
 
FUNDO DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE PROAMB – 20 anos 
 
 
O Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente (PROAMB) foi instituído             

pela Lei Municipal nº 9.811, de 23 de julho de 1998 com a finalidade de desenvolver o uso racional                   

dos recursos naturais com base no princípio do desenvolvimento sustentável.  

 

Apesar de ter sido instituído há vinte anos, o Fundo começou a operacionalizar financeiramente de               

forma mais expressiva a partir de 2013, quando a Administração Municipal potencializou as             

operações considerando sua importância institucional em relação às demandas ambientais          

prioritárias do município, sempre com transparência e a participação da sociedade por meio de sua               

representação, o COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente). 

 

Essa evolução, pode ser melhor visualizada através do gráfico abaixo, demonstrando a evolução             

trimestral dos pagamentos efetuados pelo Fundo a partir da sua efetiva operacionalização. 

 

 

 
 
 
 



ADMINISTRAÇÃO DO PROAMB 
 
O PROAMB conta com um Conselho Diretor cujas principais atribuições envolvem promover o             

cumprimento das finalidades do Fundo, decidir quanto à aplicação de recursos, administrar e             

fiscalizar a arrecadação da receita e examinar e deliberar quanto às prestações de contas anuais. 

 

O Conselho Diretor é composto por dez membros, dos quais nove são representantes do Poder               

Público Municipal e um representante do COMDEMA. Por disposição legal (art. 15 da Lei              

Municipal nº 9.811, de 23 de julho de 1998), seus membros são nomeados por ato do Sr. Prefeito. 

 

Com a representação técnica da Secretaria do Verde pretende-se principalmente garantir que as             

escolhas das ações a serem financiadas estejam associadas às principais necessidades do município             

na área ambiental. Com a representação da Secretaria de Finanças, objetiva- se o rigor no que se                 

refere aos aspectos contábil e financeiro das captações e aplicações de recursos. A participação da               

Secretaria de Administração é fundamental, entre outras, para que o Fundo tenha sucesso em              

superar os desafios dos processos de aquisições e contratações com correção e eficiência. A              

participação do COMDEMA é muito importante para permitir o acompanhamento e o controle             

social dos atos do Conselho Diretor e da execução das ações previstas nos Planos de Aplicação de                 

Recursos do PROAMB. 

 

Além do Conselho Diretor, o PROAMB conta também com uma área técnica responsável pela parte               

contábil, financeira e orçamentária e uma parte administrativa, que, através de uma Secretaria             

Executiva, executa todas as funções administrativas relacionadas ao Fundo. Prestam serviços junto            

à área técnica e administrativa do PROAMB servidores da própria Secretaria do Verde, através da               

Coordenadoria Executiva de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais que é dedicada para dar              

suporte não só ao PROAMB mas também aos demais Conselhos e Fundos vinculados à Secretaria.               

Além disso, o Gabinete do Secretário acompanha as atividades do Fundo, principalmente no que se               

refere ao andamento das ações aprovadas. 

 
RECURSOS FINANCEIROS 
 
O PROAMB conta com fontes internas e externas de recursos. As fontes internas são representadas               

pelas taxas de licenciamento ambiental de empreendimentos, obras e atividades poluidoras e pelas             

multas decorrentes do processo de fiscalização da própria Secretaria, os chamados Recursos            



Vinculados. A cota de Campinas dos royalties do Petróleo, o Fundo Especial do Petróleo e a                

compensação pela exploração de recursos minerais e de recursos hídricos compõem as fontes             

externas do PROAMB, chamados de Recursos Ordinários. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES  
 

Desde 2013 o Conselho Diretor do Fundo financia ações ligadas ao Meio Ambiente através da               

elaboração de Planos de Trabalho anuais. Mais de R$ 15 milhões é a soma entre as Ações                 

Financiadas e as Ações em Execução, e mais de R$ 3 milhões em ações já concluídas. Todas essas                  

iniciativas devidamente aprovadas pelo Conselho Diretor do Fundo.  

Abaixo, destacamos as principais ações financiadas em curso. 

 

PLANO DE MANEJO DA APA CAMPINAS 
 
O Plano de Manejo (PM) da Área de Proteção         

Ambiental (APA) é fruto de uma construção       

participativa que contou com a colaboração direta       

dos diferentes atores atuantes sobre o território da        

unidade de conservação (UC). Sua elaboração      

durou dois anos, contemplando quatro oficinas      

participativas, seis reuniões com setores atuantes      

sobre o território da UC, seis reuniões sobre os  

temas estratégicos da APA e aproximadamente sessenta reuniões envolvendo representantes da           

Prefeitura Municipal de Campinas. 

 SAMU ANIMAL     

O Programa SAMU Animal consiste na prestação        

de serviço de atendimento de urgência de animais        

atropelados e/ou doentes encontrados em vias e       

logradouros públicos, através da contratação de um       

serviço de UTI Móvel que é composto por um         

veículo (tipo van), equipado (monitor cardíaco,      

respirador, oxigênio, desfibrilador, etc) 

 
PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 



 
O Programa de Castração dos Animais tem o        

objetivo de controlar a população de cães e gatos         

de Campinas e é realizado por uma unidade móvel         

equipada que percorre os bairros do município. Os        

animais domésticos são cadastrados com dados      

sobre sua saúde, vacinas aplicadas, nome do       

responsável, tudo por meio de um microchip       

implantado na pele. 

 
SERVIÇO DE COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO  
DOS RESÍDUOS DO CIGARRO 

 
 

Uma vez por semana, funcionários fazem a coleta        

das bitucas nos pontos de descarte. No total são 200          

caixas em diversos pontos de grande fluxo da        

cidade. A bituca no solo causa alteração na        

qualidade da terra, assim como da água, se não for          

descartada de forma adequada. 

 
 
DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA TEAR  
 
A plataforma TEAR (Tecendo Educação Ambiental em Rede) será a principal ferramenta para             

viabilizar o monitoramento do PMEA (Programa Municipal de Educação Ambiental) e está em fase              

de testes. 

 
ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES 
 
Está em andamento os serviços técnicos profissionais especializados para elaboração dos Estudos            

Técnicos Preliminares que subsidiem os Projetos Básicos de 43 trechos de Parques Lineares da lista               

de 49 trechos indicados no Plano Municipal do Verde. Este Programa também abarcará as              

Recuperações de Áreas Degradadas que estejam nos limites dos Parques Lineares propostos no             

PMV. 

 
PAGAMENTOS  POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) 



 
Em setembro de 2017 ocorreu a 1ª Oficina de Pagamento por Serviços Ambientais, no Sindicato               

Rural de Campinas, com o objetivo de divulgar o PSA Água e Capacitar Provedores de Serviços                

Ambientais. 

 

O evento contou com a apresentação de técnicos da SVDS sobre o Programa de PSA, além da                 

apresentação do Diretor Regional da CATI sobre as políticas públicas fomentadas por este órgão. 

Como resultados, compareceram 27 participantes, entre representantes de órgãos públicos,          

interessados e proprietários rurais. Destes, 6 proprietários rurais mostraram interesse em realizar            

pré-cadastramento de sua propriedade no PSA Água. Dois destes foram selecionados por atenderem             

o edital de chamamento público e os respectivos projetos estão em andamento. 

 

Além desses, temos o serviço de radiologia e ultrassonografia para cães e gatos, a contratação de                

caminhão com motorista e ajudantes para captura de grandes animais no município, o Censo da               

Economia Verde, o Desenvolvimento e atualização do Sistema de Licenciamento Ambiental on            

line, o desenvolvimento do sistema Arquimedes e o aprimoramento do Sistema Athena. 

 

DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 
 

Todos os atos do Conselho Diretor do Fundo, o andamento dos projetos aprovados, convocações,              

atas das reuniões, composição do Conselho Diretor, Legislação do Fundo e os meios de contato               

estão disponíveis no site da Secretaria do Verde, no seguinte endereço eletrônico:            

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/proamb.php. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coordenadoria Executiva de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/proamb.php

