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Sobre o Relatório
Apresentamos o Relatório de Sustentabilidade bianual 2015/2016 baseado no

Global Reporting Initiative (GRI), metodologia adotada para a elaboração de Relatórios de

Sustentabilidade em todo o mundo. As diretrizes G4 do GRI (Sustainability Reporting

Guidelines) oferecem princípios de relato, sendo um importante diferencial de sua

aplicação à mudança na gestão, o que faz da metodologia mais do que uma ferramenta

para elaboração do relatório, um instrumento de promoção de sustentabilidade.

A sustentabilidade, em sua concepção geral, traz desafios aos gestores, demanda

ações e profunda disciplina de todos os atores envolvidos. Na administração pública não é

diferente, as práticas de sustentabilidade são importantes e necessárias para aperfeiçoar a

gestão e promover as transformações necessárias para esse objetivo. Isto significa aos

gestores públicos ações estratégicas para reduzir desperdícios, utilizando os recursos

naturais de forma eficiente para promover uma gestão pautada no desenvolvimento

sustentável.



Sobre o Relatório
Importante destacar que a administração pública é regida por princípios expressos

na Constituição que são responsáveis por organizar toda a sua estrutura e, além disso,

mostrar requisitos básicos para uma “administração eficiente”. E não apenas isso, mas

também gerar uma segurança jurídica aos cidadãos. São princípios importantes e

necessários para aperfeiçoar a governança como um meio para que se possa oferecer à

população políticas públicas efetivas e eficazes, o que exige a redução de desperdícios do

dinheiro público e resultados satisfatórios no atendimento aos cidadãos. Como também

deve contribuir com a maioria dos indivíduos da sociedade ao garantir uma organização e

cumprir os interesses gerais da sociedade com o bem-estar da coletividade.

Outra questão importante é a publicidade. Os atos da administração pública

devem merecer a mais ampla divulgação, mas também devem adotar uma postura da

precaução para evitar eventuais danos à população.



Para que isso ocorra, a administração pública necessita sempre estimular os agentes

públicos que se comportem com integridade, comprometidos com valores éticos. Além do

mais, deve proporcionar uma estrutura que garanta o equilíbrio nas relações entre poder

público e sociedade, uma gestão racional que use as melhores práticas de gestão e que

respeite os princípios da administração pública estabelecidos na Constituição Federal. Deve

garantir a abertura para o envolvimento e a participação de toda a sociedade nas ações do

governo, cujos resultados devem ser definidos como benefícios sustentáveis, em termos

econômicos, sociais e ambientais. A sociedade está cada vez mais exigente em relação à

qualidade dos serviços públicos que a Prefeitura deve prestar, como também à integridade na

gestão dos recursos públicos.

Diante de todo este contexto, realizar uma nova edição do GRI é um compromisso

da administração, uma prestação de contas das ações realizadas, buscando desta forma

disponibilizar de maneira simplificada e aceitável, informações de interesse da sociedade.

Assim, o munícipe bem informado terá maior capacidade de avaliar os serviços recebidos e de

como são administrados os recursos arrecadados por impostos ou taxas, ações que

contribuem para o engajamento da sociedade como partícipe do processo de gestão.



Este relatório adapta para o setor público uma prática do setor privado: mais de

95% das maiores empresas do mundo relatam governança e impactos econômicos, sociais e

ambientais. Os padrões mais utilizados são os da Global Reporting Initiative, ou GRI

(disponível em globalreporting.org), adotados por mais de 4.000 organizações (incluindo mais

de 75% das maiores empresas) em pelo menos 60 países. Este é o segundo relato do padrão

G4 e refere-se ao biênio 2015-2016.



Este relatório está pautado nos aspectos materiais listados nas diretrizes G4 -

Econômico, Governança, Gestão Ambiental e Gestão Social: 

• Os princípios de materialidade sugeridos pela GRI foram seguidos.

• Aspectos do padrão G4 foram avaliados em termos de impacto nas partes interessadas.

• Dados ambientais, sociais e econômicos foram colocados no contexto da sustentabilidade.

• Este relatório reflete as ações ambientais, impactos sociais e econômicos significativos.

G4-18 Definindo o conteúdo do relatório

G4-19 Aspectos materiais



Perfil Organizacional

Prefeitura Municipal de Campinas

Nome da organizaçãoG4-3

Principais marcas, produtos e serviçosG4-4

Campinas é uma metrópole nacional destacada devido à dimensão dos serviços que

oferece à população, além de contar com uma estrutura econômica integrada e infraestrutura

complexa formada por rodovias, ferrovias, aeroportos e hidrovia. A Região Metropolitana de

Campinas (RMC) é constituída por 20 municípios e território de aproximadamente 3.673 km²,

onde vivem 2,8 milhões de habitantes (1,5% do Brasil ou 6,8% do Estado de São Paulo). Possui

um PIB estimado em US$ 50 bilhões, o que representa 7,9% do PIB do Estado de São Paulo e

2,3% do PIB nacional.



A maior parte da população da RMC (38,7%) encontra-se em Campinas, que

possui 1,1 milhão de habitantes. Desse total, 520.865 (ou 48,2%) são representados por

homens e 559.248 (ou 51,8%) por mulheres, sendo que 20,56% da população têm

menos de 15 anos, e a população com idade acima de 60 anos representa 12,17%,

segundo dados da Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados.

No tocante ao aspecto socioeconômico, Campinas está classificada pela Fundação

SEADE como um Município do Grupo 1 do IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade

Social, ou seja, dentre “municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos

indicadores sociais”. Em duas dimensões do índice – riqueza e longevidade, a cidade tem

um desempenho acima da média estadual, e o seu IDH-M – Índice de Desenvolvimento

Humano - é de 0,85, também acima da média de São Paulo, que é de 0,814.



Principais marcas, produtos e serviços G4-4

O PIB de Campinas é de US$ 18,8 bilhões, sendo formado por 6% de atividades

industriais, 47,5% de comércio e 46,6% de serviços. Segundo ranking do Ministério de

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é considerada a cidade (não capital no

país) mais inovadora. Conforme o índice das cidades empreendedoras (ICE), organizado

pela Endeavor, está entre as 10 melhores cidades para se empreender. Possui os maiores

centros nacionais de PD&I e a universidade que mais deposita patentes, a Unicamp,

detentora de aproximadamente 15% de toda a produção científica nacional, além de

possuir a primeira aceleradora municipal do país, que capacita empresas de tecnologia e

busca investidores de capital de risco. Todo esse ambiente consolida sua vocação como

cidade empreendedora e de inovação tecnológica.

No turismo de negócios também se destaca. Está entre as dez cidades brasileiras que

mais recebem eventos e congressos internacionais.



Quanto aos serviços prestados aos cidadãos, tem os melhores índices de

saneamento e na área da saúde possui dois hospitais municipais e garante serviços de

atenção básica de saúde à população por meio de 63 Centros de Saúde ( Unidades Básicas

de Saúde). Conta com 18 instituições de ensino superior e mão de obra qualificada em

todas as áreas do conhecimento. Na educação, são 45 escolas públicas de ensino

fundamental e 156 escolas de educação infantil.

Outros serviços à população são oferecidos por meio do espaço do cidadão no

paço municipal, através do portal http://www.campinas.sp.gov.br/ ou em unidades

descentralizadas como o Agiliza Campinas. Pode-se obter informações sobre os centros de

saúde, orientações para obtenção de medicamentos de alto custo, canal 156, como

chegar – linhas de ônibus, consulta online de protocolos, atendimento online sobre

tributos, calendário das escolas, fornecimento de 2ª via da conta de água, fornecimento

de 2ª via de IPTU e taxas, consulta de infrações de trânsito, diário oficial do município e

anúncio de vagas de emprego. O Colab (www.colab.re), implantado em 2015, também é

um serviço on-line voltado ao atendimento de reivindicações da população, no qual o

cidadão pode fiscalizar, propor e avaliar melhorias para o serviço público em uma rede

social criada para esse propósito.



As autarquias e empresas também prestam serviços aos cidadãos: a autarquia
Serviços Técnicos Municipais - Setec (https://setec.sp.gov.br/site/) atua em diversas
áreas como o cadastramento de comerciantes autônomos, inclusive feirantes,
trabalhadores de economia informal em geral, organização de feiras livres,
administração do mercado municipal e cemitérios municipais e velórios: Cemitério da
Saudade, Cemitério de Sousas e Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição e
outros serviços, como autorização para comércio em solo público, como trailers,
carrinho de pipoca, quiosques, instalação de caçambas coletoras de entulho e
construção de guaritas.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – Emdec
(http://www.emdec.com.br/) responde pelas áreas de planejamento da circulação de
veículos e pedestres; gerenciamento do transporte coletivo e de outras modalidades de
interesse público, como táxi, escolar e fretamento. Em seu portal pode-se consultar
itinerário de ônibus, multas ou as condições de trânsito.

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento – SANASA
(http://www.sanasa.com.br/) disponibiliza serviços nas agências on line aos cidadãos,
como segunda via da fatura da conta, ligação de água, consulta de débitos,
informações sobre a qualidade da água distribuída, entre outros serviços.



A sede da Prefeitura Municipal de Campinas está localizada na avenida Anchieta, 200,

centro, cidade de Campinas, no Estado de São Paulo: site www.campinas.sp.gov.br

G4-5e6 Localização da Sede da Organização

G4-7

Conforme Lei Orgânica de Campinas (Acrescido pela Emenda nº 25, de 08/09/1997),

o município de Campinas é uma unidade da República Federativa do Brasil, com personalidade

jurídica de direito público interno e autonomia política, administrativa e financeira, nos termos

assegurados pela Constituição Federal.

São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. E 

são símbolos do Município a bandeira, o brasão e o hino, instituídos em lei.

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização



É competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local, tendo 

como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem estar 

de seus habitantes, tendo as seguintes atribuições (artigo 4º):

I - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;

II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei;

III - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

IV - organizar e prestar os serviços públicos de forma centralizada ou descentralizada, 

sendo neste caso:

a) prioritariamente, por outorga, as suas autarquias ou entidades paraestatais;

b) por delegação, a particulares, mediante concessão, permissão ou 

autorização;

V - disciplinar a utilização dos logradouros públicos e, em especial, quanto ao trânsito e 

tráfego;



VI - quanto aos bens:

a) de sua propriedade dispor sobre administração, utilização e alienação;

b) de terceiros: adquirir, inclusive através de desapropriação, instituir servidão

administrativa ou efetuar ocupação temporária;

VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de

educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VIII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de

atendimento a saúde da população;

IX - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo

normas de edificações, de loteamentos e arruamentos;

G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização



X - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e

a ação fiscalizadora federal e estadual;

XI - cuidar da manutenção e limpeza das vias e logradouros públicos, de modo a

garantir a saúde, a higiene e segurança para seus usuários;

XII - No tocante aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares, de prestação

de serviços: a) autorizar licença para instalação, localização, horário e condições de

funcionamento, observadas as normas federais e estaduais pertinentes; b) revogar

autorização de atividades quando se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao

sossego público, aos bons costumes e a outros mais no interesse da comunidade;

XIII - dispor sobre o serviço funerário;

XIV - administrar os cemitérios públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades

particulares;

XV - regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a

utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos

ao poder de polícia municipal;



XVI – dispor sobre o registro, captura, guarda e destino dos animais apreendidos, sempre

em conformidade com os preceitos de bons tratos aos animais, assim como sua

vacinação, com a finalidade de erradicar moléstias;

XVII - constituir guarda municipal destinada a proteção de seus bens, serviços e

instalações;

XVIII - instituir regime jurídico estatutário para os servidores da administração pública

direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como garantir-lhes planos de

carreira, treinamento e desenvolvimento;

XIX - estabelecer e impor penalidades por infração as suas leis e regulamentos;

XX - interditar edificações em ruína ou em condições de insalubridade e fazer demolir

construções que ameacem ruir;

XXI - regulamentar o uso e fiscalizar os locais de práticas esportivas, espetáculos e

divertimentos públicos;



XXI - regulamentar o uso e fiscalizar os locais de práticas esportivas, espetáculos e

divertimentos públicos;

XXII - participar e integrar, através de consórcio ou outra forma de organização, com outros

municípios, para o estudo e a solução de problemas comuns;

XXIII - participar da região metropolitana e outras entidades regionais na forma

estabelecida em lei;

XXIV - definir política de desenvolvimento urbano através da elaboração do Plano Diretor;

XXV - cuidar da coleta, remoção e destinação do lixo residencial, comercial, industrial e

hospitalar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XXVI - dispor sobre depósito, venda e doação de mercadorias apreendidas em decorrência

de transgressão da legislação municipal;

XXVII - dispor, através de lei, sobre a extração de areia, argila e similares. Parágrafo único -

O Município poderá, no que couber, suplementar a legislação federal e estadual.



Compete ao Município, concorrentemente com a União e o Estado, as seguintes

atribuições (artigo 5º):

I - cuidar da saúde, higiene, assistência pública, da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência;

II - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o

patrimônio público;

III - criar condições para proteção dos documentos, das obras e de outros bens de valor

histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios

arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens

de valor histórico, artístico e cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;



VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar as atividades econômicas e a produção agropecuária, organizar o 

abastecimento alimentar e estimular o desenvolvimento rural;

IX - promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir, 

em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, a melhoria das condições 

habitacionais, de saneamento básico e de acesso ao transporte;

X - atuar sobre as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII- estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito

XIII - promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e

econômico;



XIV - estimular a ed de educação para a segurança do ucação física e a prática do desporto;

XV - colaborar no amparo à maternidade, à infância, aos idosos e aos desvalidos, bem como na

proteção dos menores abandonados;

XVI - dispor sobre prevenção e extinção de incêndios;

XVII - dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações

administrativas e tributárias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei;

XVIII - garantir o acesso a todos de modo justo e igual, sem distinção de origem, raça, sexo,

orientação sexual, cor, idade, condição econômica, religião ou qualquer outra discriminação,

aos bens, serviços e condições de vida indispensáveis, a uma existência digna, bem como

coibir, no seu âmbito de atuação, qualquer discriminação desta ordem, na forma da lei.

(Acrescido pela Emenda nº 25, de 08/09/1997)



Prefeito

Jonas Donizette

Vice-Prefeito

Henrique Magalhães Teixeira

Secretaria Municipal de Governo

Secretário: Michel Abrão Ferreira

Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito

Secretário: Christiano Biggi Dias

Secretaria Municipal de Administração

Secretário: Paulo Zanella

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Secretário: Silvio Roberto Bernardin

Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos

Secretária: Eliane Jocelaine Pereira

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Social e de Turismo

Secretário: André von Zuben 

Secretaria Municipal de Comunicação

Secretário: Luiz Guilherme Fabrini

Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de 

Segurança Pública

Secretário: Luiz Augusto Baggio

Secretaria Municipal de Cultura

Secretário: Ney Carrasco

Secretaria Municipal de Educação

Secretária: Solange Villon Kohn Pelicer

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Secretário: Dário Saadi

Secretaria Municipal de Finanças

Secretário: Tarcísio Galvão de Campos Cintra

PODER EXECUTIVO



PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Gestão e Controle

Secretário: Thiago Milani

Secretaria Municipal de Habitação e presidente da 
Cohab

Secretário: Samuel Ribeiro Rossilho

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretário: Pedro Leone Luporini dos Santos 

Secretário: Samuel Ribeiro Rossilho

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretário: Pedro Leone Luporini dos Santos

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Secretário: Rogério Menezes

Secretaria Municipal de Relações Institucionais

Secretário: Wanderley de Almeida

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

Secretária: Elizabete Filipini

Secretaria Municipal de Saúde

Secretário: Carmino Antonio de Souza

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Secretário: Ernesto Dimas Paulella

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Secretário: Luis Yabíku

Secretaria Municipal de Transportes e Empresa Municipal 
de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC)

Secretário: Carlos José Barreiro

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Secretário: Carlos Augusto Santoro



Governança

G4-34
Relate a estrutura de governança da organização,

incluindo os comitês do mais alto órgão de governança.

Nos exercícios de suas atribuições, a governança do poder público municipal

compõe-se do Poder Executivo e Poder Legislativo. Note-se que o Poder Executivo

abrange a institucionalidade da administração direta e indireta, ao passo que o Poder

Legislativo engloba comissões. É importante destacar a diferença entre a administração

direta e indireta. A administração direta corresponde à prestação dos serviços públicos

diretamente pelo próprio estado e seus órgãos. São centros de competência instituídos

para o desempenho de funções estatais, por meio de seus agentes. No caso do

município, a administração direta se constitui nas secretarias municipais. Já a

administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica

própria, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia

mista que foram criadas para realizar atividades de governo de forma descentralizada.



Organograma



São atribuições do Prefeito Municipal, de acordo com o artigo 75 da Lei Orgânica do

Município de Campinas:

• representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;

• exercer, com o auxílio do Vice-Prefeito, dos subprefeitos e Secretários Municipais, a direção

da administração pública, segundo os princípios desta Lei Orgânica;

• sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos para a sua fiel

execução:

• vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

• prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos

servidores

• nomear e exonerar os Secretários Municipais, os dirigentes de autarquias e fundações,

assim como indicar os diretores de empresas públicas e sociedades de economia mista;



• decretar desapropriações por necessidade, utilidade pública ou por interesse social;

• expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

• prestar informações e fornecer cópias fiéis de documentos, dentro de 15 dias, quando

solicitadas pela Câmara e por entidades representativas

• previstas no artigo 95 desta lei, referentes aos negócios públicos do Município, podendo 

prorrogar o prazo, justificadamente, por igual período;

• apresentar à Câmara Municipal, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do 

Município, solicitando medidas de interesse do Governo;

• iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

• permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, nos termos da lei;

• praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;



• subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, de empresa pública ou de

sociedade de economia mista, desde que haja recursos hábeis na lei orçamentária;

• delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam

de sua exclusiva competência;

• enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes

orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;

• enviar à Câmara Municipal projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de

serviços públicos;

• encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março de cada ano, a sua

prestação de contas e da Mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo;

• fazer publicar os atos oficiais;

• colocar numerário à disposição da Câmara nos termos do artigo 164, desta lei;



• aprovar projetos de edificação, planos de loteamento e arruamento;

• apresentar à Câmara Municipal o projeto do Plano Diretor;

• editar medidas provisórias com força de lei nos termos dos artigos 55 e 56 desta lei;

• solicitar o auxílio de autoridades civis e militares do Estado para garantia de cumprimento

de seus atos;

• criar subprefeituras, administrações regionais, ou órgãos semelhantes, nos termos de lei

complementar;

• apresentar, semestralmente, relatório sobre o estado das obras e serviços municipais à

Câmara Municipal e, quando solicitado, às entidades representativas da população;

• propor ação de inconstitucionalidade



A administração direta do Poder Executivo é composta por Secretarias com as

seguintes funções:

• Administração: define e implementa políticas relativas aos procedimentos licitatórios,

suprimentos e estocagem de materiais; normatiza os procedimentos de controle e gestão

na área de suprimentos; administra o Paço Municipal; desenvolve a política de vigilância

dos próprios municipais; controla o patrimônio mobiliário e imobiliário; e promove a

auditoria interna dos órgãos da administração direta.

• Assuntos Jurídicos: realiza a defesa da municipalidade em juízo; promove

assessoramento e consultoria aos órgãos da administração direta, emitindo pareceres e

exames de legalidade para interpretação de normas jurídicas.

• Chefia de Gabinete do Prefeito: promove a coordenação política, institucional, financeira

e administrativa dos órgãos e entidades da administração pública municipal fomentando a

articulação das ações governamentais.



• Cidadania, Assistência e Inclusão Social: oferece proteção à família, à maternidade, à

infância, à adolescência e à velhice, implementando, de forma integrada, políticas setoriais de

garantia dos mínimos sociais e universalização dos direitos sociais.

• Comunicação: desenvolve a política de comunicação da Prefeitura, gerencia os sistemas de

comunicação e seus contratos publicitários e presta serviços de assessoria de imprensa ao

Prefeito Municipal, Secretarias e demais órgãos municipais da administração direta e indireta.

• Cultura: promove eventos socioculturais que atinjam a totalidade da população, levanta as

necessidades culturais de cada região, buscando adequar as atividades a cada uma delas. Além

disso, essa Secretaria cuida do patrimônio histórico e cultural do município e administra as

bibliotecas públicas municipais.

• Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo: formula, planeja e implementa a política

de fomento ao desenvolvimento econômico e tecnológico dos setores primário, secundário e

terciário do município, estimula a atração de empresas e polos econômicos. Apoia a

comunidade empresarial e estimula o desenvolvimento rural, em especial por meio do

fomento à produção agropecuária.



• Direito da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida: atua na implementação

descentralizada da política municipal para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,

estabelecendo parcerias com outras esferas de governo e com os demais setores da

sociedade visando a inclusão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.

• Educação: elabora diretrizes e normas pedagógicas para a rede municipal de ensino. Analisa e

avalia os resultados do ensino e propõe medidas para a correção de rumos e de

aprimoramento do processo educacional. Essa Secretaria também faz a gestão da

alimentação escolar e da infraestrutura das escolas municipais.

• Esportes e Lazer: planeja, gerencia, coordena e implementa a Política Municipal de Esportes e

Lazer, promovendo a cultura esportiva e o desenvolvimento da população em sua plenitude

na cidade.

• Transportes: determina a política municipal de transportes, gere o trânsito e aloca recursos

financeiros, humanos e tecnológicos para a mobilidade urbana no município.



As autarquias têm personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, dotadas de
autonomia administrativo-financeira:

• Camprev (Instituto de Previdência Social do Município de Campinas): administra o Regime
Próprio de Previdência Social do município, gerindo os recursos e os fundos previdenciários,
concedendo, mantendo e pagando os benefícios previdenciários aos servidores inativos e
pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

• Setec (Serviços Técnicos Gerais): atua em diversas áreas, como a concessão de licenças e
fiscalização de bancas de revistas, de frutas e de flores, cadastramento de comerciantes
autônomos, organização de feiras livres, instalação de placas de ruas, administração do
mercado e dos cemitérios municipais.

• Mata Santa Genebra: foi tombada como Patrimônio Natural pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc). Recebe visita monitorada aberta à
população, estudantes e comunidades. O Termo de Doação da Mata de Santa Genebra ao
Município de Campinas foi assinado no mesmo dia da criação da FJPO ( Fundação José Pedro
de Oliveira), por meio da Lei Municipal nº. 5118, de 14 de julho de 1981. Essa lei instituiu a
FJPO e determinou o uso da mata para fins estritamente científicos e culturais. As empresas
de economia mista têm como principal acionista a Prefeitura Municipal de Campinas



• Ceasa Campinas (Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.): administra, no espaço da

Central de Abastecimento, os hortomercados, varejões, sacolões e outras formas de

equipamentos destinados à comercialização, distribuição e colocação de produtos

hortigranjeiros e outros produtos para atacado e varejo.

• Ciatec (Companhia do Polo de Alta Tecnologia de Campinas): promove e coordena a

implantação de políticas públicas municipais na área de ciência, tecnologia e inovação (CT&I),

em articulação com as respectivas políticas nos âmbitos estadual de São Paulo e federal,

voltadas para o apoio a micros e pequenas empresas de base tecnológica.

• Cohab (Companhia de Habitação Popular de Campinas): realiza o programa habitacional do

município em conformidade com as diretrizes traçadas pela administração municipal,

promove o planejamento, a produção, o financiamento e a comercialização de moradias para

a faixa de interesse social.

• Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas): responde pelas áreas de

planejamento da circulação; gerenciamento do transporte coletivo e de outras modalidades

de interesse público, como táxi, escolar e fretamento; e pela gestão do trânsito.



• Hospital Municipal Dr. Mário Gatti: ao completar 40 anos de existência, o Hospital Municipal
Dr. Mario Gatti é referência em atendimento de urgência e emergência.

• IMA (Informática dos Municípios Associados): presta serviços nas áreas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) e é responsável pelo desenvolvimento, manutenção e
evolução de todos os sistemas de informação que atendem à Prefeitura.

• Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Esgoto): exerce atividades de
administração, operação e manutenção de serviços de água e esgoto, inclusive a prestação de
serviços de assessoria, consultoria e assistência técnica, no âmbito do saneamento básico, a
municípios e entidades de direito público ou privado;

No que tange às fundações da administração, a Fumec é uma fundação pública
vinculada à Secretaria Municipal de Educação, mantenedora dos programas de Educação de
Jovens e Adultos – EJA I (anos iniciais), e Educação Profissional – Ceprocamp (Centro de
Educação Profissional de Campinas).

• Fumec (Fundação Municipal para Educação Comunitária): alfabetiza jovens e adultos por
meio de programa equivalente à educação básica. As ações de alfabetização são desenvolvidas
em salas de aulas instaladas em escolas municipais, estaduais, associações de bairros, igrejas e
em todos os locais em que exista demanda.



Por fim, a Ouvidoria Municipal, de acordo com a Lei 12.056, de 2 de setembro de

2004, é um “órgão auxiliar, independente, permanente e com autonomia administrativa e

funcional que tem por objetivo apurar as reclamações relativas à prestação dos serviços

públicos da administração pública municipal direta e indireta, bem como das entidades

privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços

à população”. (Art. 1º).

Por seu turno, a Câmara dos Vereadores é formada por 33 parlamentares eleitos

pelo sistema de voto proporcional com mandato de 4 anos. Aos vereadores cabe fiscalizar o

Poder Executivo, especialmente no que concerne ao cumprimento de metas, como também

a legalidade do interesse social. A Câmara possui 20 comissões permanentes, pelas quais

passam os projetos de lei antes de serem votados. São estas:



• Comissão da Mulher
• Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade
Reduzida
• Comissão de Administração Pública
• Comissão de Ciência e Tecnologia
• Comissão de Constituição e Legalidade
• Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente
• Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania
• Comissão de Economia e dos Direitos de Consumidor
• Comissão de Educação, Cultura e Esporte
• Comissão de Finanças e Orçamento

• Comissão de Legislação Participativa
• Comissão de Meio Ambiente
• Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário
• Comissão de Política Social e Saúde
• Comissão de Política Urbana
• Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais
• Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas
• Comissão Especial de Honrarias
• Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de
Campinas
• Comissão para os Assuntos de Segurança Pública

Os conselhos municipais, formados por representantes da Prefeitura e da

sociedade civil, contribuem para a definição dos planos de ação da cidade, através de

reuniões periódicas e discussões. Os conselhos funcionam como organização capaz de

estreitar a relação entre o governo e sociedade civil a partir da participação popular em

conjunto com a administração pública nas decisões regentes na sociedade. Cada conselho é

estabelecido a partir de um projeto de Lei, na qual deverá conter as suas competências e

representantes, entre outras informações. O mandato e os representantes também variam de

acordo com o conselho.



Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA
Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas -
CONGEAPA
Conselho Regulação e Controle Social das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES–PCJ
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais
Conselho Diretor do PSA Programa de Pagamentos por Serviços 
Ambientais de Campinas
Conselho Municipal de Previdência - CAMPREV
Conselho da Cidade de Campinas - CONCIDADE
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal do Idoso
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade 
Negra de Campinas
Conselho Municipal de Entorpecentes
Conselho Municipal da Juventude

Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho de Desenvolvimento Rural
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Conselho Tutelar de Campinas
Orçamento Cidadão
Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais de Saúde
Conselho Municipal de Educação
Conselho das Escolas Municipais de Campinas
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB
Conselho de Alimentação Escolar de Campinas
Conselho Municipal de Trânsito e Transporte
Conselho Municipal de Esportes e Lazer
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Conselho Deliberativo da SETEC
Conselho de Cultura
Conselho da Ouvidoria Geral
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de trabalho e gênero

Os servidores públicos lotados na Prefeitura Municipal de Campinas são

selecionados por meio de concurso público e possuem vínculo estatutário junto ao

Estado, o que significa que não são contratados sob as regras da CLT (Consolidação das

Leis Trabalhistas) e sim de acordo com estatuto próprio. Ocupam cargos

públicos criados por lei. Os cargos comissionados são estruturas funcionais autônomas

que podem ser ocupadas por indivíduo sem vínculo com o órgão. Sua natureza é a

confiança e o comprometimento pessoal entre o ocupante do cargo e a administração

superior. Todos os contratos cumprem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que

orienta tanto as contratações dos servidores, por meio de concursos públicos, como as

nomeações dos cargos confiança.

Em 2015, o total de servidores perfazia 17.943, sendo que 12.340 mulheres e

5.603 homens. Em 2016, o número total de servidores diminuiu em relação ao ano de

2015 para 17.611, sendo 5.480 homens e 12.131 mulheres, com média de idade de

46,11 anos e 43,62, respectivamente.



Atualmente o Instituto de Previdência do município, o Camprev, opera os seguintes

benefícios: Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença, Auxílio Maternidade e Auxílio Reclusão.O

Instituto se rege pela legislação específica do setor, pelo seu Estatuto e por atos que

fundamentam boas práticas de gestão, bem como a Ética Profissional e o Código de Conduta. O

quadro abaixo mostra o número de aposentados no biênio 2015-2016:

CAMPREV 2015 2016

N° total de aposentados 6407 6803
N° total de pensões 1732 1770

Auxílio Doença ou Auxílio Acidente 6113 5862
Auxílo maternidade, auxílio aborto ou auxilio adoção 363 361

Auxílio Reclusão 0 0

Percentual do total de empregados cobertos por acordos coletivosG4-11

Todos os funcionários são cobertos por acordos coletivos de negociação coletiva.

Em 2015, o reajuste salarial foi de 8,36% (LEI COMPLEMENTAR N.º 107, DE 18 DE JUNHO DE

2015 e em 2016, 9,33 % (Lei Complementar nº 151, de 16 de junho de 2016). A Prefeitura

de Campinas oferece como benefício complementar o auxílio-refeição para jornada igual ou

superior a 20 horas semanais.

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/130008


Econômico financeiro

O orçamento da cidade é constituído a partir das arrecadações de tributos (IPTU, ITBI

e ISSQN), taxas e multas, bem como de repasses de recursos da União e do Estado feitos à

administração municipal. O Orçamento planeja o quanto a prefeitura pretende ganhar e como

pretende gastar. É por meio do orçamento municipal que as prioridades escolhidas pelos

cidadãos são transformadas em ações concretas da prefeitura na prestação dos serviços à

população de Campinas.

Campinas possui o Conselho do Orçamento Cidadão, um instrumento de participação

popular que possibilita aos cidadãos indicarem as demandas de suas regiões. As demandas

indicadas pelo orçamento cidadão são analisadas de acordo com critérios técnicos, econômicos

e de políticas públicas. São incluídas no orçamento da Prefeitura, dentro dos projetos de lei do

Plano Plurianual (PPA), Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA).

Assim, são elaboradas metas que são perseguidas insistentemente pela administração

municipal para que tenha uma cidade cada vez melhor e sempre comprometida com a ética e a

eficiência na utilização dos recursos públicos:



• Plano Plurianual (PPA):
• Estabelece metas e prioridades para 4 anos (desde o início do 2º ano do mandato do

prefeito, até o fim do 1º ano do mandato de seu sucessor).

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

• A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades da

Administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente,

orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação

tributária. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO recebeu novas atribuições e tornou-

se um instrumento fundamental no processo de planejamento fiscal.

• Lei Orçamentária Anual (LOA):

• Estabelece os custos das ações para o ano seguinte. Todos os anos, no segundo semestre, a
Câmara dos Vereadores avalia o orçamento planejado no PPA e aprova a Lei de Diretrizes
Orçamentárias ( LDO) e a Lei Orçamentária Anual( LOA), as quais passam a valer no ano
seguinte. As aprovações orçamentárias, sejam de custeio de pessoal, sejam de investimentos,
devem respeitar os limites dados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os gastos com o
funcionalismo devem ser de até 60% da receita corrente líquida.



Campinas é a nona cidade com a maior receita do país. Em 2015 as receitas

previstas da administração direta foram R$ 4 bilhões de reais e autarquias e fundações 500

milhões de reais, totalizando um montante de 4 bilhões e 500 milhões reais. Para o ano de

2016 o orçamento geral da administração direta foi de 4 bilhões e 400 milhões de reais e

600 milhões de reais para autarquias e fundações, totalizando um pouco mais de 5 bilhões

de reais. PIB, Emprego e Valor Adicionado

Em 2015 houve queda da atividade industrial no Brasil e o Produto Interno Bruto

(PIB) da região administrativa de Campinas teve a maior queda do Estado nos últimos 12

meses, R$ 49.711.64. A produção de riquezas na região encolheu 7,3% entre abril de 2015

a março de 2016 e superou a retração estadual, de 5,1% no período. Em 2015 a crise

econômica se aprofundou nas áreas responsáveis pela maior parte da atividade industrial

do estado, como é o caso da região de Campinas, onde o setor teve queda de 13%. A área

de serviços também teve recuo importante, de 4,5%.

G4-EC
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Apesar da crise, Campinas se mantém como um polo catalisador da região

metropolitana, responsável por mais de 40% dos empregos gerados, no entanto, sente os

efeitos da crise econômica. Em 2016 houve uma diminuição da oferta de posto de trabalho,

perderam-se 31 mil postos em relação ao ano de 2015, de 408.893 vagas para 391,72 vagas

de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

De acordo com o IBGE, o município de Campinas é o 15º maior parque industrial

brasileiro, ficando atrás de outros importantes centros, como São Paulo (1º lugar), Rio de

Janeiro (3º lugar), Guarulhos (9º lugar) e Curitiba (13º lugar). Sobre o Valor Adicionado em

Campinas, os setores que mais contribuem com sua geração (32% do total) são a fabricação

de equipamentos de comunicação, autopeças. A concentração de empresas no município

em Campinas por faixa de valor adicionado distribui-se conforme a Tabela a seguir:



2015
Faixa 

(intervalo/ milhões 
reais)

Número de 
Empresas % VA % Total

VALOR total 
empresas

5-15 409 67,6 17,26 3.467.468

16-25 77 12,73 7,05 1.416.425

26-100 96 15,87 20,93 4.205.007

101-acima de 1000 23 3,81 54,76 11.002.520

total 605 100,01 100 20.091.420

2016

Faixa (intervalo)
Número de 
Empresas % VA % Total

VALOR total 
empresas

11-15 404 66,77 15 3.374.340

16-15 80 13,22 6,58 1.480.509

26-100 95 15,7 18,33 4.125.113

101-acima de1000 26 4,31 60,09 13.560.892

total 605 100 100 22.540.854
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Os principais destinos dos produtos exportados das empresas de Campinas são Estados

Unidos, Argentina, México, Alemanha e Chile. A cidade também é capital da Região Metropolitana, que

congrega outros 19 municípios: Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra,

Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira,

Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Das exportações de Campinas, os principais produtos são bens de capital e bens

intermediários. Em 2016, os bens de capital corresponderam a 32,82% das exportações do município,

enquanto os bens intermediários (peças e acessórios, insumos industriais e alimentos e bebidas

destinados à indústria) representaram 48%. Ainda em 2015, as commodities corresponderam a cerca de

14% do total e os produtos industrializados a 86%. Os principais produtos exportados são derivados da

soja, consumo de bordo de combustíveis e lubrificantes para aeronaves, motores elétricos, pneus e

bobinas.

Os principais itens de exportação que são escoados pelo aeroporto de Viracopos são dos

setores metalmecânico, farmacêutico e automotivo, cujo volume de todas de exportações foi de 41.811

toneladas.

Mercados que a organização atua com discriminação geográfica
e tipos de clientes beneficiados



As instituições conveniadas com a Prefeitura Municipal em 2015 e 2016 que

repassaram recursos para o município foram: Ministério do Esporte, Ministério da Justiça,

Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e Ministério das Cidades. Nesses dois anos,

essas instituições repassaram para o Município de Campinas o valor de R$ 5.364.027,55, ao

passo que a contrapartida da cidade em dispêndio de recursos foi de R$ 855.242,00.

A tabela a seguir demonstra o tipo de contrato (licitação, regido pela Lei e

quantidade que a Prefeitura estabeleceu no biênio 2015-2016 e as quantidades

respectivas). Cabe ressaltar que 100% dos contratos celebrados são publicados no Portal da

Transparência.

G4-17 Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações documentadas 
equivalentes da organização



TIPO DE LICITAÇÃO QUANTIDADE 2015 QUANTIDADE 2016

Pregão 408 395

Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC) 10 13

Concorrência Pública 16 20

Tomada de Preços 14 6

Convite 35 9

Total 483 443



Os quadros abaixo apresentam as obras contratadas ou objeto de repasse 
de recursos ou executadas com recursos próprios, gestionadas pela Secretaria de 
Infraestrutura no biênio 2015-2016

OBRA/SOCIAL INÍCIO-
Ordem 
Serviço

FINAL-
PREVISTO

Valor total 
do contrato

Obra de Modernização de Infraestrutura 
esportiva na Praça de Esportes TANCREDO 
NEVES

02/05/2016 02/11/2016 289.346,35

OBRA/EDUCAÇÃO INÍCIO-
Ordem de 
Serviço

FINAL-PREVISTO ÁREA M² Valor Total Do Contrato 

Execução das Obras de construção da 
unidade de Educação Infantil Nave Mãe 
Jardim Ibirapuera - Termo de Contrato 01/14 
- Fl.1.393 - CONVÊNIO FNDE/FUNDEB - PAC II

17/02/2014 17/03/2015 1.283,37 2.283.333,65

Execução das Obras de construção da 
unidade de Educação Infantil Nave Mãe 
Jardim Bassoli - Termo de Contrato 02/14 -
Fl.1.450 - CONVÊNIO FNDE/FUNDEB - PAC II

17/02/2014 17/01/2015 1.283,37 2.276.565,03

Execução de Obras de Construção de Creche 
Tipo B no JD. ABAETÉ  FNDE - PAC II

25/10/2016 25/08/2017 1.323,58 2.968.274,48

Execução de Obras de Construção de Creche 
Tipo B no JD. ELDORADO FNDE - PAC II

16/11/2016 16/09/2017 1.323,58 3.426.525,35



OBRAS
Início - OS

Final -

Previsto

Exten

são

Pav.

(Km)

Extensão

Galerias -

(M)

Valor Total 

do contrato

Apoio à conclusão Túnel II - Corredor Estrutural de Transporte Coletivo - PISTA Leste Piçarrão - Conv. 

CEF
12/01/2014 12/03/2015 3 790,00 8.095.595,31

Obras de Pavimentação asfálticas e Drenagem do Bairro Satélite Íris IV, através do Plano Comunitário 18/07/2013 18/07/2015 3,6 598,00 40.813.879,63

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro Pq. Santa Candida - Plano Comunitário 14/03/2014 14/03/2016 2,3 1.976,00 1.424.529,89

Obras Pav. e Drenagem -Pq.Sta. Bárbara 2ª fase - PC - Área Total 6947,68 06/11/2013 06/11/2015 4,36 953,00 1.424.529,84

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. FERNANDA - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -

CONVÊNIO CEF
19/02/2015 19/02/2017 20,91 1.412,50 4.155.299,84

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro VILA ESPERANÇA - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -

CONVÊNIO CEF
20/02/2015 20/02/2017 61,27 5.356,11 4.155.299,84

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. ALTO IPAUSSURAMA - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -

CONVÊNIO CEF
19/02/2015 19/02/2017 14,8 1.180,68 3.970.252,90

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro PQ. ELDORADO DOS CARAJÁS - PAC 2 -

PAVIMENTAÇÃO -CONVÊNIO CEF
13/03/2015 13/09/2016 28,3 4.731,35 10.477.002,90

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. DO LAGO – 1ª ETAPA - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -

FIN CEF
12/05/2015 12/01/2016 15,6 1.914,16 4.881.188,95

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. LAGO - ETAPA 3ª E JD. NOÊMIA – PAC 2 -

PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF
20/05/2015 20/11/2016 105,7 10.584,18 4.881.188,95

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. SATÉLITE ÍRIS III – PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN 

CEF
24/08/2015 24/06/2016 11,6 1.442,40 2.815.120,97

Obras de Pavimentação e Drenagem no JD. DO LAGO  – 2ª ETAPA – OGU – CEF 22/10/2015 21/06/2016 1,8 1.100,00 2.762.144,18



OBRAS
Início - OS Final -Previsto

Extensão

Pav. (Km)

Extensão

Galerias -

(M)

Valor Total do 

contrato

Obras de SANEAMENTO Integrado na Microbacia do Córrego SANTA LÚCIA – 1ª 

ETAPA – PAC – CEF Nº 0424.445-35/2014 – MCIDADES
25/09/2015 25/03/2017 2,6 544,98 12.911.274,89

Obra de Recapeamento da  AV. MONTE CASTELO – OGU / CEF 07/11/2016 07/12/2016 1,5 372.253,20

Obras de Pavimentação e Drenagem no Bairro no Sistema Viário de Acesso ao 

Bairro JD. LAGO 2 / JD. DAS BANDEIRAS  - OGU  / CEF
23/11/2016 23/02/2017 0,3 249,00 837.510,75

Obras de Pavimentação e Drenagem no VILA VITÓRIA 28/12/2015 28/12/2017 6,9 581,00 11.316.991,73

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. SÃO JUDAS - PAC  -

PAVIMENTAÇÃO -CONVÊNIO CEF
01/02/2016 01/02/2018 11 8.500,00 19.200.558,80

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. SATÉLITE ÍRIS I – PAC 2 -

PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF
18/03/2016 18/11/2017 22 19.151,10 43.958.513,53

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. MARISA – PAC 2 -

PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF
04/05/2016 04/05/2018 9 7.200,00 17.640.126,95

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro JD. URUGUAI – PAC 2 -

PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF
18/05/2016 17/05/2018 7,6 7.000,00 16.728.329,65

Obra de Pavimentação e Drenagem no Bairro PQ. OZIEL E MONTE CRISTO –

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO -FIN CEF
14/07/2016 14/07/2018 12 10.600,00 21.664.937,36



Relate se e como a organização adota a abordagem ou princípio
de precauçãoG4-14

O decreto n. 19.135 de 13 de maio de 2016 compatibiliza o município com as premissas

do Marco de Sendai (padrão global aprovado pela Organização das Nações Unidas em 2015 para a

redução dos riscos de desastres). Em linhas gerais, muda a concepção de reação ao desastre para

a gestão de risco no sentido de estabelecer um planejamento mais eficaz para atendimento aos

desastres. Foram estabelecidos dez passos para ações preventivas e adequadas às ações

municipais com as leis federais n. 12.608/2012 e 12.983/2014, que regulam o Sistema Nacional

de Proteção e Defesa Civil. Todas as premissas devem constar de uma plataforma para o

planejamento e respostas a desastres.

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente
de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve

Como citado anteriormente (G4-14), Campinas é certificada pela ONU como a primeira

cidade brasileira a ser considerada modelo da “Campanha Construindo Cidades Resilientes”. Isso

significa que o município está preparado para o atendimento em situações de desastre,

minimizando os riscos e perdas para a população.



Programa Município VerdeAzul

O Programa Município VerdeAzul (PMVA) foi lançado em 2007 pelo Governo do Estado

de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e tem o propósito de medir e

apoiar a eficiência da gestão ambiental através da descentralização e valorização da agenda

ambiental nos municípios. Os objetivos principais do Programa são incentivar e auxiliar

as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o

desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo. Além disso, a participação do Município no

PMVA é um dos critérios de avaliação para a liberação de recursos do Fundo Estadual de

Controle da Poluição (FECOP).

As ações propostas pelo PMVA compõem hoje dez Diretivas norteadoras da agenda

ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos,

Biodiversidade, Arborização Urbana, Uso do Solo, Município Sustentável, Gestão das Águas,

Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. A cada final de ciclo anual há um

ranking resultante da avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios. A partir

dessa avaliação, análise da infraestrutura e dos processos dos entes municipais, busca-se avaliar

a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos seus gestores.



O Indicador de Avaliação Ambiental (IAA) é publicado para que o poder público e

toda a população possam utilizá-lo como norteador na formulação e aprimoramento de

políticas públicas e demais ações sustentáveis.

Campinas foi certificada no Programa Município VerdeAzul (PMVA) atingindo a

pontuação recorde de 93,70 pontos em 2016. Atualmente é reconhecida pelo Governo do

Estado como uma das cidades que mais avançou no Programa Município VerdeAzul, após os

expressivos resultados obtidos nos últimos anos.

Efetividade da Gestão Municipal IEGM/TCESP

É o índice de desempenho da Corte de Contas paulista, composto por 07 índices

setoriais, consolidados em um único índice por meio de um modelo matemático. A

combinação das análises destes sete índices temáticos ”busca” avaliar, ao longo do tempo, se

a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva e com isso

oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida

pelo Controle Externo. I-Amb/TCESP.



Já o Índice Municipal do Meio Ambiente mede o resultado das ações relacionadas ao

meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice

contém informações sobre resíduos sólidos, educação ambiental, estrutura ambiental e

conselho ambiental. Em 2015, no primeiro ano de criação do índice, Campinas foi

enquadrada na nota “B+” (Muito Efetiva) no Índice Municipal do Meio Ambiente (I-Amb),

considerando as ações ambientais realizadas no ano de 2014. No ano de 2016, o Tribunal de

Contas do Estado (TCE-SP) conferiu nota máxima “A” (Altamente Efetiva) no Índice Municipal

do Meio Ambiente (I-Amb).



Programa Cidades Sustentáveis (PCS)

A participação do Município de Campinas no Programa Cidades Sustentáveis (PCS)

tem sido bastante significativa desde sua adesão ao programa, em dezembro de 2012. No ano

de 2013, foram inseridos 75 indicadores na plataforma (sendo 68 deles com metas para 2016) e

desenvolvido pela Informática de Municípios Associados (IMA) um sistema de

acompanhamento desses indicadores, o Sistema IMG.

CDP Cities

O CDP Cities é uma plataforma global de relatório voluntário de mudanças climáticas

para os governos municipais. O programa oferece a oportunidade de divulgação das emissões

de gases de efeito estufa, os riscos das mudanças climáticas e estratégias de adaptação

adotadas em âmbito municipal. Desde 2012, Campinas é convidada a apresentar o relatório.

Em 2015, as ações da cidade foram objeto de destaque no vídeo produzido pelo CDP,

anunciando os resultados do ciclo do período. Em 2016, foi convidada para colaborar com o

processo de reformulação da Plataforma de Reporte, bem como contribuir no evento de

capacitação realizado em Campinas, com a participação de representantes de cerca de 20

Estados da Federação.



ANAMMA E CONAMA

Com a pujante estrutura e ações ambientais de cunho local, Campinas tem participado

e se destacado por sua política ambiental em âmbito estadual e nacional em vários debates e

ações na Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente (ANAMMA ).

Atualmente é presidente da entidade, o que evidencia ainda mais o município na liderança das

discussões ambientais locais, regionais, nacionais e internacionais, facilitando diálogos diversos

com setores e órgãos públicos, universidades, entidades de pesquisa e fomento, bem como com

entidades do terceiro setor de importante representação (Ministério do Meio Ambiente - MMA,

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais

de Meio Ambiente - ABEMA, Frente Nacional de Prefeitos - FNP, entre outros).

Comitê de Bacias – PCJ

Em atendimento à Lei Federal n° 11.455/07, diversos municípios da UGRHI-PCJ

solicitaram apoio ao Consórcio Intermunicipal da Unidade de Gerenciamento de Recursos

Hídricos das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (UGRHI-PCJ) para viabilizar a criação de

um ente regional. Foi então proposta a criação da Agência Reguladora dos Serviços de

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARESPCJ).



Este consórcio foi viabilizado em agosto de 2010 com o lançamento do Protocolo de

Intenções assinado por prefeitos de diversos municípios, que constituiu a ARES-PCJ na forma

de Consórcio Público, pessoa jurídica de direito público interno, de natureza autárquica,

integrante da administração indireta de todos os Municípios consorciados.

Dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e

financeira, a ARES-PCJ é regida pelo disposto na Lei federal nº 11.107/05 e respectivo

regulamento (Decreto 7217/10), pela Lei federal nº 11.445/07, pelo Contrato de Consórcio

Público, por seus estatutos, regimentos e demais atos, visando o exercício de funções de

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento. Até o momento há 34 municípios

consorciados, inclusive Campinas, com leis de ratificação do Protocolo de Intenções.



Comitê Permanente sobre o Cadastro na Ibero América - CPCI

Desde o ano de 2011, a Prefeitura de Campinas é o único município brasileiro

membro do Comitê Permanente de Cadastro na Ibero América (CPCI), tendo participado

desde então das Assembleias (Argentina, Costa Rica, Colômbia e República Dominicana) e

dos grupos de trabalhos realizados pelo Comitê. O Comitê é um foro que agrupa

as instituições públicas com funções cadastrais na Ibero América. Considerando a influência

do cadastro nos sistemas legais e nas economias da região, sua missão é servir como uma

rede de excelência, facilitando o intercâmbio de informação, perícia, apoio tecnológico e

melhores práticas entre seus membros. É um vínculo privilegiado entre as organizações

cadastrais e outras instituições públicas ou privadas que requeiram informação cadastral

para desempenhar suas atividades. Em 2015, em conjunto, a Prefeitura de Campinas e o

INCRA foram os organizadores do VIII Simpósio e a Assembleia do Comitê no Brasil.



G4-504 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de
combate à corrupção

Sistema de Avaliação dos Serviços Públicos do Município

O sistema de Avaliação dos Serviços Públicos permitiu ao cidadão avaliar o

atendimento de suas solicitações realizadas por meio do Sistema 156, garantindo ao cidadão o

retorno acerca do serviço ofertado pela Prefeitura e otimização dos fluxos de processos

internos.

Projeto JUNTOS, Frente de Empreendimentos Imobiliários

Foram estabelecidos novos fluxos administrativos que visam elaborar novos

processos com foco prioritário na Secretaria de Planejamento e Urbanismo e que implantaram

ações prioritárias para a eficiente aprovação de empreendimentos imobiliários no Município,

como: definição de critérios de fila de análise, garantindo que processos de interesse social

sejam atendidos preferencialmente e o restante siga a ordem cronológica de entrada; montar

equipes multidisciplinares para dar vazão onde houver maior necessidade no momento;

estabelecer que as tramitações relacionadas às informações técnicas entre departamentos e

secretarias possam ser realizadas diretamente entre os envolvidos, com os critérios bem

definidos; entre outras ações.



O Projeto Juntos envolveu algo em torno de 80 pessoas distribuídas na reprogramação

de 13 processos que comprometiam as aprovações de novos empreendimentos no Município de

Campinas. Ao todo 162 ações de melhorias foram planejadas para a otimização dos fluxos de

processos. Dentre diversas metas estabelecidas para o controle dos resultados obtidos com a

implementação das ações, destacam-se duas: - Redução da mediana do tempo gasto pela PMC

para liberação dos Alvarás de Execução de novos empreendimentos de 107 dias (janeiro de 2015)

para 30 dias (janeiro de 2016); - Redução de 317 (abril de 2015) para 60 (janeiro de 2016)

processos na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, das tipologias comercial e residencial

unifamiliar, sem decisão de alvará e que tiveram entrada na PMC há mais de 30 dias.

Aprovação Responsável Imediata - ARI

É o sistema de emissão de alvará de execução de residências unifamiliares (dentro dos

parâmetros permitidos pelo licenciamento ambiental), comércio e serviços de até 500 m² e

prédios institucionais (igrejas, clubes, escolas etc) de até 1.000 m². Trata-se de uma inovação

normatizada através Lei Complementar 110/2015 que tem como objetivos a desburocratização,

agilidade na emissão do alvará de execução; redução de custos operacionais e redução do número

de deslocamentos à PMC e consequente economia de tempo.



Monitoramento interno por meio de auditorias

• Elaboração do Plano Anual de Auditoria

• Elaboração do Mapeamento de Risco

• Auditoria referente aos processos de trabalho da inscrição e execução/cobrança extrajudicial

da dívida ativa do Município de Campinas

• Auditoria planejada referente ao processo de trabalho que envolve a elaboração de projetos

de obras

• Auditoria planejada referente aos meios de controle dos contratos de prestação de serviços

de manutenção de áreas verdes e de tapa-buraco da Secretaria Municipal de Serviços Público

• Auditoria Operacional referente ao desempenho dos programas definidos nos Planos

Plurianuais 2010-2013 e 2014-2017, relacionados ao Plano Municipal de Habitação de

Campinas 2011-2022

• Auditoria planejada referente ao processo de trabalho de monitoramento e avaliação dos

cofinanciamentos geridos pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão

Social



Efetivação da transparência pública municipal e Gerenciamento do acesso público aos

documentos e decisões de governo

▪ Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (2015 e 2016)

▪ O suporte a todas as questões que envolvem a Lei de Acesso à Informação em Campinas é

feito diariamente pela Secretaria de Gestão e Controle. A capacitação dos servidores, o

suporte aos questionamentos intersetoriais, o acompanhamento dos pedidos para o

cumprimento de prazos e a recepção das reclamações, entre outras atividades, são rotinas

da pasta. Em 2013 foram atendidos 456 pedidos, em 2014 foram atendidos 719. No ano de

2015, foram atendidos 885 pedidos de acesso à informação. No ano de 2016, no total,

foram 939 pedidos atendidos.

▪ Elaboração e implementação do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao

Cidadão) para melhor atendimento da transparência passiva do Município (2016)

▪Capacitação de cerca de 50 servidores públicos em transparência pública em parceria com

a EGDS - Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor Público (2015 e 2016)



▪ Divulgação dos dados de viagens e hospedagens realizados pelos servidores públicos e

agentes políticos pela Prefeitura Municipal de Campinas no Portal da Transparência (2016)

▪ Divulgação nominal dos vencimentos dos servidores públicos municipais no Portal da

Transparência (2016)

Portal do Cidadão

O Portal do Cidadão é uma plataforma eletrônica na internet, em endereço eletrônico

diverso do website da Prefeitura de Campinas, com diagramação responsiva e que reúne

os serviços online da Prefeitura de Campinas. Cada indivíduo possui um cadastro único e

pessoal, vinculado ao seu CPF, permitindo que os diferentes serviços disponibilizados

utilizem essas informações para a validação e seleção de preferências. O Portal, lançado

em julho de 2015, conta com cerca de 40 mil usuários, 32 serviços e mais de 205 mil

acessos a estes serviços online. Atualmente, o Portal também pode ser acessado por app

pela Google Store e Apple Store.



Auditor de controle interno

Atuação em parceria com o Comitê Gestor/PMC mediante cessão de um profissional

"auditor de controle interno", responsável por acompanhar a execução orçamentária e

financeira das Secretarias de Comunicação, Planejamento Urbano, Infraestrutura, Assistência

Social e Segurança Alimentar, Finanças e Ouvidoria. Auxílio na análise da economicidade de 188

(cento e oitenta e oito) processos de compras ou contratações de serviços que totalizaram o

valor de R$ 323.182.400,50 (trezentos e vinte e três milhões, cento e oitenta e dois mil,

quatrocentos reais e cinquenta centavos).



GESTÃO AMBIENTAL  

Estabelecimento de padrões e normas ambientais no âmbito do Município

Plano Municipal de Recursos Hídricos

O Plano Municipal de Recursos Hídricos (PMRH), instituído pelo Decreto Municipal nº

19.168/16, é o instrumento de gestão capaz de definir diretrizes gerais e específicas para a

implementação ou conformação dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos para o

Município de Campinas. Dentre os programas desse Plano, está o que prevê o Pagamento por

Serviços Ambientais (PSA).

Fonte: http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/plano-hidricos.php

G4-EN13 Habitats protegidos ou restaurados

G4-EN12
Impactos das atividades sobre a biodiversidade em áreas protegidas



Programa Pagamento por Serviços Ambientais - PSA - Lei Municipal nº 15.046/15

O PSA foi instituído pela Lei Municipal nº 15.046/15, visa promover o

desenvolvimento sustentável e fomentar a manutenção e a ampliação da oferta de serviços

e produtos ecossistêmicos. É um instrumento de incentivo (monetário e não monetário) às

iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou o

melhoramento de ecossistemas. São sete subprogramas de PSA, com vistas a atender aos

critérios de prioridade de conservação e recuperação dos recursos naturais, conforme

segue:

I - Incentivo a Serviços Ambientais Carbono (ISA Carbono);

II - Incentivo à Regulação do Clima (ISA Clima);

III - Pagamento pela Conservação e Recuperação do Solo (PSA Solo);

IV - Pagamento pela Conservação das Águas e dos Recursos Hídricos (PSA Água);

V - Conservação da Beleza Cênica Natural;

VI - Conservação da Sociobiodiversidade;

VII - Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).



Plano Municipal do Verde (PMV)

O Plano Municipal do Verde (PMV), instituído pelo Decreto nº 19.167/16, configura-se 

como um documento norteador e unificador, com diretrizes estabelecidas e metas bem 

delineadas para uma gestão eficaz, eficiente e integrada das Áreas Verdes no município de 

Campinas. O PMV busca consolidar as ações de conservação e recuperação das Áreas Verdes de 

Campinas, determinando programas que assegurem as funções básicas destas áreas e beneficiem 

toda a população campineira. Portanto, o objetivo do PMV é assegurar a qualidade, quantidade e 

distribuição das Áreas Verdes, garantindo suas funções sociais e ecológicas, visando a melhoria 

dos ecossistemas e qualidade de vida da população no município de Campinas.

O Plano Municipal do Verde considera também o Plano Municipal da Mata Atlântica e 

contempla 07 Programas, 23 atividades, proposição de 49 trechos de Parques Lineares, que 

abrangerão 940 ha, de 1.677 ha de áreas protegidas, 280 km de Linha de Conectividade para 

implantação de corredores ecológicos, 1.590 ha de Áreas de Preservação Permanente 

recuperadas, 2.650.530 mudas, 6 núcleos de conectividade prioritários, 10 anos para implantação, 

Índice de Área Verde Social atual: 6,2 m²/hab, Índice de Área Verde Social 2020 (m²/hab): 9,0 

m²/hab, Índice de Área Verde Social 2025 (m²/hab): 12,8m²/hab, Índice de Área Verde: 87 m²/hab, 

que será mantido com a implantação do Sistema de Áreas Verdes e Unidades de Conservação até 

2025. 



Após a publicação do Decreto do PMV, iniciaram-se as ações de implementação dos

programas do PMV e PMRH. Quanto aos Núcleos relacionados ao PMV, destacam-se o de

Parques Lineares, Corredores Ecológicos e Unidades de Conservação. O Programa de

Implantação de Corredores Ecológicos publicou quatro Resoluções estabelecendo diretrizes

gerais para a Área de Influência da Linha de Conectividade e trechos de corredores ecológicos:

são elas a de nº 12, 13, 20 e 21 de 2016. O núcleo que atende ao Programa de Parques Lineares

elaborou o Termo de Referência para contratação do Estudo de Viabilidade dos 49 trechos de

parques lineares propostos no PMV. Também foi aberta reserva das áreas públicas que incidem

em Parques Lineares para reserva ao Banco de Áreas Verdes (BAV).



A Prefeitura de Campinas implementa uma enorme variedade de programas com 

impactos na comunidade local. A seguir serão descritos alguns dos que mais se inserem no 

contexto social, como o atendimento à população em situação de rua, as políticas de 

transportes, segurança alimentar, educação, além de outros projetos.

G4-SO1
Percentual de operações com programas implementados de engajamento da 
comunidade local, avaliação de impactos e comunidade local

Na assistência social são 26.413 famílias inseridas no Programa Bolsa Família, do

Governo Federal, em 2015, correspondendo a uma transferência de renda direta às famílias

no valor de R$ 3.951.218,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e

dezoito reais). Em 2016, o número de famílias passou para 28.885, com uma transferência

de renda equivalente a R$ 4.542.498,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil,

quatrocentos e noventa e oito reais). O número de famílias beneficiadas pelo Programa

Bolsa Família pode ser considerado um indicativo do número de famílias pobres no

município, uma vez que o Programa atende famílias com renda per capita de até R$ 170,00

(cento e setenta reais) mensais.



A população de Campinas é beneficiada, desde que atendidas as condições

estabelecidas, com a gratuidade de transporte coletivo. Têm direito ao benefício da

gratuidade somente as pessoas residentes em Campinas.

• Pessoa acima de 14 anos incapacitada, permanente ou temporariamente, para qualquer tipo

de trabalho por deficiência física, sensorial, mental, orgânica ou múltipla;

• Acompanhante de pessoa incapacitada, desde que o deficiente não possa se locomover

sozinho

• Criança até 13 anos de idade, incapacitada por deficiência que justifique o benefício

• Idosos

Em 2015 foram beneficiados 6.169 pessoas e em 2016, 8.237 pessoas, um aumento

de 33,5%.



Atendimento à população em Situação de Rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou, em parceria com os serviços da

rede pública e conveniada, a contagem anual das pessoas em situação de rua. No ano de

2015, foram identificadas 563 pessoas, dentre as quais se incluem as que estão em situação

de rua e as que estão em potencial situação de rua. Em 2016, foram identificadas na

contagem anual, 623 pessoas em situação de rua.

A política de Assistência Social no município, no que diz respeito ao atendimento da

pessoa em situação de rua, possui uma série de ações, ressaltando a importância da

articulação com as demais políticas públicas, considerando a complexidade e dinâmica das

situações referentes ao fenômeno da população em situação de rua.

Uma ação importante em 2015 foi a construção do projeto piloto “Parceiros da

Cidade – Mãos Amigas”, aprovado pela Lei Municipal nº 15.137, em parceria com as

Secretarias Municipais de Serviços Públicos, Educação, Saúde, Trabalho e Renda e Cultura. O

programa oferece uma bolsa de aprendizagem nas áreas de jardinagem e construção civil,

pelo período de um ano, para pessoas em situação de rua que se encontram nos serviços de

acolhimento institucional, como uma alternativa de desenvolvimento das potencialidades e

melhor preparação para o mercado de trabalho.



Empregabilidade da pessoa com deficiência

Foram criados projetos que visam a inclusão das pessoas com deficiência no mercado

de trabalho, com atuação da Prefeitura e também com empresas articulando a capacitação e

qualificação profissional das pessoas com deficiência bem como a elaboração de um banco de

dados de currículos dessas pessoas para serem encaminhados ao mercado de trabalho. Outro

feito foi a participação no Dia “D” da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência promovida

em conjunto com a Secretaria de Trabalho e Renda. Em 2015, o “Dia D” da Empregabilidade

para a Pessoa com Deficiência contou com a participação de 44 empresas e 500 pessoas

atendidas, sendo elas com e sem deficiência.

Guia Digital da Pessoa com Deficiência

A SMPD criou o Guia Digital para pessoas com deficiência “Caminhos da Inclusão”,

pensando na dificuldade das pessoas com deficiência ao acesso aos serviços públicos,

principalmente ao ter que sair de casa sem a certeza de encontrar o atendimento necessário e

também como uma ferramenta valiosa de gestão e transparência



O serviço está disponível através de um site que pode ser acessado via portal da

Prefeitura, onde o usuário pode conseguir informações sobre os equipamentos públicos

separados por categorias, localizados a partir de um endereço de referência informado. O

guia on-line possui acessibilidade e apresenta um mapa contendo a localização dos serviços

disponíveis, inclusive com endereços e telefones. O interessante é que o guia não é exclusivo

somente para pessoas com deficiência e torna-se uma ferramenta útil que pode ser utilizada

por todos. O guia digital teve 10.832 acessos desde janeiro de 2014 até novembro de 2015.

Programa de Atividade Motora Adaptada (Proama)

A SMPD, em parceria com a SME, criou e implantou o Proama, que é um programa

inédito no Brasil e que proporciona aos alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino

a prática de educação física respeitando suas limitações e aumentando suas experiências. O

programa, que atende hoje 472 alunos de forma direta e muitos outros na proposta de

inclusão universal, está implantado em 16 escolas municipais, com 22 professores

capacitados e 19 estagiários no apoio às aulas. Também foram adquiridos 1276 materiais de

apoio para as aulas pensadas na proposta do programa, desde cadeira de rodas para a prática

esportiva até bolas especiais para deficiência visual. O programa conta com a parceria com a

Faculdade de Educação Física da Unicamp, por meio do Departamento de Esporte Adaptado.



Segurança Alimentar e Combate à Fome

O Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DSAN) é responsável

pela implementação das políticas de Segurança Alimentar no município de Campinas.

Realiza a gestão do Programa Viva Leite, dos serviços de alimentação e nutrição dos

abrigos permanentes e emergencial e a cogestação, com a CEASA Campinas, do Banco

de Alimentos do município. Também realizou a transição do Programa Prato Cheio

Campinas para o Programa Nutrir Campinas, instituído através da Lei Municipal nº

15.017, de 26 de maio de 2015. O Nutrir Campinas é um programa de Segurança

Alimentar e Nutricional, que visa assegurar o direito humano à alimentação adequada

através do fornecimento de vale alimentação na forma de cartão magnético fornecido

às famílias em situação de vulnerabilidade nutricional. Em dezembro de 2016

beneficiou mais de 4.800 famílias no município.



Na Educação são uma série de ações e programas, como fornecimento de passes

escolares e vale transporte aos alunos com deslocamentos acima de 2km. Fornecimento

de óculos aos alunos de EJA I e do Programa PEALV (Educação Ampliada ao Longo da Vida)

que não possuam certificação do 5° ano do ensino fundamental, segundo condições

estabelecidas pela legislação em vigor. Fornecimento de alimentação de qualidade, de

camisetas de qualidade, contratação de Empresa de manutenção predial etc. Aquisição de

material didático, pedagógico, serviços de fretamento escolar e aquisição de bens e

serviços por pregão eletrônico com grande diferença no preço estimado destacando-se :

Atendimento em 2015 e 2016, do quadro de alunos matriculados conforme a tabela a

seguir:



Programas EJA MATRICULADOS 2015 MATRICULADOS 2016

EJA I  Analafabetos ou com baixa 

Escolaridade

2594 2454

Consolidando a Escolaridade-

Analfabetos Funcionais

279 681

PEALV- Educação Ampliada ao 

Longo da Vida

227 341

PAA – Programa de Apoio a 

Alfabetização

0

936

Total 3100 4412

Programas de Educação 

profissional

Matriculados 2015 Matriculados 2016

Cursos Técnicos de Nível médio 555 748

Cursos de Qualificação Profissional 2086 3102

Programa EJA profissões 5944 5950

Total 8585 9800

Total geral 11685 14212



A Secretaria de Cultura, através de suas atribuições, tem propiciado serviços à

população relacionados à difusão do patrimônio artístico e cultural, seja em atendimento nas

bibliotecas, museus, casas de cultura e eventos em geral. No biênio 2015/2016, o número de

Eventos realizados ou apoiados pela SMC foram 1.145. 689 eventos um público de 847.200 em

2015 e 41.4136 em 2016.

RESUMO ATIVIDADES/PÚBLICO – TEATROS E AUDITÓRIOS 2015

ESPAÇO

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Qtd. 

Produ

ções

Público Qtd. Prod. Público Qtd. Prod. Público Qtd. Prod. Público

Teatro Municipal 

“José de Castro 

Mendes

60 23000 46 24042 43 16891 43 40946

Espaço Cultural 

“Maria Monteiro”
17 6237 26 9902 32 10875 48 14205

Teatro “Carlos 

Maia”
1 795 7 1876 7 1900 10 979

Auditório 

“Beethoven”
3 2160 12 11378 14 32629 17 20605

Teatro de Arena 

“Teotônio Vilela”
0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-Totais 81 32192 91 47198 96 62295 118 76735

TOTAL PÚBLICO 218.420



ESPAÇOS ATIVIDADES
Nº DE 

ATENDIMENTOS

2015

Nº DE 

ATENDIMENTOS

2016

Museu da Cidade e Centro 

de Cultura Caipira

Exposições, oficinas, palestras, capoeira, encontros sertanejos, 

caminhadas históricas, pesquisas e visitações espontâneas
15844 6708

Museu do Café Exposições, visitações espontâneas 1790 1353

Museu Dinâmico de 

Ciências

Mostra de instrumental óptico e pedagógico, oficinas para 

capacitação de professores, Eco Brinquedoteca, curso de 

férias, sessões do Planetário, Semana Mun. de Ciência e 

Tecnologia, visitações espontâneas à exposições

22538 23862

Museu de Imagem e do Som 

– MIS

Exposições fotográficas, oficinas, palestras, Cine Clube, teatro, 

visitações espontâneas
23102 24735

Museu de Arte 

Contemporânea de 

Campinas – MACC

Exposições, oficinas, visitações espontâneas 10895 5916

Museu de História Natural

Monitoria às exposições no Museu, Aquário e Serpentário, 

exposições fotográficas, atividades de educação ambiental, eco 

férias, visitações espontâneas

111819 100881

Observatório Municipal 

“Jean Nicolini”

Monitoria às exposições e telescópios, Food Truck nas Estrelas, 

13° Semana dos Museus - “Astronomia na Praça” e “Os 

Segredos da Lua”, Virada Cultural – LUA e Oficina de Cordas, 

“Lua no Perigeu (Super Lua) com Food Truck”, “Música nas 

Estrelas” , “Show Musical (Celta)”, “Eclipse Lunar”, “Confraria 

das Divas – Palestra: Conexão Cósmica”, “Halloween 

Astronômico”

18395 7776

Atividades e públicos atendidos nos museus e observatório
do município no biênio 2015/2016



A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

(SMCASP) é uma parte administrativa do governo municipal com a missão de manter a

ordem e a segurança dos cidadãos e do patrimônio. Para tanto, o município possui uma

Guarda Municipal (GM), dividida em cinco bases, cada uma correspondente a uma região

do município. Os patrulhamentos da GM são feitos por meio de viatura, motocicleta,

bicicleta e com o canil, existindo ainda a ronda escolar, a ambiental/rural e o GAE (Grupo

de Apoio Especial).

Programa Rural Inteligente

Na área rural do município existem bases rurais e ambientais, para atendimento

de infrações e crimes ambientais, além de ocorrências policiais. Para melhoramento dos

serviços da GM nas áreas rurais, o município implementou o Projeto Rural Inteligente,

que executa o cadastramento, a codificação e o georreferenciamento de todas as

propriedades rurais, para que, com esses dados, os atendimentos de emergência sejam

feitos de forma mais eficiente.

G4-PR1 Saúde e segurança do cliente



A Guarda Municipal de Campinas possui também uma academia para formação de

novos guardas e reciclagem dos ativos. Essa academia tornou-se referência nacional, com

reconhecimento do Ministério da Justiça, servindo de apoio na instrução de formação de

Guardas Municipais de muitas cidades da Região Metropolitana de Campinas, bem como

outras cidades mais distantes.

Programa Campinas bem Segura

O monitoramento por câmeras inteligentes realiza a leitura das placas e analisa

informações em um banco de dados.

Implantado em 2015, o Sistema Inteligente de Monitoramento Veicular (auxiliou na

recuperação de 219 veículos furtados ou roubados, uma média de um carro a cada três dias.

Também ajudou a tirar das ruas 42 clones, carros com a mesma aparência que usam chapas

duplicadas, em geral dirigidos por marginais para ações criminosas.

Todos os dias, o sistema é acionado para localizar veículos envolvidos em ações

criminosas e também para a recuperação de outros roubados e furtados na cidade e região.

Ligado à Central de Monitoramento de Campinas (CIMCamp), a equipe da Superintendência

de Inteligência da GM coopera com as forças de segurança de 17 cidades da região.



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

2015/2016


