil

(-) Saldo líquido das Ações Em Execução       357.168,81 planilha interna de controle das Ações

(-) Valor total das Ações já Financiadas    1.461.493,70 planilha interna de controle das Ações

(-) Autonomia do Presidente (11/20)       125.928,00 Lei  9.811/1998

(-) Eventuais suplementações das Ações Financiadas (5%)         73.074,69 Reunião extraordinária de 23/03/2018 (calculado)

(=) Disponível para Aplicação    1.264.224,35 calculado

Valor total das Ações Financiáveis                        - Reunião extraordinária de 23/03/2018 (calculado)

(-) Eventuais suplementações das Ações Financiáveis (5%)                        - Reunião extraordinária de 23/03/2018(calculado)

   1.264.224,35 calculado

FONTE: ROYALTIES

(=) Suficiência / (Insuficiência)

FONTE: TAXAS E MULTAS

(=) Suficiência / (Insuficiência)

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/andamento_acoes_05-04-2018.pdf


O Plano de Aplicação do PROAMB é o principal instrumento para avaliação da disponibilidade de
recursos  do  Fundo.  Na  sua  elaboração,  a  partir  dos  percentuais  que  serão  aplicados  em
investimentos e no custeio definidos previamente pelo Conselho, bem como o Orçamento aprovado
para o exercício financeiro em questão, passamos a deduzir do saldo financeiro já disponível em
conta de investimento os compromissos firmados ao longo do tempo pelo Fundo. Essas deduções
são:

Saldo líquido das Ações em Execução: 

É o valor que ainda deverá ser pago pelos serviços contratados que estão em execução;

Valor Total das Ações Financiadas: 

É o valor de todas as ações que foram aprovadas ao financiamento pelo Conselho, ou seja,
os compromissos já firmados pelo fundo mas que ainda não estão em execução;

Autonomia do Presidente

De acordo com o Artigo 16 da Lei Municipal 9.811/1998, Parágrafo Único: 
“Fica  o  Presidente  do  Conselho  Diretor  autorizado  a  despender,  mensalmente,  sem  
autorização do Conselho,  até  a importância  equivalente  a 20  (vinte)    salários-mínimos     
vigentes na região.” (grifo nosso)

Dessa forma, esse valor também é deduzido dos recursos disponíveis do Fundo para dar
suporte à aquisições de acordo com esse enquadramento. O valor é apropriado às duas fontes de
recursos de acordo com o histórico de enquadramento das despesas.

Suplementações de ações financiadas

Com base no histórico das necessidades de suplementação, o Conselho avalia e define, em
reunião  que  antecede  o  Plano de  Aplicação,  o  percentual  que  será  utilizado posteriormente  na
elaboração do Plano. Após a ação ser financiada pelo Fundo, na fase da instrução processual, pode
ocorrer uma variação do valor aprovado ao financiamento. Essa reserva financeira é uma forma de
assegurar que os compromissos firmados pelo Fundo não fiquem comprometidos em decorrência
dessas eventuais variações. Vale ressaltar que as ações aprovadas que tiverem sua variação superior
a 10% em relação ao valor que o Conselho aprovou,  obrigatoriamente ela é submetida novamente
ao Conselho para deliberação com relação ao novo valor.

Resultado Líquido

Após essas deduções, chegamos ao valor realmente disponível para aplicação dos recursos.
A partir desse ponto, incluímos as ações que percorreram todo o caminho dos normativos para se
conseguir o financiamento pelo Fundo, deduzindo o percentual de eventuais suplementações das
ações que pretendem ser financiadas, ou seja, que estão recebendo o efetivo financiamento pelo
Fundo. O resultado líquido é a suficiência ou insuficiência de saldo para novos investimentos. Em
caso de insuficiência,  são aplicados critérios de priorização definidos em normativo do próprio
Conselho.



AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO 2018

De acordo  com  deliberações  do  Conselho  em reunião  do  dia  05  de  abril  de  2018,  as
seguintes ações farão parte do Plano de Trabalho de 2018 do Fundo PROAMB:

P63 – Contrapartida para Implantação do Parque Linear do Ribeirão 
Viracopos Trecho I

Descrição: Contrapartida exigida pelo Fundo Estadual de Interesses Difusos – FID de 5% do valor
à  ser  financiado  em caso  de contemplação do Projeto  para  implantação do Parque Linear  do
Ribeirão Viracopos Trecho I.

Objetivo e justificativa: Diminuição do deficit de área verde social com a implantação de áreas
verdes de uso social proposto no Plano Municipal do Verde – PMV, sendo a área em questão de alta
relevância para a conclusão de metas estabelecidas no subprograma de parques  lineares, pois se
trata de um parque de alta prioridade de implantação.
Valor aprovado: R$ 212.400,00
Fonte de Recursos: Royalties e Compensações Financeiras

P01 – Aditivo do Serviço de Coleta, Triagem e Destinação Adequada das
Bitucas do Cigarro

Descrição: Aditivo do serviço de coleta, triagem e destinação adequada das bitucas de cigarro por
meio de pontos coletores instalados em locais de grande fluxos de pessoas, onde haja constatação de
tabagismo.

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$ 201.480,00
Fonte de recursos: Royalties e Compensações Financeiras

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. 
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