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CARO LEITOR, 

 

O Relatório Anual de Atividades é a principal peça de prestação de contas do Fundo de 

Recuperação, Preservação e Manutenção do Meio Ambiente – PROAMB. Por meio 

desse relatório apresentamos os resultados alcançados pela administração do Fundo em 

atendimento às políticas de boa governança. Há também uma prestação de contas anual 

junto ao COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente) que, além da 

transparência, tem o intuito de trazer aos cidadãos todos os aspectos operacionais, de 

gestão financeira e as principais atividades do Fundo executadas no período com foco 

nos aspectos quantitativos e qualitativos. Esses avanços refletem sua estruturação, 

principalmente após a elaboração do Decreto Regulamentador, a revisão do seu 

Regimento Interno e a definição de procedimentos para apresentação, avaliação e 

priorização de projetos de financiamento. Esses normativos foram aprovados em 2016, 

tornando o ano de 2017 um período importante para avaliação operacional do Fundo 

após a nova regulamentação. Esses desdobramentos comprovam o amadurecimento 

operacional do Fundo Ambiental de Campinas que está inserido num contexto de 

profissionalismo de toda a gestão ambiental municipal.  

Convidamos os leitores a conhecer as ações da SVDS através do Fundo PROAMB 

também pelo seguinte endereço eletrônico: 

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

Nesse espaço é possível acompanhar todas as agendas do Fundo, as Atas com as 

deliberações do Conselho Diretor, os Demonstrativos Contábeis, o Andamento das 

Ações Aprovadas, a Legislação, o Plano de Trabalho e todas as informações de contato. 

 

Boa leitura! 

 

                    Campinas, 30 de abril de 2018. 

 

 

ROGÉRIO MENEZES 

Presidente do Conselho Diretor do PROAMB 

 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/proamb.php
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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 ao Fundo, examinar e aprovar 

as prestações de contas do Fundo, entre outras. O Conselho Diretor é composto por  dez 

membros, dos quais nove são representantes do Poder Público Municipal e um 

representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente - 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 ordinárias 

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. 

 

 



5 
 

 

 

ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

BANCO DE PROJETOS 

Por força dos normativos aprovados em 2016, para que uma ação seja financiada, ela 

deve primeiro ser aprovada para compor de um Banco de Projetos. A partir dessa 

primeira aprovação, o gestor designado precisa elaborar a documentação elencada para 

aquela contratação específica (documentos que serão necessários para a instrução 

processual de contratação caso a ação seja efetivamente aprovada ao financiamento).  

Após esse amadurecimento, o gestor submete novamente a proposta ao Conselho para 

deliberação quanto à elegibilidade ao Financiamento. A partir dessa eventual segunda 

aprovação e já com a documentação bem mais próxima do que será necessário para a 

instrução processual, é que a proposta está apta para fazer parte do Plano de Aplicação. 

Abaixo, uma tabela com a relação das Propostas no Banco de Projetos1. 

 

                                                                 
1 Relação das Propostas em 31.12.2017 

Ref. Título
Valor Pleiteado / 

Pré-Aprovado

P16 Casa da Sustentabilidade - Projeto Completo de Arquitetura 408.938,92

P19 Programa de Recup. de Nascentes e Matas Ciliares 800.000,00

P21 Projeto Executivo de CRAS 250.000,00

P24
Contratação de Projeto Executivo e Execução de Energia Solar 

Fotovoltaica no Paço Municipal
2.490.000,00

P25
Elaboração de projetos executivos de aproximadamente 30 km de 

ciclovias
700.000,00

P29
Contratação de serviço para produção e apresentação de peças teatrais 

previamente aos procedimentos de castração cirúrgica
150.000,00

P42 Execução de passagem inferior de fauna no córrego Água da Mata 250.000,00

P48 Contratação de Produtora para a SEMEIA 2017 150.000,00

P51
Aquisição de 2 Ultrafreezeres - Acondicionamento de mostras 

biológicas de animais domésticos e selvagens -  DPBEA
100.000,00

P53 Reforma do Prédio do DPBEA 800.000,00

P54
Contratação de Serviço de Atendimento Médico Veterinário Móvel, 

Atendimento Clínico, Orientação e Medicina Veterinária Preventiva
200.000,00

BANCO DE PROJETOS
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AÇÕES FINANCIADAS E EM EXECUÇÃO 

Desde 2013 o Conselho Diretor do Fundo vem financiando ações ligadas ao Meio 

Ambiente através da elaboração de Planos de Trabalho anuais. Mais de R$17 milhões 

é a soma das Ações Financiadas e as Ações em Execução, além de quase R$ 3 milhões 

em ações já concluídas. Todas essas iniciativas devidamente aprovadas pelo Conselho 

Diretor do Fundo. Abaixo, as tabelas com a disposição das Ações Financiadas e Ações 

em Execução. 

 

 

 

 

AÇÕES FINANCIADAS 

Ref. Título Valor  

P07 Plano de Manejo PNM Jatobás e Campo Grande 540.690,76 

P08 Plano de Manejo APA Campo Grande 391.419,83 

P10 Reforma do Prédio do CCZ 287.547,04 

P11 Plano de Intervenção na Mansões Santo Antônio 3.085.941,14 

P13 Inventário de Emissões de GEE de Campinas e RMC 825.267,43 

P33 Contratação de serviço de cirurgia de tecidos moles e duros (ortopédicas) 239.111,40 

P39 Ata de Alimentação 2018 662.841,60 

P22 Serviço de alojamento de animais (cães e gatos) 179.632,40 

P44 Estudos para Viabilidade de Parques Lineares 1.048.294,00 

P46 Aquisição de Receptor GNSS para levantamento de campo 25.000,00 

P23 Implantação de fossas sépticas biodigestoras na Macrozona 6 186.005,00 

P26 
Serviço de tratamento, recuperação e soltura de animais selvagens vítimas de 

ações antrópicas na Região de Campinas 
248.800,00 

P45 PSA - Pagamentos por Serviços Ambientais - ZPRM 2.128.477,00 

P50 Implantação de Trilha Suspensa e Acessível na Arie Mata Santa Genebra 67.666,66 

P49 Contratação de Transporte - Educação Ambiental 182.800,00 

P52 
Aquisição de 10 canis de aço inox para serem utilizados nas feiras de doação 

de animais 
72.165,67 

P55 
Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para Exame de Animais Domésticos 

Atendidos pelo Serviço de Urgência - DPBEA 
14.820,00 

P56 
Aquisição de 40.000 unidades de material gráfico - "Guia da Guarda 

Responsável" 
35.466,67 

P57 Aquisição de microchips - Programa de Cadastramento Animal 424.500,00 

P59 
Contratação de serviço de radiologia e ultrassonografia para cães e gatos 

(nova) 
75.819,00 

P60 Aquisição de vacinas polivalentes (nova) 312.390,00 

P61 
Projeto de Reforma/Adequação da Infraestrutura da Secretaria do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) 
775.651,33 
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PRINCIPAIS AÇÕES EM EXECUÇÃO 

Abaixo, algumas das principais ações em execução: 

PLANO DE MANEJO DA APA CAMPINAS  

 

Em execução com o diagnóstico, 

avaliação estratégica e pré-zoneamento 

finalizados e o zoneamento em 

execução. 

  

 

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 

AÇÕES EM EXECUÇÃO 

Ref. Protocolo Título 
Valor 

Contratado 

P01 2015.10.13015 Reciclagem de Bitucas de Cigarro (inclui aditivos) 604.440,00 

P09 2014.10.34789 Plano de Manejo APA Campinas 599.895,92 

P28 2016.00002098-41 
Contratação de serviço de castração cirúrgica móvel de cães e 

gatos (2ª contratação - inclui aditivo) 
2.322.000,00 

P31 2016.00002156-55 
Contratação de serviço de radiologia e ultrassonografia para cães 

e gatos 
30.000,00 

P32 2016.00002112-34 
Contratação de serviço de remoção e atendimento médico-

veterinário de urgência (SAMU animal) inclui aditivo 
720.000,00 

P35 2016.00004030-61 
Projeto de contratação de caminhão com motorista e ajudantes 

para captura de grandes animais no município 
171.690,00 

P40 2014.10.59169 Projeto Censo da Economia Verde - versão mobile 216.376,00 

P41 2014.10.59169 Desenvolvimento e atualização do LAO 63.900,00 

P27 2014.10.59169 Desenvolvimento do módulo teste do sistema Arquimedes 2 111.825,00 

P47 2014.10.59169 Aprimoramento do Sistema Athena 83.645,10 

P58 2014.10.59169 
Desenvolvimento da Ferramenta TEAR para monitoramento e 

avaliação do Plano Municipal de Educação Ambiental 
300.000,00 
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(tipo van), equipado (monitor cardíaco, respirador, oxigênio, desfibrilador, etc) e 

adaptado ao atendimento emergencial de animais, de um motorista e um médico 

veterinário emergencial. O serviço é importante uma vez que mitiga o “segundo trauma” 

ocasionado pelo atendimento pós-traumático, oferece uma melhor qualidade de vida ao 

animal e torna a sua recuperação mais célere.  

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.           

CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES  

O Programa de Capacitação 

Continuada de Servidores, surgiu com 

a missão de promover a capacitação e o 

desenvolvimento institucional 

continuado de seus quadros. Essa 

capacitação pode ser realizada por 

meio de cursos e palestras, priorizando 

a área de atuação do servidor e sua 

especialidade. Além disso, o Programa 

tem a função de promover a capilaridade de suas ações, tornando obrigatório aos 

servidores que receberam incentivos financeiros a passar para seus colegas as 

informações e o conhecimento adquirido nos cursos.  
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SERVIÇOS 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 

 

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. 

E, ainda em andamento, temos: 

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 elaboração. 

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES 

Está em andamento o processo de licitação para a Contratação de 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. 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

No dia 27 de 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.  
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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. 

 

ANDAMENTO DAS AÇÕES APROVADAS 

 

Ao mapear o fluxo de contratação da Administração Municipal, seja através de processo 

licitatório, da inexigibilidade de licitação, da dispensa, de convênios ou “caronas” em 

contratos já existentes, a Coordenadoria de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais 

em conjunto com a Coordenadoria Financeira, acompanha - através dos protocolos - o 

andamento atual das ações, possibilitando que o Conselho obtenha as informações 

atualizadas das Propostas que foram aprovadas em reuniões deliberativas do próprio 

Conselho Diretor. 

O acompanhamento das ações é realizado mensalmente com base no fluxo de licitações 

da Administração Pública (Lei 8.666/93) e demais procedimentos administrativos 

disciplinados pela Administração Municipal e tem por objetivo mapear o andamento das 

referidas ações aprovadas, identificar as etapas já superadas e constatar as ações com 

maior atraso, identificando os problemas para eventual intervenção. O status das Ações 

Aprovadas 2  é apresentado em todas as reuniões ordinárias do Fundo ao Conselho 

Diretor.  

Abaixo, apresentamos o status das Ações Aprovadas de acordo com a modalidade das 

contratações (Licitações, Contratações Diretas e Convênios) em 31.12.2017. 

  

                                                                 
2 A Atualização do Andamento das Ações Aprovadas está disponível em: 
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/andamento_acoes_05-04-2018.pdf 

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

# Ação / Etapa 

 

Instrução do 
Processo 

Administrativo 

 

Avaliação 
do Comitê 

Gestor 

Preparação 
do Edital 

Análise 
Jurídica 

Publicação 
do Edital 

Processamento 
da Licitação 

Homologação 
da Licitação 

Assinatura 
do Contrato 

Realização 
do Serviço / 

Recebimento 
dos Produtos 

Pagamento 

P07 
Plano de Manejo PNM Jatobás e 
Campo Grande 

            

P08 Plano de Manejo APA Campo Grande             

P09 Plano de Manejo APA Campinas 

 
 

P11 
Plano de Intervenção na Mansões 
Santo Antônio 



      

P13 
Inventário de Emissões de GEE de 
Campinas e RMC 

 

  

P22 
Serviço de Alojamento de Animais 
(cães e gatos)  

 

 

P28 
Serviço de castração animal (2a 
contratação inclui aditivo) 

 
 

P60 
Ata de registro de preços de vacinas 
polivalentes para o DPBEA (nova) 

 

P32 SAMU Animal   

 

 

P33 
Serviço de cirurgia de tecidos moles e 
ortopédicos 

 

               

P35 Contratação de caminhão boiadeiro 

 

 

P49 
Contratação de Transporte - Educação 
Ambiental - 2018 



     

P39 Ata de alimentação 2018 
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P44 
Estudos para Viabilidade de Parques 
Lineares 

 

       

P50 Aquisição de Receptor GNSS para 
levantamento de campo 

 

P59 
Contratação de serviço de radiologia e 
ultrassonografia para cães e gatos 
(nova) 





           

P23 Implantação de fossas sépticas 
biodigestoras na Macrozona 6 

            

P26 

Serviço de tratamento, recuperação e 
soltura de animais selvagens vítimas de 
açoes antrópicas na Região de 
Campinas 


            

P52 
Aquisição de 10 canis de aço inox para 
serem utilizados nas feiras de doação 
de animais 



 

       

P55 

Aquisição de Equipamentos 
Laboratoriais para Exame de Animais 
Domésticos Atendidos pelo Serviço de 
Urgência - DPBEA 



 

       

P56 
Aquisição de 40.000 unidades de 
material gráfico - "Guia da Guarda 
Responsável" 





           

P57 Aquisição de microchips - Programa de 
Cadastramento Animal 



           

P61 Projeto de Reforma/Adequação da 
Infraestrutura da  (SVDS) 
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ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS 

 

A gestão contábil, financeira e orçamentária do Fundo é atribuição da Coordenadoria 

Executiva de Suporte aos Conselhos e Fundos Municipais que está vinculada 

diretamente ao Gabinete do Secretário. A cada reunião ordinária do Conselho Diretor, 

o contador apresenta as demonstrações contábeis do Fundo e se coloca à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas relativas às peças apresentadas. 

BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro (BF)3 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como 

os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 

exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. 

O BF é composto por um quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades 

do setor público, demonstrando: 

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / 

destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; 

b. os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; 

c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da 

execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e 

d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. 

 

 A discriminação por fonte/destinação de recurso permite evidenciar a origem e a 

aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias.  

Abaixo, apresentamos o Balanço Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017.

                                                                 
3 MPCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. 
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     PRINCIPAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO  
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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. 

Conforme os quadros acima, podemos constatar o saldo advindo de exercício anterior 

no valor de R$ 16.560.606,95 (incluindo os rendimentos de aplicações financeira do 

período) tendo como principal fonte de recursos os royalties decorrentes da exploração 

do petróleo e os rendimentos de aplicações financeiras.  

As despesas totais somaram  R$ 2.536.003,71. Devemos lembrar que na Administração 

Pública, as despesas possuem três estágios, sendo elas: as despesas empenhadas, as 

despesas empenhadas e liquidadas e as despesas pagas.  

O total de rendimentos das aplicações financeiras do Fundo ao final do exercício de 

2017 foi de R$ 1.629.608,80. Esse valor está somado ao saldo disponível para o 

exercício seguinte que é de 4 R$ 18.086.247,85. 

Os recursos do Fundo são separados em contas bancárias distintas de acordo com sua 

tipologia e vinculação. Sendo assim, os recursos de royalties e compensações 

financeiras estão alocados em uma conta bancária, pois são recursos com destinação 

mais específica. Já os recursos provenientes das taxas do licenciamento e da fiscalização 

ambiental estão alocados em outra conta bancária. Essa distinção é necessária para que 

as despesas sejam pagas de acordo com o seu enquadramento, ou seja, de acordo com o 

que a legislação permite para cada fonte de recurso. 

RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Os recursos do PROAMB ficam aplicados em fundo de investimento com lastro em 

títulos da dívida pública na instituição financeira oficial denominada Banco do Brasil. 

Esses fundos de investimentos são criados exclusivamente para os clientes governo. 

Tanto os recursos provenientes de taxas de licenciamento e multas da fiscalização 

ambiental como os recursos de royalties e Compensações Financeiras ficaram alocados 

no Fundo de Investimento com rentabilidade diária. 

O referido fundo, proporciona a valorização das cotas mediante aplicação dos recursos 

em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro 

classificados como baixo risco, de renda fixa à curto prazo, cujas carteiras sejam 

                                                                 
4 Esse valor reflete apenas o saldo em aplicação financeira atual, no Plano de Aplicação, ocorrem as deduções 
de compromissos já firmados (contratos assinados, em execução e as ações aprovadas ao financiamento). O 
líquido desse valor, portanto, pode ser verificado na elaboração do Plano de Aplicação. 
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compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas 

lastreadas nesses títulos. 

A taxa de rentabilidade do fundo em 2017 foi de 9,40%. Considerando a inflação do 

período (2,95%) 5 e o nível de risco do investimento, compatível, portanto, foi a 

rentabilidade das aplicações no período. 

DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

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

convocações das reuniões, atas das reuniões, a composição do Conselho Diretor, a 

Legislação do Fundo e os meios de contato estão disponíveis no site da SVDS no 

seguinte endereço eletrônico: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Fonte: IPCA-IBGE - http://www.valor.com.br/valor-data/tabela/5800/inflacao 

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