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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.

A referida lei determina que o PROAMB será administrado por um Conselho Diretor que tem entre suas

competências a decisão quanto à aplicação dos recursos. Portanto, o presente Plano de Trabalho foi objeto de

avaliação do conselho, convocado em reunião extraordinária para esse fim a 27 de fevereiro de 2014. A

publicação deste Plano de Trabalho no Diário Oficial do Município assinala a sua aprovação pelo Conselho

Diretor.

Apesar de seus quase 15 anos de existência, o ano de 2013 marcou a primeira vez que os recursos do

PROAMB foram aplicados. À elaboração do Plano de Trabalho, seguiram-se medidas legais e administrativas

tomadas a fim de destravar o fundo. A última versão do Plano de Trabalho de 2013, a ser publicada em breve,

contém alterações nas ações referentes ao Caso Mansões Santo Antônio, aprovadas em reunião ordinária do

Conselho Diretor, em 11 de fevereiro de 2014. Esta última versão define as ações a serem executadas nos

exercícios subsequentes, conforme permitido pela legislação em vigor.

O ano de 2014 sinaliza, portanto, para avanços na aplicação dos recursos determinados pelo Plano de

Trabalho de 2013 e pelo Plano de Trabalho 2014, objeto do presente documento.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

2

2. RELEVÂNCIA DO PROAMB

O PROAMB se constitui como 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.

Especificamente, em seu Artigo 13, a Lei Municipal nº 9.811, de 23/07/1998 determina as áreas passíveis

de financiamento:

Artigo 13 - 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.
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3. BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013

A tabela abaixo apresenta as receitas e despesas do PROAMB para o exercício de 2013.

RECEITAS DESPESAS

RECURSOS PRÓPRIOS

598.097,85

FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

758.270,19

COMPENSAÇÃO PRODUÇÃO MINERAL 201.331,09

COMPENSAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS 6.890,30

ROYALTIES PETRO.COTA MUNICIPAL 1.055.549,13

T O T A L

2.620.138,56

EVENTO 2ª CONF. MUNICIPAL

MEIO AMBIENTE (NE 12426, 10003,

09452, 09453, 09454/2013 ) 51.841,01

TARIFA BANCÁRIA (NE 16976/2013 12,00

T O T A L

51.853,01

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DISPONÍVEL

SALDO CONTA-CORRENTE

0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.812.358,76

RENDIMENTO DA APLIC.FINANC. 672.448,89

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

DISPONÍVEL

CONTA-CORRENTE

0,00

APLIC.FINANCEIRA 3.585.604,77

VINCULADO À ORDEM
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TOTAL DO DISPONÍVEL

8.484.807,65

DO FUNDO

7.467.488,43

TOTAL DO DISPONÍVEL

11.053.093,20

T O T A L G E R A L 11.104.946,21 T O T A L G E R A L 11.104.946,21
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Considerando os valores acima apresentados, a previsão de arrecadação para o ano de 2014, da ordem de

R$3.000.000,00, e o Plano de Trabalho de 2013, com investimentos previstos da ordem de R$7.746.690,00, temos

a seguinte disponibilidade de recursos para o presente Plano de Trabalho:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROAMB R$ 11.104.946,21

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 2014 + R$ 3.000.000,00

TOTAL R$ 14.104.946,21

Plano de Trabalho 2013 (D.O.M 26/12/2013) - R$ 7.746.690,00

Disponível para 2014 R$ 6.358.256,21

Plano de Trabalho 2014 proposto R$ 6.340.000,00

(Saldo + R$ 18.256,21)
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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.

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 destaque ao

recém-criado Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal; ações de gestão e preservação dos recursos

naturais (fauna e flora) do município; a execução de projetos pioneiros no município, como o Censo da

Economia Verde; a sensibilização da população por meio de eventos e programas de Educação Ambiental e o

fortalecimento dos conselhos municipais vinculados à SVDS.

Cabe ressaltar que todas as ações aqui expostas enquadram-se nas categorias de investimento

previstas pela lei que criou o Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente – PROAMB.
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5. AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO 2014

5.1 Estruturação do órgão ambiental municipal

Ação 01. Serviço de alojamento de cães e gatos

Justificativa: As instalações do antigo prédio do CCZ necessitarão de reformas e será
necessário alojar os animais que lá estão durante a intervenção no prédio. O espaço no
prédio do DPBA (antigo CCZ), mesmo após as intervenções, será finito, necessitando de um
apoio operacional para o alojamento de animais, até sua doação. Necessidade de se retirar
do espaço animais sadios, devido ao manejo de biossegurança.

Valor estimado: R$ 125.000,00
Valor estimado: R$ 216.000,00 – Aprovado em reunião PROAMB dia 20/07/2016 – DOM
22/09/16

Valor estimado: 248.000,00 - Aprovado em reunião PROAMB dia 12/09/2016 – DOM

27/01/17.
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5.2 Gestão dos recursos naturais - fauna e flora

Ação 02. Serviço de castração de machos e fêmeas de cães e gatos

Justificativa: Exercer o controle da população de cães e gatos errantes; hoje por volta de
15.000 animais se encontram em condição de semidomiciliamento. Diminuir o abandono de
animais domésticos em parque e outras áreas públicas.

Valor estimado: R$ 400.000,00
Valor estimado: R$ 405.728,00

Valor aprovado: R$ 1.161.000,00
Obs: valor aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada

em 22 de julho de 2015.

Ação 03. Elaboração, operação e gerenciamento de um sistema de informação para cadastramento de animais domésticos
Elaboração de Banco de Dados da Fauna de Animais Selvagens da Região de Campinas e da microbiota associada a esta

Justificativa: Necessidade do cadastramento da população de animais domésticos do
município de forma a ser possível a criação e gestão de políticas públicas. Melhor
entendimento da dinâmica populacional destes animais no sentido de se criar políticas
públicas. Necessidade em se relacionar animal a proprietário, viabilizando a prevenção do
abandono dos animais. Criar políticas de medicina veterinária preventiva.
Uma das atribuições do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal é o de recuperar
animais selvagens e recolocá-los em vida livre e, um dos problemas encontrados nestes
casos é o de introduzir juntamente com estes patógenos circulantes no cativeiro (local onde
o animal esteve durante a sua convalescênça). Assim sendo, é de fundamental importância
conhecer os microrganismos que circulam juntamente com os animais selvagens nas áreas
de soltura. Outro aspecto a ser considerado é que a maioria das doenças emergentes dos
últimos 10 anos tiveram sua origem a partir de animais selvagens e, portanto, um sistema de
informação informatizado é de extrema importância para registrar tais microrganismos
potencialmente patogênicos para animais, homem e para a conservação das espécies.

Valor estimado: R$ 150.000,00
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Obs.: ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 09 de dezembro de

2014.

Ação 04. Aquisição de microchips, aplicadores e leitoras de microchips.

Justificativa: Possibilitar a identificação definitiva dos animais, viabilizando a sua inserção
no sistema de cadastramento, objetivando abranger pelo menos 25% da população de cães e
gatos estimada.

Valor estimado: R$ 100.000,00
Valor estimado: R$ 206.000,00
Obs: valor aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 23 de fevereiro de

2015.

Ação 05. Montagem de sistema móvel de doação de animais domésticos

Justificativa: Necessidade em se doar animais que estão sob a guarda do município,
sistematizando o procedimento de forma a entregar animais cadastrados e castrados.
Diminuir os gastos do município com a manutenção de animais domésticos. O sistema móvel
se dará pela aquisição de infraestrutura a ser utilizada para apoio em eventos de doação de
animais.

Valor estimado: R$ 60.000,00

Ação 06. Serviço de recuperação, soltura e manutenção de animais selvagens vítimas de ações antrópicas.

Justificativa: Necessidade de atender àqueles animais vítimas de ações antrópicas e que
necessitam de atenção médico veterinária, para os quais o Departamento não terá condições
imediatas de atender. Necessidade em se manter aqueles animais que não oferecem
condições de soltura, o que oneraria o município em termos de custos e espaço. Necessidade
em se realizar um levantamento sistemático de áreas de soltura. Mitigar o impacto humano
nas populações de animais selvagens do município de Campinas.

Valor estimado: R$ 125.000,00
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Ação 07. Programa de Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares

Justificativa: Campinas possui 2.498 nascentes e 12.134 ha de área ciliar, sendo que a área
de maior densidade hídrica se encontra na APA de Campinas, formando um representativo
manancial para o município de Campinas. Por meio de uma análise preliminar feita por
geoprocessamento constatou-se que 2.075 nascentes e 8.726 ha de área ciliar apresentam
algum grau de degradação, demonstrando a urgência em se realizar ações de recuperação. A
presente proposta pretende expandir a metodologia de diagnóstico e classificação utilizada,
em 2012, no levantamento das nascentes da microbacia do Alto Ribeirão das Cabras para
todas as outras microbacias do município; verificar a qualidade das áreas ciliares dessas
microbacias; estabelecer a melhor estratégia para a recuperação, uma vez que a maioria
dessas áreas é particular; implementar um piloto desse projeto em uma bacia definida como
prioritária; executar um projeto de recuperação de uma nascente modelo, incorporando
técnicas agroflorestais, o que servirá de piloto para a implantação do sistema em demais
propriedades da APA. Como resultados desse programa, pretende-se obter, além da
recuperação da área piloto, subsídios para a elaboração dos Planos Municipais do Verde, de
Recursos Hídricos e da Mata Atlântica; fomentar o interesse dos produtores rurais na
proteção dos recursos hídricos; promover o aumento da biodiversidade na APP direcionada
por técnicas agroecológicas, entre outros.

Valor estimado: R$ 800.000,00

Ação 08. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas

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 de Campinas, criada pela Lei Municipal nº 10.850 de 07 de junho de 2001,
ainda não possui Plano de Manejo. A Lei de criação dessa UC estabelece um zoneamento e
determina diretrizes que, no entanto, necessitam de revisão. Assim, são necessários estudos
para definição desses e de outros questionamentos constantemente levantados pelo
Conselho Gestor 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
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campo para a elaboração do referido plano.

Valor estimado: R$ 900.000,00

Ação 09. Ações de Manejo e Recuperação Florestal na ARIE Mata de Santa Genebra em áreas impactadas

Justificativa: No dia 14 de janeiro de 2014, ocorreu uma forte tempestade que atingiu a ARIE
MSG e suas imediações e ocasionou a queda de diversas árvores no interior da unidade de
conservação. Com a degradação gerada pela tempestade, houve aumento significativo do
tamanho das áreas que necessitam de manejo. A Atividade de Manejo Florestal objetiva a
contratação de mão de obra operacional qualificada, temporariamente, para auxiliar no
projeto de restauração florestal e manejo de áreas degradadas no interior da ARIE MSG, a
ser coordenado pela Fundação José Pedro de Oliveira. A atividade envolverá manejo de
espécies-problema (liana, capim e bambu), plantio, revolvimento de solo e corte de
biomassa excedente das árvores caídas.

Valor estimado: R$ 300.000,00
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5.3 Meio Ambiente e Cidadania

Ação 10. Ações de Educação Ambiental

Justificativa: Tendo em vista a elaboração da Política e o Plano Municipal de Educação
Ambiental, com previsão de conclusão ainda em 2014, a presente proposta tem por objetivo
incrementar as ações já existentes no Setor de Educação Ambiental e materializar as demais
ações a serem propostas pelo referido Plano. O valor solicitado se refere a aquisição de
materiais e equipamentos didáticos e de consumo, materiais de divulgação e demais
despesas necessárias à consecução das ações.

Valor estimado: R$ 120.000,00

Valor estimado: R$ 354.856,20

Obs.: Valor alterado em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 22 de julho de 2015.

Ação 11. Eventos do Calendário Ambiental

Justificativa: Valor utilizado para viabilização dos eventos ambientais que serão realizados
pela SVDS, incluindo encontros regionais, Semana do Meio Ambiente, Virada Ambiental,
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$ 400.000,00
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5.4 Execução de projetos pioneiros no município

Ação 12. Projetos funcionais/executivos de trechos prioritários de Parques Lineares

Justificativa: A legislação municipal, desde o Plano Diretor de 1996 até o Plano Local de
Gestão da Macrozona 5 de 2012, prevê a implementação e a consolidação de cerca de duas
dezenas de parques lineares no município. Tais parques carecem, no entanto, de maior
especificação de seus elementos constituintes. Dessa forma, a elaboração dos projetos
funcionais/executivos permitirá, em um primeiro momento, a definição das diretrizes
ambientais nos locais de sua implementação e, em um segundo momento, a execução de
trechos definidos prioritários por meio de compensações ambientais ou por outras
estratégias de financiamento.

Valor estimado: R$ 900.000,00

Ação 13. Censo da Economia Verde

Justificativa: Em cumprimento à Lei Municipal nº14.477/12, que dispõe sobre a criação do
Censo da Economia Verde, e seu respectivo Decreto Regulamentador, o valor estimado
refere-se ao serviço para execução da busca ativa das categorias previstas no referido
Decreto.

Valor estimado: R$ 500.000,00

Ação 14. Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Campinas e da Região Metropolitana de Campinas

Justificativa: O aumento acelerado na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera
devido às atividades antrópicas vem contribuindo para a ocorrência de mudanças climáticas.
O Brasil, como signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do
Clima e país não integrante do Anexo I, bem como o Estado de São Paulo, por meio da
Política Estadual de Mudanças Climáticas, têm obrigação de reportar periodicamente suas
emissões e já definiram metas de emissões de GEE até 2020. De forma a identificar e
monitorar a participação da Região Metropolitana de Campinas neste e em futuros cenários
das emissões de GEE, faz-se imprescindível a construção de seu primeiro inventário de
emissões dos gases de efeito estufa, tendo como objetivo realizar o levantamento das fontes
e sumidouros e reportar as emissões e remoções dos GEE resultantes das atividades
humanas. A partir dos resultados do inventário será possível criar uma linha de base e
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acompanhar a evolução das emissões de GEE ao longo dos anos, monitorando suas
principais fontes e identificando as possíveis reduções nas emissões, auxiliando na
formulação de políticas públicas.

Valor estimado: R$ 1.200.000,00

5.5 Fortalecimento dos conselhos municipais ambientais vinculados à SVDS

Ação 15. 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, Meio Ambiente e 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$150.000,00

Obs.: ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 23 de setembro de

2015.

Ação 16. 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

Obs.: ação cancelada em reunião ordinária do Conselho Diretor do PROAMB, realizada em 23 de setembro de

2015.

5.6 Gastos de Custeio

Ação 17. Autonomia do Secretário

Justificativa: Conforme previsto pela legislação, reserva-se esse valor para despesas de
custeio com autonomia decisória do Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável.

Valor estimado: R$ 80.000,00 (R$8.000,00/mês – a partir de março/2014)
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6. TABELA DE INVESTIMENTOS

5.1 Estruturação do órgão ambiental municipal

01
Serviço de alojamento de cães e gatos existentes nas atuais instalações do Centro de Controle
de Zoonoses do município de Campinas. R$125.000,00

5.2 Gestão dos recursos naturais - fauna e flora

02 Serviço de castração de machos e fêmeas de cães e gatos. R$405.728,00

03
Elaboração de Banco de Dados da Fauna de Animais Selvagens da Região de Campinas e da
microbiota associada a esta R$150.000,00

04 Aquisição de microchips, aplicadores e leitoras de microchips. R$100.000,00

05 Montagem de um sistema móvel de doação de animais domésticos R$60.000,00

06
Serviço de recuperação, soltura e manutenção de animais selvagens vítimas de ações
antrópicas. R$125.000,00

07 Programa de Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares R$800.000,00

08 Plano de Manejo APA Campinas R$900.000,00

09
Ações de Manejo e Recuperação Florestal na ARIE Mata de Santa Genebra em áreas
impactadas R$300.000,00

5.3 Meio Ambiente e Cidadania

10 Ações de Educação Ambiental R$354.856,20

11 Eventos do Calendário Ambiental R$400.000,00

5.4 Execução de projetos pioneiros no município

12 Projetos funcionais/executivos de trechos prioritários de Parques Lineares R$900.000,00

13 Censo da Economia Verde R$500.000,00

14
Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Campinas e da Região Metropolitana de
Campinas R$1.200.000,00

5.5 Fortalecimento dos conselhos municipais ambientais vinculados à SVDS

15 Apoio ao COMDEMA R$150.000,00

16 Apoio ao CONGEAPA R$30.000,00

5.6 Gastos de Custeio

17 Autonomia do Secretário (Gastos de custeio) R$80.000,00
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Total dos investimentos R$ 6.400.584,20

7. 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, como já ocorreu na 142ª Reunião Ordinária do referido conselho

de 12 de dezembro de 2013, em relação ao exercício de 2013, nos termos da legislação em vigor.

Campinas, 07 de março de 2014.

ROGÉRIO MENEZES

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Presidente do Conselho Diretor do PROAMB


