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1. INTRODUÇÃO

Iniciamos o ano de 2016 com mais um ciclo de aprovação de propostas de

financiamento ao Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente -

PROAMB.

Este ano aplicamos critérios mais rigorosos para a apresentação e avaliação das

propostas de financiamento e a própria elaboração do Plano de Aplicação de Recursos do

Fundo passou a ser mais precisa. Essas alterações foram fruto da aprovação de 3 normativos

elaborados ao longo do segundo semestre de 2015 e aprovados pelo Conselho Diretor do

PROAMB no início de 2016: o Decreto nº 19.110 de 18 de abril de 2016 e as Resoluções

PROAMB nº 01 e nº 02, de 27 de janeiro de 2016.

As ações que compõe este Plano de Trabalho são, dessa forma, ações bem mais

“maduras” do que as aprovadas em anos anteriores: possuem o escopo mais bem definido, o

Termo de Referência de todas já se encontra pronto e revisado, foi feita a pesquisa de

mercado com a obtenção de no mínimo 3 orçamentos e eventuais condicionantes

específicos necessários para a contratação já foram superados (com exceção do próprio

processo licitatório), de forma que se espera que haja uma maior eficiência na execução

financeira desse Plano de Trabalho. Além disso, para cada ação proposta foi realizada uma

análise de viabilidade, para se identificar os prós e contras de cada uma dessas Ações e

constatar, no final das contas, se vale a pena financiar a Ação ou não.

Outra novidade decorrente das aprovações dos normativos acima elencados foi

separar as fontes de recursos do PROAMB para fins de elaboração do Plano de Aplicação, já

que nem todas as Ações enquadradas na legislação do Fundo se enquadram na legislação

que originou o repasse do recurso (ex. ações de educação ambiental na Lei dos Royalties do

Petróleo).

A seguir apresentamos, portanto, o Plano de Aplicação 2016 e a relação das Ações

Financiadas.
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2. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Outro aperfeiçoamento obtido com a Resolução PROAMB nº 02 foi o de definir

critérios de priorização dos projetos, principalmente nos casos de ter mais projetos (ou seja,

mais necessidades de financiamento) do que recursos disponíveis. Dessa forma, a partir das

novas ações elegíveis ao financiamento (Ações Financiáveis), os referidos critérios foram

aplicados, com os resultados abaixo:

A partir da definição de quais ações estariam aptas ao financiamento e com os

resultados acima da aplicação dos critérios de priorização, foi elaborada a tabela abaixo que

representa o próprio Plano de Aplicação de Recursos para 2016:
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Plano de Aplicação de Recursos do PROAMB para 2016

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
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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 foi despriorizada, tendo todas elas entrado no Plano de Trabalho deste ano.

A próxima Seção apresenta cada uma dessas novas Ações Financiadas.
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3. AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO 2016

Em 1o de abril deste ano, eu reunião extraordinária do Conselho Diretor do PROAMB,

foi aprovado o financiamento de 12 novas ações, totalizando R$ 4,3 milhões. Desse total, 52%

foram para ações e projetos na área de proteção e bem-estar animal e outros 42% para

educação ambiental.

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

anteriores, como mudanças climáticas, áreas contaminadas e unidades de conservação. É

esperado que ano que vem, com a conclusão ainda em 2016 dos Plano Municipal do Verde,

do Plano Municipal de Recursos Hídricos e do Plano Municipal de Educação Ambiental, esses

outros temas tenham participação majoritária na destinação dos recursos do PROAMB.

Contratação de serviço de castração cirúrgica móvel de cães e gatos (P28)

Descrição: O financiado pleiteado é para a continuação do serviço de castração cirúrgica
móvel de cães e gatos. Como parte do Programa de Controle Populacional de Caninos e
Felinos, esse serviço envolve a castração cirúrgica destes em unidades móveis que
percorrem diversas regiões do município, permanecendo nestas até que uma parte
considerável dos animais tenha sido castrada.

Objetivo e Justificativa: O objetivo deste Projeto é o de manter pelo menos 80% da
população de cães e gatos castradas no município, evitando-se um excedente populacional
de animais que normalmente é solto nas ruas. No momento da castração, para que a ação
seja mais efetiva, os cães e gatos são ainda microchipados, cadastrados no Sistema
Arquimedes 1, recebem o Guia da Guarda Responsável com Carteira de Vacinação,
medicamentos para o pós-operatório e os donos orientações sobre os cuidados para com
seus animais.
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 castrados. Desta feita, a inserção e
manutenção de programas coletivos de esterilização como parte de uma política pública
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envolvendo cães e gatos no município se faz necessária, eticamente e economicamente
justificável uma vez que os custos gerados pelos animais abandonados seria muito maior
para municipalidade (Saúde Pública, atropelamentos, resgate, atenção medico veterinária,
etc).

Valor aprovado: R$ 1.164.000,00

Aquisição de vacina polivalente para os cães que passarem pelo procedimento
de castração, aqueles doados pelo DPBEA ou sobre a guarda deste (P30)

Descrição: Este Projeto permeia outros Programas (como o de Doação de Animais) e
envolve a aquisição de imunobiológicos para serem aplicados nos animais que forem
castrados, doados ou estejam sobre a guarda da municipalidade.

Objetivo e Justificativa: Manter a população de cães castrados e doados imunizada para as
entidades mórbidas de maior prevalência e que provocam alta letalidade nestes animais.
Em estudos anteriores observamos que existe uma tendência dos animais castrados, em
determinadas situações morrerem de doenças comuns a espécie, como a 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 castrados.

Valor aprovado: 120.770,00

Contratação de serviço de radiologia e ultrassonografia para cães e gatos (P31)

Descrição: Contratação de serviço de diagnóstico radiológico e ultrassonográfico para os
animais atendidos pelo DPBEA, a ser realizado em centro de diagnóstico especializado em
cães e gatos.

Objetivo e Justificativa: Apoiar diagnóstico aos casos de traumatismos envolvendo cães e
gatos atropelados ou doentes em vias públicas atendidos pelo DPBEA.
Normalmente nos casos de animais atropelados o diagnóstico radiológico e/ou
ultrassonográfico é imprescindível para a condução exitosa do tratamento. Neste caso a
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aquisição de equipamentos de radiologia e/ou ultrassonografia representaria um ônus
muito maior para municipalidade do que a compra do serviço. A título de exemplo, temos
um aparelho de RX no Departamento, porém para fazê-lo funcionar é necessário uma sala
baritada, portas e janelas com chumbo, elaboração de plano de radioproteção e
levantamento radiométrico, técnicos em radioproteção para operarem o equipamento, com
dosadores e recebendo periculosidade, além de um médico-veterinário radiologista para
avaliar as radiografias.

Valor aprovado: R$ 31.000,00

Contratação de serviço de remoção e atendimento médico-veterinário de
urgência (SAMU Animal) - P32

Descrição: Este Projeto envolve a contratação de viatura adaptada a remoção de pequenos
animais politraumatizados, com motorista 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), o que aumentam os custos de
recuperação do mesmo para a municipalidade.
São pelo menos 3 ocorrências 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. A
manutenção de um plantão dentro do serviço público para o atendimento a este tipo de
demanda é muito mais caro do que a contratação de um serviço especializado para tanto e
não tem a mesma qualidade uma vez que os funcionários não tem treinamento específico
para tanto.

Valor aprovado: R$ 360.000,00

Contratação de serviço de cirurgia de tecidos moles e duros (ortopédicas) - P33

Descrição: Contratação por 1 ano de serviço de cirurgias de tecidos moles e ortopédicas a
serem realizadas pela contratada no Centro Cirúrgico do DPBEA.

Objetivo e Justificativa: Realizar correções e intervenções cirúrgicas naqueles animais
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politraumatizados atropelados em vias e logradouros públicos do município.
Na grande maioria dos casos de animais vítimas de atropelamentos é necessária a
intervenção cirúrgica, principalmente aquelas realizadas em tecidos duros (ossos, cirurgias
ortopédicas) que demandam médico-veterinário especializado, ferramentas, aparelhagem e
materiais específicos (placas, parafusos, pinos intramedulares, dentre outros). Este serviço,
se fosse realizado pela municipalidade, ficaria muito mais caro, uma vez que existe uma
infinidade de materiais ortopédicos de diferentes tamanhos e especificações que deveriam
estar em estoque no DPBEA e ainda o risco de faltar algum item.

Valor aprovado: R$ 240.000,00

Aquisição de um analisador hematológico e de um bioquímico e seus respectivos
reagentes (P34)

Descrição: Compra de 1 equipamento automatizado para realização de hemogramas, 1
equipamento de análise bioquímica do sangue e uma centrífuga (inclui suprimentos).

Objetivo e Justificativa: Aquisição de equipamento automatizado para a realização de
hemogramas e exame bioquímico do sangue dos animais em quarentena e sobre a guarda do
DPBEA, ou mesmo daqueles que se tem dúvidas obre a condição para ser castrado.
Os exames de hemograma e bioquímico de sangue são de uso corriqueiro na clínica médico
veterinária e portanto importantes para se precisar os diagnósticos e direcionar os
tratamentos dos animais sobre a guarda da municipalidade. Neste caso em particular,
compensa a compra e a operação dos equipamentos pelo DPBEA, uma vez que dispomos de
laboratório e de funcionário para operacionalizar tais equipamentos.

Valor aprovado: R$ 55.418,67

Projeto de contratação de caminhão com motorista e ajudantes para captura de
grandes animais no município (P35)

Descrição: Observa-se a ocorrência no município de muitos casos de cavalos, vacas, porcos,
dentre outros, soltos, ou mesmo atropelados em vias e logradouros públicos, o que exige
uma ação da municipalidade no sentido de socorrê-los, e para tanto é necessária a
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contratação de caminhão adaptado ao transporte de grandes animais, além do motorista
para sua condução e de ajudantes para captura e embarque dos referidos animais.

Objetivo e Justificativa: Evitar que o animal fique em sofrimento ou não em vias e
logradouros públicos do município e diminuir a população urbana destes animais, uma vez
que ele só poderá ser liberado quando seu proprietário comprovar posse de propriedade
rural. O município já vem realizando esta atividade a algum tempo e as ocorrências vem
diminuindo paulatinamente.

Valor aprovado: R$ 218.400,00

Valor aprovado: R$ 285.900,00 Valor alterado conforme reunião ordinária do Proamb do dia

29 de março de 2017.

Contratação de Transporte 2016 (P36)

Descrição: Tal Ação objetiva contratar uma Ata de Registro de Preços de 369 viagens de
ônibus (com capacidade mínima de 44 passageiros) para tornar possível o atingimento das
metas dos programas de Educomunicação Ambiental e Conscientização Ambiental da SVDS.

Objetivo e Justificativa: Essas viagens irão tornar possível a participação de crianças,
jovens e adultos nas atividades de educação ambiental. Além disso, fornecerão suporte à
realização da Semana do Meio Ambiente. Para o cumprimento de alguns dos encontros de
educação ambiental descritos nos programas supracitados, faz-se necessária a utilização de
transporte de grande capacidade, neste caso, ônibus para até 44 passageiros.
Devido ao fato de que, anualmente, a CPEA/SVDS necessita desenvolver atividades de cunho
educativo, seja ela de educação formal, informal ou não formal, os programas e projetos que
estimulem a conscientização da população em prol do meio ambiente são relevantes para
que se pratique educação ambiental.
Porém, muitas vezes, não é possível desenvolver as atividades em vários locais diferentes,
aparecendo, assim, a necessidade de deslocar as pessoas para onde as atividades de
educação ambiental estão sendo realizadas.
Devido ao fato de muitos desses munícipes não terem condições financeiras de arcar com os
custos dessas locomoções, o poder público municipal pode se propor a subsidiar a
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contratação de meios que tornem possível o deslocamento desses munícipes para os locais
onde as atividades educativas-ambientais estão sendo realizadas.

Valor aprovado: R$ 430.377,00

Contratação de Teatro Itinerante (P37)

Descrição: Proposta para contratação de espetáculo teatral, de cunho ambiental, realizada
em unidade móvel (p.ex. em um caminhão), de forma a realizar apresentações durante a
SEMEIA 2016.
Serão contratadas, no mínimo, 10 apresentações teatrais itinerantes sob temática ambiental
para atuar como ferramenta de educomunicação visando o fortalecimento e o atingimento
de algumas das metas do programa de Educomunicação Ambiental e Conscientização
ambiental relativos à Coordenadoria Setorial de Projetos e Educação Ambiental.
Os espetáculos teatrais deverão ser de temática ambiental, utilizar de elementos lúdicos e
ser realizado sobre veículo automotor que permita o seu deslocamento para diversas partes
do município de Campinas.

Objetivo e Justificativa: Estes espetáculos teatrais irão tornar possível a apreensão e
fixação de aprendizagem ambiental de crianças, jovens e adultos nas atividades de educação
ambiental. Além disso, fornecerão suporte à realização da SEMEIA 2016.
Devido ao fato de que, anualmente, a Secretaria necessita desenvolver atividades de cunho
educativo, seja ela de educação formal, informal ou não formal, os programas e projetos que
estimulem a conscientização da população em prol do meio ambiente são relevantes para
que se pratique educação ambiental.
Devido ao fato de o município de Campinas ocupar um perímetro urbano de 238,323 km², a
SEMEIA 2016 pretende alcançar vários pontos desse perímetro e não ser desenvolvida em
apenas um núcleo centralizado.

Valor orçado: R$ 45.890,00

Contratação de Alimentação 2016 (P39)
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Descrição: Tal Ação objetiva contratar uma Ata de Registro de Preços de fornecimento de
alimentação para tornar possível o atingimento das metas dos programas de
Educomunicação ambiental e Conscientização Ambiental da SVDS.
Os itens contratados serão os listados abaixo:
- O item MARMITEX será servido aos projetos do Coletivo Educador e à Conferência de Meio
Ambiente.
- O item KIT LANCHE será fornecido aos participantes das atividades de Educação Ambiental
na Estação Ambiental de Joaquim Egídio e participantes de encontros compreendidos nas
atividades dos Guardiões da Natureza, Parada Ambiental, Do café às estrelas, dentre outros.
- O item KIT FRUTA será fornecido aos participantes das caminhadas, pedaladas, atividades
de bem-estar e atividades de saúde ligadas ao programa de conscientização ambiental.
- O item COFFEE BREAK será fornecido nas Oficinas da Estação Ambiental, nos encontros do
Dedo de Prosa, nas Oficinas de Formação de Educadores, nos Encontros Mensais de
Multiplicadores, nos Eventos da Semana do Meio Ambiente (SEMEIA), na Conferência do
Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho Gestor da APA e em
outros Eventos da SVDS.
- O item COQUETEL será servido nos eventos de Formação de Multiplicadores, abertura e
encerramento da SEMEIA e eventos especiais da SVDS.
- O item COQUETEL DE CAMARIM será servido aos profissionais que prestarão serviços de
Educomunicação ambiental, os quais serão realizados em todas as regiões do município de
Campinas/SP, tais como Parques, Bosques, Escolas Públicas, dentre outros.

Objetivo e Justificativa: Essas alimentações irão tornar possível a participação de crianças,
jovens e adultos nas atividades de educação ambiental previstas nos programas de
Conscientização Ambiental e de Educomunicação Ambiental, além de fornecerem suporte à
realização da Semana do Meio Ambiente.
Adicionalmente, essa proposta visa também dar suporte às reuniões dos Conselhos ligados à
SVDS bem como para as ações/eventos da SVDS associadas ao Programa de Fortalecimento
Institucional da Secretaria.
Devido ao fato de que, anualmente, a SVDS necessita desenvolver atividades de cunho
educativo, seja ela de educação formal, informal ou não formal, os programas e projetos que
estimulem a conscientização da população em prol do meio ambiente são relevantes para
que se pratique educação ambiental.

Valor aprovado: R$ 1.244.448,93
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Projeto Censo da Economia Verde - versão mobile (P40)

Descrição: A elaboração do Censo da Economia Verde estava originalmente prevista na
Ação 13 do Plano de Trabalho 2014 do PROAMB. Após a decisão de desmembramento da
ação entre “elaboração da plataforma” e “realização de busca ativa”, a primeira foi realizada
junto à IMA, e a plataforma web encontra-se em fase de testes. No processo de sua
elaboração, foi diagnosticado que, pela própria característica da ferramenta, uma versão
nativa para dispositivos móveis se faria necessária, tendo em vista que o cidadão muitas
vezes poderia se encontrar em um estabelecimento e realizar o cadastro no momento. Outra
situação prevista foi a de eventual contratação de empresa para a realização da busca ativa,
caso em que o aplicativo para dispositivo móvel seria a ferramenta utilizada para
lançamento dos pontos diretamente na plataforma. Assim, foi solicitada estimativa de horas
para a IMA para desenvolvimento da solução mobile tanto para dispositivos Android quanto
para iOS (ambos os desenvolvimentos em ambiente nativo, primando pelo bom desempenho
do aplicativo), após a definição do escopo (anexo, em substituição ao Projeto Básico). A
opção de desenvolvimento pela IMA ao invés de uma eventual concorrência justifica-se,
além da celeridade, pelo fato de a plataforma Web já ter sido desenvolvida pela IMA, e o
Banco de Dados (que será único) estar hospedado nos seus servidores. A contratação de
empresa externa significaria fragilidades na segurança de informação e na uniformidade das
soluções, o que poderia significar perda de qualidade e atrasos substanciais.

Objetivo e Justificativa:

 Garantir ao cidadão a possibilidade de usar a plataforma do Censo da Economia Verde
mesmo quando não estiver um computador à disposição

 Oferecer ferramenta para eventual realização de busca ativa in loco por empresas
contratadas ou parcerias firmadas

 Democratizar o acesso e a participação da população no Censo da Economia Verde
A elaboração do Censo da Economia Verde está prevista pela Lei nº 14.477/2012,
regulamentada pelo Decreto nº 17.850/2013. A versão para dispositivos móveis visa facilitar
o atendimento ao artigo 4º do referido decreto, tendo em vista que proporciona uma
ferramenta mais ágil para o cadastro voluntário de interessados, bem como a plataforma de
inserção de informações para eventual empresa contratada (ou outra parceria firmada) para
realização da busca ativa.

Valor aprovado: R$ 216.376,00
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Desenvolvimento e atualização do LAO (P41)

Descrição: O sistema informatizado de licenciamento ambiental (LAO) está em produção
desde 2014. O sistema é a única porta de entrada para a solicitação de licença ambiental para
os responsáveis por obras, empreendimentos e atividades poluidoras que se enquadrem na
legislação ambiental no município de Campinas. Para que o sistema permaneça funcional
são necessárias atualizações e ajustes periódicos, de forma a possibilitar um ambiente
amigável para técnicos, interessados (de munícipes que pedirão a autorização para corte de
uma árvore, por exemplo, até grandes empreendedores), para o controle social exercido
pelo COMDEMA e CONGEAPA e demais usuários (como a Secretaria Municipal de Gestão e
Controle e o Ministério Público, dentre outros).
Para o ano de 2016 são necessárias quatro atualizações referentes aos seguintes módulos:
- 1 e 2: Implantação de ferramentas que facilitem no preenchimento pelo interessado e na
Administração do sistema pela SVDS (em especial nas tramitações e controles de prazos);
- 3 e 4: Correções e implantação de melhorias.
Estas atualizações serão realizadas uma em cada trimestre do ano de 2016.
As atualizações, melhorias e correções necessárias serão realizadas pela equipe da IMA
responsável pelo desenvolvimento e suporte ao LAO.

Objetivo e Justificativa: O objetivo da ação é a atualização e a melhoria na usabilidade do
sistema. Como resultado, é esperado um ambiente mais amigável tanto internamente (com
ferramentas de controle e gestão), quanto ao público externo (transições de telas mais
claras, menus mais destacados, novas opções que avisem o interessado caso o licenciamento
não seja no município, dentre muitas outras).
A principal justificativa para a execução da ação é o motivo do sistema ser a única porta de
entrada para a solicitação de licença ambiental para os responsáveis por obras,
empreendimentos e atividades poluidoras que se enquadrem na Resolução CONSEMA n°
01/2014 e no Decreto Municipal 18.705/2015 no município de Campinas. Sendo assim, a
atualização do LAO não apenas mantém a firme determinação da SVDS em informatizar os
seus procedimentos, com também obedece a um exigência legal.

Valor aprovado: R$ 63.900,00
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4. RESUMO DOS INVESTIMENTOS

Ação/Projeto/Atividade cód. Valor
Aprovado

Contratação de serviço de castração cirúrgica móvel de
cães e gatos (3a contratação) P28 R$

1.164.000,00
Aquisição de vacina polivalente para os cães que
passarem pelo procedimento de castração, aqueles
doados pelo DPBEA ou sobre a guarda deste

P30 R$
201.175,00

Contratação de serviço de radiologia e ultrassonografia
para cães e gatos P31 R$ 32.000,00

Contratação de serviço de remoção e atendimento
médico-veterinário de urgência (SAMU animal) P32 R$

376.000,00
Contratação de serviço de cirurgia de tecidos moles e
duros (ortopédicas) P33 R$

240.000,00
Aquisição de um analisador hematológico e de um
bioquímico e seus respectivos reagentes P34 R$ 55.418,67

Projeto de contratação de caminhão com motorista e
ajudantes para captura de grandes animais no
município

P35 R$
218.400,00

Contratação de Transporte 2016 P36 R$
430.377,00

Contratação de Teatro Itinerante P37 R$ 45.890,00

Contratação de Alimentação 2016 P39 R$
1.244.448,93

Projeto Censo da Economia Verde - versão mobile P40 R$
216.376,00

Desenvolvimento e atualização do LAO P41 R$ 63.900,00

Total dos investimentos R$
4.287.985,60
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5. 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 específica.

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, 15 de abril de 2016.

ROGÉRIO MENEZES

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável

Presidente do Conselho Diretor do PROAMB


