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1. INTRODUÇÃO

O FUNDO DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO MEIO

AMBIENTE-PROAMB foi instituído pela Lei Municipal nº 9.811, de 23/07/1998 com

o objetivo de desenvolver o uso racional dos recursos naturais com base no princípio

do desenvolvimento sustentável. Os recursos legalmente vinculados ao PROAMB são

os definidos no Art. 2º da referida Lei, sendo aplicados nas finalidades previstas em

seu Art. 13.

O orçamento do Fundo, em obediência ao princípio da unidade orçamentária,

terá suas receitas extraorçamentárias arrecadadas no caixa único do Tesouro

Municipal, para posterior transferência à conta específica do Fundo, e integra a Lei

Orçamentária Anual observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

A Lei nº11.307 de 2002, que altera os Arts. 14 e 15 da Lei nº9.811/98,

determina que o PROAMB será administrado por um Conselho Diretor integrado por

11 (onze) membros, nomeados pelo Prefeito Municipal. Entre as competências do

Conselho Diretor, elencadas no art. 16, destacam-se a administração do fundo e a

decisão quanto à aplicação dos recursos. A lei ainda prevê a criação da Secretaria do

PROAMB, com a função de executar os serviços administrativos, de aplicação e

controle dos recursos.

Decreto Municipal em 2012 regulamentou o Conselho Diretor do PROAMB e o

Prefeito Municipal Jonas Donizette publicou Portaria em 2013 em que nomeia os

membros do referido Conselho, reunidos em 3 de junho de 2013 para avaliar o Plano

de Trabalho do fundo para o exercício 2013. A primeira versão do Plano de Trabalho

foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Município em 08 de agosto de 2013. A

segunda versão do Plano de Trabalho, aprovada e publicada no Diário Oficial do

Município em 26 de dezembro de 2013 , é integralmente substituída pelo atual Plano

de Trabalho, cujas alterações foram aprovadas em reunião extraordinária do

Conselho Diretor, realizada em 11 de fevereiro de 2014.
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2. RELEVÂNCIA DO PROAMB

Apesar de seus quase 15 anos de existência pela primeira vez os recursos do

PROAMB serão aplicados. A SVDS, sucessora da SMMA criada apenas em 2008, a

partir da antiga SEPLAMA - Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente-

ainda e’ institucionalmente frágil e tem limitações orçamentárias.

A Lei Orçamentária Anual para 2013 disponibilizou à SVDS R$ 418.000,00,

excluídos os valores para folha de pagamento. Assim, o PROAMB será importante

instrumento de fortalecimento institucional e da gestão ambiental, no sentido de

disponibilizar recursos financeiros para a viabilização de programas, projetos e ações

voltados ao desenvolvimento sustentável de Campinas, conforme, aliás, prevê sua lei

de criação.

O ano de 2013 nos permitiu tomar as medidas legais e administrativas para

destravar o PROAMB; a legislação em vigor nos permite a aplicação dos recursos do

presente Plano de Trabalho ainda que no exercício do ano subsequente.
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3. DIAGNÓSTICO DO PROAMB

Após levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Finanças, referente ao

período 1999-setembro de 2013, o balancete do fundo até setembro de 2013 se

encontra como no quadro abaixo, sendo que os valores da primeira linha da tabela

("receitas" e "despesas") referem-se apenas ao trimestre julho a setembro de 2013:

RECEITAS DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS DO PROAMB
156.003,62
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
186.989,51
COMPENSAÇÃO PRODUÇÃO MINERAL
70.042,45
COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS
3.128,25
ROYALTIES PETRÓLEO COTA MUNICIPAL
369.691,36
T O T A L
785.855,19

EVENTO 2ª CONF.
MEIO AMBIENTE
7.845,00
PRODUÇÃO EVENTOS
33.007,30

T O T A L
40.852,30

SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL

SALDO CONTA-CORRENTE
0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA
8.836.161,70
RENDIMENTO DA APLIC.FINANC.
242.872,06
TOTAL DO DISPONÍVEL
9.079.033,76

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL

CONTA-CORRENTE
0,00
APLIC.FINANCEIRA
9.864.888,95

TOTAL DO DISPONÍVEL
9.824.036,65

T O T A L G E R A L
9.864.888,95

T O T A L G E R A L
9.864.888,95
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4. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho é instrumento gerencial destinado a definir e

implementar as diretrizes, objetivos e metas para os programas, projetos e ações na

área do meio ambiente e sustentabilidade, a serem realizadas pelo PROAMB no

exercício de 2013.

Tais iniciativas, apresentadas neste Plano de Trabalho e contempladas no

planejamento da SVDS e programa de metas do governo, envolvem a estruturação do

órgão ambiental municipal (com a aquisição de serviços, equipamentos e softwares),

fortalecimento dos conselhos municipais ambientais vinculados à SVDS (Apoio à

Secretarias Executivas do COMDEMA e CONGEAPA, sede própria do COMDEMA e

reforma da sede do CONGEAPA), execução de projetos pioneiros no município (como

captação de energia solar no Paço Municipal, projetos para a futura implantação de

100 km de ciclovias, passagens de fauna sobre rodovias, Casa da Sustentabilidade=

futura sede própria do COMDEMA no Parque da Lagoa do Taquaral), Meio Ambiente

e Cidadania (como programas de comunicação socioambiental com a comunidade,

publicidade educativa em mídias sociais), gestão dos recursos naturais - fauna e flora

(Planos de Manejo, infraestrutura e manutenção de aceiros do Parque Natural

Municipal dos Jatobás e Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa

Genebra, Plano Municipal da Mata Atlântica, análise dos espaços verdes por meio de

geoprocessamento, bem como a estruturação de um Departamento de Proteção e

Bem Estar Animal), e ações ligadas ao caso Mansões Santo Antônio (implantação do

sistema de extração de vapores; operação, manutenção e monitoramento do sistema

de extração de vapores; Plano de Caracterização e Gerenciamento de Resíduos).
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5. AÇÕES A SEREM FINANCIADAS

5.1 Estruturação do órgão ambiental municipal

Ação 1. Aquisição de máquina fotográfica digital

Justificativa: Necessidade de documentar por meio de relatórios fotográficos as
ações da SVDS, bem como utilização de imagens na instrução dos processos de
licenciamento ambiental, planejamento e fiscalização.

Configuração: Câmera Digital WB100 (16.2MP), 26X Zoom Óptico, Foto Panorâmica,
Foto 3D, Filma em HD + Cartão SDHC de 4GB – Preta.

Valor estimado: R$1.600,00 (02 unidades)

Ação 2. Aquisição de palm tops, sistema e impressora

Justificativa: Sistema de Fiscalização e Controle robusto e baseado em sistema de
informação geográfica que alimentará automaticamente o banco de dados de
Fiscalização e Controle Ambiental Georreferenciado do Município de Campinas. A
hardware do sistema será baseada em Palmtop e impressora para o trabalho de
campo, com GPS de navegação, câmera digital de pelo menos 3 MegaPixel e modem
3G. O sistema será similar ao utilizado no último censo do IBGE e também ao sistema
do PROCON (em implantação) e da Vigilância Sanitária do Município. Os autos de
infração e relatórios serão gerados diretamente e de forma simples no Palm
(formulários padronizados), com registro fotográfico e posicionamento por GPS e
enviados diretamente para o servidor da IMA onde alimentarão o Portal de Mapas da
SVDS (servidores do Atlas Socioambiental/Portal). Uma cópia será gerada e
fornecida ao infrator. Este sistema aperfeiçoará os recursos de Fiscalização e Controle
da Secretaria, não necessitando da volta do fiscal para a prefeitura, aumentando a
eficiência em até 50 % do trabalho de fiscalização. Sistema de Informação/Banco de
Dados: 01 sistema com várias cópias, interligado através de rede 3G aos servidores da
IMA.

Valor estimado: R$30.000,00 (05 palms, 05 impressoras e sistema)

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 09 de dezembro de 2014.
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Ação 3. Aquisição de tablets
Justificativa: Uso por todos os setores em trabalhos de campo. Utilização de

informações da internet para pesquisa sobre legislação ambiental e identificação de

espécies. Elaboração e envio de relatórios de campo para a SVDS. Uso de programas

de georreferenciamento.

Configuração: Tablet Samsung Galaxy Tab 2 P5110 com Android 4.0 Wi-Fi Tela 10''

Touchscreen Prata e Memória Interna 16GB

Valor estimado: R$5.500,00 (05 unidades)

Ação 4. Aquisição de Medidor Multiparâmetro
Justificativa: Equipamento automatizado e portátil para medidas das

características físicas e químicas básicas da água (pH, condutividade, oxigênio

dissolvido e outros parâmetros), mais refis. Utilizados em trabalhos de campo da

SVDS.

Valor estimado: R$12.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 11 de agosto de 2014.

Ação 5. Aquisição de notebooks, projetores multimídia, telas de projeção e
lâmpadas de reposição e impressoras A3
Justificativa: Para apresentações diversas da SVDS e utilização pelo COMDEMA,

CONGEAPA e Conselho ARES-PCJ. Os projetores multimídia com capacidade acima

de 3.000 lumens (não precisa escurecer o ambiente). As telas de projeção com

dimensões mínimas de 100” (2,03 largura x 1,52 altura). Lâmpadas de reposição para

o projetor multimídia e uma impressora A3= 2 conjuntos completos.

Valor estimado: R$ 15.800,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 25 de Janeiro de 2017.
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Ação 6. Aquisição de livros
Justificativa: A aquisição de livros para o Anexo III do Licenciamento Ambiental

é importante porque possibilita que o técnico faça uma correta identificação dos

exemplares arbóreos objetos de solicitação de corte. Desta forma o técnico poderá

definir com maior clareza qual é a compensação ambiental mais adequada para o

caso (como não há obrigatoriedade de apresentação do laudo de caracterização da

vegetação para o corte de até 10 árvores, cabe ao técnico identificar em vistoria as

espécimes a serem cortadas; Para a equipe do Banco de Áreas Verdes, tais livros

proporcionarão um maior conhecimento das espécies nativas, o que é fundamental

para o planejamento para recuperação de áreas degradadas urbanas e arborização de

condomínios e conjuntos habitacionais, onde fatores como porte das árvores, tipo de

fruto, toxicidade etc. são decisivos para elaboração e aprovação de projetos de

restauração no município. Livros: 1 chave de identificação; 1 coleção Árvores

Brasileiras (Volume 1, Volume 2 e Volume 3), 1 livro Plantas para Jardim no Brasil; 1

Livro Flora Brasileira – Arecaceae (palmeiras).

Valor estimado: R$800,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 09 de dezembro de 2014.

Ação 7. Aquisição de materiais e EPI para vistoria
Justificativa: com as constantes vistorias em campo, os técnicos necessitam dos

seguintes materiais:

 4 pares de perneiras – RS 300,00

 10 pares de Luvas de ráfia – R$ 150,00

 4 coletes refletores – R$ 60,00

 2 cantis (garrafas térmicas) de água (5 L) – RS 120,00

 1 trena de 50 m - RS 60,00
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 1 trena de 30 m - RS 40,00

 1 par de calçado de segurança para cada funcionário do licenciamento e do
BAV (PS-145AP-022 para BAV e Anexos III e II e PR-125A-100 para Anexo
I ) Estima-se a necessidade de 35 pares = R$ 2100,00

 4 capacetes (para vistorias em obras do Anexo I) R$ 100,00

 1 facão (podão) – R$ 35,00

 1 cortador de galhos com cabo telescópico - R$ 120,00

 1 GPSMAP® 62s - RS 1800,00

Valor estimado: R$ 4.900,00

Ação 8. Infraestrutura básica de equipamentos, softwares e hardwares da SVDS
Justificativa: Conjunto de equipamentos, hardwares e softwares básicos para as

atividades de planejamento, educação ambiental, fiscalização, controle e

licenciamento ambiental, em conformidade com a Lei nº14.644 de 17 de julho de

2013.

Valor estimado: R$ 185.000,00

Ação 9. Curso de capacitação aos técnicos da SVDS

Justificativa: A capacitação contínua dos técnicos da SVDS tem por objetivo

aperfeiçoar e estimular os servidores a participarem de eventos e cursos em áreas de

interesse da SVDS e com aplicações praticas ao dia a dia dos trabalhos; trata-se de

um investimento cujo retorno será observado na qualificação para o

desenvolvimento das atividades.

Valor estimado: R$ 30.000,00

Ação 10. Aquisição de veículos para a fiscalização ambiental da SVDS
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Justificativa: A falta de veículos tem limitado as ações de fiscalização, o que será

solucionado com a aquisição de 2 veículos, sendo um do tipo Flex Modelo básico e o

outro do tipo 4x4, incluindo as despesas com licenciamento.

Valor estimado: R$ 72.000,00
Valor aprovado: R$ 133.090,00

Obs: Ação alterada em reunião extraordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 18 de novembro de 2013.

5.2 Fortalecimento dos conselhos municipais ambientais vinculados à SVDS

Ação 11. Apoio ao COMDEMA
Justificativa: Conforme previsto na Lei Nº 10.841 de 24 de maio de 2001, “os

recursos necessários à atuação e ao funcionamento do COMDEMA serão previstos em

rubrica própria, junto à pasta da Secretaria Municipal de Planejamento,

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente [atualmente transferida para a Secretaria

Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável], a partir de proposição do

próprio Conselho”. Dessa forma, o valor estimado pretende dar cumprimento ao

previsto na referida lei.

Valor estimado: R$ 100.000,00

Ação 12. Apoio ao CONGEAPA
Justificativa: De forma análoga ao previsto para o Comdema, o valor estimado

pretende auxiliar na atuação e no bom funcionamento do Congeapa, apesar de não

haver previsão explícita em seu decreto de criação.

Valor estimado: R$ 30.000,00

Ação 13. Reforma da Sede do CONGEAPA
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Justificativa: A Prefeitura Municipal de Campinas permitiu o uso de uma

edificação para sede própria em 2012, uma vez que embora o Congeapa tenha sido

criado em 2001 e instalado em 2002, o Conselho Gestor nunca teve espaço físico

próprio e dependia do empréstimo de salas de outros órgãos. No entanto, a sede

necessita de reformas para melhor atendimento e ampliação das atividades do

Conselho.

Valor estimado: R$30.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 09 de dezembro de 2014.

5.3 Execução de projetos pioneiros no município

Ação 14. Concurso da Casa da Sustentabilidade
Justificativa: A Casa da Sustentabilidade está sendo proposta com o objetivo de

apresentar à sociedade de Campinas e da região possibilidades alternativas de

projetos, materiais e métodos construtivos e tecnologias que tragam soluções

socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas. Também

abrigara a futura sede própria do Conselho Municipal de Meio Ambiente-COMDEMA.

O valor solicitado se refere à contratação de consultoria da IAB para a gestão de

concurso de projetos de arquitetura para a Casa da Sustentabilidade, a ser

implantada no Parque da Lagoa do Taquaral.

Valor estimado: R$180.000,00

Valor estimado: R$235.000,00

Obs: Valor aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB,

realizada em 24 de fevereiro de 2016.
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Ação 15. Contratação de Projeto Executivo de Captação de Energia Solar no
Paço Municipal
Justificativa: A Prefeitura Municipal de Campinas tem despesas não inferiores a

R$43.000,00/mês com energia elétrica, atingindo ate R$ 50 mil /mês e possui

fachadas compostas de aletas em alumínio (cerca de 22176 unidades) e lajes que

pretende-se sejam adaptadas para captação de energia solar de forma a proporcionar

autossuficiência e economia de recursos financeiros pelo poder público municipal.

O valor estimado aqui apresentado se refere as etapas 01 (R$60.000,00) e 02

(R$60.000,00) do projeto executivo.

Valor estimado: R$120.000,00

Ação 16. Execução do Projeto Executivo de Captação de Energia Solar no Paço
Municipal
Justificativa: Como etapa subsequente à ação anterior, a presente ação visa à

execução do projeto previamente descrito, ou seja, a instalação das placas

fotovoltaicas nas aletas das fachadas e lajes e a adaptação da rede de energia

elétrica do Paço Municipal.

Valor estimado: R$1.300.000,00

Ação 17. Contratação da Elaboração dos Projetos Executivos de 100 km de
ciclovias previstas no Plano Cicloviário
Justificativa: Considerando a importância da implementação de um sistema

cicloviário para o município de Campinas, de acordo com o compromisso assumido

com o programa “Cidades Sustentáveis”, contribuirá para incorporar a bicicleta na

cidade como meio de transporte alternativo, agregando fatores ambientais,

econômicos, aspectos de saúde e sociais. Faz-se necessário a contratação da

elaboração dos projetos executivos com meta de 100 km de trechos de ciclovias

previstos no plano cicloviário de Campinas.

Valor estimado: R$ 700.000,00
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Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 09 de dezembro de 2014.

Ação 18. Elaboração de projeto executivo de Passagem de Fauna
Justificativa: As estruturas para transposição visam tanto prevenir a morte direta

de indivíduos quanto restabelecer a conectividade de habitats, existindo uma

diversidade de modelos de estruturas concebidas para atender uma espécie em

particular, um grupo funcional ou toda a comunidade local. A ARIE Mata de Santa

Genebra, maior fragmento de vegetação nativa do município, encontra-se isolada e

desconectada de demais fragmentos, inclusive com rodovias de grande circulação

tangenciando-a. Assim, a interconexão entre esta importante área e demais espaços

especialmente protegidos e remanescentes de vegetação, se dará por meio da

implantação de passagens de fauna sobre as rodovias D. Pedro I e Rod. Zeferino Vaz,

iniciando com a elaboração dos projetos executivos. Esta iniciativa articula-se com o

“Corredor das Onças” proposto pelo ICMBio.

Valor estimado: R$ 300.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 25 de janeiro de 2017.

Ação 19. Sustentabilidade no Hospital Municipal Mário Gatti
Justificativa: Adequação do prédio do Hospital Municipal Mário Gatti a itens de

sustentabilidade, tais como substituição das lâmpadas por modelos LED, placas

solares, entre outros, por meio de parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal

de Campinas e a CPFL.

Valor estimado: R$ 335.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 25 de janeiro de 2017.
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5.4 Meio Ambiente e Cidadania

Ação 20. Eventos do Calendário Ambiental
Justificativa: Valor utilizado para viabilização dos eventos ambientais que serão

realizados pela SVDS, e envolverão encontros regionais de órgãos gestores ambientais

da Região Metropolitana de Campinas, seminários com temáticas de educação

ambiental, proteção e bem estar animal, entre outros. O valor estimado refere-se

a transporte e alojamento de palestrantes, coffee breaks, serviços de

divulgação, locação de equipamentos, materiais gráficos, entre outros.

Valor estimado: R$100.000,00

Ação 21. Programa de Educomunicação Sociambiental
Justificativa: Produzir, gerir e disponibilizar, de forma interativa e dinâmica, as

informações relativas a ações ambientais e divulgação de programas ambientais para

sensibilização da população campineira. Este programa visa também estruturar

uma política de comunicação ambiental de modo geral, visando ampliar a

conscientização dos cidadãos, produzir spots para divulgação em rádios e outras

ações em consonância com os objetivos do Plano Municipal de Educação Ambiental

em elaboração.

Valor estimado: R$ 350.000,00

Ação 22. Rodas ambientais com a comunidade
Justificativa: Com o advento das redes sociais, mudanças profundas estão
ocorrendo, como a rede é um canal de comunicação horizontal, em que todos podem
receber e emitir conteúdos, os cidadãos tem mudado a forma como debatem e se
informam sobre as decisões dos gestores da cidade. Esse novo comportamento,
exige dos Governos que se coloquem a disposição para ouvir, dialogar, interagir e se
relacionar com os munícipes. Frente a esse desafio de ampliação e novas formas da
participação popular no século XXI, realizaremos Rodas de Conversa, utilizando-se a
metodologia conhecida por aquário, com a organização de conversas em forma
circular nas quais, sempre estarão presentes técnicos da SVDS. Os participantes da
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roda realizarão perguntas ou intervenções aos debatedores, facilitando o diálogo, e
aproximando o Governo dos cidadãos. Nestas oportunidades, estarão em discussão os
assuntos ambientais de cada sub-bacia hidrográfica, tais como Áreas de Preservação
Permanente, investimentos previstos em saneamento básico, despejos irregulares de
resíduos, situação dos corpos hídricos, entre outros. Será então, gerado um relatório
das demandas, seja do bairro onde ela foi realizada ou do tema que foi debatido. Cabe
ressaltar que essas rodas de conversa serão transmitidas ao vivo pela internet, através
das redes sociais, sendo que os internautas podem enviar perguntas, via Tweetcam ou
Facebook. As ações serão utilizadas nas etapas participativas da elaboração do Plano
Municipal da Mata Atlântica, em parceria com a SOS Mata Atlântica, incluindo
pesquisa de opinião e estudos sobre a percepção da população sobre as questões
ambientais.

Valor estimado: R$300.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 23 de fevereiro 2015.

Ação 23. III Seminário Metropolitano do Meio Ambiente da RMC
Justificativa: O III Seminário Metropolitano do Meio Ambiente da RMC de

Campinas é um evento tri-anual de caráter regional que irá reunir, avaliar e atualizar

com a comunidade a evolução em 2013 da Carta Compromisso da Sustentabilidade

Ambiental da RMC - 2007 + 10 com 10 metas para 10 anos. Espera-se para o mês

de Setembro/Outubro 2013 um público de 600 pessoas -Executivos - técnicos –

secretários municipais e prefeitos - empresários - universitários - profissionais do

setor que estejam envolvidos nas ações do desenvolvimento regional vivenciando os

impactos do desenvolvimento, as perspectivas de sustentabilidade, o necessário

equilíbrio entre os vetores econômicos e os fatores limitantes (exemplo: expansão do

aeroporto versus segurança hídrica na RMC). Serão apresentadas por dois dias,

palestras técnicas, inventários, documentos, exposições dos avanços e desafios

ambientais, na mobilidade urbana, na tecnologia, educa

ção ambiental, nas compensações, e nas legislações estadual e municipais. A partir

deste evento, será produzido material didático informativo do status ambiental da
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Região Metropolitana de Campinas 2013 com os indicadores e o diagnóstico da

ocupação urbana que já ultrapassa os limites da RMC expandindo seus reflexos a

toda a Bacia do PCJ composta por 69 municípios. A cidade sede Anfitriã em 2013

aprovada no encerramento do II Seminário em Jaguariúna 2010 foi Campinas. A

iniciativa é do Conselho de Desenvolvimento da RMC.

Valor estimado: R$80.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 14 de outubro de 2014.

5.5 Gestão dos recursos naturais- fauna e flora

Ação 24. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal dos Jatobás
Justificativa: A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, referente ao Sistema

Nacional de Unidades de Conservação, prevê que o Plano de Manejo de uma unidade

de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua

criação. O Parque Natural Municipal dos Jatobás, criado pelo Decreto Municipal nº

17.355 de 17 de junho de 2011, ainda não possui Plano de Manejo e dele carece para

que se inicie o processo de sua efetiva implementação e para estabelecer as normas

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. O valor solicitado

se refere à contratação de consultoria e serviços de campo para a elaboração do

referido plano.

Valor estimado: R$240.000,00

Valor estimado: R$270.345,38

Obs: Valor alterado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB,

realizada em 18 de dezembro de 2015.

Ação 25. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande
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Justificativa: A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, referente ao Sistema

Nacional de Unidades de Conservação, prevê que o Plano de Manejo de uma unidade

de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua

criação. A Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado pelo Decreto

Municipal nº 17.357 de 17 de junho de 2011, ainda não possui Plano de Manejo e dele

carece para que se inicie o processo de sua efetiva implementação e para estabelecer

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. O valor

solicitado se refere à contratação de consultoria e serviços de campo para a

elaboração do referido plano.

Valor estimado: R$ 240.000,00

Valor estimado: R$ 270.345,38

Obs: Valor aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB,

realizada em 18 de dezembro de 2015.

Ação 26. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Campo Grande
Justificativa: A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, referente ao Sistema

Nacional de Unidades de Conservação, prevê que o Plano de Manejo de uma unidade

de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua

criação. O Parque Natural Municipal do Campo Grande, criado pelo Decreto

Municipal nº 17.356 de 17 de junho de 2011, ainda não possui Plano de Manejo e dele

carece para que se inicie o processo de sua efetiva implementação e para estabelecer

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais,

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. O valor

solicitado se refere à contratação de consultoria e serviços de campo para a

elaboração do referido plano.

Valor estimado: R$240.000,00

Valor estimado: R$382.633,00

Obs: Valor aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB,

realizada em 22 de Julho 2015.
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Ação 27. Manutenção do aceiro da ARIE Mata de Santa Genebra
Justificativa: A manutenção do aceiro da Área de Relevante Interesse Ecológio

Mata de Santa Genebra é necessária para a prevenção e combate de incêndios

florestais, e deve ser feita com periodocidade mínima anual.

Valor estimado: R$45.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 9 de dezembro de 2015.

Ação 28. Estruturação, reforma e reengenharia do prédio do Centro de Controle
de Zoonoses, futura sede do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal.
Justificativa: Apoiar a política municipal de bem estar animal de Campinas, com a

realização de atendimentos médico veterinários aos animais doados; castração de

animais a serem doados; atendimento aos animais vitimados por ações antrópicas no

município; doação de animais domésticos e recolhimento de animais vítimas de maus

tratos.

Valor estimado: R$240.000,00

Valor estimado: R$ 287.547,04

Obs.: Valor alterado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB,

realizada em 23 de setembro de 2015.

Ação 29. Plano Municipal da Mata Atlântica

Justificativa: A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06), em seu art. 36, institui o

Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica destinado ao financiamento de

projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica. Para acessar esse fundo, o

município deve possuir o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata

Atlântica (PMMA), que consiste em um estudo do território, determinando as áreas e

as ações prioritárias para a conservação e a recuperação da vegetação nativa e sua

biodiversidade. O Plano será realizado em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica.

O valor aqui estimado refere-se a apoio à equipe interna da SVDS e será destinado
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para realização de eventos, produção de material de divulgação e demais contratações

de serviços de terceiros, quando necessário.

Valor estimado: R$ 100.000,00

Obs: Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 18 de dezembro de 2015.

Ação 30. Análise dos espaços verdes por meio de geoprocessamento
Justificativa: O plano de trabalho pretende estabelecer parceria a fim de gerar

informações para diagnosticar a presença da vegetação nos espaços verdes do

município de Campinas, em especial sobre as Áreas de Preservação Permanente –

APP (em áreas públicas e privadas) e a arborização urbana.

Como produtos, o método a ser desenvolvido e aplicado no município de Campinas

deverá (i) gerar protocolos para a qualificação das árvores do município em

cumprimento da Lei de Arborização Urbana (Lei Municipal nº 11.571/2003); (ii)

desenvolver um sistema de monitoramento e controle ambiental dos espaços verdes e

sua disponibilização em WebGis; (iii) gerar dados a partir do levantamento da

cobertura vegetal para o Plano Municipal do Verde e o cumprimento da legislação

ambiental vigente e (iv) possibilitar o treinamento e qualificação da equipe da SVDS,

especialmente a fiscalização (transferência de tecnologia).

Para viabilizar essa parceria, as ações, o plano de trabalho e o cronograma dos

produtos mencionados deverão ser aprovados pelo Grupo de Banco de Dados e

Geoprocessamento, uma vez que o trabalho envolve as diversas áreas da SVDS, quais

sejam:

- Planejamento e Educação Ambiental, por produzir e sistematizar dados importantes

para a elaboração de políticas públicas municipais bem como a sua internalização nos

programas de educação ambiental;

- Áreas Verdes, eis que os elementos serão de significativa importância para a

confecção do Plano do Verde, bem como direcionamento qualificado pelo Banco de

Áreas Verdes dos plantios advindos de compensação ambiental;
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- Fiscalização, uma vez que o produto permitirá um controle ambiental qualificado

dos espaços verdes do município;

- Licenciamento Ambiental, por incorporar elementos de decisão nos processos de

elaboração de pareceres técnicos ambientais para o licenciamento de obras com

intervenção em áreas verdes.

Dessa forma, a capilaridade da ação demonstrada acima está relacionada com as

seguintes diretrizes do PROAMB: I - recuperação, manutenção e preservação do meio

ambiente; II - preservação dos recursos biológicos e ecossistemas; III - pesquisa e

desenvolvimento tecnológico; IV - Educação Ambiental; e V - Auditoria e Controle do

Meio Ambiente.

O prazo de duração da avença não deve ser superior a 3 anos.

Valor estimado: R$1.200.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 18 de dezembro de 2015.

5.6 Caso Mansões Santo Antônio

Ação 31. Investigação Ambiental Detalhada Complementar e elaboração de
Plano de Intervenção

Justificativa: A Investigação Ambiental Detalhada deve indicar quais medidas

deverão ser adotadas para remediação da área, resguardando sempre os possíveis

receptores de risco identificados no entorno da área. A etapa de investigação

detalhada é, portanto, a primeira no processo de recuperação de áreas contaminadas,

sendo de fundamental importância para subsidiar a execução das etapas seguintes, de

avaliação de risco e definição da remediação. As técnicas de remediação a serem

empregadas deverão ser previamente discutidas e aprovadas pelo órgão ambiental,

considerando as metas de remediação estabelecidas e prazos para execução.
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Valor estimado: R$ 1.000.000,00

Valor estimado: R$ 2.000.000,00

Valor estimado: R$ 3.000.000,00

Obs.: Valor alterado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB em 23

de fevereiro de 2015 e em 22 de julho 2016.

5.7 Gestão de Projetos

Ação 32. Contratação de gestora de projetos
Justificativa: Para elaboração dos projetos básicos necessários à execução das ações

previstas nesse plano, para a captação de recursos financeiros junto a fundos públicos

(FEHIDRO, FNMA, FUNDO CLIMA, entre outros) e posterior acompanhamento,

deverá ser contratada uma equipe de consultoria especializada com equipe

multidisciplinar, que trabalhará em interface constante com a equipe técnica da

SVDS.

Valor estimado: R$ 500.000,00

Obs: Ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do

PROAMB, realizada em 14 de outubro de 2014.

TABELA DE INVESTIMENTOS

5.1 Estruturação do órgão ambiental municipal Valor R$

1 Aquisição de máquina fotográfica digital 1.600,00

2 Aquisição de palm tops, sistema e impressora 30.000,00

3 Aquisição de tablets 5.500,00

4 Aquisição de Medidor Multiparâmetro 12.000,00

5

Aquisição de notebooks, projetores multimídia, telas de
projeção e
lâmpadas de reposição e impressoras A3 15.800,00
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6 Aquisição de livros 800,00

7 Aquisição de materiais e EPI para vistoria 4.900,00

8
Infraestrutura básica de equipamentos, softwares e
hardwares da SVDS 185.000,00

9 Curso de capacitação aos técnicos da SVDS 30.000,00

10 Aquisição de veículos para a fiscalização ambiental da SVDS 133.090,00
5.2 Fortalecimento dos conselhos municipais ambientais
vinculados à SVDS

11 Apoio ao COMDEMA 100.000,00

12 Apoio ao CONGEAPA 30.000,00

13 Reforma da Sede do CONGEAPA 30.000,00

5.3 Execução de projetos pioneiros no município

14 Concurso da Casa da Sustentabilidade 222.000,00

15
Contratação de Projeto Executivo de Captação de Energia
Solar no Paço Municipal 120.000,00

16
Execução do Projeto Executivo de Captação de Energia Solar
no Paço Municipal 1.300.000,00

17

Contratação da Elaboração dos Projetos Executivos de 100
km de ciclovias
previstas no Plano Cicloviário (readequada SMSP e EMDEC) 700.000,00

18 Elaboração de projeto executivo de Passagem de Fauna 300.000,00

19 Sustentabilidade no Hospital Municipal Mário Gatti 335.000,00

5.4 Meio Ambiente e Cidadania

20 Eventos do Calendário Ambiental 2013 100.000,00

21 Programa de Educomunicação Sociambiental 350.000,00

22 Rodas ambientais com a comunidade 300.000,00

23 III Seminário Metropolitano do Meio Ambiente da RMC 80.000,00

5.5 Gestão dos recursos naturais - fauna e flora

24 Plano de Manejo do Parque Natural Municipal dos Jatobás 270.345,38

25
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Campo
Grande 382.633,05
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26
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Campo
Grande 270.345,38

27 Manutenção do aceiro da ARIE Mata de Santa Genebra 45.000,00

28

Estruturação, reforma e reengenharia do prédio do Centro de
Controle de Zoonoses, futura sede do Departamento de
Proteção e Bem Estar Animal 287.547,04

29 Plano Municipal da Mata Atlântica 50.000,00

30 Análise dos espaços verdes por meio de geoprocessamento 1.200.000,00

5.6 Caso Mansões Santo Antônio

31
Investigação Ambiental Detalhada Complementar e
elaboração de Plano de Intervenção 3.235.639,57

5.7 Gestão de Projetos

32 Contratação de gestora de projetos 500.000,00

Total dos investimentos 9.518.709,66

Total de receitas até setembro/2013 9.864.888,95

6. CONCLUSÃO

Após aprovação pelo Conselho Diretor, este Plano de Trabalho adquirirá 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 especifica. Ao fim do exercício prestar-se-á conta sobre a execução

das ações do Plano ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, nos

termos da legislação em vigor.

Campinas, 19 de dezembro de 2013.
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