
A EXPERIÊNCIA 

DE CAMPINAS 

(Brasil) 

Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente 

 e Desenvolvimento Sustentável 



LOCALIZAÇÃO 

 Macrometrópole Paulista 

 Disponibilidade hídrica regional 



CRISE HÍDRICA 



 

 https://planodiretor.campinas.sp.gov.br/ 



PLANEJAMENTO  

AMBIENTAL 

Leitura 
Técnica 

Leitura 
Comunitária 

Plano 
Consolidado 



http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-

ambiente/plano-saneamento-basico.php. 

 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-

ambiente/plano-hidricos.php 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-

ambiente/plano_municipal_verde.php. 

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-

ambiente/estrutura_conceitual_jan2015.pdf 
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http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/banco-areas-

verdes.php 

Meta 2015: 75.000  



http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-

ambiente/conservacao-da-natureza.php 

 13.500 árvores 

identificadas 

 7 mil em fase de 

implantação 

 230 árvores imunes ao 

corte 

http://ambientecampinas.wix.com/qrcode 

 9 Unidades de 

Conservação  

 1 Plano de manejo 

concluído 

4 Planos de Manejo em 

contratação 



FUNDOS 

MUNICIPAIS 

Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação 

do Meio Ambiente - PROAMB foi instituído pela Lei 

Municipal nº 9.811/98, e tem por finalidade desenvolver 

o uso racional dos recursos naturais com base no 

princípio do desenvolvimento sustentável.  

 

 

Fundo Municipal de Prevenção e Reparação de 

Direitos Difusos e Coletivos - FUNDIF foi instituído 

pela Lei Municipal nº 14.753/13 e tem por finalidade 

prevenir ou reparar danos causados ao meio ambiente 

e ao meio urbano, a bens e direitos de valor científico, 

histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico, bem 

como a outros bens ou interesses difusos e coletivos. 
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 Plano de Trabalho 2013, com 32 ações  e investimento de R$8.098.690,00 

 Plano de Trabalho 2014, com 16 ações e investimento de R$ 6.340.000,00 

 Termos de referência em elaboração pela equipe técnica da SVDS e contratações em 

curso 

 R$ 688 mil em contratos assinados 

 R$ 456 mil em pagamentos realizados 

 Recuperação ambiental, proteção animal, fortalecimento institucional, educação 

ambiental 

 

 

 



 Inventários de Emissões de Gás de Efeito 

Estufa (ICLEI) 

 

 Início da Operação de Ônibus Elétrico na 

Cidade 

 

 Projeto de energia solar no Paço Municipal 

 

 Licenciamento ambiental (Online) 

 

 Selo S 

 

 

 



JONAS DONIZETTE 
Prefeito Municipal 

 

ROGÉRIO MENEZES 
Secretário Municipal do Verde,  

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 Telefones: 

(55) 19 -2116-0380  

(55) 19 -2116-0153 

 

E-mail: 

meioambiente@campinas.sp.gov.br 

 

Facebook:  facebook.com/svds.pmc 

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


