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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

    INDICADOR: Número de equipamentos públicos de cultura em funcionamento

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 24 24 equipamentos de cultura
2013 27 27 equipamentos de cultura 3 equipamentos recuperados: Sala Ziraldo, Casa de Cultura de

Sousas, Auditorio Beethoven (Concha Acústica)
2014 32 49 equipamentos de cultura Em 2014 foi realizada a recuperação do Teatro de Arena Teotônio

Vilela, e implementados os equipamentos culturais, teatros e
bibliotecas dentro dos Centro de Artes e Esportes Unificados -
CEUs.

2015 34 51 equipamentos de cultura
2016 36 51 equipamentos de cultura
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    INDICADOR: Total de público nos espetáculos

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 185 479,77 mil espectadores/ano Entre apresentações no Teatro Castro Mendes, Espaço Cultural

Maria Monteiro, Teatro Carlos Maia, Auditório Beethoven, Teatro
de Arena.

2014 194 651,69 mil espectadores/ano Entre apresentações no Teatro Castro Mendes, Espaço Cultural
Maria Monteiro, Teatro Carlos Maia, Auditório Beethoven, Teatro
de Arena.

2015 203 687,93 mil espectadores/ano Teatro Castro Mendes, Teatro Carlito Maia, Auditório Beethoven,
Espaço Cultural Maria Monteiro, Estação Cultura e Equipamentos
da Prefeitura Municipal

2016 211 648,33 mil espectadores/ano Teatro Castro Mendes, Teatro Carlito Maia, Auditório Beethoven,
Espaço Cultural Maria Monteiro, Estação Cultura e Equipamentos
da Prefeitura Municipal

OBJETIVOS
Elaborar um Plano Municipal de Cultura, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazos, organizado a partir de quatro diretrizes
estruturais: Visibilidade, Formação, Diversidade e Integração. Realizar o inventário do acervo cultural de Campinas, público e privado.
Buscar a ampliação da participação orçamentária da Secretaria da Cultura. Reorganizar os Fundos Municipais de Cultura. Implantar o
núcleo de elaboração de projetos e captação de recursos. Implantar polos de cultura com salas de espetáculos, em diferentes regiões
da cidade. Recuperar os equipamentos de Cultura que estejam em más condições. Revitalizar a Região Central da cidade, buscando
a restauração e conservação dos prédios e monumentos históricos.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
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Criação de uma equipe de trabalho visando o estudo do Plano Municipal de Cultura  
100,00% concluído.
Foi criada uma comissão, na Conferência Municipal de Cultura, com a participação da sociedade civil.

Realização da Conferência Municipal de Cultura  
100,00% concluído.
Conferência realizada na Estação Cultura, dias 09 e 10/8/2014.

Elaboração do Plano Municipal  de Cultura  
70,00% concluído.
Aguardando composição do novo Conselho (Conselho Municipal de Políticas Culturais - prot. 15/10/34876), que assumirá em Janeiro
de 2017, para como rege o Sistema Nacional de Cultura, elaborarmos juntos com a Sociedade Civil o Plano Municipal de Cultura

AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Abrir processo licitatório para contratar empresa especializada em emissão de laudos técnicos, com o intuito de saber as
reais condições dos equipamentos culturais (Centro de Convivência, Casas de Cultura, Estação Cultura, etc)  
100,00% concluído.
Não foi necessário abrir processos licitatórios visando a contratação de empresa para emissão de laudos técnicos para todos os
equipamentos culturais, como previsto nesta ação. O único equipamento público que apresentou esta necessidade foi o CENTRO DE
CONVIVÊNCIA CULTURAL CARLOS GOMES e seu respectivo laudo foi emitido por meio de uma parceria com a iniciativa privada.

Acompanhar o processo da emissão dos laudos técnicos  
100,00% concluído.
Foi realizado o acompanhamento da emissão do laudo técnico para o CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL CARLOS GOMES.

Planejamento das reformas necessárias dos diversos equipamentos e elaboração de projeto licitatório  
80,00% concluído.
O planejamento das reformas necessárias foi realizado pelas Coordenadorias. As reformas da Casa de Cultura Itajaí e do Museu
Dinâmico de Campinas foram concluídas. Estão sendo elaborados os termos de referência dos projetos necessários para a abertura
de licitações para reformas nos seguintes equipamentos: CASA DE CULTURA ANDORINHAS, CENTRO CULTURAL CASARÃO DO
BARÃO, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, MUSEU DO CAFÉ, TEATRO INFANTIL CARLITO MAIA, BIBLIOTECA INFANTIL
MONTEIRO LOBATO.

Abertura de licitação para reforma dos equipamentos culturais  
45,00% concluído.
CASA DE CULTURA ITAJAÍ: projeto licitado.

Acompanhamento das reformas dos equipamentos culturais  
80,00% concluído.
Atividade contínua. CASA DE CULTURA ITAJAÍ: obra concluída. MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE CAMPINAS: concluída
reforma de 3 prédios que compõem o MDCC (laboratório, prédio multiuso e sala de exposições), por meio de uma parceria entre
SANASA, IMA e UNICAMP. Destacamos que também foram realizadas pequenas reformas e adequações em alguns equipamentos,
para as quais não foi necessária a abertura de licitação. Exemplo:  PALÁCIO DOS AZULEJOS: foram realizadas intervenções no
local, como melhorias no piso, telhado e jardim interno, pintura de salas, com o acompanhamento da Coord. Set. do Patrimônio
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Cultural. ESTAÇÃO CULTURA: foram feitas reformas nos sanitários, melhorias no saguão de entrada e reparos na Capela (telhado e
pintura). Foi realizada a revitalização de um vagão anteriormente inativo, que atualmente funciona como Teatro de Bonecos.
Realizada também a revitalização de uma sala onde hoje funciona um Teatro de Bolso, com 80 lugares, denominado Sala dos
Toninhos. Também foram realizadas pequenas reformas/adaptações visando a melhoria da acessibilidade em diversos equipamentos
culturais, como ESTAÇÃO CULTURA, TEATRO CARLITO MAIA, CENTRO CULTURAL MARIA MONTEIRO, BIBLIOTECA JOAQUIM
DE CASTRO TIBIRIÇÁ, PLANETÁRIO, MUSEU DE CIÊNCIAS, BIBLIOTECA GUILHERME DE ALMEIDA, MACC, BIBLIOTECA
ERNESTO MANOEL ZINK 

Conclusão das reformas dos equipamentos culturais  
70,00% concluído.
MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE CAMPINAS e CASA DE CULTURA ITAJAÍ: obras concluídas. Em andamento os demais
processos e estudos que visam a abertura de licitação para a reforma de outros equipamentos. 

REGULARIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Realizar levantamento da documentação de funcionamento dos equipamentos culturais (alvará, acessibilidade, etc)  
100,00% concluído.
Foi providenciado AVCB para a Estação Cultura, com validade até maio/2017.

Providenciar  documentação de funcionamento (alvará, acessibilidade, etc)  dos equipamentos culturais que não possuírem.
 
65,00% concluído.
Foi providenciado AVCB para a Estação Cultura, com validade até maio/2017. Foram realizadas pequenas reformas/adaptações em
diversos equipamentos culturais, visando a melhoria da acessibilidade nos imóveis. Ex: ESTAÇÃO CULTURA, TEATRO CARLITO
MAIA, CENTRO CULTURAL MARIA MONTEIRO, BIBLIOTECA JOAQUIM DE CASTRO TIBIRIÇÁ, PLANETÁRIO, MUSEU DE
CIÊNCIAS, BIBLIOTECA GUILHERME DE ALMEIDA, MACC, BIBLIOTECA ERNESTO MANOEL ZINK. A reforma da CASA DE
CULTURA ITAJAÍ foi concluída e já tem projeto de acessibilidade aprovado. Será  solicitada vistoria do Corpo de Bombeiros, visando
a aquisição do AVCB.

ACERVO DOS MUSEUS

Requisitar a coordenadoria de museus o levantamento dos acervos pertencentes a municipalidade.  
100,00% concluído.
O levantamento foi feito em 2013 com a coordenadoria dos museus.

POLOS DE CULTURA

Estabelecer uma equipe de trabalho, para a realizar estudo da implantação dos 5 polos de cultura, em diferentes regiões da
cidade, com salas de espetáculos.  
100,00% concluído.
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No Diário Oficial do Município - DOM, foi publicada a composição da referida equipe de trabalho.

Apresentar para o Gabinete do Prefeito e órgãos competentes, o estudo das adequações e construções necessárias para a
efetivação dos Polos Culturais  
100,00% concluído.
Apresentação concluída. O Polos Culturais são: CEU Vila Esperança, CEU Jardim Florence, Complexo Cultural São Domingos,
Centro Cultural Maria Monteiro e Complexo da Estação Cultura.

Abertura de licitação para construção/adequação/reforma dos locais destinados para os Polos Culturais  
80,00% concluído.
Os CEUs JARDIM FLORENCE E VILA ESPERANÇA estão em funcionamento, através de uma autorização especial do Ministério da
Cultura para sua utilização. Neste momento, o projeto passa por reprogramação junto à Caixa Econômica Federal. Após esta ação,
serão finalizadas as licitações de mobiliário e equipamentos cênicos para as salas de teatro destes 2 Polos. As obras do Complexo
Sócio Cultural e Esportivo do Jd. São Domingos se encontram suspensas, em razão da empresa não estar cumprindo a exigência de
apresentação das certidões de regularidade fiscal. A Prefeitura de Campinas está tomando as providências para aplicação das
penalidades.

Implantação de  dois Polos de Cultura  
100,00% concluído.
A Estação Cultura já é um equipamento implantado, onde acontecem diversas atividades e só neste ano já recebeu um público de
mais de 200 mil pessoas. Este Polo de Cultura tem passado por intervenções, como reforma de sanitários, melhorias no saguão de
entrada e reparos da Capela, além de revitalização de espaços anteriormente inativos. O Espaço Cultural Maria Monteiro também
está implantado e permanentemente passa por pequenas intervenções para reparo, manutenção ou adequações.

Implantação de três Polos de Cultura  
80,00% concluído.
Os CEUs JARDIM FLORENCE E VILA ESPERANÇA estão em funcionamento, através de uma autorização especial do Ministério da
Cultura para sua utilização. Neste momento, o projeto passa por reprogramação junto à Caixa Econômica Federal. Após esta ação,
serão finalizadas as licitações de mobiliário e equipamentos cênicos para as salas de teatro destes 2 Polos. As obras do Complexo
Sócio Cultural e Esportivo do Jd. São Domingos se encontram suspensas, em razão da empresa não estar cumprindo a exigência de
apresentação das certidões de regularidade fiscal. A Prefeitura Municipal de Campinas está tomando as providências para aplicação
das penalidades.

REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL

Constituição de Comissão que norteará o planejamento da Revitalização da Região Central.  
100,00% concluído.
Publicado o Decreto da constituição da comissão que norteará o planejamento da Revitalização a Região Central

Apresentação das ações de revitalização do Centro.  
100,00% concluído.
Foi realizada a apresentação do projeto de revitalização da Avenida Francisco Glicério.

Início das ações para a Revitalização da Região Central.  
100,00% concluído.
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Foi dado início às ações para revitalização da área central, começando pelas obras na Avenida Francisco Glicério.

Manutenção dos patrimônios culturais e históricos - planejamento e execução  
70,00% concluído.
Recuperação do PALÁCIO DOS AZULEJOS: realizadas intervenções no piso, telhado e jardim interno, com o acompanhamento da
Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural.; a Coordenadoria também realizou acompanhamento das obras de revitalização da
FRANCISCO GLICÉRIO, no que se refere aos achados ligados à arqueologia histórica da cidade, como fragmentos de ossos, louças,
alicerces de construções demolidas (Igreja do Rosário); acompanhamento das ações de intervenções para recuperação e
conservação da CATEDRAL METROPOLITANA DE CAMPINAS; acompanhamento das intervenções relativas à adequação de salas
na CASA DE SAÚDE para o atendimento de pacientes com dengue. Continuação das ações de limpeza e conservação do PALÁCIO
DA MOGIANA.

COMPLEXO CULTURAL

Construção, em parceria com Gov. Estado, do Teatro Municipal de Ópera Carlos Gomes.  
30,00% concluído.
Em 2013, o prefeito Jonas Donizette conseguiu firmar  a parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através do decreto
assinado pelo Governador Geraldo Alckmin, que autoriza a Secretaria da Fazenda a repassar R$ 80 milhões ao município para a
construção do Teatro Municipal de Ópera Carlos Gomes, no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. Em 2014, foi assinado
o convênio entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Prefeitura de Campinas para efetivação da construção do Teatro. O espaço
abrigará cerca de 300 espetáculos por ano, de teatro, dança, música e ópera, com capacidade para 1.230 lugares. Ao final da
construção, a Prefeitura de Campinas estima que mais de 3 milhões de pessoas serão atendidas por ano, vindas de toda a Região
Metropolitana de Campinas. O Projeto se encontra em fase de licitação da obra.

Estudo para revitalização do complexo cultural Estação Cultura.  
100,00% concluído.
Todos os apontamentos foram feitos e já foi iniciado o processo de revitalização.

Criação de um grupo de trabalho para projetar a revitalização da Estação Cultura  
100,00% concluído.
O grupo foi criado e é formado por historiadores, EMDEC, SETEC, Coodenadoria de Patrimônio Histórico e Secretários de Cultura e
de Desenvolvimento Econômico.

Revitalização do complexo cultural da Estação Cultura.  
40,00% concluído.
Foram concluídas reformas nos sanitários, melhorias no saguão de entrada e reparos na Capela (telhado e pintura). Foi realizada
revitalização de um vagão anteriormente inativo, que hoje funciona como Teatro de Bonecos (único vagão de teatro de bonecos do
Brasil); revitalização de sala anteriormente inativa, que hoje é um teatro de bolso, com 80 lugares, denominada Sala dos Toninhos.
Devido ao agravamento da Crise que acomete o país, não foi possível realizar mais investimentos neste local.

OBJETIVOS
Aumento significativo na participação da população nas atividades de formação cultural, a profissionalização dos agentes culturais, a
formação de público e a qualificação das apresentações artísticas.
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POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

CARNAVAL

Publicar o Regulamento do Carnaval de Rua 2014  
100,00% concluído.
Publicado no Diário Oficial do dia 17/02/2014

Criar plano de trabalhos para as escolas de samba  
100,00% concluído.
O plano de trabalho foi definido pelo Decreto Municipal nº 18.147, de 08 de novembro de 2013.

Realizar repasses para as Escolas de Samba, mediante cumprimento de metas estabelecidas no edital  
100,00% concluído.
Repasse realizado às escolas de samba que estavam com a documentação correta. Conforme planejamento, foi realizado metade do
repasse em 2013 e o restante será repassado em  2014.

Realizar Carnaval  
100,00% concluído.

2014  
100,00% concluído.
Em 2014, o Carnaval oficial da cidade teve 5 noites de desfiles das Escolas de Samba, realizados no sambódromo montado
especialmente para o evento, na Estrada dos Amarais. O público estimado foi de 100 mil pessoas, nos 5 dias. Participaram 11
Escolas de Samba e 02 trios elétricos por noite. Apresentaram-se 24 blocos carnavalescos, que desfilaram nos 05 dias de evento,
distribuídos em uma programação que contemplou todas as regiões da cidade e contou com a participação total de 100 mil pessoas.

2015  
100,00% concluído.
O Carnaval Oficial 2015 foi realizado na Av. Francisco Glicério, com o desfile de 10 Escolas de Samba, distribuídas em 2 dias de
evento. Espalhados pela cidade, desfilaram 25 blocos carnavalescos, sendo 7 em Barão Geraldo e os demais em locais como
Sousas, Joaquim Egídio, Vila Padre Anchieta, Vila Industrial, Centro, Campos Elíseos, Santa Mônica, São Bernardo, Vila Padre
Manoel da Nóbrega e Vila Nova Teixeira. Foram realizadas também matinês nos bairros Campo Grande, Padre Anchieta e Capivari,
os quais contaram com a apresentação de trios elétricos. A abertura do carnaval da cidade aconteceu com o show do cantor
Neguinho da Beija Flor, no Largo do Rosário. O público total estimado foi de 130 mil pessoas, durante todo o evento

2016  
100,00% concluído.
A Secretaria Municipal de Cultura apoiou os blocos carnavalescos da cidade e organizou as informações previamente para que todos
os órgãos públicos prestassem os serviços necessários à garantia do conforto e da segurança dos foliões. Foram 37 eventos de
blocos carnavalescos espalhados pelas cinco macrorregiões de Campinas.

OFICINAS CULTURAIS
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Realização de estudo para implantação de oficinas na Estação Cultura, Casas de Cultura, Espaços Culturais, Centros de
Convivências, etc  
100,00% concluído.
O estudo foi realizado e está em fase de abertura do edital de contratação de profissionais para a realização das oficinas.

Dança,  Oficinas de dança (de rua, salão, balé) e circulação de espetáculos em diversos espaços da cidade.  
100,00% concluído.
Realização das seguintes oficinas através da EMCEA: Danças Circulares (CASARÃO DO BARÃO, CEU FLORENCE, BIBLIOTECA
CENTRAL E PRAÇA CARLOS GOMES), Dança Afro (CASARÃO DO BARÃO), Mostra Danças Etnicas (CASARÃO DO BARÃO),
Solos de Dança, Oficina de Dança (CASA DE CULTURA ANDORINHAS e ESPAÇO CULTURAL MARIA MONTEIRO), Oficina de
Dança Contemporânea (ESTAÇÃO CULTURA), Oficina de Dança de Salão (ESTAÇÃO CULTURA), Oficina de Jazz (BAIRRO SÃO
JOSÉ, entre outras.. Oficinas de Jazz e Balé para Musical, Capoeira, Saltos e Acrobacias, Danças Urbanas, Funk Styles,entre outras.

Audiovisual: Oficinas e exibição de curta-metragem e longa com o intuito de proporcionar a produção e circulação de
cinema no município.  
100,00% concluído.
Foram realizadas oficinas descentralizadas pelas cinco macro-regiões de Campinas, desenvolvendo ações para a formação artística
gratuita, nas mais variadas modalidades.Exibição do filme Jana Contra a Máquina do Tempo, no CASARÃO DE BARÃO. Foi
realizada a Oficina Cinema e Seus Conceitos na Estação Cultura de Campinas e Oficina de edição de vídeo.

Artes Visuais:  Realização de Oficinas e exposições em diversos espaços da cidade.  
100,00% concluído.
Foram realizadas oficinas descentralizadas pelas cinco macro-regiões de Campinas, desenvolvendo ações para a formação artística
gratuita, nas mais variadas modalidades.Realização da Exposição Comunidade Jongo Dito Ribeiro, na CASA DE CULTURA
FAZENDA ROSEIRA. Oficinas de Bonecões Gigantes, Mamulengo, Artes Plásticas, Maquiagem artística, Lambe -Lambe e Fotografia

Teatro: Oficinas de teatro e apresentações em diversas regiões da cidade.  
100,00% concluído.
Foram realizadas oficinas descentralizadas pelas cinco macrorregiões de Campinas, desenvolvendo ações para a formação artística
gratuita, nas mais variadas modalidades. São exemplos das oficinas realizadas através da EMCEA (Escola Municipal de Cultura e
Arte de Campinas): Oficina de Teatro (CASARÃO DO BARÃO e JD. SANTA BÁRBARA), Oficinas de Interpretação de Teatro Musical
(ESTAÇÃO CULTURA), as quais resultaram na apresentação dos espetáculos Mamma Mia! (Concha Acústica), com mais de 150
participantes e público de 9000 pessoas em 2 dias de espetáculo; A Bela e a Fera, que contou com 160 participantes e levou mais de
3250 alunos das Escolas Públicas ao Teatro Castro Mendes, além de 8 mil pessoas que prestigiaram o espetáculo na Estação
Cultura; GREASE - Um novo musical, que levou mais de 9000 pessoas na Concha Acústica e no Teatro Castro Mendes, Inclusive
com o EJA e 80 participantes e o REI LEÃO levando mais de 16000 pessoas na Concha Acústica e 122 participantes. Oficina de
Iluminação Cênica (ESTAÇÃO CULTURA); Oficina Mímica Expressão e Linguagens (ESTAÇÃO CULTURA), entre outras. Em breve,
Campinas poderá ser a única cidade do Brasil a ter uma Companhia de Teatro Musical pública.

CIRCO

Estudo para a criação da escola Municipal de Circo.  
100,00% concluído.
Foi destinado o espaço para a implantação (Pedreira do Chapadão) e definido o formato de atuação da  Escola de Circo
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Circulação de espetáculos pela rede municipal de ensino e nos diversos equipamentos.  
100,00% concluído.
Atividade permanente que terá continuidade até o final de 2016. Realização da Oficina Acrobacia Criativa, Oficina de Palhaço e Los
Circo Los (CASARÃO DE BARÃO). Será publicado o Edital de Oficinas, através do qual serão realizadas diversas oficinas culturais,
nas 5 macrorregiões de Campinas.

Estabelecer parceria com a UNICAMP para ações culturais (SAE - Serviço de Atenção ao Estudante).  
100,00% concluído.
Em 2014, foi realizado um Convênio Guarda-Chuva com a UNICAMP, o qual tem como característica a abrangência de múltiplas
áreas de atuação da Prefeitura, visando a troca de conhecimento técnico e Recursos Humanos entre a Universidade Estadual de
Campinas e a Secretaria Municipal de Cultura.

APRESENTAÇÕES CULTURAIS

Levantamento das demandas e projetos já existentes  
100,00% concluído.
Estudo realizado pelas coordenadorias competentes da Secretaria Municipal de Cultura.

Constituição de um grupo de trabalho para criar o plano de atuação, visando atender toda a população de Campinas através
de eventos culturais descentralizados, com a integração das demais secretarias e autarquias  
100,00% concluído.
Grupo formado pelas coordenadorias da SMC e suas diretorias.

Realização de apresentações musicais em várias regiões da cidade  
100,00% concluído.
Realização e apoio a diversos shows pelas 05 macrorregiões de Campinas, nos mais variados estilos musicais, como rock, pop,
MPB, samba, forró, funk, música instrumental, erudita, country, hip hop, choro, etc.. Exemplos: Show com Neguinho da Beija Flor, no
Largo do Rosário; Canja Instrumental, que acontece em diversos locais da cidade; Boteco na Estação, evento que acontece
mensalmente na Estação Cultura e conta com apresentações musicais variadas; Seresta na Praça, evento tradicional na cidade, que
acontece na Praça Carlos Gomes; Virada Cultural; Movimento Grandes Bandas Grandes, na Concha Acústica; Mês de Carlos
Gomes, com apresentações de música clássica e erudita, em vários locais; Circuito Campineiro de Hip Hop; Festival Line Dance
Country Brasil, na Estação Cultura; Festival Raízes; Estação do Funk, na Estação Cultura; Festival de Corais, na Praça Rui Barbosa;
Encontro de Choro de Campinas; Mostra de Jazz; Show de Emicida, na Estação Cultura; Mercado Mundo Mix, com apresentação de
shows e DJs; shows com grandes nomes da música brasileira, na Concha Acústica, como Maestro João Carlos Martins, Lenine, Ivan
Lins, Tom Zé, Banda Black Rio, Wagner Tiso; Encontro de Samba Rock, na Estação Cultura; Festival Campinas Chama Rock, na
Praça Arautos da Paz; e muitas outras apresentações musicais, por toda cidade.

Realização da Virada Cultural  
85,00% concluído.
Através da parceria com o Governo do Estado de São Paulo, Campinas participou da Virada Cultural Paulista nos anos de 2013,
2014 e 2015. Em 2013, o evento contou com um público de 38,8 mil pessoas, que assistiram apresentações em diversos locais da
cidade, como Teatro Castro Mendes, Estação Cultura, Largo do Rosário e Praça Rui Barbosa. Destaque para o show de Emicida, na
Estação Cultura. Na Virada Cultural de 2014, um público de aproximadamente 40 mil pessoas puderam conferir a maratona cultural
composta por 41 atrações, entre música, teatro, dança, circo, cinema e cultura popular. A Estação Cultura foi palco dos shows de Leci
Brandão, Chico César, Tony Tornado e Baby do Brasil. Em 2015, diversas atrações musicais, encenações, exibições de filmes na
Estação Cultura, shows no Largo do Rosário, além da programação do SESC e MIS (Museu de Imagem e do Som), atraíram milhares
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de pessoas nos dois dias de evento. Destaque para os shows de Elza Soares e Titãs, no Largo do Rosário. 

Apoio às diversas festas tradicionais, manifestações folclóricas e étnicas realizadas na cidade.  
100,00% concluído.
Eventos como: Folia de Reis, Afromix na Estação Cultura, Samba de Luá na Fazenda Roseira, Festa das Crianças, Romaria de
Cavaleiros, Encontro Nacional da Juventude Negra, Evento de Consciência Negra, Festival de Dança Country na Estação Cultura,
Marcha do Zumbi dos Palmares, Programação de Natal, etc.

Parceria para a realização em conjunto de oficinas culturais e Festivais Estudantis de Dança, Música, Teatro, Cinema, Etc.  
100,00% concluído.
Oficinas Culturais realizadas na Casa de Cultura União Brasil, como Violão e Técnica Vocal, bem como, Oficinas culturais de dança,
ballet, cinema, Interpretação de Teatro Musical, entre outras, na Estação Cultura. As oficinas de Teatro Musical resultaram na
apresentação do espetáculo Mamma Mia!, que atraiu um público de 9 mil pessoas em 2 dias, com mais de 150 participantes, além do
espetáculo A Bela e a Fera (Fev/2016), que trouxe mais de 3250 alunos das Escolas Públicas para o Teatro e mais de 8000 pessoas
na plataforma da Estação Cultura, atendendo mais 160 participantes. GREASE - Um novo musical, levando mais de 9000 pessoas na
Concha e Teatro Castro Mendes e atendendo mais de 80 participantes e Oficina O REI LEÃO, com público superior a 16000 pessoas
e atendendo a mais de 120 participantes. Em breve, Campinas poderá ser a única cidade do Brasil a ter uma Companhia de Teatro
Musical pública. Acontece também o Curso de Teatro da Estação que teve mais de 300 participantes e realizou além de diversas
oficinas, o Auto do Elesbão, cortejo artístico pelas ruas de Campinas.

Parceria para a realização de apresentações culturais nos equipamentos da Saúde(Postos, Centro de Convivências,
Núcleos, Hospitais, etc)  
100,00% concluído.
Oficinas Culturais e ações descentralizadas nos postos de saúde e campanha de prevenção contra a Dengue. Foram realizadas 7
oficinas de orientação, com viés cultural, entre elas: Jingle, Produção de Folders e Flyers, Grafitte, Redação, Tecnologia da
Informação e Interatividade. Estas oficinas foram oferecidas a professores, monitores e atendentes de Postos de Saúde e escolas
municipais, nas áres de maior vulnerabilidade em relação à dengue.

MÚSICA NAS ESCOLAS

Estabelecer parceria para auxiliar no processo de implantação da Música nas Escolas da Rede Municipal  
100,00% concluído.
O convênio estabelecido com a Universidade Estadual de Campinas, para a troca de conhecimento técnico e Recursos Humanos,
está possibilitanto a execução desta atividade.

Elaborar as diretrizes do Programa a ser implantado  
100,00% concluído.
O projeto foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Foi inaugurado o Centro Escolar Municipal de Música
Manoel José Gomes, que funciona em prédio próprio e que em 2015 será ampliado, com funcionamento previsto no CEU Vila
Esperança.

DESTINAR À OSMC UMA SEDE FIXA, ADEQUADA E BEM EQUIPADA, NA QUAL POSSA PROMOVER ENSAIOS,
APRESENTAÇÕES E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE NOVOS MÚSICOS.
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Estudo e avaliação dos espaços propícios para a sede fixa da OSMC.  
100,00% concluído.
Estudo realizado pela Diretoria da Orquestra Sinfônica e repassado à Secretaria Municipal de Cultura

Destinação de espaço para a sede provisória da OSMC.  
100,00% concluído.
A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas realiza seus ensaios no Teatro Castro Mendes e tem sua sede administrativa na
Estação Cultura.

Estudo dos equipamentos e materiais necessários aos ensaios  
100,00% concluído.
Estudo realizado pela Diretoria da Orquestra Sinfônica e repassado à Secretaria Municipal de Cultura

Aquisição dos equipamento e materiais necessários aos ensaios  
80,00% concluído.
Foi feita a aquisição de uma Clave Nova e um desumidificador para auxiliar na preservação do acervo de partituras, além da locação
de equipamento reprográfico.

Início das atividades em espaço próprio  
50,00% concluído.
Aguardando a construção do Teatro de Óperas Carlos Gomes, no Parque Ecológico, com recursos do Governo do Estado. Projeto
está em fase de licitação.

DESENVOLVER O PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA A SER DESENVOLVIDO POR MÚSICOS DA OSMC

Realização de concertos didáticos para alunos das escolas públicas.  
100,00% concluído.
Realização da série CONCERTOS DIDÁTICOS, que compõe a programação anual da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e
que já atendeu mais de 3500 alunos da rede municipal de ensino. Os concertos acontecem no Teatro Castro Mendes. Em 2016
houve uma inovação, com a participação da Escola Municipal de Cultura e Arte de Campinas - EMCeA, encenando o musical A BELA
e a FERA, que trouxe mais de 3250 alunos para o Teatro e mais de 8000 pessoas na plataforma da Estação Cultura.

Elaborar as diretrizes do Programa  
100,00% concluído.
Foi definida pela Diretoria da Orquestra Sinfônica junto à Secretaria Municipal de Cultura.

Definir as escolas que serão desenvolvidas as atividades  
100,00% concluído.
Definido juntamente com a  Secretaria Municipal de Educação; as apresentações acontecem no Teatro Municipal José de Castro
Mendes.

Início das atividades  
100,00% concluído.
Atividades iniciadas no segundo semestre de 2013.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LUTHIER

Criação de um grupo de estudo para a implantação do Programa de Formação de Luthier  
100,00% concluído.
Avaliando a realidade que se apresenta, esta meta foi alterada para criação de oficinas de confecção de objetos cênicos musicais,
visando atingir um maior número de pessoas e de regiões da cidade. Além disso, a atividade utiliza materiais recicláveis, valorizando
as questões que envolvem a sustentabilidade.

Definição de espaço para a formação  
100,00% concluído.
As oficinas foram realizadas nos CEUs Vila Esperança, Jd. Florence e Casa de Cultura União Brasil.

Locação, reforma ou construção do espaço  
100,00% concluído.
Não foi necessário, uma vez que as oficinas são realizadas em equipamentos já implantados.

Início do programa  
100,00% concluído.
Oficinas realizadas de Abril a Junho/2015. Terão continuidade de outubro a dezembro/2015

Aquisição e contratação de profissionais/empresa, equipamentos e materiais  
100,00% concluído.
Foi contratada oficina de Confecção de Objetos Cênicos Musicais

PLANEJAR AÇÕES PARA A REINSERÇÃO DA OSMC NO CIRCUITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE
CONCERTOS.

Articulação com os circuitos de apresentação e captação de patrocínios  
100,00% concluído.
Trabalho já realizado pela diretoria da Orquestra Sinfônica

Planejamento das ações de reinserção da OSMC no circuito estadual, nacional e internacional de concertos  
100,00% concluído.
No biênio 2014/2015, a Orquestra participou de dois festivais, sendo um deles Internacional: Festival Internacional de Inverno de
Campos do Jordão. A Sinfônica de Campinas realizou concertos nas cidades de Paulinia, Holambra, Santos e São Paulo.

Planejamento das demandas de diárias, passagens, alimentação, logística, Hora Extra  
100,00% concluído.
Este planejamento é feito diariamente,pela equipe administrativa da OSMC.

Itinerância da OSMC no circuito estadual, nacional e internacional de concertos  
100,00% concluído.
Atividade contínua. OSMC realizou concertos em cidades da RMC, como Valinhos e Indaiatuba entre outras, além da realização de
concertos oficias e didáticos.
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ORGANIZAR INSTITUCIONALMENTE UMA ESTRUTURA DE PARCERIAS ENTRE A PREFEITURA E ORGANISMOS PRIVADOS
A FIM DE QUE A OSMC TENHA SEUS CUSTOS E INVESTIMENTOS PROVIDOS DE FORMA COMPARTILHADA.

Articulação de patrocínios e identificação das necessidades  
100,00% concluído.
Várias parcerias já foram estabelecidas, como UNIMED Campinas, EMS, DeMacchi, Giovanetti, Lotuspró, Vitória Hotéis, Educativa,
Dimas Studio, Lexxa, Royal Palm Plaza entre outros. Recentemente, foi articulado o patrocínio do BANCO BRADESCO

Elaboração de projetos para estabelecer parcerias com a iniciativa privada.  
100,00% concluído.
Atividade permanente, que deve ser concluída até o final de 2016. Os projetos continuam sendo elaborados em busca de novas
parcerias.A parceria efetivada mais recentemente foi com o BANCO BRADESCO

Efetivação de parcerias com a iniciativa privada  
100,00% concluído.
Várias parcerias foram estabelecidas, conforme o objetivo. Ex: UNIMED Campinas, EMS, DeMacchi, Giovanetti, Lotuspró, Vitória
Hotéis, Educativa, Dimas Studio, Lexxa, Royal Palm Plaza entre outros. A parceria efetivada mais recentemente foi com o BANCO
BRADESCO

OBJETIVOS
Modernizar, reorganizar e atualizar o acervo da Biblioteca Municipal. Implantar o Fundo de Apoio as Bibliotecas Públicas Municipais.
Ampliar o horário de atendimento das bibliotecas públicas municipais de Campinas. Criar modernas bibliotecas regionais distribuídas
nos cinco polos culturais das regiões da cidade, equipadas com acervo atualizado e acesso virtual. Ampliar o número de bibliotecas
móveis - Bibliotecas sobre Rodas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
População de Campinas.

METAS

RENOVAR ACERVO DAS BIBLIOTECAS

Realizar levantamento para aquisição de novos livros (Renovação de acervo)  
100,00% concluído.
O Estudo foi realizado pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas.

Realizar aquisição de novos livros (Renovação de acervo)  
100,00% concluído.
Livros entregues, acervo adquirido.

Processamento Técnico e distribuição entre as bibliotecas  
100,00% concluído.
Atividade realizada diariamente, através do processamento e distribuição dos livros adquiridos por meio de licitação e doações feitas
pela comunidade, Secretaria de Cultura do Estado e Ministério da Cultura.
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OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO E AMPLIAR O ATENDIMENTO  DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROF. ERNESTO
MANOEL ZINK.

Realizar estudo, em conjunto com a Coordenadoria de Bibliotecas, para mudança do layout da Biblioteca Pública Municipal
Prof. Ernesto Manoel Zink para otimizar o funcionamento e ampliar o atendimento.  
100,00% concluído.
Realizado pela Coordenadoria junto ao Departamento de Cultura.

Aquisição do novo layout (equipamentos, mobiliários, materiais)  
50,00% concluído.
Aguardando novo estudo da Secretaria de Infraestrutura para então aprovação final do novo layout pela Coordenadora Setorial de
Bibliotecas  e reposição (contratação) dos servidores aposentados

Adequação do quadro de pessoal  
50,00% concluído.
Aguardando novo estudo da Secretaria de Infraestrutura para então aprovação final do novo layout pela Coordenadora Setorial de
Bibliotecas  e reposição (contratação) dos servidores aposentados

CRIAR A PRIMEIRA BIBLIOTECA BRAILLE DE CAMPINAS

Organizar um grupo de trabalho para a criação da primeira Biblioteca Braille de Campinas  
100,00% concluído.
Com a definição de que a biblioteca Braille ficará setorizada dentro das demais bibliotecas, não há necessidade de criação de grupo
de trabalho.

Realizar levantamento de acervo para a primeira Biblioteca Braille de Campinas  
100,00% concluído.
Levantamento realizado pela equipe Braille da CSB. Próximo passo será a análise pelo grupo de estudos, com o objetivo de atualizar
e validar a seleção, bem como propor novos títulos

Definir local da Biblioteca Braille  
100,00% concluído.
Com a definição de que a biblioteca Braille ficará setorizada dentro das demais bibliotecas, não há necessidade de definir novo local.

Elaborar Projeto de Lei da nova Biblioteca e encaminhar à Câmara  
100,00% concluído.
Com a definição de que a biblioteca Braille ficará setorizada dentro das demais bibliotecas, não há necessidade de elaboração do
projeto de lei.

Construção ou Reforma do espaço  
100,00% concluído.
Com a definição de que a biblioteca Braille ficará setorizada dentro das demais bibliotecas, não há necessidade de realizar
construção ou reformas
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Aquisição do novo layout (equipamentos, mobiliários, materiais)  
80,00% concluído.
Foi celebrado convênio com Ministério da Cultura, em agosto/15 (conv. Nº 812524), no valor de R$ 212,073, para aquisição de
equipamentos, mobiliário e materiais. Encontra-se em fase de Execução em ajustes de orçamento conforme objeto do projeto. A
vigência do convênio é para 05/05/2018..

Aquisição de acervo braille  
80,00% concluído.
Foi celebrado convênio com Ministério da Cultura, em agosto/15 (conv. Nº 812524), no valor de R$ 212,073, para aquisição de
equipamentos, mobiliário e materiais. Encontra-se em fase de Execução em ajustes de orçamento conforme objeto do projeto. A
vigência do convênio é para 05/05/2018.

Início das atividades em espaço próprio  
80,00% concluído.
Todas as bibliotecas públicas já possuem um espaço definido para o acervo acessível Braille e audiolivros, porém só serão
equipados após conclusão do convênio com MinC (Conv. Nº 812524)

Adequação do quadro de pessoal  
100,00% concluído.
Com a definição de que a biblioteca Braille ficará setorizada dentro das demais bibliotecas públicas em funcionamento, o atendimento
continuará sendo feito pelos próprios funcionários que atuam nos equipamentos. No entanto, é necessário destacar que o número de
servidores em cada espaço está muito aquém das necessidades e em 2016 perdemos uma servidora que era cedida pela IMA e era
lotada na Biblioteca Braille da Zink, onde concentra-se o maior número de usuários e realizava trabalhos técnicos e de atendimento. 

IMPLANTAR O FUNDO DE APOIO AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Pesquisa e definição da estrutura do Fundo a ser constituído  
100,00% concluído.
Realizada pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas

Elaborar projeto de Lei do Fundo  
100,00% concluído.
Elaborada minuta do Projeto de Lei para criação do Fundo de Apoio às Bibliotecas Públicas Municipais e encaminhada para análise
da SMF.

MODERNIZAR AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS.

Elaborar projeto de informatização dos acervos das bibliotecas públicas e automação dos serviços bibliotecários.  
100,00% concluído.
Em julho/2014 foi concedida a cessão de uso do software AINFO, pela EMBRAPA

Aquisição de equipamentos e software para a informatização dos acervos das bibliotecas públicas e automação dos

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



18  

> DESENVOLVIMENTO HUMANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

serviços bibliotecários.  
100,00% concluído.
Foi obtida a cessão de uso do software AINFO pela EMBRAPA

Aquisição de e-reader para uso nas dependências das Bibliotecas Municipais.  
60,00% concluído.
Será elaborado projeto básico para aquisição de e-reader, e livros impressos pela Coordenadoria responsável neste semestre.

CRIAR UMA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NA ESTAÇÃO CULTURA.

Realizar levantamento de acervo para criação da Biblioteca Pública Municipal na Estação Cultura, com o resgate documental
e literário do patrimônio cultural, da história da ferrovia e movimentos migratórios.  
100,00% concluído.
Acervo já reunido, com títulos gerais.

Elaborar Projeto de Lei da nova Biblioteca Pública Municipal na Estação Cultura, com o resgate documental e literário do
patrimônio cultural, da história da ferrovia e movimentos migratórios.  
100,00% concluído.
O Projeto foi elaborado pela Coordenadora Setorial de Bibliotecas e aguarda tramitação.

Encaminhar para a Câmara o Projeto de Lei da criação da biblioteca  
40,00% concluído.
O projeto de lei que havia sido elaborado necessita de remodelação. É necessário a contratação de mais funcionários para junto a
coordenadoria de bibliotecas elaborarmos projeto e executá-lo visando o melhor uso.

Aquisição de equipamentos, mobiliário e acervo  
100,00% concluído.
Local já está disponível para utilização da SMC. Atualmente é usado como sala de leitura e espaço para recebimento e separação de
material bibliográfico, até que seja possível implantar efetivamente a Biblioteca da Estação. Não há funcionário para atuar no
atendimento.

Início da Biblioteca Pública Municipal na Estação Cultura, com o resgate documental e literário do patrimônio cultural, da
história da ferrovia e movimentos migratórios.  
50,00% concluído.
O local funciona como sala de leitura e espaço para recebimento e separação de material bibliográfico, até que seja possível
implantar efetivamente a Biblioteca da Estação. Não há funcionário para atuar no espaço e, atualmente, contamos com a colaboração
de uma servidora cedida pela Secretaria Municipal de Educação, que realiza o atendimento uma vez por semana. Porém é
necessário RH para conclusão da meta.

CRIAR MODERNAS BIBLIOTECAS REGIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS CINCO POLOS CULTURAIS DAS REGIÕES DA CIDADE,
EQUIPADAS COM ACERVO ATUALIZADO E ACESSO TAMBÉM VIRTUAL.
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Estudar e elaborar projeto para a criação de duas bibliotecas nos futuros Polos de Cultura.  
100,00% concluído.
Estudo já realizado pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas.São elas: BIBLIOTECA MUNICIPAL CORA CORALINA - Decreto
18479 de 15/09/2014 (Espaço Cultural Maria Monteiro) e biblioteca da Estação Cultura.

Construção de duas bibliotecas nos Polos de Cultura.  
100,00% concluído.
Estão construídas: BIBLIOTECA CORA CORALINA E Biblioteca da ESTAÇÃO CULTURA

Aquisição de equipamentos, mobiliário e acervo  
100,00% concluído.
Acervo adquirido através do Pregão Eletrônico nº 182/2015.

Início das atividades de duas novas bibliotecas  
60,00% concluído.
A BIBLIOTECA MUNICIPAL CORA CORALINA está em funcionamento, no Espaço Cultural Maria Monteiro. A BIBLIOTECA DA
ESTAÇÃO CULTURA funciona como sala de leitura e espaço para separação de material bibliográfico. Os CEUs do Jd. Florence e
Vila Esperança contam com bibliotecas já equipadas, porém, ainda não estão em funcionamento. 

Estudar e elaborar projeto para a criação de mais três bibliotecas nos futuros Polos de Cultura.  
100,00% concluído.
Já foi realizado pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas

Adequar quadro de pessoal  
100,00% concluído.
Estudo já realizado pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas. 

AMPLIAR O NÚMERO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS - BIBLIOTECAS SOBRE RODAS.

Realizar estudo para a ampliação das Bibliotecas sobre Rodas  
100,00% concluído.
Já foi realizado pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas.Em acordo com Secretário de Cultura e Secretária de Educação definiu-se
a locação de carretas adaptadas para atender a comunidade, mas houve impedimento pelo jurídico da Educação. Atualmente,
fizemos a manutenção em um dos ônibus, estamos em processo de organização do acervo e aguardando liberação da
documentação pelo DETI. Previsão de atendimento à partir de Março 2017.

Definição de acervo  
100,00% concluído.
Acervo já definido e adquirido pela Coordenadoria Setorial de Bibliotecas.

Licitação para aquisição de três ônibus adaptados para Bibliotecas regionais  (ou doação), para  atender as 5 regiões.  
50,00% concluído.
Em acordo com Secretário de Cultura e Secretária de Educação definiu-se a locação de carretas adaptadas para atender a
comunidade, mas houve impedimento pelo jurídico da  Secretaria Municipal de Educação. Novos estudos estão sendo feito para
viabilizar o atendimento. Um ônibus retornará para o atendimento em 2017, apenas aguardando a autorização e a documentação
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pelo DETI.

Processamento técnico do acervo  
100,00% concluído.
Atividade já realizada pela Coordenadoria. Aguardando apenas a liberação do ônibus pelo DETI

Montagem da biblioteca e definição dos itinerários  
100,00% concluído.
Procedimento já definido e executado pela Coordenadoria de Bibliotecas

Início da atividades  
100,00% concluído.
Caso a parceria com a SME para a locação de ônibus ou caminhão biblioteca seja efetivada as atividades terão seu início agendado
pelas Secretarias. De qualquer forma um ônibus biblioteca já entrará em funcionamento em 2017. Aguardando apenas autorização e
documentação pelo DETI.

Adequação de pessoal  
100,00% concluído.
Para o primeiro ônibus que funcionará em 2017 já foi designado servidor para a realização do trabalho pela Coordenadoria de
Bilbliotecas

Aquisição de equipamentos, mobiliário e acervo  
80,00% concluído.
Caso a parceria com a SME para a locação de ônibus ou caminhão biblioteca seja efetivada, o contrato deverá prever mobiliário e
equipamentos. De qualquer forma um ônibus biblioteca já entrará em funcionamento em 2017. Aguardando apenas autorização e
documentação pelo DETI.
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    INDICADOR: Número de casos de violências notificados e acompanhados

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 475 475 notificações de violência

acompanhadas
2013 475 1.320 notificações de violência

acompanhadas
No PAEFI

2014 511 1.467 notificações de violência
acompanhadas

2015 529 1.810 notificações de violência
acompanhadas

Em função das notificações dos casos de violência, a gestão
municipal tem investido esforços para ampliar a cobertura de
atendimento, recursos humanos e, adotando práticas de
qualificação continuada, bem como o aprimoramento do fluxo de
atendimento e articulação com o Sistema de Garantia de Direitos,
objetivando o acesso e inclusão na rede de proteção social.

2016 547 1.785 notificações de violência
acompanhadas
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    INDICADOR: Número de famílias atendidas e acompanhadas na Proteção e Atendimento Integral à Família

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 3236 2.457 famílias acompanhadas
2014 3353 1.424 famílias acompanhadas
2015 3470 1.470 famílias acompanhadas Até o final de 2013, o PAIF era executado por meio de

cofinanciamento com as entidades socioassistenciais. A
composição das equipes de referência dos CRAS por servidores
públicos, entre 2013 e 2014, possibilitou a execução direta do
PAIF, com revisão das metas de atendimento, conforme definição
do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS. Além disso, a
constituição das chefias de setor dos CRAS, a partir de
dezembro/2014, tem possibilitado a estruturação da Gestão deste
serviço e a qualificação das ações técnicas previstas.

2016 3587 1.390 famílias acompanhadas

OBJETIVOS
Prevenir as situações de vulnerabilidade e violência de direitos, como violência doméstica e urbana, abandono, desemprego, baixa
escolaridade entre outros

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Indivíduos e famílias antendidas nos serviços programas e projetos das Políticas Socias

METAS

REORDENAR AÇÕES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

Reordenar ações junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes  
100,00% concluído.
Durante o período houve continuidade das reuniões do Grupo de Trabalho do Reordenamento do Serviço de Convivência e
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Fortalecimento de Vínculos (SCFV), constituído por representantes do Poder Público (SMCAIS) e por representantes dos SCFV dos
territórios, representação do Conselho Municipal de Assistência Social, representação da FEAC e representação do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também foi realizada a Formação “Convivência no SUAS: formação com a rede
de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos” com profª Dra. Abigail Torres e profª Dra. Stela Ferreira, em parceria com a
FEAC para toda rede socioassistencial de SCFV do município. Entre as turmas por região são realizados Encontros de
Compartilhamento, que envolvem os participantes de todas as regiões e ocorrem ao final de cada ciclo de oficinas territorializadas.
Estão sustentados na concepção de que as diferenças entre os territórios agregam riqueza à produção coletiva dos profissionais.
Permite aos participantes promover a circulação de suas aprendizagens, cotejar e compatibilizar diferentes visões. Essa é a base da
arte de viver em conjunto e disposição para construir redes de proteção social. Esta é a primeira formação que envolve todos os
serviços da Proteção Social Básica e que inclui no público alvo profissionais de ensino médio do SUAS.No decorrer do período
deu-se continuidade ao processo de discussão e construção do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) através dos eixos norteadores:     1) Gt de Reordenamento:•	Grupo Ampliado do Reordenamento de SCFV:
constituído por representantes do Poder Público e com ampliação para participação de representação dos SCFV dos territórios,
representação do CMAS e representação do CMDCA para discussão e aprofundamento sobre a concepção de convivência e
fortalecimento de vínculos; reconhecimento do público prioritário; mapeamento dos SCFV nos territórios e de equipes de trabalho;
fluxos de atendimento do usuário. •	Registro no SISC: coleta de informações em planilha nominal da participação dos usuários nos
SCFV em toda rede socioassistencial e articulação com registros no Sistema Integrado de Governança Municipal -
SIGM;•	Constituição de técnico de referência para o SCFV na CSPSB,  que participa do GT Ampliado e das Reuniões regionais e
alimentam os dados no SISC;2) Encontros Regionais: Reuniões Mensais: realizadas nos territórios posteriormente às reuniões do GT
Ampliado, com o objetivo de compartilhar as reflexões e encaminhamentos do GT Ampliado e de propor questionamentos e
apontamentos;3)  Formação da Rede -  objetivo qualificar dirigentes e trabalhadores da rede executora dos SCFV na concepção de
convivência e fortalecimento de vínculos, ultrapassando concepções anteriores de “ocupação do tempo” e “contra turno escolar”.•	No
período deu-se a continuidade na Formação “Convivência no SUAS: com profª Dra. Abigail Torres e profª Dra. Stela Ferreira, em
parceria com a FEAC para toda rede socioassistencial de SCFV do município. Entre as turmas por região são realizados Encontros
de Compartilhamento, que envolvem os participantes de todas as regiões e ocorrem ao final de cada ciclo de oficinas territorializadas.
Até o momento foram concluídos nas seguintes regiões: Leste, Sudoeste, Noroeste e Norte. Região Sul programado para realização
e conclusão nos meses de outubro e novembro/2016. 4) Interface com a Educação - tem como objetivo articular os SCFV e as
escolas municipais de tempo integral.•	Reuniões com Secretaria Municipal de Educação: diálogos sobre a articulação entre programa
Mais Educação e SCFV (Instrução Operacional nº. 01/2014, MDS e MEC).

ESTABELECER PARÂMETROS DA POLÍTICA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Aprimorar o protocolo e fluxo de atendimento.  
100,00% concluído.
Foram estabelecidos, durante o ano de 2015 e 2016, grupos
de trabalho, com participação de representantes das
Proteções Sociais, sendo realizado o processo de
revisão do Fluxo de Atendimento dos Serviços,
considerando as demandas evidenciadas no cotidiano
do trabalho. Dentre as ações, destaca-se a conclusão
do fluxo de atendimento do CREAS e a construção da
metodologia de trabalho.

Fomentar a educação sob a ótica dos Direitos Humanos, diversidade e cidadania, articulando os organismos de políticas
sociais, promovendo orientações, palestras, encontros, debates, campanhas educativas, fóruns intersetoriais  
100,00% concluído.
Foram realizadas diversas ações de capacitação e debates, por meio das Coordenadorias ligadas ao Departamento de Cidadania e, 
envolvendo outras áreas, parceria com a Escola de
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Governo (EGDS), oferta de cursos e oficinas
envolvendo os trabalhadores da área de Saúde,
Educação, Segurança Pública, entre outras.

Atendimento e acompanhamento das famílias nos programas de transferência de renda  
100,00% concluído.
O atendimento e acompanhamento das famílias que
participam dos programas de transferência de renda
tem sido priorizado nos demais serviços e programas
do município. De acordo com o Protocolo de Gestão
Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de
Renda, foram priorizadas para acompanhamento as
famílias em situação de descumprimento de
condicionalidades. Também foram realizadas reuniões
periódicas do Grupo Gestor dos Programas de
Transferência de Renda, com participação dos
Distritos de Assistência Social e dos Centros de
Referência da Assistência Social, que discute e
encaminha as situações referentes aos programas de
transferência de renda. 

Adequação permanente ao Sistema Único da Assistência Social - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SUAS (NOB-RH e IDCRAS).  
100,00% concluído.
Foram efetivados 141 profissionais através de concurso público, compondo prioritariamente as equipes da Proteção Social Básica.
Também elaboramos estudos para o acompanhamento dos indicadores do CRAS - ID CRAS e do CREAS - ID CREAS, bem como o
preenchimento anual  do CENSO SUAS, que fornece informações importantes para a avaliação e planejamento da política de
Assistência Social no município.

Estruturar a Vigilância Social, com equipe e informações  
100,00% concluído.
A área de Vigilância Socioassistencial foi organizada e
recebeu profissionais efetivos, por meio de concurso
público. Realizamos em 2015 e 2016, o I e o II Seminário da
Vigilância Socioassistencial de Campinas,
disponibilizando estudos e relatórios produzidos no
período. Foi apresentada a proposta de
novo organograma da Secretaria, com a inclusão da
área de Vigilância Socioassistencial como um
departamento na estrutura formal da SMCAIS, não efetivada até a presente data, mas em processo de tramitação. No que diz
respeito à estruturação das atividades de vigilância socioassistencial, a ação foi concluída.

Estabelecer parceria entre secretarias para Inclusão Produtiva da família  
100,00% concluído.
O município desenvolveu, por meio de convênio, o Programa ACESSUAS Trabalho, identificando e mobilizando para ações de
qualificação profissional as famílias em situação de vulnerabilidade. O programa foi desenvolvido em articulação com a previsão de
cursos ofertados através do PRONATEC, bem como ações vinculadas ao CEPROCAMP e ao CPAT, estabelecendo parcerias para a
inclusão produtiva e acesso ao mundo do trabalho.
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Estabelecer e manter parcerias para desenvolver e ampliar programas e projetos oriundos do Governo federal:  PRONATEC
e outros a serem firmados.  
100,00% concluído.
Foi criado no âmbito do município um Comitê Gestor
para as ações do PRONATEC, sendo composto pelas
Secretarias de Cidadania, Assistência e Inclusão
Social, Secretaria de Educação e CEPROCAMP, e
Secretaria de Trabalho e Renda. As vagas
disponibilizadas através do Plano Brasil sem Miséria,
bem como as vagas referentes as ofertas de cursos
do Pronatec Seguro Desemprego, foram ofertadas no
âmbito do município, priorizando as situações de
maior vulnerabilidade identificadas. Os cursos e o
número de vagas disponíveis para 2016 não contemplaram metas específicas para o Plano Brasil sem Miséria, tendo sido feita
divulgação das ofertas de cursos disponíveis através do CPAT - Centro Público de Apoio ao Trabalhador.

Telecentros - elaborar projeto, quando da publicação de edital dos Ministérios, para aprimoramento e expansão dos atuais e
novos  
100,00% concluído.
Embora no período não houve publicação de edital do Governo Federal que permitisse a apresentação de projetos, o município
realizou o lançamento do Programa Juventude Conectada, com a ampliação do número de telecentros por meio das parcerias
firmadas através do Programa.

OBJETIVOS
Intervir nas situações de violência doméstica e urbana, abandono, desemprego, baixa escolaridade entre outras.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Indivíduos e famílias nos diferentes ciclos de vida em situação de violência e violação de seus direitos.

METAS

ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Aprimorar e fortalecer a articulação dos organismos de políticas sociais para enfrentamento à violência e violação de
direitos, promovendo orientações, palestras, encontros, debates, campanhas educativas, fóruns intersetoriais  
100,00% concluído.
Foram realizadas diversas ações de capacitação, envolvendo outras áreas, parceria com a Escola de Governo (EGDS), oferta de
cursos e oficinas envolvendo os trabalhadores da área de Saúde, Educação, Segurança Pública, entre outras. O Departamento de
Cidadania, sobretudo a partir dos Centros de Referência LGBT, Centro de Referência de Combate ao Racismo, Centro de Referência
de Apoio à Mulher, Coordenadoria da Juventude e Serviço de Apoio ao Imigrante/Refugiado, vêm realizando, sistematicamente,
ações educativas no âmbito de Direitos Humanos e Cidadania, de forma articulada com fóruns, redes e Conselhos.

Acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de violência e violação de direitos.  
100,00% concluído.
Em fase de definição quanto à ampliação do número de CREAS, com proposta de implantação de um CREAS por região.Em 2014
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foram inaugurados dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social-CREAS, sendo um na região Sul e outro na
região Noroeste.Em 2015 foram ampliadas as metas do serviço o que possibilitou o atendimento da demanda identificada, em todas
as regiões.Em 2016, com o intuito de atender a demanda de violação de direitos, identificada no município, foram desencadeadas
ações de fortalecimento e corresponsabilização da rede de serviços , bem como processos de construção da identidade(limites e
possibilidades), em especial do serviço PAEFI. Ainda, para ampliar as possibilidades de intervenção e ofertas investiu-se em
processos contínuos de formação e supervisão, com profissionais externos, contratados, para toda equipe de atendimento e
gestores.

Desenvolver e ampliar programas e projetos com foco no enfrentamento à violência de forma integrada as demais políticas
sociais e de segurança, tal como: Pronasci e outros a serem firmados  
100,00% concluído.
Foram realizadas diversas ações de capacitação, envolvendo outras áreas, parceria com a Escola de Governo (EGDS), oferta de
cursos e oficinas envolvendo os trabalhadores da Saúde, Educação e Segurança Pública, entre outras áreas. 
Formações para abordagens em polícia comunitária aos 100 (cem) guardas municipais concursados e chamados em 2014.
Ampliação da equipe de abordagem social especializada: SOS Rua nas 5 (cinco) regiões: leste, norte, sul, sudoeste e noroeste, e
região central.	Inauguração da segunda unidade do Centro POP.
Qualificação do Consultório na Rua e outros recursos para políticas de saúde.
Programa Crack: é possível vencer, o qual  envolve as Secretarias de Assistência Social, Saúde e Segurança Pública .
	Programa Recomeço do governo estadual e gestão municipal que oferta 400 (quatrocentas) vagas em Comunidade Terapêutica do
município.
Capacitação: metodologias em construção, organizada pela SMCAIS/DOAS e Centro POP II (2014).
	I Seminário POP Rua: construindo a Política Municipal Intersetorial para a população em situação de rua (2015).
	II Seminário POP Rua – Proteção social à população em situação de rua: construindo espaços de escuta, organizado pela
SMCAIS/DOAS e Centro POP II (2015).
	Organização, articulação e participação da população em situação de rua e trabalhadores da Assistência Social na discussão das
políticas públicas: Conferências: Municipal , Estadual e Nacional.
	Participação da população em situação de rua  e trabalhadores nos Fóruns Estadual e Nacional da População em situação de rua.
	Retomada do Fórum Municipal da População em situação de rua.
	Partiipação da população em situação de rua e trabalhadores nas Conferências: da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e
de Direitos Humanos.
	Parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no que se refere à garantia de direitos  e exercício da cidadania plena.
	Oferta de oficinas  pelo Centro POP II que trabalha com temas como: cidadania, responsabilização de forma a contribuir para a
protagonismo e autonomia.

Pronasci - elaborar projeto quando da publicação de edital do Ministério da Justiça  
100,00% concluído.
Aguardando publicação do edital por parte do Ministério da Justiça.
A atividade depende de prazos e ações de outras esferas de governo , bem como organização dos processos internos da Secretaria
para avaliação da capacidade de execução quando da publicação do edital.
O que estava previsto não ocorreu por intercorrência do Governo Federal. 

OBJETIVOS
Manter a Gestão Plena do SUAS (recursos recebidos do MDS), atendendo aos requisitos do Plano de providências (já subscrito pelo
Município).

POPULAÇÃO BENEFICIADA
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Indivíduos e famílias atendidas nos serviços, programas e projetos das Políticas Sociais.

METAS

APROFUNDAR E APRIMORAR DIAGNÓSTICOS DOS TERRITÓRIOS, MANTENDO REVISÃO CONTINUADA

Rever e aprimorar os protocolos de serviço, construir a relação teoria-prática, com registro de dados e avaliação do
conhecimento, aprofundamento e revisão continuada do diagnóstico dos territórios  
100,00% concluído.
Esta atividade está relacionada, dentre outras ações,
com a revisão da base de dados do Cadastro Único e
o aprimoramento das informações coletadas na
Secretaria, que foram atendidas, por meio da
disponibilização da nova versão do Sistema Integrado
de Governança Municipal (SIGM), o Cadastro Social
do Município. Também foram realizadas
reuniões periódicas do Grupo Gestor do SIGM, para
discussão dos processos e fluxos de atendimento
entre os serviços, bem como outros Grupos de
Trabalho específicos. Estamos organizando, para 2017, uma oficina sobre relatórios e instrumentais disponibilizados nos diferentes
sistemas utilizados pelos serviços da Secretaria, permitindo o
aprofundamento do diagnóstico dos territórios e
melhorias na forma de coleta e registro das
informações.

Capacitação continuada do quadro, conforme diretrizes do item 2  
100,00% concluído.
Foram realizados, anualmente, processos de
capacitação continuada para os trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em
Campinas. Também foram organizados Seminários e
eventos de formação e discussão de temas
pertinentes à política de Assistência Social no
município.

Rever a base do Cadastro Único e aprimorar as informações da Secretaria  
100,00% concluído.
Em 11 de dezembro de 2015 realizamos o lançamento da nova versão do Sistema Integrado de Governança Municipal (SIGM) –
Cadastro Social do Município. O SIGM é uma importante ferramenta de planejamento, mapeamento das demandas,
acompanhamento e avaliação do atendimento prestado às famílias cadastradas no âmbito da Assistência Social. Permite a 
identificação das pessoas por meio do cadastro social com registro das condições de moradia, escolaridade, trabalho, despesas
familiares, renda, além da vinculação das famílias ou indivíduos aos serviços, programas e benefícios em que são atendidas,
registrando cada tipo de atendimento realizado, prontuário individual e histórico de atendimento na rede de serviços do município. 
A primeira versão havia sido implantada por meio de parceria com o Laboratório de Redes de Comunicação (LarCom) da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). sendo o sistema utilizado por todos os serviços governamentais e
não-governamentais que compõem a rede executora dos programas sociais oferecidos no município. Apresenta bons resultados na
consolidação de um cadastro único para as famílias atendidas nos serviços, programas e projetos da política de Assistência Social. 
Atualmente, mais de 700 usuários alimentam o SIGM com informações sobre aproximadamente 220 mil famílias cadastradas e que
são atendidas nos diversos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
 A nova versão foi desenvolvida pela empresa Mundo do Saber que foi contratada para manutenção e desenvolvimento de melhorias
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no sistema, desta forma, foram disponibilizadas novas funcionalidades e módulos complementares ao SIGM para integração com
outros sistemas e melhorias nas interfaces. 
 Dentre as novas funcionalidades disponíveis na versão que foi ao ar em janeiro de 2016, é possível destacar a importação do banco
de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, permitindo integração entre os dados de registro das
famílias e indivíduos; painel de informações sobre os dados estatísticos referentes aos programas, serviços e benefícios; relatório
com o perfil das pessoas e famílias atendidas por serviço; registro da demanda reprimida por serviço e executor, permitindo a
identificação e o planejamento para atendimento das mesmas.

Ampliar a capacidade de atendimento a indivíduos e famílias  
100,00% concluído.
Em 2015, com a efetivação dos cargos de chefias de Setor dos CRAS estabeleceram-se processos de gestão através de reuniões
sistemáticas mensais com o objetivo de construir/revisar/monitorar os planos de ação das unidades, a construção da identidade dos
CRAS no território de abrangência, o fortalecimento da articulação em rede, diagnóstico e gestão territorial. Também estão em
execução as oficinas complementares às ações dos CRAS, abertas aos usuários/famílias do PAIF e moradores dos territórios, com
objetivo de promover espaços de vivência comunitária, pertencimento e mobilização. Totalizando 24 oficinas - 1.440 horas/trabalho
nas áreas de cultura, artes, teatro, jogos, musica, danças e artesanato. A construção do diagnóstico, planejamento e indicadores
territoriais em estreita articulação com a área de Vigilância Socioassistencial - RIS - Relatório Informações Sociais. Melhorias na
estrutura física e de equipamentos dos CRAS, visando o melhor atendimento e acesso da população aos benefícios
socioassistenciais. Aquisição de dois veículos adaptados (vans) para Atendimento Móvel do Cadastro Único para Programas Sociais,
ampliando a capacidade de atendimento à população e facilitando o acesso aos locais mais distantes.

AMPLIAR NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

Ampliar nº de CRAS, conforme diagnóstico da Proteção Social Básica em territórios de maior vulnerabilidade, com
identificação de espaços e recursos oriundos do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS). Prever equipamentos e
pessoal.  
75,00% concluído.
A obra para implantação do CRAS São Domingos, na região Sul de Campinas, está em execução por parte da Secretaria de Serviços
Públicos, com conclusão prevista para 2017. Na região Noroeste, foi identificada e definida uma área para futuras instalações de mais
um CRAS.

Ampliar nº de Casas Lares para crianças e adolescentes nesta modalidade de atendimento. Previsto 9 para atendimento de
90 crianças e adolescentes  
100,00% concluído.
Estamos com 17 unidades de Casa Lar implantadas, totalizando 170 vagas para atendimento à crianças e adolescentes. Além da
ampliação do número de Casas Lares, também foram implantadas duas repúblicas para jovens.

Implantação do Centro POP (CREAS)  
100,00% concluído.
           O Centro de Referência para População em Situação de Rua - Centro POP II oferece acolhida, atendimento individual e
coletivo, com ações grupais que fazem parte da grade semanal de atividades do serviço, com vistas a facilitar o processo de
ressignificação das trajetórias da situação de rua na perspectiva de sua saída das mesmas. Atende-se, também, com banho e lanche,
no período da manhã e da tarde, e documentação. O horário de funcionamento do serviço, é o das 8h às 17h, com horário de almoço
das 12h às 13h e tem capacidade de 120 atendimentos dia.
	O Centro POP Sares I atende as pessoas em situação de rua, desenvolve suas ações através do estabelecimento de vínculo de
confiança.
	O trabalho realizado nos Centros POP I e II  no  sentido de mobilizar e sensibilizar as pessoas em situação de rua para sua inclusão
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no atendimento e acompanhamento ofertado nos serviços do município que atendem este público, bem como, contribuir para que
deixe de utilizar os logradouros como moradia, na perspectiva da garantia de direitos, qualidade de vida e cidadania, referenciando-as
aos serviços da rede socioassistencial e de saúde do município de Campinas para tratamento, principalmente da dependência de
substâncias psicoativas, após, inclusão em Oficina de Trabalho e Geração de Renda e referenciados à Casa de Passagem ou de
Acolhimento Institucional.

Reordenar o SAMIM em 2 casa de passagem e 1 casa de acolhimento  
80,00% concluído.
Implantamos, em 2015, a Casa da Cidadania, para atendimento às pessoas em situação de rua. Estão em andamento as ações do
projeto de estrutura física necessária para implantação de mais uma Casa de Passagem. Foram realizadas reformas no espaço físico
do SAMIM, para melhor atendimento à população.

CRIAR CONSELHO DA JUVENTUDE

Criar conselho da Juventude  
100,00% concluído.
Foi sancionada em 29 de agosto de 2015 a Lei Complementar que dispõe sobre a Política Municipal da Juventude e sobre o
Conselho Municipal da Juventude de Campinas, além de criar a Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventude. O documento,
de autoria do Executivo, foi assinado durante a abertura da 6ª Conferência Municipal de Juventude, que teve como tema ‘As várias
formas de mudar o Brasil’.
Em 22/12/2015, foi assinada pelo prefeito a posse oficial dos integrantes do Conselho da Juventude para o biênio 2015/2017. 
A estruturação da Coordenadoria e do Conselho da Juventude, criados pela Lei Complementar nº 115, sancionada no dia 29 de
agosto de 2015, era uma reivindicação antiga dos jovens. O Conselho Municipal da Juventude (CMJ) é um órgão consultivo e
deliberativo, responsável pelo incentivo e controle social da Política Municipal de Juventude.
Conforme o texto da lei, compete ao colegiado propor, deliberar diretrizes, avaliar e acompanhar a implementação da política de
juventude, acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços prestados aos jovens e participar da elaboração de planos, conferências e
programas municipais. Cabe também ao CMJ solicitar informações à Administração para o desenvolvimento dos trabalhos, bem
como propor estudos relativos à juventude.
É um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas públicas da Administração dirigidas à juventude. Sua estrutura conta
com 24 membros titulares, sendo 12 representantes do poder público e a outra metade da sociedade civil. O mandato é de dois anos,
podendo permanecer por mais dois na função.

DIVULGAR FORMAS DE CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO IR PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSO E DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Divulgar formas de contribuição de 1% do IR para o Fundo Municipal da Pessoa Idoso e da Criança e Adolescente  
100,00% concluído.
Feita divulgação por meio de rádio, impressão do Estatuto do Idoso, com informações sobre a contribuição e divulgação através do
site.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

    INDICADOR: Número de capacitações dos guardas municipais

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 176 379 guardas municipais

capacitados
É o número acumulado de guardas municipais capacitados no
ano

2014 351 680 guardas municipais
capacitados

Número acumulado de guardas municipais capacitados em 2013
e 2014

2015 527 442 guardas municipais
capacitados

2016 702 528 guardas municipais
capacitados

OBJETIVOS
Ações de prevenção baseando na filosofia da Polícia Comunitária. Instalação da 2ª Delegacia Seccional. Implantação do Projeto
vizinhança solidária. Aprimoramento da Ronda Escolar e  realização de campanhas educativas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

2ª DELEGACIA SECCIONAL

Articular junto ao Governo estadual a implantação de uma 2º Delegacia Seccional  
100,00% concluído.
A articulação para implantação da 2º Delegacia Seccional começou junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado em janeiro de
2013.
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Cessão (desapropriação) do terreno pelo Estado  
100,00% concluído.
Não foi mais necessária a cessão, pois o próprio Governo do Estado alugou um imóvel no JD. Londres para essa finalidade.

Assinatura do Acordo/Convênio de cooperação  
100,00% concluído.
O contrato de locação do imóvel e a autorização para início das atividades foram assinados pelo governador Geraldo Alckimin e pelo
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Início das Obras para Construção da Delegacia  
100,00% concluído.
O imóvel foi locado e passou por um processo de reforma e adptação para início das atividades. Após o período de reforma e
adaptação do imóvel locado pelo Estado de São Paulo, a 2º Delegacia Seccional foi inaugurada em 28/02/2014. Está em elaboração
um projeto de ampliação dos serviços disponibilizados pela unidade, ao término da 2ª etapa de implantação, a 2ª Delegacia Seccional
também aumentará o número de delegacias especializadas em Campinas. Nesta 2ª fase, passarão a funcionar a 2ª DIG (Delegacia
de Investigações Gerais), a 2ª DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e a 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública está contribuindo na formulação do projeto de adequação
do espaço, um engenheiro da Secretaria foi designado para o trabalho.

AÇÕES A SEREM ARTICULADAS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

Articular a ampliação de efetivos da Polícia Civil e Militar  
100,00% concluído.
Após as solicitações realizadas pelo Sr. Prefeito em 2013, foram realizados dois concursos para preenchimento de vagas no ano de
2014. Foram abertas mais de 2000 (duas mil) vagas para Soldado PM 2º Classe, masculino e feminino.

Investir em equipamentos e pessoal para a policia cientifica  
100,00% concluído.
Houve solicitação/articulação do Sr. Prefeito junto ao Governo do Estado.

Apoiar organismos de inteligência da policia civil e militar  
100,00% concluído.
Com a instalação do Sistema Inteligente de Monitoramento Veícular (SIMVECAMP-OCR) que, dentre outras funções, detecta o
tráfego de veículos roubados, a Guarda Municipal de Campinas tem realizado troca diária de informações com a Polícia Civil. A troca
de informações entre GM e Policia Civil/Militar também ocorre mensalmente através da elaboração de mapas da criminalidade. Além
disso, a troca de informações tem ocorrido nas reuniões mensais do Conselho Integrado de Segurança e nas reuniões do Gabinete
de Gestão Integrada Municipal - GGIM.

Adquirir equipamentos e viaturas para as policias civil e militar  
100,00% concluído.
A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública apoiou abastecimentos de veículos da Polícia Civil em
junho de 2013. Também cedeu pessoal para funcionamento do Núcleo Especial Criminal - NECRIM em junho de 2013, que continua
operando com esse apoio da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Após, foi instalado o novo
Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e criado o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), contando com 51 novas
viaturas para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo dos municípios de Campinas, Paulínia, Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba.
Em adição, para a Polícia Civil, foram entregues 19 novas viaturas.
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Buscar recursos junto aos órgãos estaduais e federais para serem aplicados na segurança pública e projetos sociais
educativos da guarda municipal, inclusive com na articulação de parceria/convênio para utilização do 153 da guarda
municipal para chamados de cidadãos.  
100,00% concluído.
O Município firmou convênio com a Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP, autarquia do Estado de São Paulo, para
realização de investimentos no Sistema de Radiocomunicação da Guarda Municipal e na instalação do sistema de monitoramento de
placas veiculares (OCR). Ao todo, o Município receberá mais de R$ 1,3 Milhão de investimentos do Estado. Quanto aos três
convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP (Governo Federal), a adesão ao Programa Crack é possível
vencer, que ocorreu em julho/2013, significará, aproximadamente, R$ 3.659.489,72 em equipamentos e cursos aos guardas
municipais, sendo que a maior parte já foi entregue; o Convênio nº 792275/2013 -SENASP deverá promover a valorização
profissional dos GM, com repasses na ordem de R$ 458.528,00; e o Convênio nº 798418/2013 - SENASP significará melhoria na
Integração e modernização do sistema de segurança pública municipal, com repasse de R$ 1.314.093,28.

PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA / GUARDA AMIGO

Articulação junto aos Conselhos de Segurança para promover ações de prevenção de furtos, invasões e roubos à residência
 
100,00% concluído.
Em Campinas existem atualmente 10 CONSEGS (Conselho Comunitário de Segurança), sendo que em todas as reuniões existem
representantes da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos em Segurança Pública (Corpo técnico administrativo + Guarda
Municipal). O objetivo é a aproximação com a comunidade e a prevenção de delitos nas regiões.

Elaborar projeto piloto de prevenção e divulgação de ações de segurança e solidariedade entre vizinhos  
100,00% concluído.
Desenvolvido pela Guarda Municipal de Campinas, este projeto visa principalmente o contato e a interação com a população. O
objetivo é que a comunidade conheça seus vizinhos, a rotina e quem são os guardas municipais responsáveis pelo patrulhamento na
região. Com essa interação entre a comunidade e a Guarda Municipal é possível reduzir a criminalidade.

Análise e confrontação dos dados de boletins de ocorrência da região do projeto piloto.  
100,00% concluído.
O Projeto piloto foi implantado no Jd Chapadão e, posteriormente, na Chácara da Barra e Gramado. Segundo informações fornecidas
pelos representantes da Polícia Militar que integram os Consegs das regiões onde o projeto foi implantado, houve considerável
redução da criminalidade nas localidades.

Revisão das ações, conforme análise e pesquisas efetuadas  
100,00% concluído.
Visando levar tecnologia e novidade ao Projeto Guarda Amigo, foi desenvolvido um aplicativo para celular denominado Guarda Amigo
disponível na Plataforma Android e Apple. Os números demonstram que o aplicativo é extremamente funcional e veio para agregar
ao Projeto ora mencionado. Já existem aproximadamente 10.000 mil downloads do aplicativo com uma excelente avaliação pelos
usuários. Um novo aplicativo foi desenvolvido para prevenção e segurança dos ciclistas, lançado no dia 27/10/2015, o aplicativo bike
seguro tem objetivo de promover maior segurança aos ciclistas do município.

Expansão do projeto vizinhança solitária para a outros bairros/região com maior vulnerabilidade  
100,00% concluído.
A expansão do programa Guarda Amigo está ocorrendo de forma paulatina. O projeto iniciou-se na região do Chapadão e hoje já
está na Chácara da Barra e Gramado. A forma de divulgação do programa ocorre principalmente nos Conselhos de Segurança Local.
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RONDA ESCOLAR

Articulação e análise junto as Escolas e os chamados (comunicados) realizados em proximidades as escolas, por período
escolar  
100,00% concluído.
Foi realizada a articulação junto as escolas para coleta de informações que subsidiaram a formulação do projeto de expansão da
ronda escolar.

Elaborar projeto de ação com melhorias e ampliação da ronda de acordo com a identificação de ocorrência  
100,00% concluído.
Com base na proposta para criação de Base Operacional Escolar, que foi efetivamente executada em julho de 2013 (nas férias
escolares), intensificamos o atendimento das escolas com maior índice de ocorrências

Análise e confrontação dos dados de boletins de ocorrência e chamados junto as escolas.  
100,00% concluído.
As análises são periódicamente realizadas pela Inspetoria de Patrulhamento Escolar, que reprograma as atividades de acordo com
as demandas das escolas.

Revisão das ações, semestralmente (ou anualmente)  
100,00% concluído.

a. 1 semestre 2014  
100,00% concluído.
A revisão das ações é periódicamente realizada pela Inspetoria de Patrulhamento Escolar.

b. 2 semestre 2014  
100,00% concluído.
A revisão das ações é realizada periodicamente pela Inspetoria de Patrulhamento Escolar. A revisão rematou no remanejamento de
parte da ronda, intensificando em algumas escolas em detrimento de outras, de acordo com as demandas locacionais.

c. 1 semestre 2015  
100,00% concluído.
No primeiro semestre de 2015, o Sistema Informatizado de Despachos da Guarda Municipal de Campinas - GMC (implantado em
2014) registrou 36 (trinta e seis) Ordens de Serviço para equipes da Ronda Escolar. Além disso, com a criação da base escolar,
fortaleceram-se os canais de comunicação com as unidades escolares. Assim, existem situações onde os responsáveis pela escola
entram em contato com a base escolar para apresentar informações e solicitar reforço no patrulhamento. Essas informações
geralmente estão relacionadas com algum tipo de ameaça à segurança ou solicitação de trabalho preventivo, como palestras e
oficinas. As informações fornecidas pelas unidades escolares auxiliam o planejamento das ações em nível de gestão das equipes e
contribuem para atendimentos mais eficientes na medida em que se conhece o histórico do problema apresentado.

d. 2 semestre 2015  
100,00% concluído.
No segundo semestre de 2015, o Sistema Informatizado de Despachos da Guarda Municipal de Campinas - GMC registrou 71
(setenta e uma) Ordens de Serviço para equipes da Ronda Escolar. Além disso, fortaleceram-se os canais de comunicação entre as
unidades escolares e a Base Escolar da GMC. Assim, existem situações onde os responsáveis pela escola (diretoria) entram em
contato com a base escolar da Guarda Municipal para apresentar informações e solicitações de reforço no patrulhamento. Essas
informações geralmente estão relacionadas com algum tipo de ameaça à segurança ou solicitação de trabalho preventivo, como
palestras e oficinas. As informações fornecidas pelas unidades escolares auxiliam o planejamento das ações em nível de gestão das
equipes e contribuem para atendimentos mais eficientes na medida em que se conhece o histórico do problema apresentado.

e. 1 semestre 2016  
100,00% concluído.
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No primeiro semestre de 2016, o Sistema Informatizado de Despacho da Guarda Municipal de Campinas - GMC registrou 57
(cinquenta e sete) Ordens de Serviço para equipes da Ronda Escolar. Expandimos os canais de comunicação entre as unidades
escolares e a Base Escolar da GMC, e criamos canal direto de contato com as direções das escolas. 

f. 2 semestre 2016  
100,00% concluído.
No primeiro semestre de 2016, o Sistema Informatizado de Despacho da Guarda Municipal de Campinas - GMC registrou 46
(quarenta e seis) Ordens de Serviço para equipes da Ronda Escolar. Expandimos os canais de comunicação entre as unidades
escolares e a Base Escolar da GMC, e criamos canal direto de contato com as direções das escolas. 

POLÍTICA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, EDUCATIVA E INCLUSÃO SOCIAL

Articulação e Análise junto a outros parceiros para implantação de projetos sociais de cidadania, de proteção ao patrimônio
público, ambientais, de informação aos malefícios da bebida alcoólica e tráfico de entorpecentes e voltada para os idosos e
pessoas com deficiência que mais tenham aplicação a região  
100,00% concluído.
A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública desenvolvou o planejamento de ações com as
Secretarias Municipais de Saúde e de Cidadania, Assistência e Inclusão Social referente ao combate no consumo de crack e outras
drogas, formando assim um grupo de trabalho, que desde março de 2013 desenvolve ações conjuntas. Os trabalhos evoluiram para
um Plano de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Outras ações continuam sendo realizadas com outras Secretarias Municipais,
como por exemplo os importantes trabalhos em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, tais como a poda de mato
e cata treco, que permitem ambiente adequado para o convívio social nos espaços públicos.

Elaboração de linhas de ação para instalação de projetos sociais, de cidadania, de proteção ao patrimônio público,
ambientais, de informação aos malefícios da bebida alcoólica e tráfico de entorpecentes e voltada para os idosos e pessoas
com deficiência.  
100,00% concluído.
A execução do Projeto de revitalização da área central foi beneficiada pela execução da Operação Centro Seguro, implantada em
setembro de 2013. O Projeto Integração da Guarda Municipal (PROIN), que desenvolve atividades de prevenção à violência e
drogadição entre crianças e adolescentes da rede de educação municipal, retomou as suas atividades no segundo semestre de 2013.
A Guarda Municipal ampliou o número de encaminhamentos de pessoas em situação de risco social ou dependência de drogas,
ampliando a sinergia do trabalho entre as Pastas envolvidas (Segurança, Saúde e Assistência Social).

Estabelecer parcerias estratégicas (ou convênios) na busca de pessoal, local e material para aplicação dos projetos
elaborados pelas pastas envolvidas  
100,00% concluído.
Após a publicação do Decreto nº 18.797 de 15 de julho de 2015, foi formalizado um convênio junto a EMDEC, permitindo a atuação
da Guarda Municipal na fiscalização de trânsito, os guardas municipais estão recebendo a capacitação necessária para essa nova
competência.A Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública fortaleceu suas representações nos
conselhos municipais, melhorando as relações com a sociedade civil e outras pastas para solução de problemas. Também esteve em
contato com a Secretaria Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, solicitando cursos e palestras para
os guardas municipais. Também desenvolvou o planejamento de ações com as Secretarias Municipais de Saúde e de Cidadania,
Assistência e Inclusão Social referente ao combate no consumo de crack e outras drogas.

Aplicação dos projetos sociais desenvolvidos/elaborados nos locais disponibilizados e articulados com as pastas
envolvidas  
100,00% concluído.
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A Guarda Municipal foi aos bairros reforçar trabalho de combate à dengue, 41 novos GMs, que ingressaram na corporação no dia
20/03/2015, acompanhados de dois GMs supervisores, foram divididos em equipes para atuar nos bairros dos cinco postos regionais
da Vigilância em Saúde, auxiliando na remoção de criadouros, ações de bloqueio e na orientação à população.  Realizou-se também,
em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, cursos e palestras aos
guardas municipais, objetivando a qualidade no tratamento aos munícipes que necessitam de tratamento diferenciado nas relações
com os agentes de segurança pública.  Desenvolvem-se ações com as Secretarias Municipais de Saúde e de Cidadania Assitência e
Inclusão Social referente ao Programa Crack, é Possível Vencer, objetivando a melhoria na abordagem social e nos
encaminhamentos realizados pelos agentes de segurança. Além disso, a Guarda Municipal forneceu todo apoio necessário para a
execução do processo de revitalização da área central da cidade.

Análise e confrontação de chamados da Guarda Municipal e BO´s da Policia Civil nas áreas onde os projetos foram
desenvolvidos, confrontando-se com índices de anos anteriores antes da realização dos projetos  
100,00% concluído.
As atividades na região central foram desenvolvidas concomitantemente ao acompanhamento dos indicadores de abordagens e
encaminhamentos realizados pela Guarda Municipal. Um relatório periódico foi sistematizado pela Superintendência de Inteligência
da Guarda Municipal, nesse foi possível identificar o aumento no número de abordagens e encaminhamentos, não apenas às
delegacias, mas principalmente para as estruturas de cuidado das redes municipais de saúde e assistência social.

Divulgação dos resultados obtidos com os projetos, número de participantes, estimando-se uma melhora no índice de
ocorrências (e criminalidade) por bairros atendidos pelos projetos, aumentando o índice de cidadania  
100,00% concluído.
A Operação Centro Seguro foi desenvolvida concomitante ao acompanhamento dos indicadores de abordagens e encaminhamentos
realizados pela Guarda Municipal. Um relatório periódico foi sistematizado pela Superintendência de Inteligência da Guarda Municipal
e tem sido apresentado para a população através dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG\'s), do Conselho Integrado
de Segurança Pública e para o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Assim, tem se acompanhado a evolução dos indicadores
constantes no relatório.

Revisão das ações, semestralmente  
100,00% concluído.
Com vistas à preservação da segurança e do sossego nos espaços públicos, a Guarda Municipal passou a fiscalizar o cumprimento
da Lei 14.862/2014 - Lei do Pancadão, que proíbe o excesso de volume de som nos carros, diversão e respeito agora tem que andar
juntos. A adesão do Município de Campinas ao Programa do Crack, é Possível Vencer garantiu a capacitação de 120 guardas
municipais que poderão atuar no Programa, isso foi um dos fatores determinantes na melhoria do policiamento comunitário na região
central, bem como na maior interação entre agentes da segurança pública e os agentes das redes de atenção e cuidado (Saúde e
Assistência Social). Um relatório periódico foi sistematizado pela Superintendência de Inteligência da Guarda Municipal e tem sido
apresentado para a população através dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs) , do Conselho Integrado de
Segurança Pública e para o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Assim, tem se acompanhado a evolução dos indicadores
constantes no relatório. A operação que reforçou a atuação da GM no Centro, especialmente nas regiões do Terminal Central, Largo
da Catedral e Praça Rui Barbosa, e realizou mais de oito mil abordagens, foi ampliada para bairros interligados à área central, como o
Botafogo e o Jardim Guanabara. A ação faz parte do projeto de revitalização do Centro.

OBJETIVOS
Investir em tecnologia, implantar novos sistemas de monitoramento e de informações, integrar sistemas inteligentes, para combater a
criminalidade
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POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

APRIMORAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Elaborar um estudo das vias públicas de pontos de vulnerabilidade, com maior número de furtos e roubos de veículos e
residências.  
100,00% concluído.
Estudo feito para implantação do sistema

Elaboração de linhas de ação para aquisição de sistema de software de leitura de placas para detectar veículos com
documentação irregular, furtados ou roubados e também integração com as câmeras de monitoramento existentes ou de
aquisição de novo conjunto câmeras e softwares  
100,00% concluído.
Plano de ação e planejamento do trabalho finalizado

Análise do custo benefício da aquisição de novo sistema ou utilização do antigo com novas câmeras e equipamentos  
100,00% concluído.
Analise foi feita, considerando a taxa de criminalidade  decrescente nos municípios que já  utilizam o software. 

Aquisição e Instalação do software de leitura de placas e câmeras de video-monitoramento, expandindo o sistema  
100,00% concluído.
Aquisição do software foi feita e o projeto iniciado

Análise e confrontação dos dados da ação nas áreas onde foram instalados os sistema com novo software  
100,00% concluído.
Analise feita mensalmente tem apresentado resultados favoraveis

Divulgação dos resultados obtidos após a instalação do sistema de software de leitura, confrontando com resultados de
crimes resolvidos, veículos recuperados e criminosos presos  
100,00% concluído.
Analise feita mensalmente tem apresentado resultados favoraveis

Revisão das ações, conforme resultados (anualmente ou semestralmente).  
100,00% concluído.
Revisão constante, já está sendo feita desde a implantação do sistema

Análise para aumento de investimentos para expansão do sistema de monitoramento para totalizar 500 câmeras  
100,00% concluído.
estudos realizados.

Início do processo de compra para expansão do sistema de monitoramento para totalizar 500 câmeras.  
100,00% concluído.
O processo de compra já foi concluído e se iniciou o processo de instalação em agosto de 2015, com o software, os equipamentos da
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central de monitoramento e os primeiros pontos de monitoramento; a previsão é que até o final do primeiro semestre de 2016 tenham
sido instaladas cerca de 120 câmeras de monitoramento veicular, chegando às 500 câmeras (entre CFTV e monitoramento veicular);
até o final de 2016, teremos cerca de 650 câmeras, contando com novas parcerias, como com a Unicamp. Além disso, ainda em
2014, um totem com quatro metros de altura dotado de seis câmeras, giroflex, sistema de alarme contra vandalismo, blindagem,
comunicador com mensagens de advertência ou campanhas educativas e intercomunicador para a população poder acionar a base
da Guarda Municipal foi instalado na Praça Rui Barbosa, no Centro.

INVESTIR EM INFORMAÇÕES PARA AÇÕES DE MODELO PREVENTIVO-CIENTÍFICO

Articular junto ao Governo Estadual para obtenção do direito de utilização do sistema de informações criminais - INFOCRIM 

100,00% concluído.
Desde abril de 2013, conseguimos o direito e o acesso à algumas informações do INFOCRIM junto ao Governo Estado.

Renovar o Convênio com o Governo Estadual para utilização do sistema de informações criminais - INFOCRIM  
100,00% concluído.
A renovação foi realizada em Abril de 2013.

Início da utilização das informações do INFOCRIM  
100,00% concluído.
A utilização teve início em maio de 2013, com apoio técnico da Empresa IMA (Informática de Municípios Associados) e do
Departamento de Informatização da Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete - DEINFO.

Análise e confrontação dos dados e ações oriundas da utilização do INFOCRIM para diminuição da criminalidade  
100,00% concluído.
Há limitações na utilização do sistema disponibilizado à Guarda Municipal, dado a existência de restrições no acesso às informações.
Foi levada ao Estado de São Paulo a proposta de melhoria na disponibilidade de inforamções à Guarda Municipal. Contudo, a
Guarda Municipal de Campinas tem otimizado as informações disponíveis, seja pela consulta de pessoas ou placas de veículos,
juntamente com o Sistema INFOSEG da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ. Além disso, a Guarda Municipal
de Campinas passou a ter um Sistema Informatizado de acompanhamento de suas atividades.

FOMENTAR A INTEGRAÇÃO DE AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, AS FORÇAS DE SEGURANÇA ATUANTES
NO MUNICÍPIO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, NO QUE SE REFERE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

Potencializar as ações do Gabinete de Gestão Integrada do Município (GGI-M), para deliberações conjuntas em relação à
segurança pública, com foco no combate à vulnerabilidade social e no fomento da cidadania  
100,00% concluído.
Foram adotadas as medidas administrativas necessarias para que o GGI-M pudesse atuar no ano de 2013 através da nomeação dos
seus integrantes. Em 2014 o Ministério da Justiça editou a Portaria nº001, reordenado algumas previsões no âmbito dos Gabinetes
de Gestão Integrada Municipal - GGIM. Desta feita, procurou-se reestruturar o GGI-M Campinas conforme a referida Portaria e as
peculiaridades do município.

Utilizar o GGI-M, enquanto instrumento de atuação preconizado pelo PRONASCI, para permitir o estreitamento de parcerias
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junto ao Governo Federal, especialmente com vistas a captação de recursos federais destinados à área da Segurança
Pública e prevenção a criminalidade  
100,00% concluído.
Logo ao início do governo, a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de
Segurança Pública fizeram um trabalho de regularização do GGI-M junto ao Ministério da Justiça. Após, em razão da efetividade nas
ações do GGI-M foi possível celebrar convênios para captar recursos junto ao Governo Federal (modernização da infraestrutura e
equipamentos e de promoção à saúde profissional do Guarda Municipal). 

Propiciar ações conjuntas entre os órgãos municipais e as forças de segurança atuantes em nossa cidade, com destaque
para as trocas de experiência e o estreitamento das relações institucionais entre todos os agentes que direta, ou
indiretamente, atuam na seara da Segurança Pública  
100,00% concluído.
Houve ações integradas com a PM e a Polícia Civil na área degradada no Centro. O Exército Brasileiro formou 3 turmas da Guarda
Municipal em controle de disturbios e a Academia da Guarda formou e ministrou cursos para guardas dos municipios vizinhos. EM
07/13 foi realizado a primeira atualização dos GM´s  da RMC pela academia da GMC.

Estimular a criação de um espaço de discussão e deliberação sobre os mais variados temas relacionados às políticas
públicas de segurança pública para a cidade, inclusive com articulação para realização de parcerias para instalação de um
disque-denúncia da Guarda Municipal através do telefone 153 da guarda municipal para chamados de todos os cidadãos em
áreas de vulnerabilidade, especialmente aos idosos, pessoas com deficiência e outras violências  
100,00% concluído.
Em 02/09/2014 foi realizado em Campinas o \"1º Encontro do Interior das Guardas Municipais\", onde as autoridades presentes
puderam discutir assuntos relacionados à Guarda Municipal como instrumento de política pública de segurança. As discussões
ocorrem frequentemente nos Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEGs e também no Conselho Integrado de Segurança de
Campinas, assim as demandas da sociedade são levadas para deliberações e articulações, as quais ocorrem ocorrem no âmbito
municipal no Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M e no âmbito regional no GAMESP-Gabinete Metropolitano de Gestão
Estratégica de Segurança Pública da Região Metropolitana de Campinas, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São.

Divulgação dos resultados das ações realizadas junto ao GGI e das políticas públicas de segurança realizadas para a
redução da criminalidade  
100,00% concluído.
A divulgação ocorreu em reunião realizada no dia 04/12/2014. A publicação da Ata da Reunião ocorreu no dia 31/12/2014, através do
Diário Oficial do Município.

Revisão das ações, conforme resultados (semestralmente)  
100,00% concluído.
Por força da Portaria do Ministério da Justiça nº 01 de 16/01/2014, ocorreu mudança na composição do colegiado que compõe o
GGI-M. Foi ampliada a participação através da construção de câmaras técnicas e construção de câmaras temáticas, dando mais
especificidade para os temas de interesse do município. A nova composição, disciplinada através do Decreto Municipal nº 18.760, de
17 de junho de 2015, foi publicada em Diário Oficial do Município no dia 17/06/2015.

INVESTIMENTO EM IMOBILIÁRIO

Iniciar estudo para aquisição e construção da sede da Secretaria Administrativa da Guarda Municipal (SMCASP) e da
Academia da Guarda Municipal (e/ou construção)  contendo instalações de salas de aulas, stand de tiro e pista de treino
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com viaturas  
100,00% concluído.
A partir do estudo, foi observada a existência de imóveis que já estão construidos. A Secretaria Municipal de Segurança encaminhou
o processo para análise da Sec. Municipal de Assuntos Jurídicos, pleiteando a cessão dos espaços. Enquanto isso se desenvolve, a
Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública concluiu a reforma, iniciada em maio de 2014, da base da Gm na
Lagoa do Taquaral, que foi construída em 2002 e desde então, não havia recebido grandes reparos em sua estrutura.

Iniciar estudos para instalação de duas unidades do Corpo de Bombeiros, uma na Região do Ouro Verde e outra na Região
do Campo Grande  
100,00% concluído.
Os Bombeiros já concluiram os estudos e apresentaram algumas informações à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos
de Segurança Pública. O estudo concluiu que, ao invés de duas unidades, é economicamente mais eficiente a instalação de uma
unidade estrategicamente localizada. Segundo as tratativas constantes no Processo 2015-215-1014, essa base deverá ser instalada
na Av. Arymana, ao lado da Nave Mãe Parque Universitário de Viracopos.
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    INDICADOR: Número de vagas em creches municipais

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 11311 11.311 matrículas em creches

municipais
2013 13022 12.301 matrículas em creches

municipais
2014 14733 13.088 matrículas em creches

municipais
2015 16444 15.159 matrículas em creches

municipais
Este número de 15.159 matrículas em creches municipais
públicas, considera exclusivamente o atendimento de crianças de 
0 a 3 anos e 11 meses realizado no âmbito do sistema público
municipal. Se considerarmos os atendimentos na Educação
Infantil como um todo, que abrange a faixa etária de 0 a 5 anos e
11 meses, atendidas pelo poder público municipal e entidades
conveniadas, chegamos a um atendimento total de 40.731
matrículas.

2016 18154 15.655 matrículas em creches
municipais

Este número de 15.655 matrículas são em creches municipais
públicas, além de  2371 nas entidades conveniadas, 
considerando o atendimento de 0 a 3 anos e 11 meses de
Agrupamento I e II.  
Temos 18622 matriculas em Agrupamento III, crianças com idade
acima de 3 anos e 11 meses, realizado no âmbito do sistema
público municipal e 5319 nas entidades conveniadas.
O atendimento total de 41967 matrículas é considerado com os
atendimentos na Educação Infantil como um todo, que abrange a
faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses,    
atendidas pelo poder público municipal e entidades conveniadas .
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    INDICADOR: IDEB 1a. a 5a.

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2011 5,2 5,2 IDEB EMEF1 Dados de 2011.
2013 5,5 5,6 IDEB EMEF1 Dados disponibilizados pelo MEC em setembro de 2014.
2015 5,8 5,7 IDEB EMEF1
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    INDICADOR: IDEB 6a. a 9a.

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2011 4.2 4,2 IDEB EMEF2 Dados de 2011.
2013 4.7 4,2 IDEB EMEF2 Dados disponibilizados pelo MEC em setembro de 2014.
2015 5 4,7 IDEB EMEF2

OBJETIVOS
Promover ENSINO PROFISSIONALIZANTE através de  cursos TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO profissional com  formação
cidadã, tendo como prioridade apoiar a realização do projeto de vida, gerar oportunidade profissional e promover a inclusão social.
Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente por meio dos cursos técnicos e de qualificação profissional.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
População de jovens e adultos de baixa renda. Os cursos são abertos à toda população de Campinas e Região Metropolitana.

METAS

REESTRUTURAR O CEPROCAMP

Aumentar a diversidade de cursos de qualificação e técnicos oferecidos, atendendo à demanda social,econômica e de
mercado da RMC.  
100,00% concluído.
Atividade continua. Abertura de novos cursos para canteiro de obras e area interna do aeroporto de Viracopos e 13 salas de inglês
básico para o Aeroporto de Viracopos e sindicatos. A homologação do concurso público CEPROCAMP permitiu efetivo quadro de RH
para promoção de novos cursos em 2016. Contratação em 2016 da UNICAMP para levantamento das qualificações apontadas pelas
empresas da RMC de comercio e de serviços.

Desenvolver parcerias com empresas públicas e privadas para garantia de estágio obrigatório, estágios em geral e oferta de
emprego.  
100,00% concluído.
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Ação continua ao longo da Gestão. Parcerias já realizadas com Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, IAC, Ceasa, Sanasa, Mata Santa
Genebra tanto para os cursos de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Enfermagem. Parcerias atuais com CAISM e UNICAMP.

Adquirir equipamentos, móveis e tecnologia.  
100,00% concluído.
Atividade continuada. Pregões 13/2016 para aquisição de eletro eletronicos. Pregão 42/2015 para fornecimento de suprimentos de
informática. Pregão 40/2015 para aquisição de solução interativa e instalação. Protocolo aberto com Projeto Basico aprovado para
aquisição de equipamentos e materiais de informatica para o CEPROCAMP em março/2016.Reformulação do CPD com contratação
de profissionais através de concurso publico. Projeto para reforma estrutural do CEPROCAMP recebido envelopes através de
Tomada de Preço nº 01/2016, permitindo assim aquisições de mobiliarios e equipamentos. Aquisições de no break e micro
computadores para informatização do CEPROCAMP.  A partir do 2º semestre de 2015 foi elaborado Projeto Basico para adequações
e melhorias do CEPROCAMP, com instalação de ar condicionado e melhorias estruturais. Foi entregue em outubro de 2015
levantamento pela empresa contratada FUMEC/CEPROCAMP referente ao Programa de Prevençao de Riscos Ambientais,
apontando manutenções e aquisições visando melhoria do ambiente. Em 2013 a atividade foi considerada 100% concluída para o
período, com a aquisição de 104 computadores, 04 notebooks, 04 datashow, 200 carteiras, mesas e cadeiras, armários e arquivos,
bem como com a troca de todos os equipamentos do auditório. Em 2014 foi implantado o procedimento de compra através de Pregão
Presencial e em fase de implantação de Pregão Eletrônico. Pregão Eletronico implatado em dezembro/2015. Foram adquiridos
equipamentos para modernizar e atualizar laboratórios e mobiliário. Edital de adequações protocolado e em fase de licitação.

Elaborar plano estratégico de divulgação do CEPROCAMP, com vistas a dar visibilidade permanente na mídia e junto ao
público formador de opinião.  
100,00% concluído.
Ação programada e executada para 2016.

Capacitação continuada dos Professores, e demais funções do Ceprocamp.  
100,00% concluído.
Atividade continuada. Capacitação ao longo da Gestão. Novos funcionários recem concursados e contratados já em capacitação no
8º Forum Internacional de Educação e no Instituto Federal. 20º COLE e capacitação da CIPA do CEPROCAMP - Unidade Sede.
Todas as capacitações programadas foram empenhadas.

Fornecer alimentação a todos os alunos do Ceprocamp  
100,00% concluído.
Implantado a partir de 30/09/2013 - Meta 100% atingida no 1º ano de Governo, alimentação fornecida para todos os alunos desde
então. Novo contrato homologado em 2016.

Aumentar o número de entidades parceiras nos polos descentralizados, para formação de Jovens e Adultos  
100,00% concluído.
Atividade contínua e concluida no 1º trimestre de 2016. Aumento de entidades e também de Secretarias, tais como Secretarias
Municipais de Trabalho e Renda, Assistência Social, além da busca pelo PRONATEC e em constante busca de novas parcerias.
Assinatura em 2015 de parcerias com a CEASA e o Instituto Agronomico de Campinas. Parceria com a Mata Santa Genebra,
Hospital Municipal Mario Gatti, HC UNICAMP e Viracopos.

Organizar eventos específicos de cada área dos cursos técnicos, com participação aberta e envolvimento de profissionais
renomados nos seminários.  
100,00% concluído.
Projetos contínuos. Já realizado com Secretaria Meio Ambiente no dia da água. Semana do Meio Ambiente - SEMEIA. Realizado em
outubro 8º Seminário Internacional de Educação com presença de palestrantes nacionais e internacionais. Projetos para 2016 ja
definidos.
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Promover educação profissional inclusiva  para pessoas com deficiência (capacitação docente, estrutura adequada às
necessidades, encaminhamentos profissionais).  
100,00% concluído.
Meta atingida de 100 % para pessoas com deficiência auditiva. Quanto a deficiência visual, totalmente adequada em anos anteriores,
bem como demais deficiencias.

Capacitação do quadro de colaboradores, coordenadores e estagiários.  
100,00% concluído.
Atividade contínua. Cursos já realizados em CESIT,  EGDS, seminários e outros cursos. Participação no 8º Forum Internacional de
Educação nos dias 26 e 27/10/2015. Cursos ja programados para 2016.

Adequar o CEPROCAMP à estrutura de pessoal mínima exigida por uma escola de qualidade, com profissionais preparados
para atender às exigências do mercado.  
100,00% concluído.
Concurso homologado em 27/02/2015, publicado em Diário Oficial do Município de Campinas. Candidatos aprovados já convocados.

OBJETIVOS
Promover a alfabetização de qualidade da população de jovens e adultos.
Diminuição do Analfabetismo e término ensino fundamental.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
População alvo: população de jovens e adultos com 15 anos ou mais

METAS

DIMINUIR O ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)

Firmar parcerias com lideranças sociais, religiosas, empresariais e demais secretarias  
100,00% concluído.
Atividade contínua. Parceria com Administração Direta, Entidades Religiosas, Câmara Municipal, Comunidades locais. Também com
empresas privadas ao longo de 2015 e 2016, tais como: Guabi, Renova e Viracopos. Participação em Programa de Atenção ao Idoso
do Governo do Estado de São Paulo - IDEA Gestor - juntamente com outras Secretarias da PMC.

Adquirir equipamentos, móveis e TIs  
100,00% concluído.
Atividade continuada. Em 2013: adquiridos 100 computadores, 10 notebooks, 10 datashow, 800 conjuntos de carteiras, mesas,
armários, arquivos e cadeiras, considerando 100% concluído para o respectivo período. Em 2014 foi implantado processo de compra
através de Pregão Presencial e Implantando Pregão Eletrônico. Em 2015 foi aprovada a aquisição da SEDE FUMEC/CEPROCAMP e
a partir da efetivação desta aquisição serão aqduiridos novos equipamentos. Prédio da nova Sede adquirido e projeto de reforma e
readequação homologado em jan/2016, prevendo aquisição de moveis e equipamentos. Protocolos para atualização e modernização
de equipamentos e TI\'s ja elaborados para 2016.

Elaborar Plano estratégico de divulgação com vistas a dar visibilidade permanente na mídia e junto ao público formador de
opinião.  
100,00% concluído.
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Participação em todas as mídias. Colocação de cartazes em ônibus municipais e terminais de onibus pela cidade; e em mais de 200
templos religiosos. Também realizadas cerca de 50 inserções na Rede de TV EPTV, sem custo para FUMEC, participação em
programas da Rede Bandeirantes e TV Século XXI, Rádio Educativa, Radio Brasil. Matérias em jornal impresso. Divulgação em
mídias sociais. Promoção de eventos de entrega de diplomas aos alunos formandos, visando fomentar a importancia da
alfabetização. Programação concluida para 2016. A FUMEC/CEPROCAMP conseguiu com todos estes esforços aumentar o numero
de alunos em sala de aula dos programas EJAs, aumentando em mais de 140 matriculas em 2013 para mais 1400 em 2016.

Capacitação continuada de professores e demais servidores  
100,00% concluído.
Processo constante ao longo da gestão e ja programado para 2016. Seminários em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, IFCH, CESIT,
CEFORTEPE, etc. 111 servidores capacitados em 2014. Em 2015 curso de Neuropsicologia para profissionais EJA/FUMEC.
Participação em 8º Forum Internacional de Educação em outubro de 2015 e demais cursos de capacitação em Licitação, Gestão de
Pessoas e Contabilidade. Programado e realizado no 2o semestre o 20º COLE, em agosto/2016. 

Adequar a Educação de Jovens e Adultos - EJA, para uma estrutura adequada de pessoal, necessária para alfabetização de
qualidade com realização de concurso público e reorganização administrativa.  
100,00% concluído.
Concurso homologado em 18/03/2015 e publicado em Diário Oficial do Município de Campinas. Candidatos aprovados nomeados ao
longo de 2015.

Oferecer transporte aos alunos que apresentarem carência econômica a fim de garantir o acesso e permanência nas salas
de EJA, e para alunos com deficiência física  
100,00% concluído.
Processo constante.Contratações realizados pela propria Fundação e Programa PAI.

Oferecer alimentação de qualidade que contemple as necessidades de todos os alunos de EJA  
100,00% concluído.
Programa contínuo. Meta 100% uma vez que o programa deveria atingir 100% dos alunos matriculados. Novo contrato homologado
em jan/2016.

Integrar os alunos de EJAs para educação profissionalizante.  
100,00% concluído.
Processo implementado e mantido de forma contínua. Regulamentação do EJA Profissões aberto e gratuito aos alunos EJAs.

OBJETIVOS
Elevar a qualidade de ensino no município, elaborar o Plano Municipal de Eduação, de finir política de formação de professores
articulada a carreira e jornada, valorização dos profissionais da educação. Promover reorientação escolar curricular e ações
interligadas, maratonas, apoio escolar e atividades no contra turno e ações interligadas as demais políticas, tais como: ambiental,
cultural, Trânsito, Saúde, Responsabilidade Social e Ética, para o pleno desenvolvimento de todos os alunos.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município.
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METAS

AMPLIAR NÚMERO DE VAGAS E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Promover estudos e debates para construção do Plano Municipal de Educação.  
100,00% concluído.
Foram realizados estudos para a implementação do Plano Municipal de Educação junto ao Conselho Municipal de Educação. Para
tanto, foram realizadas 5 pré-conferências para elaboração do Plano Municipal de Educação. No dia 16/05/2015, as pré-conferências
ocorreram em cada uma das cinco regiões de Campinas: norte, sul, sudoeste, leste e noroeste. A primeira conferência envolvendo os
delegados das 5 pré-conferencias foi realizada no dia 23/10/2015. A segunda conferência envolvendo os delegados das 5
pré-conferências foi realizada no dia 30/10/2015. O Plano Municipal de Educação foi aprovado pelo Câmara de Vereadores de
Campinas por meio da Lei Nº 15.029 de 24 de junho de 2015 e publicado no Diário Oficial do Município na data de 25 de junho de
2016, que Institui o Plano Municipal de Educação, em conformidade com o artigo 6 da Lei nº 12.501 de 13 de março de 2006, do
município de Campinas, Estado de São Paulo. Além de participações nas CONAEs Municipal e Estadual, bem como no Fórum
Intermunicipal.

Elaboração do Plano Municipal de Educação, em consonância com o Plano Nacional de Educação estabelecendo a política
municipal de Educação no âmbito da Gestão Educacional, da Formação dos Profissionais e do Financiamento.  
100,00% concluído.
Foram realizadas 5 pré-conferências para elaboração do Plano Municipal de Educação. No dia 16/05/2015, as pré-conferências
ocorreram em cada uma das cinco regiões de Campinas: norte, sul, sudoeste, leste e noroeste. A primeira conferência envolvendo os
delegados das 5 pré-conferencias foi realizada no dia 23/10/2015. A segunda conferência envolvendo os delegados das 5
pré-conferências foi realizada no dia 30/10/2015. O Plano Municipal de Educação foi aprovado pelo Câmara de Vereadores de
Campinas por meio da Lei Nº 15.029 de 24 de junho de 2015 e publicado no Diário Oficial do Município na data de 25 de junho de
2016, que Institui o Plano Municipal de Educação, em conformidade com o artigo 6 da Lei nº 12.501 de 13 de março de 2006, do
município de Campinas, Estado de São Paulo.

Divulgação do Plano Municipal de educação, acompanhamento do cumprimento das metas e adequação das normas
municipais à realidade.  
100,00% concluído.
A Lei nº 15.029 de 24/06/2015, que institui o Plano Municipal de Educação de Campinas, estabeleceu em seu artigo quinto:
. Art. 5º   A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de
avaliações periódicas pelos seguintes órgãos:
I - Secretaria Municipal de Educação (SME);
II - Conselho Municipal de Educação de Campinas;
III - Fórum Permanente de Educação, constituído nos termos de Resolução expedida pela Secretaria Municipal de Educação,
composta de forma paritária entre sociedade civil e poder público.
§ 1º Compete às instâncias previstas no caput deste artigo:
I - identificar os desafios prioritários a serem enfrentados, buscando o equilíbrio entre a capacidade atual, as necessidades da
população e as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação;
II - divulgar a cada três anos os resultados do monitoramento e avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet e nas
Conferências Municipais de Educação;
III - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;
IV - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.
§ 2º Compete, ainda, ao Fórum Permanente de Educação:
I - fiscalizar a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas; e
II - promover a articulação das Conferências Municipais com as conferências regionais, estaduais e federais, considerando as
especificidades de cada instância.
Em 15 de setembro de 2015, a Portaria nº 39/2015, Constituiu Equipe Técnica de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Educação - PME de Campinas, SP, 2015/no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, com o compromisso de
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encaminhar e acompanhar as políticas educacionais e elaborar o Plano de Ação, através de um planejamento estratégico, para a
implementação do PME, além de identificar, com base no processo de monitoramento, avaliação e seus indicadores, oportunidades
de melhoria na execução e implementação do Planejamento Estratégico e do PME.
Portaria SME Nº 42/2016, Publicada no DOM 16/12/2016, constituiu a comissão coordenadora para o monitoramento e avaliação do
plano municipal de educação - PME de Campinas. 
A Comissão Coordenadora é formada pelas instâncias às quais cabe o papel de monitorar e avaliar o PME. Mesmo antes da
publicação da Portaria 42/2016 a Comissão Coordenadora já estava formada e a Equipe Técnica já encaminhando as ações de
monitoramento e Avaliação do PME. Também foi feita a adesão à Rede de Apoio ao Monitoramento e Avaliação dos Planos de
Educação da SASE/MEC, com participação ativa do município às reuniões. Desse modo, podemos concluir que a “Divulgação do
Plano Municipal de Educação, acompanhamento do cumprimento das metas e adequação das normas municipais à realidade no ano
de 2016 foram 100% concluídas.

Dar continuidade à Prova Campinas III e IV Ciclos, ampliando a avaliação a outros componentes curriculares.  
100,00% concluído.
Provinha Brasil ( aplicação Anual )
-Em novembro de 2015, foi aplicado o teste 2 da Provinha Brasil na totalidade das turmas do 2º ano do ensino fundamental.
-Em março de 2016, os resultados já foram processados e encaminhados às escolas e ao longo do ano foram realizadas reuniões
para discussão dos resultados com as equipes das escolas e com as equipes educativas dos Naeds
- Março de 2016, foi aplicado o  teste 1 da Provinha Brasil 2016 e em novembro de 2016 foi aplicado o teste 2.
-Previsão 2017: discussão dos dados da Provinha de 2016 e aplicação da Provinha Brasil 2017 ( Teste 1  em março e  Teste 2 em
novembro)
Prova Brasil ( aplicação bianual )
 -Em novembro de 2015, foi aplicada a Prova Brasil para todas as turmas de 5º e 9º anos
- Em agosto de 2016 o MEC divulgou os resultados do IDEB e as notas da Prova Brasil . A Secretaria divulgou e discutiu junto à rede
os resultados gerais do município e encaminhou às escolas os boletins específicos do MEC com os microdados da Prova Brasil em
cada  unidade, realizando junto às escolas a discussão  acerca do nível de proficiência obtidos pelos alunos  e sobre os
encaminhamentos pedagógicos necessários para  a aquisição das habilidades que estavam em defasagem .
Previsão 2017 : Continuidade do trabalho de acompanhamento do trabalho pedagógico das escolas e  Aplicação de  Prova Brasil em
novembro
Em 2016, tivemos também a aplicação da ANA ( Avaliação Nacional da Alfabetização ) para os alunos do 3° ano do Ciclo I. A
previsão é que em julho de 2017 o MEC divulgue os resultados e a Secretaria deverá também realizar a socialização  e discussão
desses dados junto às escolas, pensando em ações de orientação pedagógicas e de formação.

Aplicar a Prova Brasil e a Provinha Brasil desenvolver as respectivas análises do desempenho da Rede Municipal.  
100,00% concluído.
 Provinha Brasil ( aplicação Anual ) -Em novembro de 2015, foi aplicado o teste 2 da Provinha Brasil na totalidade das turmas do 2º
ano do ensino fundamental. -Em março de 2016, os resultados já foram processados e encaminhados às escolas e ao longo do ano
foram realizadas reuniões para discussão dos resultados com as equipes das escolas e com as equipes educativas dos Naeds -
Março de 2016, foi aplicado o  teste 1 da Provinha Brasil 2016 e em novembro de 2016 foi aplicado o teste 2. -Previsão 2017:
discussão dos dados da Provinha de 2016 e aplicação da Provinha Brasil 2017 ( Teste 1  em março e  Teste 2 em novembro)  Prova
Brasil ( aplicação bianual )  -Em novembro de 2015, foi aplicada a Prova Brasil para todas as turmas de 5º e 9º anos - Em agosto de
2016 o MEC divulgou os resultados do IDEB e as notas da Prova Brasil . A Secretaria divulgou e discutiu junto à rede os resultados
gerais do município e encaminhou às escolas os boletins específicos do MEC com os microdados da Prova Brasil em cada  unidade,
realizando junto às escolas a discussão  acerca do nível de proficiência obtidos pelos alunos  e sobre os encaminhamentos
pedagógicos necessários para  a aquisição das habilidades que estavam em defasagem . Previsão 2017 : Continuidade do trabalho
de acompanhamento do trabalho pedagógico das escolas e  Aplicação de  Prova Brasil em novembro  Em 2016, tivemos também a
aplicação da ANA ( Avaliação Nacional da Alfabetização ) para os alunos do 3° ano do Ciclo I. A previsão é que em julho de 2017 o
MEC divulgue os resultados e a Secretaria deverá também realizar a socialização  e discussão desses dados junto às escolas,
pensando em ações de orientação pedagógicas e de formação.
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Elevar a qualidade do Ensino Fundamental, buscando construir práticas interdisiciplinares com os estudantes que
enfrentam a fragmentação disciplinar, particularmente nos Ciclos III e IV e do EJA  
100,00% concluído.
Foram criados projetos e programas interdisciplinares, tais como: Reágua, Mais Educação, Museu Itinerante, Juntos contra a
Dengue, Concurso Carlos Gomes na Escola, Concertos Didáticos, Volei em Rede, JEM-Jogos Escolares Municipais, JEMA-Jogos
Escolares Municipais Adaptados, Arte e Movimento, Coral na Escola, Escola de Música Primeira Nota, Justiça Restaurativa, Em
busca de caminhos que promovam a convivência respeitosa em sala de aula todos os dias, entre outros, abordando os conteúdos de
forma transversal entre as disciplinas. Em 2015, na EJA foi implementado o projeto piloto em Viracopos e também a Educação
Integral no CEMEFEJA Paulo Freire, objetivando um melhor atendimento das necessidades e especificidades dos alunos. Em 2016,
foi introduzida na matriz curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental das Escolas de Educação Integral (EEIs) o componente
Cultura, Identidade e Local (CIL), que favorece o trabalho com aspectos da cultura local da realidade em que a escola está inserida,
bem como os estudos inter e transdisciplinares. Em 2016, foi dada continuidade às ações desenvolvidas em 2015, como a campanha
de chamamento dos alunos de EJA, o Sistema EJA Perto de Você e o cadastro da demanda de alunos da EJA em todas as unidades
educacionais municipais. No mês de fevereiro de 2016, foi realizado o I Seminário de Abertura do Ano Letivo FUMEC-SME, com
objetivo de integrar EJA I e EJA II, e conhecer realidades e perspectivas para esta modalidade de ensino. Na abertura do ano letivo
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Regular também foi realizado um seminário nas unidades educacionais para
discussão da Base Nacional Comum Curricular(BNCC). Em 2016, foi dada continuidade ao projeto piloto da EJA implantado em
Viracopos e também a Educação Integral no CEMEFEJA Paulo Freire, objetivando um melhor atendimento das necessidades e
especificidades dos alunos. Além da continuidade, em 2016, do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania em parceria com a Associação
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (AMATRA XV). Palestras e oficinas para professores e alunos da EJA I e EJA II, por meio de
parceiras com AMATRA, INSS, Sindivarejista, SESC, SENAC, Secretaria de Cultura e Secretaria da Pessoa com Deficiência.
Continuidade em 2016, no ensino fundamental regular, do Programa Pesquisa e Conhecimento (PESCO) em parceria com a
EMBRAPA,  foi realizado o II Encontro de Pesquisa e Conhecimento na Escola. Também a continuidade e ampliação para 06 escolas
do Ensino Fundamental do Projeto Convivência e Ética na Escola em parceria com a Faculdade de Educação da UNICAMP e a
continuidade do trabalho com eixos temáticos no currículo das escolas de Educação Integral. Realização de parceria com a
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP para alunos do Ciclo IV com o Programa Ciência e Arte no Inverno, um projeto piloto
que visa inserir os alunos nas diversas áreas de conhecimento com vivências práticas na universidade, com continuidade em 2016.
Em parceria com a SMAJ (PROCON), foram publicados e distribuídos, no mês de fevereiro de 2016, 11 Gibis do Projeto Educação
para o Consumo Consciente e um caderno com orientações para o professor trabalhar com alunos desde a Educação Infantil à EJA.
Em abril de 2016, foram distribuídos Gibis com o conteúdo da Dengue, Zika e Chikungunya, aos alunos da Educação Infantil à EJA.
Em 10/05/16 foi o Lançamento dos Gibis Campinas na Festa do Esporte, com conteúdo referente às Olimpíadas, distribuídos aos
alunos do 1º ano do Ensino Fundamental à EJA. Também foi desenvolvido o Programa Memória e Identidade: Promoção da
Igualdade na Diversidade na Rede Municipal de Campinas (MIPID), o Programa Aluno Monitor nos laboratórios de informática nas
escolas, além de Mostra de Dança e Artes. As diversas ações realizadas podem ser conhecidas no site:
educacaoconectada.campinas.sp.gov.br

Consolidar  prática de avaliações constantes e de cumprimento de metas pré- estabelecidas em todos os níveis de ensino,
para assegurar gestão democrática nas unidades educacionais com autonomia e poder de decisão;  
100,00% concluído.
Ação contínua realizada de 2013 a 2016. Destacamos que, no segundo semestre de 2015, foi feito o levantamento das metas e
ações elencadas pelas escolas no Projeto Pedagógico On line e processo de reflexão conjunta com os orientadores pedagógicos
para os encaminhamentos decorrentes das análises efetuadas. Foi dado continuidade na avaliação da aprendizagem e na Formação
para os Orientadores Pedagógicos e Professores. Também em 2015, foram realizados ciclos de palestras e cursos com temas
relacionados aos processos de avaliação, aprendizagem e de gestão democrática, que tiveram continuidade em 2016. Em relação ao
fortalecimento da gestão democrática, o mesmo teve continuidade por meio das Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) no Ensino
Fundamental e com a implantação das CPAs na Educação Infantil. Para a prática de avaliações constantes, a ferramenta do PP on
line favoreceu este processo que será aprimorado e intensificado em 2017.

Implementar escola integral no ensino Fundamental, iniciando com duas escolas pilotos: CAIC e Padre Francisco Silva.  
100,00% concluído.
O objetivo de implementar escola de tempo integral na EMEF CAIC e na EMEF Padre Silva foi atingido no ano de 2014. Além disso,
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no ano de 2015, foram implementadas escolas de tempo integral no CEMEFEJA Paulo Freire, na EMEF Raul Pila, na EMEF João
Alves e na EMEF Avelino Canazza. Para 2016, a Secretaria Municipal de Educação estabeleceu como prioridade qualificar as
Escolas de Tempo Integral já implantadas e não ampliar para outras escolas. Destaca-se ainda, que após 20 anos sem inaugurar
escola municipal de Ensino Fundamental, em 2015 foi criada a EMEF Fazenda Capuava, para atender 200 crianças.

Ampliar gradativamente as creches com regime de período integral até que esse seja o regime de toda a rede;  
98,00% concluído.
Considerando o atendimento em creche de 0 a 3 anos e 11 meses, agrupamento I e II, temos 98% de atendimento em período
integral. No ano de 2013, após diagnóstico das Unidades de Ed. Infantil e da reorganização das turmas e dos espaços físicos das
escolas e atendendo as diretrizes do MEC, vem sendo ampliado o período integral para crianças acima de 3 anos, criando um
agrupamento AGII/III (crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 6 meses), para tanto, qualificando esse atendimento, contratando um
professor e um monitor para cada período.
Cabe ressaltar que com a criação do agrupamento AGII/III, período Integral, foi necessário utilizarmos os 2 turnos, manhã/ tarde, dos
períodos parciais onde não havia demanda para a faixa etária de AGIII, transformando em uma turma de período integral. onde
temos a maior demanda reprimida.
Após a reorganização das turmas e dos espaços físicos das escolas, conseguimos otimizar o atendimento, abrindo vagas já
existentes, diminuindo a demanda não atendida. Em 2015, foram criadas 21 turmas integrais nas EMEIs (Escolas Municipais de
Educação Infantil) que só atendiam agrupamento III parcial e ficavam com muitas vagas neste agrupamento ao longo do ano, pela
baixa procura para esta faixa etária. Lembrando que cada vaga de período integral corresponde a duas vagas de período parcial.
De 2013 a 2016 ampliamos  5790 vagas públicas em período integral e mais 1688 em creches de período integral na rede
conveniada, totalizando 7478 crianças atendidas em período integral, Públicas e conveniada). 
Temos um total de  541 turmas de AGI e AGII, (em creches  publicas e entidades ), com 9 turmas de AGII em período parcial (2%),
nas creches públicas. Todas as turmas de AGI são de período integral. Vale destacar que em 2013 tínhamos 58 turmas de AGII em
período parcial.
Foram realizadas diversas adaptações necessárias para a ampliação do período integral como: circuitos de banho com trocador,
adaptações em refeitório, reforma e ampliação de cozinha, troca de telhados e abertura de parede para a ampliação de salas. O
gabinete da secretária e a Coordenadoria de Educação Básica, dando continuidade ao trabalho do perfil da demanda, que é um
recurso de melhoria contínua, para a otimização e ampliação de vagas, a partir de março de 2016, vem desenvolvendo uma ação
multiprofissional,  nas Unidades de Educação Infantil por região, em parceria com os NAEDS. 

Planejamento espaços de laboratórios com computadores, materiais e sistemas para todos os equipamentos escolares  
100,00% concluído.
Desde de 2013, todas as unidades educacionais, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, têm acesso à internet.
Além de internet, todas as unidades educacionais de ensino fundamental possuem laboratórios de informática, com banda larga
oferecida pelo Governo Federal. A partir de 2013, foram entregues 1043 tablets para atender os professores de Educação Infantil, de
Ensino Fundamental e servidores do quadro administrativo. Continua em processo de instalação de fibra ótica nas unidades
educacionais do município, sendo que 25 escolas já utilizam a fibra óptica da CIMCAMP da PMC. A meta para os próximos anos é
atingir a totalidade das unidades educacionais e dos setores administrativos da SME.

Promover a formação continuada dos professores alfabetizadores com Programas de Apoio ao Trabalho nos Ciclos I e II  
100,00% concluído.
Desde de 2013 é oferecido aos professores orientadores de estudos cursos de formação sobre alfabetização dentro do programa do
MEC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), cuja universidade responsável atualmente é a UNESP.
Os  orientadores de estudos fizeram a formação com os demais professores alfabetizadores atuantes no ciclo I da rede municipal. Em
2013, o enfoque foi em Língua Portuguesa, e em 2014, foi Matemática (ambas sob responsabilidade da UNICAMP. No ano de 2015,
devido a questões específicas da Unicamp com o MEC, não houve a formação oferecida pela universidade, porém, de agosto/2105 a
dezembro/2015 compusemos um grupo com 10 formadores do PNAIC que se reuniram semanalmente, às quartas-feiras à noite no
CEFORTEPE para estudarem o material da formação do PNAIC 2015 obtido junto ao MEC e analisá-los sob a luz das nossas
diretrizes curriculares municipais com o objetivo preparar as aulas para a formação 2016. Estes encontros com os formadores
ocorreram ao longo de 2016 com foco na abordagem interdisciplinar: alfabetização em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
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Naturais, Ciências Humanas e Arte com 150 professores do Ciclo I distribuídos por 7 turmas em dias, horários e locais diferentes, a
saber: 4 turmas no CEFORTEPE - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa em Educação Prof. Milton de Almeida Santos - às
terças-feiras: 1 pela manhã,1 à tarde e 1 à noite e 1 às quartas-feiras à tarde. 2 turmas na FAC IV – 1 às terças-feiras à tarde e 1 às
quartas-feiras pela manhã. 1 turma na EEI Padre Francisco Silva às terças-feiras à tarde e 1 turma na EMEF Profª Geny Rodriguez
às terças-feiras à noite. Além da formação dos professores, houve também a formação em Alfabetização com a abordagem
interdisciplinar em História, Geografia, Ciências e Arte, além de Português e Matemática para os 210 estagiários contratados para
trabalharem junto aos professores alfabetizadores do Ciclo I, realizada em junho e novembro. 
Em 29/11/2016 ocorreu o III Seminário Municipal do PNAIC, no CEFORTEPE, com o objetivo de socializar os trabalhos realizados
pelos professores do Ciclo I nas escolas com os alunos e durante a formação do curso “Abordagem Interdisciplinar na Alfabetização
com Ênfase em Arte, Ciências Humanas e Ciências da Natureza com base no material do PNAIC”. 
Os professores alfabetizadores que participaram do curso apresentaram comunicações orais e/ou pôsteres que socializaram as
Sequências Didáticas e Projetos realizados por eles durante o ano. Os temas apresentados foram diversos, considerando o trabalho
interdisciplinar proposto no curso de formação. Foram inscritos 38 comunicações e 27 pôsteres. Para a comunicação oral, os
cursistas fizeram apresentação em Power Point sobre o desenvolvimento do trabalho contendo também, fotos e vídeos.Muitos
trabalhos interessantes foram apresentados, como por exemplo, de alguns professores da EMEF Raul Pila que partiram da música,
levando as crianças a se expressarem através da linguagem musical e da dança propondo sequência de atividades que permitissem
a integração da leitura e escrita e outras áreas do conhecimento. Também outros que tiveram como eixo o trabalho com a identidade,
o nome das crianças, se desdobrando em atividades que valorizassem a pesquisa, o registro e a história oral. Alguns gêneros como
poesia, por exemplo, também foram desenvolvidos aliados a arte e a história, ampliando o repertório cultural e estético das crianças.
Foi possível observar o envolvimento e preocupação de muitos dos professores no atendimento à proposta do trabalho com
sequência didática e projetos, tendo em vista a possibilidade de integração entre as áreas do conhecimento. Sendo assim, o
seminário aconteceu conforme o programado e contribuiu muito para que houvesse a socialização dos saberes e práticas que
potencializem a aprendizagem das crianças no processo de alfabetização.
Em 10/05/2016, foi assinado o termo de adesão ao PNAIC 2016. 
Em outubro/2016 o MEC publicou as Portarias 1093 e 1094 de 30/09/2016 com a proposta do PNAIC 2016 Ações. A formação da
Coordenadora Local e das Orientadoras de Estudos foi assumida pela UNESP e ocorreu de 03 novembro de 2016 a 03 de janeiro de
2017, com atividades presenciais e a distância, via moodle. Neste período, os professores alfabetizadores e os Orientadores
Pedagógicos do Ciclo I do Ensino Fundamental também realizaram atividades de diagnóstico e levantamento de ações no SIMEC
para serem colocadas em prática no ano de 2017 com o objetivo de levantar as dificuldades e propor ações efetivas que garantam a
alfabetização de todas as crianças ao final do 3º ano. 
A equipe do PNAIC, as OPs e as professoras alfabetizadoras do Ciclo I estão ainda realizando neste mês de janeiro/2017 as tarefas
propostas pelo MEC no Sispacto.
Foi elaborado o plano de gestão para o PNAIC 2017, de acordo com as orientações recebidas pelo MEC e UNESP e à luz das
Diretrizes Curriculares Municipais da SME. 
Em 2017, haverá a continuidade da formação para todos os envolvidos, bem como o monitoramento das ações.

ENSINO INCLUSIVO

Avaliação das escolas às necessidades existentes para garantir a plena inclusão.  
100,00% concluído.
O Núcleo de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação realizou mensalmente, através das professoras de referência
de Educação Especial dos NAEDs, reuniões com as todas as Professoras de Educação Especial da Rede Municipal com o objetivo
de organizar o atendimento pedagógico para garantir a inclusão dos alunos público alvo da Educação Especial. A Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência realizou os levantamentos de acessibilidade em todas as escolas municipais e apontou as
necessidades de adequações para cada uma das unidades escolares. 

Diagnosticar o atual conhecimento dos professores na área, levantar necessidades e prever formação contínua em sintonia
com o planejado.  

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  51

> DESENVOLVIMENTO HUMANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

100,00% concluído.
Em 2015, houve a realização do Seminário Nacional sobre Diversidade Humana em parceria com a Secretaria Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Também realizou-se, durante o primeiro semestre de 2015 e no segundo
semestre de 2016, a formação continuada para os professores de educação física que atuam no Programa PROAMA-Programa de
Atividade Motora Adaptada.  Participação de 100 professores de Educação Especial no IV ISAAC-Congresso Brasileiro de
Comunicação Alternativa, realizado em junho de 2015, para capacitação  sobre técnicas assistivas. Também realizou-se, em 2015, a
formação para 150 professores de Educação Especial, além de gestores de todas as unidades educacionais da Rede Municipal de
Ensino, sobre o Projeto CAMPIX- Pacote de Tecnologias Assistivas para Linux.  Em 2016, foi elaborado processo para oferta de
curso de especialização, nível pós-graduação, lato-sensu: Especialização em Educação Especial na PUC-Campinas, para
professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Em 2016, foram ofertados cursos de curta duração, 30 horas, nas temáticas
da área oferecidos para todos os professores Rede Municipal de Ensino de Campinas. Também em 2016, foram organizados 5
grupos de trabalho nas temáticas: Deficiência Múltipla, Altismo, Deficiência Intelectual, Deficiência Visual e Educação de Surdos. 

Aquisição de equipamentos e materiais inclusivos  
100,00% concluído.
O Núcleo de Educação Especial realizou, desde 2013, estudos para a aquisição de equipamentos e de materiais inclusivos para
atender os alunos público alvo da Educação Especial de todas as unidades educacionais. Temos 23 escolas com salas de recursos
multifuncionais. Também foi implantado o programa \"PROAMA\", cujo objetivo é dar formação aos professores de Educação Física
para trabalharem com os alunos com deficiência física, além da compra de materiais inclusivos. Em 2016, foi adquirido o balanço
inclusivo para playground para as unidades educacionais que atendem crianças de zero a 10 anos. Também houve um grupo de
trabalho formado por 03 professores de Educação Especial que, junto ao Núcleo de Educação Especial da CEB, levantou as
necessidades de materiais e recursos para os alunos da Educação Especial da Rede Municipal e inclusive, elaborou as justificativas
pedagógicas para aquisição dos mesmos. Foi implantado do CEPROMAD-Centro de Produção de Material Adaptado, com o objetivo
de produzir materiais em Braille e em Tecnologia Assistiva para todos os alunos da Rede Municipal e da Comunidade de Campinas,
em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Foram adquiridos equipamentos de Linha Braille, scanner de voz
e máquina fusora (materiais de tecnologia assistiva) para atender aos alunos cegos ou com baixa visão matriculados na Rede
Municipal. Foram adquiridos andadores e cadeiras de rodas para uso dos alunos com deficiência física ou múltipla deficiência nas
unidades educacionais. Processo em andamento para aquisição de plastificadora para uso nas Salas de Recursos Multifuncionais na
confecção de materiais adaptados (pranchas de comunicação alternativa) para alunos com deficiência.

Adequar Planejamento Pedagógico às necessidades identificadas.  
100,00% concluído.
A Coordenadoria de Educação Básica tem um Núcleo de Educação Especial para cuidar das diretrizes e planejamento das
necessidades identificadas. Temos 23 escolas com salas de recursos multifuncionais e todas as unidades educacionais que contam
com alunos público alvo da Educação Especial têm currículo adaptado. Anualmente, foram realizados os Jogos Escolares Municipais
Adaptados, em parceria com a Faculdade de Educação Física da PUCCAMP e a Special Olimpics.

Execução e acompanhamento para melhorias necessárias  
100,00% concluído.
Em 30/03/15 foi homologado o Concurso Público, Edital 07/2014, para contratação de 23 professores bilíngues. Também foi
homologado em 20/07/2015 o Concurso Público, Edital 01/2015, para a contratação de 09 intérpretes de libras. Houve um
replanejamento no número de candidatos para serem chamados através do Concurso: Edital 01/2015 - Intérpretes de libras: 05
candidatos foram convocados no Diário Oficial do Município de 10/03/16. Edital 07/2014 - Professor Bilíngue: 09 candidatos foram
convocados no Diário Oficial de 10/03/16. Para 2017, estão previstas novas chamadas de intérpretes de libras e professores
bilíngues, com objetivo de ampliar as escolas polo bilíngues da Rede Municipal.

INTEGRAR ESCOLA E COMUNIDADE COM ÊNFASE NA DIVERSIDADE DO FAZER, FORTALECER AS AÇÕES
INTERSETORIAIS PARA O ATENDIMENTO À INFÂNCIA, POR MEIO DOS PROJETOS DO  MAIS EDUCAÇÃO.
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Desenvolver projetos com os alunos e com a comunidade com a participação das outras secretarias, como da Segurança,
da Saúde,  da Cidadania, do Verde, da Acessibilidade, do Esporte, da Cultura.  
100,00% concluído.
Ação Contínua desenvolvida de 2013 a 2016. Foram criados vários projetos com a comunidade, tais como:
GEOATLAS-SME/EMBRAPA, CAMPIX-SME/SMPD, PROAMA-SME/SMPD, Projeto Acquamundi-SME/EPTV. Elaboração de
proposta de Educação Ambiental para o Município-SME/PCJ/Sec. do Verde e outras. Projeto Nutri-SME/CEASA. Projeto PESCO -
Pesquisa e Conhecimento na Escola em parceria com a EMBRAPA e o Projeto Compartilhando Saberes e Sabores. Em 2016, foram
entregues Gibis em parceria com o PROCON (SMAJ) sobre a Educação para o Consumo Consciente. Foram entregues Gibis do
projeto Campinas na Festa do Esporte. Também foi realizada para toda a comunidade da EMEF Oziel a palestra Quem Ama Educa.
Assim como, foram realizadas para as comunidades das unidades educacionais: Mostras de Dança e Artes, o Projeto Primeira Nota,
o Coral Cantando na Escola e outras ações que podem ser consultadas através do site: educacaoconectada@campinas.sp.gov.br

FORTALECER OS CONSELHOS DE ESCOLAS, PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO ATIVA DA COMUNIDADE NO  ÂMBITO
ESCOLAR, BEM COMO A  CRIAÇÃO E/OU O FORTALECIMENTO DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS

Fortalecer os conselhos de escolas, para estimular a participação ativa da comunidade no  âmbito escolar, bem como a 
criação e/ou o fortalecimento dos Grêmios Estudantis;  
100,00% concluído.
Definição de um único dia de Eleição dos Conselhos Escolares em todas as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de
Campinas, com ampla divulgação para a comunidade local, utilizando-se de comunicação via exposição de faixas em todas as
escolas como recurso de chamamento aos pais/responsáveis de alunos para a participação durante o mês de fevereiro/2016. No dia
03/03/2016 foram realizadas eleições para escolha dos novos membros para o Conselho de Escolas e no mesmo mês, foi realizada
análise em 100% das atas de constituição de Conselho Escolar e as orientações para regularização de inconformidades. Formação
de conselheiros se deu pela realização de Seminário sobre Gestão Participativa em agosto de 2016, organizado pelo Conselho das
Escolas Municipais com apoio da SME. Foi ofertado vaga para um representante de cada Conselho de Escola para fazer o Curso de
Práticas Restaurativas tendo-se 10 conselheiros inscritos na segunda turma/2016. O Curso de Conselheiro Escolar com 40 horas de
duração, utilizando-se dos recursos da plataforma do Ministério da Educação sob a tutoria da Assessoria de Educação e Cidadania
da SME, com 5 grupos de formação organizados por NAED  foi reprogramado para primeiro semestre de 2017, tendo em vista que
muitos conselheiros ativos nos últimos anos não poderão ser reeleitos.
O fortalecimento do Conselho das Escolas Municipais: As reuniões ordinárias e extraordinárias tiveram seu funcionamento garantido,
no  auditório e salas do Ceprocamp, com fácil acesso e qualidade de condições de trabalho ao conselho, inclusive com assistência de
conselheiros de qualquer unidade escolar da Rede Municipal. Além destas, foram feitas reuniões de trabalho para elaboração de
proposta da Minuta de Lei de Gestão Democrática da Educação de Campinas, reuniões em Diretoria Executiva e representantes dos
conselheiros com a Secretaria Municipal de Educação e o Diretor Pedagógico. Todos os requerimentos de apoio técnico e presença
de especialistas nas reuniões ordinárias e extraordinárias feita pelo Conselho das Escolas Municipais foram atendidos. Neste ano de
2016, o Planejamento Escolar 2017 foi apresentado ao citado Conselho e as observações apresentadas em reunião ordinária e de
trabalho foram analisadas e contempladas nas decisões. Haverá eleição para reposição de cargos vagos do Conselho das Escolas
Municipais em março de 2017, garantindo a participação efetiva de todos os segmentos. Garantiu-se a inserção de representantes
deste Conselho no Fórum Municipal de Educação de Campinas, no Conselho Municipal de Educação e no Conselho do FUNDEB.
A criação e/ou o fortalecimento dos Grêmios Estudantis, com a meta de implantação de 15 grêmios no ano de 2016, com a média de
formação de 3 grêmios escolares por NAED, foi elaborado o curso Mentores em Protagonismo Estudantil- Grêmio Escolar em foco,
formadas duas turmas, a primeira nos meses de abril e maio/2016, a segunda em setembro a novembro. O curso foi elaborado e
ministrado em parceria entre a Academia Educar e a Assessoria de Educação e Cidadania/SME. Tivemos a participação de alunos
da Rede Municipal, além de professores, orientadores pedagógicos e diretores de escolas, total de 16 concluintes. A previsão para
inicio de 2017 é manter em funcionamento 8 grêmios ativos, implantar até março o grêmio das escolas que fizeram curso, e inciar
novas turmas de mentores em abril/17.
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FORTALECER A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS.

Fortalecer a participação ativa dos pais na vida escolar dos filhos.  
100,00% concluído.
Os conselhos de escolas foram reorganizados e reestruturados para fortalecer o vínculo da família com a escola.

PROMOVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Implementar política de formação continuada dos profissionais da educação, articulando carreira e jornada com as
necessidades do projeto pedagógico escolar e a educação da infancia e da juventude;  
100,00% concluído.
Ação contínua realizada de 2013 a 2016. Em 2015, foram oferecidos cursos descentralizados nas Unidades Educacionais a partir dos
temas indicados nos Projetos Pedagógicos e cursos centralizados destinados a todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino,
demandados das Unidades Educacionais e da SME. Estes cursos centralizados foram realizados no CEFORTEPE (Centro de
Formação, Tecnologia Educacional e Pesquisa). No final do primeiro semestre de 2015, foi finalizado o curso de Especialização em
Ciências e Matemática pela UNICAMP para aproximadamente 40 professores destas áreas. No início do segundo semestre de 2015,
também foi finalizado o Curso de Especialização em Gestão Escolar (CEGE) em parceria com a UNICAMP, oferecido a
aproximadamente 40 especialistas da rede municipal de ensino. Em 2016, foram oferecidos novos cursos aos professores, monitores
e agentes de Educação Infantil, assim como aos professores de Ensino Fundamental, EJA, Educação Especial e aos Gestores, com
base nas demandas dos projetos pedagógicos das unidades educacionais, bem como das diretrizes curriculares da SME. Também
foram contempladas formações por meio de seminários relativos à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo que, no início de
fevereiro de 2016, foram realizados seminários descentralizados nas escolas e em 19/02/16 a participação de profissionais da SME
no Seminário sobre a BNCC promovido pela UNDIME. Também houve a participação no Seminário Internacional de Educação Infantil
que foi realizado em parceria com a UNICAMP, por ocasião da comemoração dos 50 anos da Universidade. Estas e outras ações
realizadas estão disponíveis no site: educacaoconectada@campinas.sp.gov.br

Capacitação dos Profissionais de Educação, inclusive quando dirigente de Unidades Escolares nas áreas de finanças,
contabilidade, processos legais.  
100,00% concluído.
Ação contínua realizada de 2013 a 2016. Conclusão do curso no início do segundo semestre de 2015 do curso de Especialização em
Gestão Educacional (CEGE) oferecido aos gestores das Unidades Educacionais. Este curso teve início em 2013, faz parte de um
convênio entre a SME e a UNICAMP. Em 2015, também foram oferecidos aos gestores cursos de liderança, planejamento e gestão
educacional. Por exemplo, o Curso de Gestão Participativa com o Prof. Pedro Ganzelli da UNICAMP. Em relação à formação na área
de finanças e contabilidade, foi feita a capacitação aos diretores e vice-diretores ingressantes quanto à utilização de recursos públicos
e prestação de contas. Esta formação também foi mantida por meio de reuniões realizadas nos Naeds para tirar dúvidas, bem como
por meio de visitas as unidades educacionais para orientações aos gestores e aos membros dos Conselhos de Escola, sob a
coordenação do Contador da SME José Ricardo Rodrigues. Em 2016, foi dada continuidade a oferta de cursos para a formação dos
docentes e especialistas com temáticas relacionadas às Diretrizes Curriculares da SME, à questões de étnico-raciais, ambientais e
outras. Foram realizados grupos de trabalho e grupos de estudo para aprofundamento dos temas e produções de materiais
pedagógicos. Em 2016, foi finalizado o Caderno Temático Curricular: Espaços e Tempos na Educação das Crianças, foi feita a
reimpressão das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental - anos finais: Um Processo Contínuo de
Reflexão e Ação, além da publicação do livro Currículo Escolar: Compromissos e Desafios. Subsídios para a prática de história e
cultura afro-brasileira. 
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OBJETIVOS
Construir e/ou ampliar  prédios para aumentar a capacidade de atendimento à comunidade escolar, bem como adequar e manter os
existentes.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município.

METAS

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES

Avaliar as condições dos espaços escolares e planejar adequações e manutenções necessárias de forma contínua.  
100,00% concluído.
Foram visitadas as unidades escolares, onde foram apontadas as manutenções necessárias e a reorganização dos espaços para
melhor atender a comunidade.

Avaliar compras e prioridades de manutenção junto as demais secretarias  
100,00% concluído.
Tanto a CEB ( Coordenadoria de Educação Básica) quanto o DAE (Departamento de Apoio à Escola) analisaram as demandas para
realizar as compras com objetivo de melhorar a qualidade tanto da aquisição quanto dos procedimentos a serem seguidos.

Promover manutenções  
100,00% concluído.
Desde 2013, são realizadas manutenções nas unidades educacionais de acordo com a demanda de cada unidade:
Em 2013: foram realizadas 129 manutenções;
Em 2014: foram realizadas 159  manutenções;
Em 2015: foram realizadas 218  manutenções;
Em 2016: foram realizadas 986 manutenções.
Total de manutenções realizadas nas unidades educacionais: 1.492

Comprar materiais e equipamentos necessários à qualificação e adequação dos espaços escolares.  
100,00% concluído.
Ao longo dos anos de 2013 a 2016, foram adquiridos brinquedos para a Educação Infantil, livros para ampliar o acervo das
bibliotecas, mobiliários para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental/EJA, uniformes e materiais escolares. Foram
comprados equipamentos eletrônicos (datashow, computadores, microfones, mesa de som, kit multimídia), materiais esportivos,
materiais para uso dos alunos necessidades especiais (piso tátil, cadeira de rodas, máquina braille, bolas com guizo, etc), entre
outros. Em 2016, foi finalizada a compra de uniformes e materiais escolares. A informatização do acervo das bibliotecas escolares
está em processo desde 2016, com a utilização de software BibLivre. Em 2017, com a utilização do servidor da IMA será estruturada
a Rede de Bibliotecas Escolares. Também foram adquiridos gibis com a temática das Olimpíadas e Dengue/Chikungunya e Zika. 

Realizar a manutenção nas 199 unidades educacionais da Rede Municipal de Educação, promovendo o Projeto Minha Escola
Bem Cuidada.  
100,00% concluído.
O Projeto Minha Escola Bem Cuidada, desde 2013, realiza manutenções nas unidades educacionais, sendo que TODAS as unidades
foram atendidas pelo menos por uma empresa, seja ela: a) manutenção predial; b) dedetização; c) limpeza de rede de esgoto; d)
manutenção playground; e) serralheria; f) calhas e rufos; g) manutenção fogão; h) instalação de tela mosquiteira na cozinha,
despensa e refeitório; i) regularização dos extintores; j) manutenção em aparelhos de ar condicionado; l) 32 unidades receberam a
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instalação de gradil em seu fechamento; m) manutenção no sistema de alarme; n) manutenção no alambrado. Ação contínua
realizada de 2013 até dezembro de 2016.

Elaboração de projetos de lei que sejam necessários e encaminhamento (reavaliar lei com nº de cargos para Educação de
forma a atender todas as previsões de construção e ampliação)  
100,00% concluído.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96, o município tem a prioridade de atendimento à
Educação Infantil, assim, as construções de novas unidades e parcerias são realizadas de forma crescente a cada ano, aumentando
os números de cargos e empregos para cumprir a determinação legal.

NAVES-MÃES

Adequar as Naves-Mães ao novo formato (equipamento, materiais, pessoal e/ou contrato)  
100,00% concluído.
Foram feitas as adequações de equipamentos, materiais e de pessoal para suprir as necessidades dos CEIs Bem Querer de acordo
com as orientações solicitadas pelo Departamento Jurídico da Prefeitura.

CONSTRUIR NOVOS PRÉDIOS, EXPANDINDO A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 4 E 5
ANOS, VISANDO ATENDER A TOTALIDADE DESSA POPULAÇÃO EM CUMPRIMENTO À PEC 59.

Verificação de áreas para a construção de 11 novos espaços definidos.  
100,00% concluído.
Foram verificadas áreas nas 5 regiões do município e adquiridas pela SME para construção de escolas (de Ensino Fundamental e de
Ensino Infantil) totalizando 12 áreas.

Elaboração de projetos para a construção desses novos espaços.  
100,00% concluído.
Concluídos os projetos arquitetônicos e complementares de engenharia de 08 CEIs Bem Querer. Foram construídos 08 CEIs Bem
querer: Entregues em 2015: - Elenice de Moraes Ferrari - Jardim Bassoli - Inauguração em 29/07/15 - Rubem Alves - Jardim Campos
Elisios - Inauguração em 30/04/2015 - Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo - Jardim Ibirapuera - Inauguração em 22/07/15 -
Dep. Eduardo Campos - Vila Esperança - Inauguração em 11/04/2015 - Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar - Loteamento
Residencial Porto Seguro - Inauguração 15/07/15. Entregues em 2016: CEI Bem querer Francisco Amaral, localizado no Loteamento
Gleba B - Inauguração em 28/03/16 e o CEI Bem Querer Profa. Amélia Palermo, localizado no bairro San Martin - Inauguração
29/03/16. Em 24 de junho de 2016, foi entregue mais um CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, no bairro Residencial
São José. No segundo semestre de 2016, iniciou-se a construção de mais 02 CEIs Bem Querer: no bairro Vila Abaeté e no Eldorado.
Nos bairros São Luiz e Nova Europa os projetos estão prontos e está sendo montada a planilha orçamentária para a licitação.

Construção desses novos espaços.  
83,00% concluído.
Foram construídos 08 CEIs Bem querer: Entregues em 2015: - Elenice de Moraes Ferrari - Jardim Bassoli - Inauguração em 29/07/15
- Rubem Alves - Jardim Campos Elisios - Inauguração em 30/04/2015 - Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo - Jardim Ibirapuera
- Inauguração em 22/07/15 - Dep. Eduardo Campos - Vila Esperança - Inauguração em 11/04/2015 - Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar - Loteamento Residencial Porto Seguro - Inauguração 15/07/15. Entregues em 2016: CEI Bem querer Francisco Amaral,
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localizado no Loteamento Gleba B - Inauguração em 28/03/16 e o CEI Bem Querer Profa. Amélia Palermo, localizado no bairro San
Martin - Inauguração 29/03/16. Em 24 de junho de 2016, foi entregue mais um CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, 
no bairro Residencial São José. No segundo semestre de 2016, iniciou-se a construção de mais 02 CEIs Bem Querer: no bairro Vila
Abaeté e no Eldorado.

Equipar novos espaços  
67,00% concluído.
Equipados os 09 CEIs Bem Querer. Entregues em 2015: - Elenice de Moraes Ferrari - Jardim Bassoli - Inauguração em 29/07/15 -
Rubem Alves - Jardim Campos Elisios - Inauguração em 30/04/2015 - Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo - Jardim Ibirapuera -
Inauguração em 22/07/15 - Dep. Eduardo Campos - Vila Esperança - Inauguração em 11/04/2015 - Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar - Loteamento Residencial Porto Seguro - Inauguração 15/07/15. Entregues em 2016: CEI Bem querer Francisco Amaral,
localizado no Loteamento Gleba B - Inauguração em 28/03/16 e o CEI Bem Querer Profa. Amélia Palermo, localizado no bairro San
Martin - Inauguração 29/03/16. Em 24 de junho de 2016, foi entregue mais um CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, no
bairro Residencial São José. No segundo semestre de 2016, iniciou-se a construção de mais 02 CEIs Bem Querer: no bairro Vila
Abaeté e no Eldorado.

Firmar convênios  
67,00% concluído.
Foram firmados convênios com 09 CEIs Bem Querer. Entregues em 2015: - Elenice de Moraes Ferrari - Jardim Bassoli - Inauguração
em 29/07/15 - Rubem Alves - Jardim Campos Elisios - Inauguração em 30/04/2015 - Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo -
Jardim Ibirapuera - Inauguração em 22/07/15 - Dep. Eduardo Campos - Vila Esperança - Inauguração em 11/04/2015 - Célia
Aparecida Jordão Velardi Gaspar - Loteamento Residencial Porto Seguro - Inauguração 15/07/15. Entregues em 2016: CEI Bem
querer Francisco Amaral, localizado no Loteamento Gleba B - Inauguração em 28/03/16 e o CEI Bem Querer Profa. Amélia Palermo,
localizado no bairro San Martin - Inauguração 29/03/16. Em 2014, haviam 43 entidades conveniadas. Em 2015, foram firmados mais
03 convênios com as entidades: Corrente do Bem, Cantinho de Luz e Vovó Nestor, totalizando 46 entidades conveniadas. Em 2016,
foram 44 entidades conveniadas, entretanto ampliamos as vagas em relação ao ano de 2015. Em 24 de junho de 2016, foi entregue
mais um CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, no bairro Residencial São José. No segundo semestre de 2016,
iniciou-se a construção de mais 02 CEIs Bem Querer: no bairro Vila Abaeté e no Eldorado.

NÚCLEOS DA ESPERANÇA

Verificação de áreas para a construção de 4 novos espaços.  
100,00% concluído.
Foram verificadas e adquiridas 04 áreas para a construção dos CEIs Bem Querer, sendo: 01 no Campo Grande, 01 no Ouro Verde,
01 no Jardim São José e 01 no Vida Nova.

Elaboração de projetos para a construção desses novos espaços.  
50,00% concluído.
Projetos arquitetônicos concluídos. Projetos complementares de engenharia em elaboração.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

    INDICADOR: Número de eventos esportivos

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 85 85 eventos
2013 100 100 eventos Informações oferecidas pela CSEventos
2014 120 67 eventos Participantes 633.218; Público 142.515
2015 130 172 eventos Informações coordenadoria de eventos
2016 150 207 eventos Informações da Coordenadoria de Eventos
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    INDICADOR: Escolas públicas Municipais de Ensino Fundamental com esportes

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 0,0 100 % As 40 Escolas Municipais de Ensino Fundamental-EMEF, com

aulas de Educação Física, participam do Programa Mais
Educação do Governo Federal, desenvolvendo atividades físicas
variadas, como: Capoeira, Dança, Hip Hop, Jogos de quadra,
entre outras.

2014 10,0 100 %
2015 20,0 100 %
2016 30,0 100 %

OBJETIVOS
Melhorar as condições de trabalho e prover melhor serviço à população . Estabelecer parcerias visando o investimento de recursos
federais e estaduais em projetos e programas locais. Encaminhar Leis Municipais que apoiem e desenvolvam o Esporte

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

CAPTAR RECURSOS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL PARA INVESTIMENTOS E CUSTEIO.

Criar núcleo gestor de projetos especiais. Apoio a captação de recursos da SMEL  
100,00% concluído.
Núcleo formado pela Diretora de Esportes e servidora responsável pelos convênios.

Levantar programas existentes nas esferas estadual, federal e outras, bem como as emendas parlamentares direcionadas ao
esporte.  
100,00% concluído.

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  59

> DESENVOLVIMENTO HUMANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Não existem regras para a disponibilização de programas e emendas parlamentares, que podem acontecer a qualquer tempo,
exigindo a atenção em tempo integral para as possibilidades de captação de recursos.

Realizar estudo de viabilidade financeira para contrapartidas nos convênios e possíveis parcerias  
100,00% concluído.
Realizado o planejamento anual para contrapartidas nos convênios para obras e serviços.

Elaborar propostas e projetos para convênios e captação de recursos  
100,00% concluído.
Captação de recursos para construção de 1 Centro Proposta elaboradas, para 1 Centro Integrado de Esportes e Lazer e 9 Projetos
submetidos a Lei de Incentivo Estadual - aguardando rsultados de acordo com calendário do governo estadual

Construção de possíveis bancos de fornecedores para cotações necessárias quando do encaminhamento dos projetos.  
100,00% concluído.
Utilização de banco de fornecedores da SMEL e da Secretaria de Administração da PMC

Acompanhar aprovação ou readequações junto aos órgãos competentes  
100,00% concluído.
Acompanhamento realizado através de divulgação no DO.

Elaborar propostas e projetos de reformas e construções  
100,00% concluído.
Os termos de referencia para contratação de projetos já foram elaborados e os projetos contratados((reforma sanitários da praça
Pompeu de Vito, Hoje osprojetos licitados a construção de quadra badmington,reforma e ampliação dos vestiários de
atletismo,construção de edificação para academia e vestiáriosde tênis, construção de quadras de treinamento);reforma de 11 praças
(projeto no SEINFRA); Licitaçãoda obra de reforma do ginásio do taquaral)

Planejar a implantação dos projetos aprovados  
100,00% concluído.
Cronograma de acordo com o SEINFRA

Elaborar editais e realizar as licitações previstas  
100,00% concluído.
Editais elaborados e e licitações em andamento

Acompanhar, Avaliar, monitorar e prestar contas  
100,00% concluído.
Ação contínua da monitoramento e avaliação

INSTITUIR A LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Elaborar projeto de Lei que institui política de Incentivo ao Esporte  
100,00% concluído.
Projeto elaborado sob revisão na SMEL.
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Aprovação, adequação e encaminhamento à Câmara  
70,00% concluído.
Sob revisão na SMEL

INSTITUIR OS CONSELHOS LOCAIS DE ESPORTE E LAZER

Elaborar Projeto de Lei que cria os Conselhos Locais de Esportes e Lazer, destinados ao acompanhamento, fiscalização e
divulgação das políticas desenvolvidas em cada espaço esportivo e de lazer.  
100,00% concluído.
Projeto sob revisão na SMEL

INSTITUIR O CENTRO ESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO - CEAR

Elaborar Projeto de Lei que cria o Centro Esportivo de Alto Rendimento - CEAR, com atribuições exclusivas para o
desenvolvimento da excelência esportiva.  
100,00% concluído.
Projeto sob revisão na SMEL

IMPLANTAR POLÍTICA DE ESPORTE DE RENDIMENTO

Viabilizar parcerias com os Clubes e Entidades Esportivas em geral, para a contratação de professores técnicos
especializados nas diversas modalidades esportivas que atendam as necessidades de aperfeiçoamento e rendimento
esportivo.  
100,00% concluído.
Desenvolvimento do Esporte de Rendimento em parceria com a APESEC e demais Entidades Esportivas  Municipais.

Viabilizar a aplicação da Lei 10396 de 27/12/99, regulamentada pelo Decreto 15434 de 11/04/06, possibilitando o uso dos
recursos no desenvolvimento do esporte de aperfeiçoamento e rendimento  
100,00% concluído.
A lei 10396 foi revogada pela lei 14919 de 17 de novembro de 2014. Feita readequação a nova lei para uso dos recursos.

Definir a distribuição dos retornos financeiros de publicidade de empresas e outros, veiculadas em espaços esportivos
municipais.  
90,00% concluído.
Proposta em discussão entre SETEC e SMEL

Viabilizar junto às entidades esportivas com projetos aprovados no FIEC, a utilizar os recursos para consecução dos
objetivos da SMEL no desenvolvimento do esporte de aperfeiçoamento e rendimento.  
100,00% concluído.
Resultado do edital de seleção para financiamento de projetos esportivos através do Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas
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- FIEC, selecionados pelo Conselho Municipal de Esportes e Lazer, publicado  no Diário Oficial de novembro de 2015, para atuação
no ano de 2016.

Viabilizar parcerias com academias especializadas para desenvolvimento de trabalho muscular.  
100,00% concluído.
Todas as equipes de Alto Rendimento estabeleceram parceria com Academias para o desenvolvimento de trabalho muscular.

Promover e Captar eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais do esporte espetáculo, para fomentar o
interesse pela prática desportiva e para incentivar o turismo.  
100,00% concluído.
Meta contínua Realizado vários eventos estaduais e nacionais nas modalidades de corrida de rua, atletismo, voleibol, basquetebol,
voleibol de areia 

Aprimorar a divulgação dos eventos esportivos e de seus patrocinadores.  
100,00% concluído.
Implantada linha direta com a Secretaria de Comunicação através da Assessoria de Imprensa da SMEL para divulgação no sitio
oficial e órgãos de imprensa em geral.

OBJETIVOS
Recuperar as instalações esportivas existentes, viabilizar a sede da Secretaria e construir novos equipamentos.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

REVITALIZAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER

Levantar necessidades e recursos necessários para viabilizar a Reforma das Praças de Esportes, Ginásios poliesportivos,
Clubes Municipais e Instalação (sede)da SMEL, recursos materiais e Humanos, infraestrutura dos equipamentos esportivos
e programas,   para a prática esportiva de iniciação, aperfeiçoamento, rendimento e lazer.  
100,00% concluído.
Demanda necessária levantadas.

Elaborar o cronograma de execução de obras nos equipamentos esportivos.  
100,00% concluído.
Cronograma elaborado e executado

Licitar e contratar serviços e materiais para a execução das reformas e instalações programadas.  
100,00% concluído.
Serviços licitados e finalizados

Executar os serviços programados  
100,00% concluído.
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Reformas finalizadas

CONSTRUIR  EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Construir  Equipamentos Públicos Esportivos em áreas de vulnerabilidade social e de acordo com o mapa de demanda da
SMEL, com recursos públicos governamentais.  
40,00% concluído.
Aguardando liberação de recursos do Ministério do esporte para construção de um Núcleo de Iniciação Esportiva - no Parque
Campinas onde já foram realizadas a contratação e sondagem do terreno. Construção de três Centros de Artes e Esportes Unificados
(CEUs) estando dois concluídos - Jardim Esperança e Jardim Florence e um em fase de conclusão - Jardim São Domingos.

Levantar recursos para viabilizar a recuperação do aquecimento da piscina de 25 metros existente no
Centro Esportivo de Alto Rendimento (Cear).  
100,00% concluído.
Recurso disponível, em fase de licitação.

Identificar, em conjunto com a SMA, a situação atual do convênio para a construção do Ginásio Poli
Esportivo do CEAR.  
100,00% concluído.
Readequado para a construção de quadras de treinamento, em fase de licitação do projeto.

Viabilizar a construção do ginásio Poli Esportivo previsto em projeto do CEAR  
100,00% concluído.
Readequado para a construção de quadras de treinamento, em fase de licitação do projeto.

Recuperar o aquecimento da piscina de 25 m existente no  Centro Esportivo de Alto Rendimento - CEAR  
10,00% concluído.
Aguardando final de licitação.

Executar os serviços programados  
50,00% concluído.
Aguardando processo de licitação

VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO - CEAR

Viabilizar o prosseguimento das obras com recursos captados de outras esferas governamentais  
100,00% concluído.
Elaborados termos de referência de projetos para posterior licitação (construção de quadra badmington, reforma e ampliação dos
vestiários de atletismo, construção de edificação para academia e vestiários de tênis, construção de quadras de treinamento).

Organizar o cronograma de execução de serviços.  
60,00% concluído.
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Aguardando final das licitações de construção para abertura de processo para compra de materiais e contratação dos serviços

Viabilizar as licitações necessárias à aquisição de materiais e contratação de serviços.  
60,00% concluído.
Aguardando final das licitações de construção para abertura de processo para compra de materiais e contratação dos serviços

Executar os serviços programados  
60,00% concluído.
Estão sendo executados serviços de projetos e obras

ADEQUAR SISTEMA VIÁRIO PARA ACESSO AO CEAR, CONSIDERANDO O GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS PARA EVENTOS
ESPORTIVOS.

Levantar possibilidade de implantação de rotatórias e duplicação da rodovia para acesso ao CEAR  
100,00% concluído.
Estudo realizado, porém aguardando definição do projeto do DER de duplicação da Estrada Velha de Indaiatuba que é a principal via
de acesso ao CEAR, entretanto, corre na justiça a desapropriação e retirada de comércio para o andamento da obra. Isto independe
da SMEL.

OBJETIVOS
Proporcionar práticas das modalidades esportivas às crianças e  jovens da rede municipal, estadual e privada de educação e de
todas as regiões da cidade  visando a formação educacional e esportiva, incluindo portadores de deficiência. Implementar, controlar e
avaliar programas que proporcionem, por meio da prática de atividades físicas, culturais, esportivas e de lazer, a melhoria da
qualidade de vida do adulto, idoso e da pessoa com deficiência, a manutenção de sua autonomia e participação na sociedade. Maior
autonomia, eficiência e eficácia na gestão do esporte de rendimento. Apoiar e desenvolver atletas e equipes de base e de alto
rendimento

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população
Esportistas de alto rendimento
Estudantes da rede publica municipal, estadual e privada de ensino e todas as crianças e jovens do município
Adultos, Idosos e pessoas com deficiência de todas as regiões do município

METAS

IMPLANTAR NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Elaborar, em parceria com a Secretaria de Educação, Decreto que autoriza a implantação do programa nas escolas
municipais, com a participação dos professores da rede.  
100,00% concluído.
Segundo a Secretaria de Assuntos Jurídicos o processo não exige a publicação de Decreto.
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Capacitar professores da rede  
100,00% concluído.
Foram planejadas 4 capacitações para o ano de 2014, 2015 e 2016. Em Setembro/2014 foram realizados 3 Capacitações em: Judô,
G.A. E Futsal (75%). Em outubro/2014 e novembro de 2015, conclui-se a ação com a realização da 4ª  e  5ª capacitação em G.R. . A
participação foi aberta aos professores da rede, porém apenas 30 professores participaram das capacitações em 2014 e 12 em 2015.

Divulgar o programa junto a estudantes e familiares  
100,00% concluído.
Ação realizada pela Secretaria de Educação.

Iniciar programa  
100,00% concluído.
Foi implantado um núcleo piloto de iniciação esportiva em conjunto com a secretaria de educação na praça Carlos Grimaldi,
atendendo aos alunos e a comunidade em práticas de natação e voleibol.

AMPLIAR NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA NAS PRAÇAS DE ESPORTES MUNICIPAIS

Contratar estagiários de Educação Física.  
100,00% concluído.
Foram contratados estagiários para
desenvolvimento das atividades

Capacitar profissionais e estagiários  
100,00% concluído.
Foram capacitados todos os instrutores de práticas
esportivas do quadro da SMEL mais os estagiários.

Criar, em conjunto com a SMCASP e SMCAIS e demais Secretarias afins, Plano de Prevenção e Combate à Violencia e
Drogadição nos equipamentos esportivos e de lazer.  
100,00% concluído.
A SMEL possui representante junto a comissão intersetorial formada para essa finalidade, com relatório de necessidades já
elaborado. As reuniões de planejamento de ações integradas é um processo
continuado.

Criar, nos Clubes Municipais e Ginásios de Esportes, estrutura para receber  os talentos identificados nas Escolas de
Esportes da região, visando o aperfeiçoamento esportivo e formação de equipes de base.  
100,00% concluído.
Quadro de profissionais distribuído e orientado para o desenvolvimento de turmas de aprendizagem e treinamento de crianças e
adolescentes identificados nos polos de iniciação esportiva. Deve-se atentar para a solicitação de abertura de edital de contratação
de profissionais especializados, uma vez que no ano de 2015 tiveram 8 profissionais da SMEL que se aposentaram.

Aprimorar programas de detecção de jovens talentos esportivos em parceria com instituições de ensino.  
100,00% concluído.
Realizada parceria com as Faculdades de Educação Física (Puc-Campinas, UNICAMP) para avaliações físicas e de composição
corporal, além de suporte
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técnico para treinamento.

Apoiar atletas em início de carreira esportiva para que não interrompam os estudos.  
100,00% concluído.
Parceria firmada com a doação de 50 bolsas de estudos para atletas que representam o município
junto a Anhanguera Educacional

Realizar Festivais periódicos das Escolas de Esportes para cada modalidade e encaminhamento para o aperfeiçoamento
daqueles que se destaquem.  
100,00% concluído.
Foram realizados festivais e interpolos nas modalidades de Futebol, futsal, judô, GA, GR, natação, atletismo, basquetebol e voleibol

AMPLIAR ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA PARA A TERCEIRA IDADE

Ampliar, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Municipal de Cidadania, Assistencia e Inclusão Social ,
numero de postos de atividades físicas para adultos e idosos.  
100,00% concluído.
Ampliação do número de grupos atendidos pela SMELatravés das parcerias elencad

Implantar as Academias da Terceira Idade com procedimentos administrativos em andamento.  
100,00% concluído.
Implantado o Centro de Reabilitação na Rua Padre
Vieira, os a outros atendimentos são feitos nas praças
de esporte próximas as US

AMPLIAR ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ampliar, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria das Pessoas com Deficiência, numero de postos de atividades
físicas adequados a pessoas com deficiência.  
100,00% concluído.
Ampliado o atendimento através da realização de eventos em parceria com as secretarias elencadas - Intercaps, Caminhada da
inclusão, Torneio Ser de Natação. Desenvolvimento de metodologia para
avaliação dessa atividade.

Capacitar professores de educação física para o atendimento de alunos com deficiências.  
100,00% concluído.
Contato feito com a Associação Paralímpica de
Campinas para curso de capacitação

Desenvolver programa específico do esporte de rendimento para atletas com deficiências  (esporte paralimpico)  
100,00% concluído.
Feita parceria (FIEC) com a Associação Paralimpica de Campinas
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IMPLANTAR POLÍTICA DE LAZER ESPORTIVO

Realizar projetos esportivos nos bairros que valorizem a identidade dos moradores, que sejam para diferentes faixas etárias
e realizados durante o tempo livre da população.  
100,00% concluído.
Festivais de Futebol, Campeonatos Inter Pólos dediversas modalidades esportivas de iniciação eVoleibol Adaptado para 3ª Idade, e o
ProjetoAquaférias, Hidroginástica, e implantação do Fitness nos bairro Ouro verde, Chapadão, Campo Grande, Taquaral, DIC e no
Parque Ecológico.

Realizar intercâmbio entre bairros por meio de campeonatos, visando fortalecer o sentimento de valorização do bairro e a
construção de uma nova consciência coletiva.  
100,00% concluído.
Foram realizados festivais e interpólos nas modalidades de basquetebol, voleibol, handebol, futsal, futebol. Cada evento esportivo foi
ralizado em praças de esportes em diferentes bairros

Desenvolver, em parceria com as Secretarias de Cultura e de Educação, programas esportivos, educacionais e culturais
articulados entre si, a fim de atrair jovens das regiões onde haja focos de violência infanto juvenil.  
100,00% concluído.
nauguração do CEU da Vila Esperança e CEU doJardim Florence, com professores que desenvolvem regularmente atividades
esportivas orientadas. Fasede finalização e implantação do CEU São Domingos

Capacitar multiplicadores locais para o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer autônomas e de livre iniciativa.  
100,00% concluído.
Foi implantado o Domingo fitness, uma parceria da SMEL com as instituições de práticas esportivas locais para desenvolvimento de
atividades esportivas nos bairros

Reativar o  Programa Esportes nos Bairros  
100,00% concluído.
Foi implantado o Domingo fitness, uma parceria da SMEL com as instituições de práticas esportivas locais para desenvolvimento de
atividades esportivas nos bairros

Apoiar a realização anual de campeonatos municipais de futebol amador e estender, gradualmente, para outras
modalidades.  
100,00% concluído.
SMEL promove anualmente o campeonato amador, além da implantação do campeonato de municipal de voleibol, natação e GA e
futsal

Desenvolver ações conjuntas itinerantes semanais do Esporte, Cultura, Educação e Saúde.  
100,00% concluído.
Realizado ações de lazer esportivo em apoio a eventos de outras secretarias

IMPLANTAR POLÍTICA ESPORTES DE BASE E DE ALTO RENDIMENTO E O LAZER ESPORTIVO

Criar  banco de dados do esporte municipal, para tomada de decisões que tragam informações sobre atletas e dirigentes e
equipamentos esportivos municipais e particulares.  
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100,00% concluído.
Banco de dados criado e em fase de aprimoramento,
coleta e inserção de dados, para acompanhamento da carreira esportiva dos atletas

Ampliar o número de modalidades esportivas de rendimento desenvolvidas no município.  
50,00% concluído.
Para o atendimento desta meta, são necessárias
construções de 10 mini ginásios para absorver as
equipes e suas categorias. Hoje, Campinas possui
apenas o Ginásio do Taquaral e Roge Ferreira

Estabelecer parceria com as Instituições de Ensino superior para a implantação de laboratórios de ciências do esporte.  
100,00% concluído.
Parceria entre equipes do FIEC e Universidades.

Implantar em conjunto com a SMS, ambulatório de Medicina e de Fisioterapia Esportiva.  
100,00% concluído.
Fechada parceria com a iniciativa privada para atendimento de Fisioterapia esportiva
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    INDICADOR: Número de pessoas atendidas no Programa Remédio em Casa

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 1500 100 pessoas atendidas PRC Para que este indicador se aproxime ou supere a meta é

necessário a contratação de farmacêuticos (hoje temos 15 e
precisamos de mais 77 para um total de 92), auxiliares/técnicos
de farmácia (hoje temos 91 e precisamos de mais 134 para um
total de 225 ) e veículos para  transportar a equipe de saúde nas
visitas domiciliares. Fonte: Assistência Farmacêutica do
Departamento de Saúde e Dep. Gestão do Trabalho e Educação
em Saúde (DGTES)

2014 3000 153 pessoas atendidas PRC Cumpre registrar que  além dos pacientes atualmente
cadastrados como \\

2015 4500 465 pessoas atendidas PRC Fonte: Departamento de Saúde - Assistência Farmacêutica.
2016 6000 587 pessoas atendidas PRC Fonte: Assistência Farmacêutica do Departamento de Saúde/

SMS
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    INDICADOR: Número de atendimentos no Programa de Orientação para a Saúde Bucal

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 109.110 atendimentos Fonte: SIA/TABNET CAMPINAS.
2013 120000 142.091 atendimentos Revisado junto com o Coor. de Saúde Bucal em 27.01.2015 em

virtude do sistema não estar somando a produção, pois este
indicador representa o resultado anual Fonte: Coordenador de
Saúde Bucal do DS. Forma de cálculo: Os procedimentos que
compõem este programa são - ação coletiva de escovação dental
supervisionada; ação coletiva de aplicação topica de flúor gel; açõ
individual de aplicação tópica de flúor gel (aplicações
subsequentes) e ação coletiva de exame bucal com finalidade
epidemiológica.

2014 120000 207.047 atendimentos Revisado junto com o Coor. de Saúde Bucal em 27.01.2015 em
virtude do sistema não estar somando a produção, pois este
indicador representa o resultado anual, com a correção da
produção anual. Fonte: Coorden. de Saúde Bucal do Dep. de
Saúde. Os procedimentos que compõem este programa são:
ação coletiva de escovação supervisionada; ação coletiva de
aplicação de flúor gel; ação individual de aplicação de flúor gel
(palicações subsequentes) e ação coletiva de exame bucal com
finalidade epidemiológica. Proporcional até outubro de 2014.

2015 120000 136.394 atendimentos Dados acumulativos dos quadrimestres - Referente ao Ano de
2015.  Fonte: Coor. de Saúde Bucal Departamento de Saúde e
CII - DGDO atualizado em 12.02.2016

2016 120000 193.356 atendimentos Fonte: Coordenadoria de Saúde Bucal do Departamento de
Saúde/ SMS
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    INDICADOR: Número de novas Unidades de Saúde

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 1 0 novas unidades de saúde Fonte: Departamento de Saúde
2014 10 2 novas unidades de saúde Fonte: Departamento de Saúde - o Centro de Saúde San Martin

foi inaugurado em Julho de 2014. Fonte: Departamento de Saúde
/ SMS

2015 25 6 novas unidades de saúde Em 03.03.2016 Dado cumulativo desde de 2013 inauguração do
CS San Martin em Julho de 2014, Policlínica Guanabara
setembro de 2015 e CS Oziel em dezembro de 2015. Fonte: DA e
DS

2016 28 6 novas unidades de saúde Em 20.02.2017 - Dado cumulativo desde de 2013 inauguração do
CS San Martin em Julho de 2014, Policlínica Guanabara
setembro de 2015 e CS Oziel em dezembro de 2015. Fonte: DA e
DS

OBJETIVOS
Adequar à legislação sanitária e manter completas as equipes de profissionais dos Centros de Saúde. Reorganizar os serviços
especializados, ambulatoriais e hospitalares.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

ADEQUAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE

Completar o quadro de médicos e profissionais da saúde em todas as unidades básicas de saúde.  
84,00% concluído.
13.01.2017 - Nossa meta – “Ingresso Qualificado” é Apontar as necessidades de pessoal no quadro na SMS.
Em 2016 foram admitidos 81 servidores de vagas de Concurso / Processo Seletivo Público autorizadas em 2015. Além disso, foram

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  71

> DESENVOLVIMENTO HUMANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

autorizadas 271 vagas de Concurso Público, em 2016, para preenchimento na rede de saúde. Dessas vagas, 178 foram efetivamente
admitidas e iniciaram suas atividades, 02 estão em fase de contratação, 02 vagas em aberto aguardam convocação e 89 vagas não
foram preenchidas, pois as listas de classificados se esgotaram ou o Concurso perdeu a validade.
Dos 259 servidores admitidos esse ano, 09 foram Técnicos de Enfermagem, 06 Agentes Comunitários de Saúde, 39 Condutores de
Veículos de Urgência, 86 são Clínicos Geral, 12 Médicos de Família e Comunidade, 14 G.O., 15 Pediatras, 09 Psiquiatras; 06
Dentistas, 08 ACD, 01 Médico Veterinário, 01 Biomédico, 03 Técnicos de Alimentos, 01 Técnico em Agropecuária, 44 Enfermeiros, 01
Farmacêutico, 01 Cardiologista, 02 Engenheiros de Alimentos, e 01 Engenheiro Químico; para variadas áreas da Secretaria de
Saúde.
Para a Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde) foram admitidos 108 profissionais, 71 Médicos e 37 de outras categorias
profissionais. 
Referente aos Programas Mais Médicos Brasil e Provab, possuimos o quadro atual de 85 profissionais ativos (80 atuando pelo
Projeto Mais Médicos Brasil e 5 pelo Provab).
Ainda sobre novas admissões de pessoal, existe hoje em tramitação 01 pedido para admissão de 02 médicos especialistas e 03
pedidos para abertura de novos Concursos Públicos com um total de 32 cargos/especializações e 171 vagas, para diversas áreas da
Secretaria de Saúde. Fonte: DGTES/SMS

Rever a legislação para ampliação do quadro.  
70,00% concluído.
13.01.2017 - Foi publicada a Lei  Complementar Nº 108, de 29 de junho de 2015, que criou 616 empregos públicos de Agente
Comunitário de Saúde. Foram contratados 255 profissionais do referido cargo em 2015, conforme solicitado. O protocolo
14/10/41780, para a criação de diversas unidades da SMS na estrutura administrativa da PMC, encontra-se em Tramitação na
Câmara Municipal para votação.
Foi solicitada também a ampliação do número de cargos para Agente de Apoio à Saúde (Farmácia), Médico Veterinário, Assistente
Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Bioquímico e Psicólogo, por meio do protocolado 14/10/5005, em tramitação no gabinete do
Prefeito. Fonte: DGTES/SMS

Acompanhar e monitorar a contratação e fixação por categoria.  
100,00% concluído.
13.01.2017 - Monitoramos o processo de admissão desde a Reunião de Preenchimento de Vagas, em que as vagas são ofertadas
aos candidatos convocados, passando pela publicação de resultado de exame médico admissional, nomeação e posse, até a
confirmação do início de seu exercício efetivo do profissional na unidade de saúde, ocasião em que ele passa a ser monitorado pelo
sistema RH Gestão.
Fazemos também o monitoramento do quadro de profissionais da Saúde por meio da folha de pagamento que recebemos
mensalmente da SMRH e por meio dos Relatórios Quadrimestrais de Gestão, que são enviados ao Conselho Municipal de Saúde.
Está em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento, um sistema interno que nos permitirá monitorar o quadro de maneira mais ágil
e precisa, incluindo os profissionais no momento do encaminhamento para o local de trabalho e registrando os desligamentos assim
que tomamos conhecimento. Fonte: DGTES/ SMS

Aprimorar os mecanismos de fixação, incentivo e valorização de profissionais.  
88,00% concluído.
13.01.2017 - A Prefeitura Municipal de Campinas manteve a concessão do Prêmio Produtividade aos Integrantes do Ambiente
Organizacional Saúde, conforme Decreto Nº 18.033, de 05 de julho de 2013.
Quanto a movimentação de pessoal, em 2016, foram ofertadas 286 vagas de  concurso público em 23 Processos Seletivos Interno,
dos quais 215 servidores participaram e 68 foram selecionados ou escolheram mudar de local de trabalho.
No programa de Permuta Qualificada temos 173 servidores inscritos, aguardando uma possibilidade de troca de local de trabalho, e
10 reuniões de permuta foram realizadas em 2016, com a troca de 20 servidores para novas lotações dentro da Secretaria Municipal
de Saúde.Fonte: DGTES/ SMS

Redimensionar as equipes da SMS.  
100,00% concluído.
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13.01.2017 - Considerando o Dimensionamento de Recursos Humanos para Atenção Básica em 2016. Fonte: DGTES/SMS

INSTITUIR O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA A SAÚDE BUCAL

Instituir o Programa de Orientação para a Saúde Bucal  
100,00% concluído.
O Programa de Orientação para Saúde Bucal do Programa de Metas de Governo  foi 100% implantado e se encontra em contínua
execução e  aprimoramento. Os procedimentos que compõe esse programa de cunho preventivo são :- Ação coletiva de escovação
dental supervisionada- Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel- Ação individual de aplicação tópica de flúor gel ( aplicações
subsequentes )- Ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica, totalizando ao longo dos últimos 4 anos ( 2013 a 2016
) 679.229 procedimentos preventivos realizados pelas Equipes de Saúde Bucal das UBSs. Na área assistencial no comparativo em
relação a cobertura populacional pelas equipes passou de 37,43 em 2013 para 39,8 em 2016 e os cadastramentos das Equipes de
Saúde Bucal junto ao Ministério da Saúde saltaram de 28 Equipes cadastradas em janeiro de 2013 para 76 em dezembro de 2016 ,
aumento de 170%.

OBJETIVOS
Implantar Unidades Básicas de Saúde, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), AME (Ambulatório Médico de especialidades) e
Instituto da Mulher. Ampliação do acesso à atenção integral em saúde.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município e da Região Metropolitana.

METAS

OBRAS

Levantamento das obras em andamento.  
100,00% concluído.
Em 15/02/2017: O PA Suleste encontrava-se em construção desde julho de 2016. Estavam  em processo de ampliação CS Cássio
Raposo do Amaral, Capivari e a reforma do PA Campo Grande. Estavam em processos de manutenção predial os CS Joaquim
Egídio, CS Aeroporto, CS Carlos Gomes, CS São José, CS Integração, CS Esmeraldina, CS Itajaí CS Floresta, Almoxarifado,
Laboratório Municipal, Farmácia Popular, Academia DST Aids, Centro de Referência em Reabilitação Física . Fonte: Departamento
Administrativo SMS

Monitoramento do andamento das obras.  
100,00% concluído.
Em 15/02/2017 – Finalizada a construção do CS San Diego, as reformas do CS Taquaral, CS Santa Bárbara e do PA Campo Grande
e a ampliação do CS Cássio Raposo do Amaral. Em andamento a construção do CS São Bernardo e a  ampliação do CS Capivari.
Histórico: CS Oziel entregue em dezembro de 2015. Fonte: Departamento Administrativo SMS.

Levantamento dos projetos das unidades previstas.  
100,00% concluído.
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Em 15/02/2017 - Projeto finalizado CS LISA. Aguardando finalização dos projetos pela SEINFRA dos CS VILA RICA, CS CAMPINA
GRANDE, CS VILLAGE, CS CARLOS GOMES, CS SOUSAS, ACADEMIA DE SAÚDE DE SOUSAS, CRAIM, UPA LESTE,
BARRACÃO DO LIANG GONG, JARDIM DOS SENTIDOS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEREST, CS SÃO MARCOS, CS SANTO
ANTONIO, PS OURO VERDE, CS SANTA ODILA e CS BASSOLI; 
Obras que serão realizadas por TAC: CS BASSOLI e CS COSMOS/SIRIUS; Obras em Parceria com São Leopoldo Mandic: CS SÃO
BERNARDO; 
Obras em Parceria com Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo: CS SATÉLITE ÍRIS I, CS SATÉLITE ÍRIS II, CS NOVA
AMÉRICA, CS SANTOS DUMONT (ITATINGA), CS DIC VI, CS PERSEU, CS FLORENCE, CAPS AD III FARIA LIMA, AME, CRI, CS
CONCEIÇÃO, CS COSTA E SILVA, CS SÃO QUIRINO, CS INTEGRAÇÃO, CS IPAUSSURAMA, CS FLORESTA, CAPS I
NOROESTE, CS BOA VISTA, CS AEROPORTO, CS SÃO CRISTOVÃO, CS SÃO JOSÉ E CS ESMERALDINA. Em parceria com o
Hospital do Câncer de Barretos: CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. Fonte: Núcleo de Convênios Governamentais - DGDO-
SMS

Articulações específicas a cada projeto e obras em andamento visando a sua plena execução.  
100,00% concluído.
15/02/2017 - No ano de 2016  - Articulação entre SMS e SEINFRA com reuniões sistemáticas para monitoramento dos projetos.
Articulação com a Secretaria do Estado da Saúde de SP para atender as exigências do Convênio e implementação do Saúde em
Ação (RENOVASUS). Fonte: DGDO - Núcleo de Gestão de Convênios Governamentais/ SMS

Previsão anual de pessoal para as novas unidades.  
100,00% concluído.
15/02/2017a previsão é realizada pelo Departamento de Saúde e DGTES, conforme cronologia da obra e verba no PPA e LOA. e Em
03.03.2016 - O Dimensionamento de Recursos Humanos para Atenção Básica em 2015 foi Selecionado pelo Laboratório de Inovação
do Observatório/RH/Unb/OPAS como uma relevante experiência no Brasil. O trabalho de dimensionamento foi selecionado pela
Faculdade de Saúde Pública de Andaluzia da Espanha, para participar da pesquisa sobre Boas Praticas em Gestão do Trabalho,
sendo Realizada oficina preparatória em 07 e 08 de outubro/2015. Está programada a visita a SMS dos docentes da Faculdade nos
dias 26 e 27 de novembro. Ainda em 2015 foram elaborados o dimensionamento dos seguintes serviços: Coordenadoria de
Informação e Informática, Central Municipal de Regulação, Coordenadoria de Avaliação e Controle, Centro de Referencia do Idoso,
Centro de Referencia em Habilitação e SEDITE. Até 28/10/2015 FONTE: DGTES/SMS

Previsão anual de equipamentos e materiais para as novas unidades.  
100,00% concluído.
15/02/2017 - A previsão é realizada pelo Departamento de Saúde, conforme cronologia da obra e verba no PPA e LOA.

Divulgação da entrega de cada unidade.  
100,00% concluído.
Em 2016 - a SMS garantiu a divulgação de todos os serviços que foram inaugurados, a saber: a Policlínica I,  Reinaugurado após a
reforma o Centro de Saúde Taquaral. Em dezembro de 2016 foi finalizado o CS San Diego. Fonte: Departamento Administrativo SMS

OBJETIVOS
Aprimorar a assistência farmacêutica

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município.
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METAS

ALMOXARIFADO COM REMÉDIOS QUE SUPRAM AS DEMANDAS BÁSICAS

Adequação de pessoal.  
52,07% concluído.

Contratação de profissionais para o almoxarifado  
62,85% concluído.
Em 11/01/2017 - Hoje necessidade de 26 profissionais sendo: 1 Farmacêutico + 6 Agente de Apoio à Saúde - Farmácia + 2 condutor
de veículo com máquina + 3 estagiários de farmácia + 3 motoristas + 8 Agentes Apoio Geral + 3 auxiliares administrativos). Hoje
existem 44 profissionais no Almoxarifado nas seguintes atribuições: 6 condutor de veículo com máquina + 1 dentista + 1 enfermeiro+7
agentes administrativos + 17 Agentes Apoio Geral + 4 auxiliares de enfermagem + 2 Agente de Apoio à Saúde - Farmácia + 3
farmacêutico + 2 estagiários de farmácia + 1 Coordenador Assessor Superior) - A necessidade total do Almoxarifado é de 70
profissionais. FONTE: Coordenação do Almoraxifado, DA e DGTES/SM

Contratação de farmacêutico para os Centros de Saúde  
32,35% concluído.
13.01.2017 -Em 11/01/2017 Falta implantar o GEMM no Centro de Referência em DST/AIDS (que utiliza sistema próprio) e também
em dois CAPS que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O GEMM (Gestão Estratégica de Materiais e
Medicamentos) foi implantado em 63 Centros de Saúde, 11 CAPS, 1 CRI - Centro de Referência em Idoso.  HISTÓRICO: Houve
substituição do DIM pelo GEMM no ano de 2014. - No almoxarifado existe o SIG2M - Sistema Informatizado de Gestão de
Medicamentos e Materiais - este sistema faz a distribuição para todos os serviços onde ocorre a dispensação de medicamentos e
materiais.- Fonte: Coordenadora da Assistência Farmacêutica do Dep. Saúde - SMS

Contratação de auxiliar de farmácia para os Centros de Saúde  
61,00% concluído.
13.01.2017 - Contratação de profissionais para o Almoxarifado da Saúde (60,82%) Atualmente, o quadro é de 42 profissionais (8 Ag.
Apoio Operacional, 8 Ag. Operacional, 2 Ag. Administrativo, 1 Ag. Apoio Administrativo, 2 Ag. Apoio Saúde Farmácia, 2 agente
Suporte Técnico, 1 Assessor(a) Superior III, 4 Auxiliar de Enfermagem, 6 Condutor de Veículos Máquinas, 1 Dentista, 4 Estagiários
Farmácia e 3 Farmacêuticos), sendo necessária a contratação de mais 27 profissionais (8 Ag. Apoio Operacional, 3 Ag. Apoio
Administrativo, 6 Ag. Apoio Saúde Farmácia, 2 Condutor de Veículos Máquinas, 1 Enfermeiro, 3 Estagiários Farmácia e 1
Farmacêutico e 3 Motoristas) profissionais para atender a necessidade dimensionada de 69 profissionais. Foi remanejada uma
enfermeira por processo seletivo interno para o almoxarifado; e realizado e homologado o Concurso Público para Condutor de
Veículos e Máquinas – Empilhadeira, porém até o momento não houve admissão. Fonte: DGTES/SMS

Adequação física do almoxarifado.  
46,17% concluído.

Adequação dos dispensários das Unidades Básicas de Saúde com instalação de ar condicionado, paletes, termohigrômetro, espaço/
equipamentos para fracionamento de medicamentos e computador com leitos óptico, bem como com adequações da área física.  
59,00% concluído.
15/02/2017- Houve a instalação de ar condicionado em 58,72% (37 CS) das unidades elencadas.  Histórico: 18/04/2016 - Houve a
instalação de ar condicionado em 49,20% (31 CS) das unidades elencadas, com previsão de termino (100%) em 31/12/2016. Houve
processo de licitação para a contratação de empresa especializada em instalação de ar condicionado, nas unidades de saúde, com
celebração de Termo de Contrato nº 159/2015 do Processo Administrativo 13/10/31426. FONTE: Departamento Administrativo / SMS

Iniciar construção do almoxarifado  
33,33% concluído.
15/02/2017: O Processo nº 14/10/42287 foi devolvido pelo Fundo Municipal de Saúde para aguardar reserva de dotação
orçamentária- não foi reservado por falta de indicação de recurso.  Histórico: Em 18/04/2016 - Construção do Almoxarifado: houve
proposta de Licitação do Almoxarifado Central que está em trâmite. Em 18/02/2016 processo retornou do DCC/SMA solicitando
adequações o que impactou na necessidade de novas cotações, haja vista tais adequações incidiriam no valor da prestação dos
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serviços. Realizadas tais adequações o processo encontra-se em fase de indicação orçamentária para exercício de 2016. Até que o
processo de licitação esteja concluído estão sendo feitas adequações físicas pontuais através do contrato de Manutenção predial.
Fonte: Departamento Administrativo/ SMS

Atualização Anual de 2013 da REMUME - Relação Municipal de Medicamentos de Campinas.  
100,00% concluído.

Revisão da REMUME - relação Municipal de Medicamentos de Campinas  
100,00% concluído.
Em 15/02/2017- Revisão Anual da REMUME - ocorre ao longo de cada ano. Esta finalizada a do ano de 2016. HISTÓRICO: ocorreu
revisão em dezembro 2016 com o encerramento do ano, pois a revisão é sistemática conforme as solicitações junto com as áreas
técnicas.Fonte: Coordenadora da Assistência Farmacêutica do Dep. Saúde - SMS

Procedimentos de aquisição e reposição de medicamentos e materiais padronizados na SMS (agilizar e otimizar o tempo nos
processos de aquisição).  
10,00% concluído.
15/02/2017: Morosidade do FMS para indicação de dotação orçamentária nos pedidos de empenhos a partir de maio 2016. 

Histórico: Em 18/04/2016 - Não houve agilização nos processos de aquisição em decorrência de falta de profissionais no
Departamento, mudança nos procedimentos de pesquisas de preços e aumento do número de tramitações/ procedimentos entre os
diversos Departamentos e Secretarias envolvidos no processo de aquisição. Fonte: Departamento Administrativo /SMS.

Controle de recebimento e estoque  no almoxarifado.  
100,00% concluído.
Em 15/02/2017 - Existe rastreamento eletrônico de todas as entradas e saídas (100%) realizadas no Almoxarifado da SMS, por meio
do sistema informatizado de Gestão de Medicamentos e Materiais (SIG2M). FONTE: Departamento Administrativo / SMS.

Distribuição para pontos de entrega, para entrega em (casa e hospitais) Centros de Saúde, Centros de Referência e CAPS.  
9,78% concluído.

Programa Remédio em Casa - contratar profissionais (farmacêutico e agente de apoio/ farmácia), bem como disponibilizar transporte
e material de apoio para implementação do Programa Remédio em Casa.  
9,78% concluído.
m 11/01/2017 - Ampliou para 587 pacientes (até dezembro de 2016) recebendo remédio em casa, do total previsto de 6.000 até
2016. Para ampliação deste programa é necessário a contração de farmacêuticos e auxilares de farmácia, bem como disponibilizar
veículos para o transporte. Esse indicador em processo de revisão considerando os pacientes acompanhados pelos SADs, pelas
Unidades de Saúde em tratamento de TB e Hanseníase e demais patologias pertinentes ao acompanhamento dos pacientes crônicos
do município, os quais são atendidos sistematicamente, por equipe multiprofissional, com prescrição e acompanhamento de todos os
pacientes. Fonte: Assist. farmacêutica - DS/ SMS

Acompanhar e controlar os sistemas de dispensação individualizada de medicamento.  
98,50% concluído.

Iniciar a substituição do DIM - Dispensação Individualizada de Medicamentos pelo GEMM - Gestão Estratégica de Materiais e
Medicamentos (englobando SIG2M - Sistema Informatizado de Gestão de medicamentos e Materiais) em todos os pontos de
dispensação e distribuição.  
98,00% concluído.
Em 11/01/2017 Falta implantar o GEMM em 2 serviços: SAMU e Centro de Referência em DST/AIDS (que utiliza sistema próprio) e
também em dois CAPS que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O GEMM (Gestão Estratégica de Materiais e
Medicamentos) foi implantado em 63 Centros de Saúde, 11 CAPS, CEASA, 2 SAD, 1 CRI - Centro de Referência em Idoso,
Policlínica II e III, Pronto Atendimento Campo Grande , Pronto Atendimento Anchieta, Pronto Atentendimento São José, 1 CHPEO -
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Compleo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi - HISTÓRICO: Houve substituição do DIM pelo GEMM no ano de 2014. - No almoxarifado
existe o SIG2M - Sistema Informatizado de Gestão de Medicamentos e Materiais - este sistema faz a distribuição para todos os
serviços onde ocorre a dispensação de medicamentos e materiais.- Fonte: Coordenadora da Assistência Farmacêutica do Dep.
Saúde - SMS

Sistema  DIM (Dispensação Individualizada de Medicamentos) implantado nos Centros de Saúde, Centros de Referência e CAPS  
99,00% concluído.
Em 11/01/2017 Falta implantar o GEMM no Centro de Referência em DST/AIDS (que utiliza sistema próprio) e também em dois
CAPS que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O GEMM (Gestão Estratégica de Materiais e Medicamentos) foi
implantado em 63 Centros de Saúde, 11 CAPS, 1 CRI - Centro de Referência em Idoso.  HISTÓRICO: Houve substituição do DIM
pelo GEMM no ano de 2014. - No almoxarifado existe o SIG2M - Sistema Informatizado de Gestão de Medicamentos e Materiais -
este sistema faz a distribuição para todos os serviços onde ocorre a dispensação de medicamentos e materiais.- Fonte:
Coordenadora da Assistência Farmacêutica do Dep. Saúde - SMS

Qualificar e humanizar a dispensação de medicamentos, com melhoria da atenção à saúde aos pacientes.  
63,49% concluído.

Contratar e capacitar farmacêuticos para qualificar o processo de dispensação de medicamentos junto aos pacientes, por meio da
Atenção Farmacêutica e do programa Remédio em Casa, no qual visa promover o uso racional dos medicamentos.  
63,49% concluído.
Em 11/01/2017 - Hoje temos 63,49% dos dispensários/farmácia dos Centros de Saúde ofertando a dispensação em todo o horário de
funcionamento da Unidade. Ainda persiste a necessidade de completar os quadros profissionais para garantir o cumprimento de
100% de dispensação, fazendo-se necessário a contratação do profissional farmacêutico (temos 22 e necessitamos de 90) para
qualificar a atenção à saúde do usuário por meio da implantação do cuidado farmacêutico e promover o uso racional dos
medicamentos. FONTE: Assistência Farmacêutica do Departamento de Saúde /SMS

OBJETIVOS
Fortalecer os processos de gestão e as estruturas e mecanismos gerenciais da SMS.
Ampliação e integração regional da rede de atenção à saúde.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município e da região metropolitana

METAS

AMPLIAR OS LEITOS DE RETAGUARDA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Gestão com os prestadores de serviços habilitados na Rede de Atenção às Urgências RAU/RUE.  
100,00% concluído.
Em 13/01/2016 - Hoje são 902 leitos conveniados sob a gestão Municipal (Histórico ampliado: 52, necessidade persistente de ampliar
83 leitos). . Conforme pactuação da Rede de Atenção às Urgências (RAU) junto a Rede Regional de Atenção á Saúde 15 (RRAS) em
setembro de 2013, acordou-se que haveria ampliação de 195 leitos sendo: 152 leitos clínicos e 43 de UTI. HISTÓRICO: Ano 2013:
838; Ano 2014: 915 e ANO 2015: 909 Fonte: Central Municipal de Regulação - DGDO/SMS

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  77

> DESENVOLVIMENTO HUMANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REDEFINIR OS PROCESSOS DE GESTÃO E DA ESTRUTURA DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL.

Formação do Comitê para formulação e implantação do Programa: Crack: é possível vencer  
100,00% concluído.
Em 02/03/2016 O Comitê foi implantado por meio de Decreto 17943/2013 publicado no DOM em 15/04/2013.

Seminário / oficinas de pactuação regional da Rede de Atenção PsicoSocial  
100,00% concluído.
Mantidas as informações de 2013 - Foram realizadas oficinas regionais. Realizado Oficina dos municípios da RRAS 15 junto ao DRS
07, em Abril de 2013. após o que os municípios estão elaborando Plano regional da RAPS Rede de Atenção Psico-social que deverá
ser enviado à Comissão intergestores bipartite no segundo semestre de 2013

VIABILIZAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR OURO VERDE.

Revisão da programação ambulatorial e hospitalar  
100,00% concluído.
No período de junho de 2015 a março de 2016 houve chamamento público para seleção de Organização Social para Gestão do
CHPEO. A Organização Social Vitale Saúde resultou vencedora do certame tendo assinado o Contrato de Gestão 91/16 em 02 de
maio de 2016. Dentro do contrato houve revisão da FPO, conforme capacidade instalada e necessidade do município e inclusão de
indicadores de avaliação de metas físicas e qualitativas para termos de ajuste financeiro. A produção média de 2016 foi de aprox.
100% nas internações clínicas, atendimentos no OS e SAD, 77% em internações cirúrgicas, 64% no SADT e 82% no ambulatório.
São 50 leitos de UTI em funcionamento e mais 5 em obras. Em síntese a execução está em aprox. 86% do programado.

Articulação com o Colegiado Gestor regional, Câmara Técnica Bipartite estadual e Ministério da Saúde para financiamento
de novos leitos hospitalares e de UTI  
100,00% concluído.
Mantida a articulação regional.

APRIMORAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO SUS

Oficina para adequação da estrutura organizacional da SMS Campinas às novas legislações do SUS.  
100,00% concluído.
Em 12/05/2016 - Publicada a Lei Complementar Municipal 147/16 que adequou o Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA), o
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) e Coordenação de alguns Centros de Saúde. A
Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso foi aprovada pela Lei Municipal 66/2014. Ainda não está em trâmite o processo de
criação do Departamento de Auditoria da SMS para adequação à Lei 141/2012. Fonte: DGDO/SMS

Avaliação jurídica da alteração legal.  
100,00% concluído.
Em 16/05/2016 - Publicada a Lei Complementar Municipal 147/16 e a Lei Municipal 66/2014. Ainda não está em trâmite o processo
de criação do Departamento de Auditoria da SMS para adequação à Lei 141/2012. Fonte: DGDO/SMS
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Articulação com SMCGP do Prefeito e Câmara de Vereadores.  
100,00% concluído.
Em 02/03/2016 - mantida a informação de 02/12/2014 - Central Municipal de Regulação aprovada pela Lei -Fonte: DGDO/SMS

Contratação de profissionais.  
100,00% concluído.
Em 02/03/2016 - mantida a informação de 02/12/2014 - aguardando autorização para contratação. Em janeiro de 2016 hoiuve
aampliação de dois médicos reguladores para a CMR. 

Mudar organograma da SMS para atender LC141/2012.  
100,00% concluído.
Em 12/05/2016 - Publicada a Lei Complementar Municipal 147/16 que adequou o Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA), o
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) e Coordenação de alguns Centros de Saúde. A
Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso foi aprovada pela Lei Municipal 66/2014. Ainda não está em trâmite o processo de
criação do Departamento de Auditoria da SMS para adequação à Lei 141/2012. Fonte: DGDO/SMS

IMPLANTAR O CARTÃO SUS METROPOLITANO

Articulação com  a Região Metropolitana de Campinas e com o Colegiado Gestor Regional de Saúde de Campinas  
100,00% concluído.
A adequação do projeto á ser enviada ao Ministério da Saúde foi aprovada, em reunião ordinária de 16.012.2014, do Conselho de
Desenvolvimento dos Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas. Fonte: Representante da SMS/ DGDO

Articulação com a Secretaria de Estado da Saúde e regional para viabilizar fontes de recursos para financiamento  
100,00% concluído.
Fonte: Representante da SMS/ DGDO

Elaboração de projeto para executar o recurso estadual  
100,00% concluído.
Concluída etapa de levantamento de requisitos de infraestrutura e sistemas do Projeto Saúde em Ação (Aguardando definições da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo).
Consolidação dos dados de infraestrutura e sistemas utilizados na Região Metropolitana de Campinas.
Apresentação dos resultados para Câmara Temática em Saúde da Região Metropolitana de Campinas e Unidade de Controle de
Projetos da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo Consolidação do Marco Estratégico do processo de informatização das
unidades.
Estudo para definição dos requisitos mínimos de infraestrutura elétrica e lógica das Unidades de Saúde a serem contempladas no
projeto.
Estudo dos sistemas de informação em uso na Região Metropolitana de Campinas.
Estudo para a inclusão dos sistemas para a Regulação no projeto BID.

Elaboração de projeto para executar o recurso federal  
100,00% concluído.
Foi criado o grupo técnico de Tecnologia de Informação (TI) da Cãmara Temática da RMC para readequar o Projeto que foi finalizado
 em novembro de 2014, que será enviado ao Ministério da Saúde até março de 2015.. Fonte: Representante da SMS/ DGDO
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SECRETARIA DO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

    INDICADOR: Profissionais municipais capacitados em conceitos e técnicas assistivas

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 10 13,20 % Considerado o universo de 4470 servidores municipais que fazem

o primeiro contato direto com a população, a meta a ser
capacitada é de 50% desse total, compreendendo 2235
servidores a serem capacitados até o final de 2016. Até o final de
2013 foram capacitados 295 servidores municipais.

2014 20 17,99 % Considerado o universo de 4470 servidores municipais que fazem
o primeiro contato direto com a população, a meta a ser
capacitada é de 50% desse total, compreendendo 2235
servidores a serem capacitados até o final de 2016. Até o final de
2014 foram capacitados 402 servidores municipais.

2015 35 27,56 % Considerado o universo de 4470 servidores municipais que
fazemo primeiro contato direto com a população, a meta a
sercapacitada é de 50% desse total, compreendendo
2235servidores a serem capacitados até o final de 2016. Até o
final de2015 foram capacitados 616 servidores municipais.

2016 50 40,89 % Considerado o universo de 4470 servidores municipais que fazem
o primeiro contato direto com a população, a meta a ser
capacitada era de 50% desse total, compreendendo 2235
servidores a serem capacitados. Até o final de 2016 foram
capacitados 914 servidores municipais.
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    INDICADOR: Próprios públicos com acessibilidade

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 5 2,36 % Valor restrito às escolas vistoriadas.
2014 10 27,35 % Índice referente aos 346 próprios públicos vistoriados.
2015 20 35,24 % Índice referente aos 346 próprios públicos vistoriados.
2016 30 44,25 % Índice referente aos 346 próprios públicos vistoriados.

OBJETIVOS
Identificar, localizar e quantificar as pessoas com deficiências em Campinas. Estabelecendo referências estatísticas para proposição
e aprimoramento de políticas públicas voltadas para esta área.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
As pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

METAS

CENSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Informar a realização e estimular a participação durante a aplicação do Censo.  
100,00% concluído.
Feitas as divulgações para a participação através de vídeo \"Cidadão Repórter\", divulgado na mídia televisiva aberta e redes sociais
institucionais da Prefeitura e da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Realização da coleta de dados do Censo  
100,00% concluído.
Foram captados os dados existentes das Secretarias Municipal de Educação, Saúde e Assistência Social, além das entidades. Esses
dados foram tratados eliminando as duplicidades para compor a base de dados inicial do censo. Com a implantação do Cartão Bem
Acessível em janeiro de 2016, foi possível potencializar a coleta de dados pois é utilizada a mesma base de dados do Censo,
permitindo assim que as informações fiquem atualizadas. 
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OBJETIVOS
Prover acessibilidade das pessoas com deficiência aos locais e serviços públicos. Propiciando
autonomia para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos próprios públicos municipais.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população de Campinas e especificamente as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

METAS

ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS PÚBLICOS

Levantamento da demanda de adequação à acessibilidade  
100,00% concluído.

1. Envio de oficio, para levantamento dos próprios públicos.  
100,00% concluído.
Enviado a todas as secretarias da PMC (4 Eixos)

2. Recebimento de levantamentos: SMC, SMCAIS, SMCASP, SME, SMEL, SMS.  
100,00% concluído.
Enviadas as listas dos próprios públicos das secretarias do eixo humano.

3. Vistoria dos próprios públicos da SMC  
100,00% concluído.
Foram vistoriados todos os 27 próprios públicos da Secretaria de Cultura.

4. Vistoria dos próprios públicos da SMCASP  
100,00% concluído.
Foram vistoriados todos os 9 próprios públicos da Secretaria Municipal de Cooperação e Apoio a Segurança Pública.

5. Vistoria dos próprios públicos da SMCAIS  
100,00% concluído.
Foram vistoriados todos os 17 próprios públicos da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.

6. Vistoria dos próprios públicos da SME  
100,00% concluído.
Foram vistoriadas todas as 139 EMEIs/CEMEIs e 44 EMEFs da Secretaria Municipal de Educação.

7. Vistoria dos próprios públicos da SME/FUMEC (CEPROCAMP e EJAs)  
100,00% concluído.
Foram vistoriados 44 EJA´s, 2 CEPROCAMP e 1 FUMEC.

8. Vistoria dos próprios públicos da SMEL  
100,00% concluído.
Foram vistoriados todos os 35 próprios públicos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

9. Vistoria dos próprios públicos da SMS  
100,00% concluído.
Foram vistoriados todos os 75 próprios públicos da Secretaria Municipal de Saúde.

Orientar a elaboração dos projetos de acessibilidade nos próprios públicos das respectivas secretarias, baseado nos laudos
técnicos realizados.  
100,00% concluído.
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A orientação foi feita tendo como critérios e parâmetros técnicos a Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, para adequações nos próprios públicos. Foram propostas melhorias em todos os 346
próprios públicos existentes.

Acompanhamento, de maneira transversal, das ações para a realização das contratações e efetivação das obras de
acessibilidades pelas secretarias.  
100,00% concluído.
Acompanhamento para as contratações/efetivações das adequações sugeridas após vistorias. Acompanhamento periódico para as
contratações/efetivações das adequações sugeridas após a realização das vistorias nos próprios públicos. Os acompanhamentos são
realizados através de pontos focais em cada Secretaria envolvida em realizar as adequações necessárias, ficando a cargo dessa
Secretaria apenas o acompanhamento.

Acompanhar a execução dos projetos de acessibilidade  
100,00% concluído.
Acompanhamentos das execuções através de pontos focais nas Secretarias envolvidas de forma transversal e periódica sobre as
realizações dos projetos de acessibilidade sugeridos.
De acordo com os levantamentos iniciais de acessibilidade nos próprios públicos apurados em 2014 partimos de 24,77% de
acessibilidade e a evolução das adequações junto as Secretarias envolvidas elevou o Índice Municipal de Acessibilidade nos Próprios
(IMAP) para 43,05% em 2016.

OBJETIVOS
Capacitar, através de cursos e oficinas, os funcionários da PM de Campinas e Instituições governamentais e não governamentais,
para que possam apropriar-se dos conceitos e das técnicas de tecnologia assistivas. Qualificando o atendimento para as pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida no município e diminuição das barreiras atitudinais.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população de Campinas ,especificamente  pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

METAS

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS MUNICIPAIS EM CONCEITOS E TÉCNICAS ASSISTIVAS

Realizar o levantamento das necessidades de capacitação das secretarias e autarquias da Adminstração municipal,
delineando o perfil de atendimento a serem efetivamente capacitados em virtude da função/cargo. Em adição, também serão
incluídas instituições fora do governo municipal.  
100,00% concluído.
Levantamento do universo de servidores a serem capacitados.
Mudança da abordagem no convite para a participação das capacitações em Tecnologias Assistivas (TA) priorizando os funcionários
da administração direta e autarquias que realizam o atendimento direto a população.

Realizar palestras Informativas no serviço de atendimento de utilidade publica  
100,00% concluído.
Realização de palestras de sensibilização para: funcionários do serviço 156, coordenadores dos Centros de Saúde, funcionários da
Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, bolsistas do Programa Jovem.com e coordenadores do Centro de Convivência.
Realização de palestras informativas periódicas abordando os temas de acessibilidade e inclusão para os serviços que realizam
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atendimento ao público, por exemplo PROCON e Guarda Municipal (GM).

Promover a capacitação dos profissionais das Secretarias e autarquias da administração municipal  
40,89% concluído.
Foram capacitados 914 servidores em conceitos e técnicas assistivas até o final de 2016, sendo que a meta era capacitar 2.235
servidores, que representa 50% do total de servidores municipais que realizam o primeiro atendimento direto à população nas
diversas Secretarias e autarquias. Foi criado ambiente virtual para capacitação em larga escala dos servidores onde foram
certificados 205 servidores por esse ambiente. Procedemos com a abertura de novas turmas para capacitação em ambiente virtual.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Período: 2013 a 2016
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    INDICADOR: Total de acidentes no trânsito/100 mil habitantes

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2010 1639 1.638,72 acidentes de trânsito /

100mil hab
2011 1637 1.636,76 acidentes de trânsito /

100mil hab
2012 1637 1.347,95 acidentes de trânsito /

100mil hab
Não considerados os acidentes sem vítimas registrados na
Delegacia Eletrônica do site da SSP/SP

2013 1547 1.187,80 acidentes de trânsito /
100mil hab

Não cosiderados os acidentes sem vítimas registrados na
Delegacia Eletrônica do site da SSP/SP

2014 1443 961,90 acidentes de trânsito /
100mil hab

Não cosiderados os acidentes sem vítimas registrados na
Delegacia Eletrônica do site da SSP/SP

2015 1340 820,46 acidentes de trânsito /
100mil hab

Não cosiderados os acidentes sem vítimas registrados na
Delegacia Eletrônica do site da SSP/SP

OBJETIVOS
Implementar políticas no intuito de melhorar e ampliar a oferta de treinamento e campanhas de educação para o trânsito.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Professores, alunos, idosos, pessoas com deficiência.
Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e população em geral.

METAS

TREINAMENTO E CAMPANHA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
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Ampliar e realizar programas permanentes com professores, alunos, idosos, pessoas com deficiências e população em
geral, por meio da abordagem educativa e visita a escolas, empresas, instituições, universidades e faculdades do município.
Circulação de livros no Projeto Leitura Melhor Viagem.  
100,00% concluído.
Todas campanhas programadas foram realizadas. Palestras empresas (7), Leitura Melhor Viagem (ampliação - 170.000 livros em
circulação, Curso de formação de professores semi-presencial (40 participantes), Ciclo de palestras Mobilidade Urbana (300
participantes), Jovem.com (33 participantes).

Realizar campanhas educativas e eventos para conscientização de motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e
população em geral por meio de abordagem educativa direta ou indireta à população e parcerias com empresas, instituições
e escolas.  
100,00% concluído.

2013 - 1º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Carnaval, Semana da
Mulher)  
100,00% concluído.

2013 - 2º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Semana do Meio Ambiente, Semana do
Trabalhador)  
100,00% concluído.

2013 - 3º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Intervenção Urbana,
Concurso ArtMob, Concurso SEDUTRAN, Passeio Ciclístico, Semana Municipal do Trânsito,Jornada Internacional na Cidade sem
meu carro, Dia do Agente da Mobilidade Urbana)  
100,00% concluído.
2013 - 3º trimestre: Todas atividades previstas realizadas, finalizando com a SEMUTRAN

2013 - 4º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Dia Mundial em memória das vítimas
de trânsito, Campanha final de ano)  
100,00% concluído.
2013 - 4º trimestre: Todas as atividades previstas foram realizadas.

2014 - 1º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Carnaval, Semana da
Mulher, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Atividade com crianças com deficiência, Projeto Mini-cidade
do Trânsito)  
100,00% concluído.
Transito Amigo: Campanha volta as aulas em 5 escolas atingindo 4000 pessoas. Campanha de Carnaval - 10 mil pessoas. Evento dia
da Mulher - 300 pessoas. Intervenção urbana - 2000 pessoal. Outras atividades educativas - 40 crianças.

2014 - 2º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Semana do Meio Ambiente, Semana do
Trabalhador, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Atividade com crianças com deficiência, Projeto
Mini-cidade do Trânsito)  
100,00% concluído.
Ação educativa no Alphaville Empresarial com motoristas e pedestres envolvendo 200 pessoas abordadas. Evento de Educação no
Trânsito em parceria com a Bridgestone (palestras, mini cidade de trânsito, vivências etc) envolvendo 700 pessoas abordadas.
Atividades de sensibilização com os alunos de ensino médio voltadas a mobilidade urbana sustentavel envolvendo 200 alunos
abordados.

2014 - 3º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Intervenção Urbana,
Concurso ArtMob, Concurso SEDUTRAN, Passeio Ciclístico, Semana Municipal do Trânsito,Jornada Internacional na Cidade sem
meu carro, Dia do Agente da Mobilidade Urbana, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Atividade com
crianças com deficiência, Projeto Mini-cidade do Trânsito)  
100,00% concluído.
Check up de motos e conscientização de motociclistas com entrega de materiais e orientações de segurança pela equipe do SAMU e
educadores - 150 motociclistas abordados. Simulação Álcool e Direção. Combinação Fatal. Exposição de carros e motos envolvidos
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em acidentes de trânsito e simulação de atendimento do SAMU para chamar a atenção de pedestres, motociclistas e motoristas
sobre os índices de acidentes. Entrega de material educativo a pedestres, motoristas e motociclistas - 2000 pessoas abordadas.
Simulação de acidente de trânsito, treinamento prático para resgate de vítima de acidente pela equipe de bombeiros do aeroporto,
em conjunto com ação educativa da Emdec -  500 pessoas abordadas. Mímicos no trânsito e Rap na faixa - Intervenções artistícas e
educativas realizadas nas faixas de pedestres das ruas e avenidas do centro de Campinas e ao redor das escolas, terminais e
corredores de ônibus - 5000 pessoas abordadas.

2014 - 4º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Dia Mundial em memória das vítimas
de trânsito, Campanha final de ano, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Atividade com crianças com
deficiência, Projeto Mini-cidade do Trânsito, Inspeção Veicular)  
100,00% concluído.
Campanha para pedestres em parceria com o Corpo de Bombeiros. Conscientização para pedestres e motoristas nos principais
pontos de acidentalidade (atropelamento) com abordagens e entrega de materiais. Atividades no período de 17/11 a 12/12 com 7.500
pessoas abordadas.

2015 - 1º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Carnaval, Semana da
Mulher, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha)  
100,00% concluído.
Atividades realizadas no 1º trimestre 2015: Campanha Volta às Aulas - Instalação urbana com carros e motos batidos - Álcool e
Direção. Combinação Fatal - nas universidades (FAC John Boyd Dunlop, Puc e Unicamp) e abordagens educativas com entrega de
material nas praças de alimentação e horários de entrada e saída dos alunos - 1.000 pessoas atingidas. Campanha Carnaval -
Instalação de 25 faixas com mensagens educativas sobre segurança no trânsito nos locais onde os blocos de rua se  apresentaram e
no carnaval de rua da cidade. Evento Dia Internacional da Mulher.  Em 08/03/2015 na Lagoa do Taquaral em parceria com a Medicar,
foram realizados aferição de pressão e abordagens por educadores e agentes da Emdec, com dicas de segurança no trânsito - 400
mulheres abordadas. Em 25/03/2015, participação no evento do Centro Cultural Maria Monteiro com apresentação do teatro de
fantoches para os filhos das participantes, com atividades e abordagens por educadores e agentes da Emdec, com dicas de
segurança no trânsito - 200 pessoas participaram. 

2015 - 2º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Semana do Meio Ambiente, Semana do
Trabalhador, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Inspeção Veicular)  
100,00% concluído.
Participação no Programa Interdisciplinar Intergastro e Trauma nos dias 24 e 25/04 com abertura do Maio Amarelo, Instalação
Urbana - Álcool e Direção Combinação Fatal e Stand para apresentação do projeto PARTY, com abordagem educativa de 500
pessoas.Em 02/05 - Participação no simulado de resgate de múltiplas vítimas, realizado em parceria com Unicamp, Secretaria de
Saúde, Samu, Polícia Militar com montagem da infraestrutura do evento com ônibus, carro e motos batidos e panfletagem educativa
de 500 pessoas. Em 15/05 - Instalação  urbana com motos e carros batidos na Praça da Paz Unicamp, com a participação dos alunos
de medicina da liga do trauma e colaboradores do Departamento de Controle de Atendimento da EMDEC, para conscientização de
alunos, professores e funcionários da universidade, quanto as questões da importância da prevenção nos acidentes de trânsito com
abordagem de 500 pessoas. Em 18/05 - Participação no Ato Publico do Dia do enfrentamento ao Abuso contra Crianças e
Adolescentes na Praça Rui Barbosa, com a realização de atividades pedagógicas de educação para o trânsito com público presente
e conscientização sobre a importância da segurança no trânsito que também é uma forma de violência, abordagem de 200 crianças e
adolescentes. Em 20/05 - Intervenção urbana, simulação de resgate de acidente e panfletagem educativa, alusivo ao Movimento
Maio Amarelo, conscientização sobre segurança no trânsito no Condomínio Praça Capital com abordagem de 400 pessoas. Em 21 e
22/05 - Montagem da intervenção urbana Álcool e Direção Combinação Fatal e abordagem educativa em parceria com alunos da
Agencia de Publicidade da Faculdade Metrocamp. Em 23/05 - Intervenção urbana com o tema do Maio Amarelo, com o apoio à
organização e grafitagem do muro que fica em frente à Faculdade Metrocamp, com a participação de 100 alunos dos cursos de
Publicidade e Propaganda. De 26 a 30/05 - Inspeção veicular em parceria com a Bosch Service e Departamento de Inspeção Veicular
da EMDEC para inspeção da emissão de poluentes, no Portão 5 da Lagoa do Taquaral. Atendimento de 250 veículos. Em 27/05 -
Atividade realizada com funcionários da Prefeitura Municipal de Campinas e munícipes no Paço Municipal, alusiva ao Maio Amarelo,
com abordagem educativa de 800 pessoas, com a entrega de materiais, do laço amarelo e exibição de vídeos. Em 27/05 - Atividade
educativa na comunidade da CEMEI Dona Julia S. Silva, com aplicação de jogos pedagógicos e público de 100 crianças e
adolescentes. Em 28 e 29/05 - Visita de 100 alunos do EE Felipe Cantusio para atividade relativa à Semana do Meio Ambiente com
conscientização sobre trânsito e sustentabilidade. Em 08/06 - Visita dos alunos do Colégio Renovatus, retornando depois de um ano
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à sede da Emdec para visitar as árvores que foram plantadas e participar de uma oficina de reciclagem, sustentabilidade e impactos
do trânsito, ministrada pelas educadoras e estagiárias da Gerência da Educação, com a participação de 40 alunos.Em 08 e 10/06 -
Participação na atividade realizada pela Rota das Bandeiras no Ceasa Campinas, com ações de prevenção e segurança para
caminhoneiros. Educadores da Gerência de Educação e Cidadania participaram com abordagem e entrega de material educativo a
200 caminhoneiros. Em 12/06 - Parceria com a empresa Deloitte, promotora da ação Impact Day, movimento mundial com a
participação de profissionais voluntários que promove ações sociais para auxiliar o desenvolvimento das comunidades locais, a
EMDEC realizou durante todo o dia oficinas com jovens, teatros de fantoche e rodas de conversas do projeto A gente aprende,
agente ensina, a fim de conscientizar os educandos sobre segurança no trânsito, com abordagem de 150 crianças e jovens. Em
27/06 - Participação em evento aberto a comunidade, realizado na EE Rosina Frazato dos Santos, com apresentação do teatro de
fantoches e realização de jogos educativos sobre segurança no trânsito e mobilidade urbana com abordagem de 130 crianças. Em
28/06 - Atividade em parceria com ONG Bike Anjos para ensinar a população a andar de bicicleta com segurança e aplicação de
jogos educativos sobre educação para o trânsito, 40 pessoas atendidas.

2015 - 3º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Intervenção Urbana,
Concurso ArtMob, Concurso SEDUTRAN, Passeio Ciclístico, Semana Municipal do Trânsito,Jornada Internacional na Cidade sem
meu carro, Dia do Agente da Mobilidade Urbana, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha)  
100,00% concluído.
Em 18-07 - Evento MOTO & VIDA, para conscientização de motociclistas e atividades educativas para crianças e famílias presentes.
Local: Praça João Amazonas - Campo Grande. 500 participantes. Produção e divulgação da cartilha  eletrônica \"Transporte escolar\"
para alunos, pais e escolas (atividade em atendimento a Lei Municipal Nº 14.864 de 29-08-2014, que instituiu a  Semana do
Transporte Escolar no município  de Campinas). De 31-8 a 5-9 - Praça de Esportes Primavera - Vila Costa e Silva Projeto Na Pista
Certa, em parceria com a Fundação Mapfre. Mini cidade de trânsito e teatro de fantoches para crianças das escolas municipais e
público em geral, com objetivo de estimular as crianças a adotar comportamentos e atitudes responsáveis e cívicas em relação ao
trânsito, tanto do ponto de vista do motorista quanto do passageiro, do pedestre, do ciclista, além de iniciar os participantes no
conhecimento da sinalização viária e ressaltar a importância das regras de convivência e de valores como solidariedade, respeito,
inclusão e gentileza para a segurança e integridade das pessoas. De 17 e 18-09 - Rodada de Consciência no Trânsito das 18h as
22h. Campanha nos bares de Campinas para conscientização dos motoristas sobre a combinação fatal de álcool e direção. Foram
realizadas simulações de testes de alcoolemia para os voluntários e distribuídos materiais educativos sobre prudência na direção, nos
circuito de bares de Barão Geraldo e Cambuí. De 19 e 20-09 - Praça Arautos da Paz. Das 8h as 12h. Campanha de segurança no
trânsito em parceria coma Rota das Bandeiras e CCR Autoban com apresentação de teatro, realização de jogos educativos de
educação no trânsito, serviços de saúde como aferição de pressão e teste de hepatite e abordagens educativas com entrega de
material sobre segurança no trânsito. 20-09 - Passeio ciclístico e caminhada pela paz no trânsito - Com objetivo de promover e
integrar conceitos como sustentabilidade, segurança e uma convivência harmoniosa no trânsito, ciclistas e pedestres participaram
dessa atividade que aconteceu das 8h as 12h na Lagoa do Taquaral e Praça Arautos da Paz. Durante todo o percurso mensagens
sobre a importância do uso da bicicleta com segurança e a promoção pela paz no trânsito foram citadas, incentivando os
participantes nessa atividade que tem tudo a ver com melhoria na qualidade de vida das pessoas. Foram distribuídas 500 camisetas
para os primeiros inscritos e arrecadados alimentos não perecíveis que foram encaminhados para instituições pelo Banco de
Alimentos da PMC. Essa atividade foi alusiva à \"Jornada Internacional Na cidade sem meu carro\", comemorada anualmente no dia
22 de setembro. Dias 22 e 23-09 - Ação educativa com universitários e funcionários da Unicamp, em parceria com a Rota das
Bandeiras e Prefeitura do Campus.  Montagem de intervenções urbanas no Ciclo Básico e na Praça da Paz com panfletagem
educativa realizada por colaboradores da Emdec e da Rota das Bandeiras. Exibição de vídeos e orientações realizadas por consultor
de segurança viária com objetivo de conscientizar alunos e funcionários da universidade sobre a importância de atitudes seguras no
trânsito. Apresentação do teatro de fantoches da EMDEC para alunos das creches e escolas que ficam dentro do Campus. (CAS -
Creche da área da Saúde, Convivência, CECI e pré escola). 24-09 - I Seminário sobre políticas públicas de educação para o trânsito -
Teatro do Sesi Amoreiras - das 8h30 as 12h30 - Foi realizado também o lançamento da Campanha para Pedestres \"Educação no
trânsito é cidadania\", ação de conscientização que visa reduzir a acidentalidade no trânsito, principalmente envolvendo pedestres. A
iniciativa foi divulgada dentro do Seminário e engloba distribuição de material educativo à escolas municipais, estaduais e
particulares, para realização de atividades pedagógicas com alunos da educação infantil ao ensino médio (Caderno pedagógico).
Colocação de cartazes em escolas, frota de ônibus coletivos e centros de saúde. Mensagens em busdoors de 50 ônibus, 15 faixas
educativas posicionadas em 12 pontos estratégicos da cidade. 23, 24 e 25-09 - Inspeção veicular e ambiental - Sede da Emdec a fim
de incentivar a manutenção preventiva e a segurança veicular, a Emdec em parceria com a Bosch Service, ofereceu aos seus
funcionários e de órgãos que atuam na Cimcamp inspeção veicular onde foram inspecionados diversos itens do veículo, inclusive
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medição de poluentes. 25-09 - Fitel - Estrada dos Amarais Ação voltada para alunos dos cursos técnicos das Fitel, com aplicação de
um quiz sobre escolhas seguras no trânsito e atividade teórico prática  sobre Primeiros Socorros e RCR, realizada pelos Bombeiros.
No prédio da Fitel foi montada a Instalação urbana \"Álcool x direção. Combinação fatal\" a fim de chamar atenção dos alunos sobre
os perigos de beber e dirigir. São veículos batidos, banners e capôs com história de vítimas de trânsito e campanhas educativas de
segurança no trânsito. 29-09 - das 8h as 17h -  Oficina para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município Com objetivo
de discutir temas referentes à elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana, de modo à orientar agentes e gestores para o
planejamento compatível com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a oficina foi realizada na faculdade Metrocamp, contou em
sua abertura com a presença de Martha Martorelli, representando o Ministério das Cidades; 30-09 - Atividade com motociclistas
Panfletagem educativa para conscientização e orientação de motociclistas quanto à segurança no trânsito.Foram abordados
motociclistas nos bolsões de estacionamento da área central da cidade e também nos estacionamentos do Shopping Dom Pedro.

2015 - 4º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Dia Mundial em memória das vítimas
de trânsito, Campanha final de ano, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Inspeção Veicular)  
100,00% concluído.
Campanha para pedestres nos meses de outubro, novembro e dezembro. Abordagens educativas com entrega de folders e
orientações sobre atitudes seguras nas travessias, em parceria com Corpo de Bombeiros.  Com abordagem de aproximadamente
1800 pessoas, foram realizadas 18 ações educativas nos cruzamentos do município com os maiores volumes  veiculares e ou
concentração de pedestres.

2016 - 1º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Carnaval, Semana da
Mulher, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha)  
100,00% concluído.
Campanha Volta às Aulas - Instalação de 30 faixas  nas proximidades de escolas publicas e particulares do município, com
abordagens educativas realizadas por agentes e educadores e entrega de materiais aos pais e alunos nas  EE Carlos Gomes, Aníbal
de Freitas e Dom Barreto - 1500 pessoas. Instalação  urbana com carros e motos batidos - Álcool e Direção. Combinação Fatal
(Universidade Mackenzie) com abordagens educativas e entrega de material nas praças de alimentação nos horários de entrada e
saída dos alunos - 800 pessoas atingidas. Abordagens educativas realizadas por agentes e educadores e entrega de materiais aos
pais, alunos e demais munícipes - Colégio Integral do Parque Prado e Praça de Alimentação do Prado Boulevard - 150 pessoas.

2016 - 2º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Semana do Meio Ambiente, Semana do
Trabalhador, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha, Inspeção Veicular)  
100,00% concluído.
Campanha Maio Amarelo - Instalação de 50 faixas alusivas ao Maio Amarelo em pontos de grande circulação de veículos e pessoas,
terminais do transporte público e prédios administrativos da EMDEC. Distribuição de Cartazes em 1000 ônibus da frota do transporte
público. Divulgação no site da EMDEC, PMC, e dos parceiros (universidades, shoppings e times da cidade - AAPP, Guarani e Brasil
Kirin), redes sociais da Gerência de Educação e Cidadania (Facebook e WhatsApp). 27 e 28/04, 11 e 13/05 - Realização de Mesa
redonda “Mobilidade mais humana, conhecer para transformar”. Debates com público universitário sobre tema Mobilidade Urbana e
segurança no trânsito - 400 pessoas. 02/05/2016 Divulgação do Movimento Maio Amarelo para funcionários da EMDEC com entrega
dos adesivos nos departamentos, publicação na intranet, comunicação interna e mural - 800 pessoas. 03/05/2016 Lançamento oficial
do Maio Amarelo com evento no Salão Vermelho. Cerimônia de abertura com a participação do secretário de Transportes e
presidente da EMDEC, Carlos José Barreiro; presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), José Aurélio
Ramalho; vereadores Vinicius Gratti e Elias Azevedo; pelo diretor de Jornalismo da Rádio CBN Campinas, Marco Massiarelli; e
representando a secretaria de Saúde, Edson Martins de Oliveira. Palestra Direção Segura realizada piloto de testes e apresentador
da CBN Motors e Auto Esporte, César Urnhani - 150 pessoas. 03/05/2016 - Distribuição dos adesivos com os laços, projeção de
vídeos educativos para munícipes e servidores no Paço da PMC, abordagens educativas nas faixas pedestres do entorno da
Prefeitura (educadores, agentes e bombeiros) - 500 pessoas. 05/05/2016 - Palestra Maio Amarelo para alunos dos cursos de
Pedagogia, Letras e Publicidade e Propaganda da UNIP Swift - 163 pessoas. 09/05/2016 - Montagem da instalação urbana “Álcool e
direção: combinação fatal” ao lado do Restaurante Universitário da Unicamp. Carros e motos batidos compõem um cenário de
acidente de trânsito onde são realizadas abordagens educativas e entrega de material do Maio Amarelo. Parceria com a Liga do
Trauma do HC. 200 pessoas. 12/05/2016 - Distribuição dos adesivos com os laços amarelos no Jogo Ponte x Genus. Jogadores do
time entraram com a faixa do Movimento Maio Amarelo e imagem foi projetada no Placar - 2000 adesivos distribuídos. 14/05/2015 -
Evento do Maio Amarelo no Shopping Unimart com apresentação do teatro de fantoches, intervenção com cadeiras de rodas e
abordagens nas vagas exclusivas, moto check up, inspeção veicular, orientação de pedestres nas faixas da John Boyd Dunlop e
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entorno do shopping. Mímicos do trânsito entregaram material do Maio Amarelo e realizaram esquetes por todo o shopping. Parceira
com DPaschoal, Honda e Corpo de Bombeiros - 2000 pessoas abordadas. 16/05/2015 - Evento do Aeroporto de Viracopos.
Intervenção com cadeiras de rodas e abordagens nas vagas exclusivas, orientação de pedestres nas, montagem da instalação
urbana com carros e motos batidos e simulação de resgate de acidente de trânsito.Mímicos do trânsito entregaram material do Maio
Amarelo nos saguões, estacionamento do terminal novo - 1000 pessoas abordadas.  21/05/2016 - Distribuição dos adesivos com os
laços amarelos no Jogo Ponte x Palmeiras. Jogadores do time entraram com a faixa do Movimento Maio Amarelo e imagem foi
projetado no Placar – 3000 pessoas abordadas. 22/05/2016 - Evento do Maio Amarelo no Shopping Dom Pedro com apresentação
do teatro de fantoches, intervenção com cadeiras de rodas e abordagens nas vagas exclusivas, moto checkup, inspeção veicular,
orientação de pedestres nas faixas internas do Shopping.  Mímicos do trânsito entregaram material do Maio Amarelo e realizaram
esquetes por todo o shopping. Ação junto aos bares do Shopping com abordagens educativas referentes ao  álcool/direção – 5000
pessoas abordadas. Em 10/06 apresentação do balanço das ações desenvolvidas no Maio Amarelo realizada no Salão Vermelho –
150 pessoas.

2016 - 3º trimestre (Trânsito Amigo, Ciclo conversas Mobilidade Urbana, Programa de visitas, Volta as aulas, Intervenção Urbana,
Concurso ArtMob, Concurso SEDUTRAN, Passeio Ciclístico, Semana Municipal do Trânsito,Jornada Internacional na Cidade sem
meu carro, Dia do Agente da Mobilidade Urbana, Projeto de Conscientização de gestante sobre uso de cadeirinha)  
100,00% concluído.
 SEMANA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – Em 12 e 13/09 nas Universidade Mackenzie e Universidade São Francisco,  realização da
palestra “Eu sou +1 por um trânsito seguro”, ministrada pelo especialista em segurança viária e piloto de testes César Urnhani.,
envolvendo 320 universitários. Em 17 e 25/09, nos Shopings Unimart e Iguatemi, Projeto Educação de Trânsito é Cidadania,  com
realização das seguintes atividades: Mini circuito itinerante, oficinas pedagógicas de educação de trânsito para crianças e
apresentação do teatro de fantoches, com a participação de 400 crianças; Campanha educativa nas faixas de pedestres, com a
abordagem de 900 pessoas;  Campanha de orientação sobre os riscos de álcool e direção nos bares e restaurantes. Entrega de
material educativo e teste do bafômetro, com a abordagem de 500 pessoas; Panfletagem educativa sobre o respeito às vagas
exclusivas para idosos e pessoas com deficiência em 2000 carros.  Em 19 e 20/09 na sede da Emdec  - Inspeção veicular para
funcionários da EMDEC, em parceria com a Bosch Service com a realização de vistoria e indicação de manutenção preventiva  em
70 carros. Em 21 e 22/09 no Ceasa Campinas, Projeto “Parada Legal”, em parceria com a Rota das Bandeiras com objetivo de
reduzir o número de acidentes nas rodovias através de serviços gratuitos de segurança veicular, educação, saúde e bem estar,
direcionados aos motoristas de caminhão, abordados 462 caminhoneiros. Em 23/09  na Sala de Treinamento da Emdec  Palestra
“Harmonia no Trânsito” ministrada pelo Centro de Treinamento da Honda, para motociclistas., com a participação de 100 agentes da
mobilidade urbana e outros profissionais da empresa.

OBJETIVOS
Implementar ações com intuito de aprimorar visibilidade, acessibilidade, fluidez e segurança viária.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e população em geral

METAS

VISIBILIDADE E ORIENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE VIÁRIA

Implantação de 200 novas placas de orientação em parceria novos Polos Geradores de Tráfego.  
100,00% concluído.

Elaborar projeto  
100,00% concluído.
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Apresentar projeto  
100,00% concluído.

Implementar projeto  
100,00% concluído.
Meta atingida. Em 2016 implantadas 54 placas totalizando 267 placas instaladas. Há tratativas e projetos em desenvolvimento
visando implantação ainda em 2016

Elaboração de regras para Plano de Orientação de Tráfego Comercial, para implantação de sinalização em parceria com a
iniciativa privada  
37,50% concluído.

Levantamento de dados  
40,00% concluído.
Finalizado o levantamento preliminar de situações que irão exigir regulamentação. 

Apresentação do Projeto - Proposta de regramento  
35,00% concluído.
Em razão da necessidade de estudos sobre tipos e relevância/porte de estabelecimentos passiveis de regulamentação, bem como
dos custos envolvidos,  foram priorizadas outras sinalizações antes dessa, tais como a dos corredores exclusivos de ônibus.

Implantar 2000 novas placas de orientação  
27,95% concluído.

2013 - implantação de 200 placas  
28,00% concluído.
Implantadas 56 placas de orientação no ano de 2013.

2014 - implantação (500 placas)  
39,70% concluído.
Em função de restrições orçamentárias, será possível implantar um total de 320 placas em 4 anos. O acumulado 2013 + 2014
contempla um total de 127 placas instaladas. A previsão de 2015 é de instalação de 93 placas e para 2016 as 100 remanescentes. 

2015 - implantação (800 placas)  
14,50% concluído.
Até 31/12/2015 implantadas 116 placas de orientação no ano. Considerando a reprogramação proposta no inicio de 2015, em função
de restrições orçamentarias, o percentual de execução esta em 76,7%

2016 - implantação (500 placas)  
29,60% concluído.
Devido a restrições orçamentárias, não foi possível a execução integral dessa atividade. No entanto a atividade foi replanejada para
um total de  320 placas, sendo totalmente atingida. Essa atividade terá continuidade nos próximos anos a razão de 80 placas/ano.

Realizar projetos de manutenção e implantação de placas de regulamentação, advertência e sinalização horizontal  
95,67% concluído.

2013 - projetos implantados (horizontal: 100000 m2, vertical: 5000 placas)  
88,00% concluído.
Fechamento 2013: horizontal: 87.000 m2 e vertical: 4419

2014 - projetos implantados (horizontal: 100000m2, vertical: 5000 placas)  
100,00% concluído.
Em 2014 realizada a implantação de 105.048 m2 de SH e 6.241 placas de SV.  

2015 - projetos implantados (horizontal: 100000m2, vertical: 5000 placas)  
94,69% concluído.
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Até 31/12/2015 realizado Sinalização Horizontal: 89394  m2 / Sinalização Vertical: 6027 placas

2016 - projetos implantados (horizontal: 100000m, vertical: 5000 placas)  
100,00% concluído.
Meta do quadriênio atingida nos anos de 2015 e 2016, uma vez que a média aritmética de sinalização horizontal e vertical superou os
100%. No entanto fomos orientados a  não indicar índices superiores a 100%.

OBJETIVOS
Manutenção e implantação de novas ciclovias e ciclofaixas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
A população em geral

METAS

IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Reavaliar o plano cicloviário existente (ciclovias e ciclofaixas), adequando-se ao sistema de transporte público.  
100,00% concluído.
Plano Cicloviário foi revisado, consolidado e apresentado em diversos fóruns.

Implantar ciclovia em Barão Geraldo.  
64,00% concluído.

projeto de implantação  
100,00% concluído.
Em 30/06/2015 projeto básico concluído.

implantação  
28,00% concluído.
Transferência de recursos da AGENCAMP não foi viabilizada. Revendo a fonte de recurso para viabilizar a execução da obra.Mantida
a previsão de execuação para 2016

Implantar ciclovia piloto na Av. José de Souza Campos (Norte Sul).  
100,00% concluído.

Elaboração do Pré-projeto  
100,00% concluído.
Pré projeto elaborado.

Encaminhamento lei para exploração comercial no Mobiliário Urbano.  
100,00% concluído.
Encaminhada minuta de lei para exploração comercial do MU.

Edital de licitação  
100,00% concluído.
Em função de alteração da concepção de exploração comercial e do redirecionamento do projeto para sua execução através da
utilização de recursos de TAC, não será necessária a realização de licitação.
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Contratação  
100,00% concluído.
Contratação e obras concluídas.

Implantação  
100,00% concluído.
Obras concluídas. Ciclovia inaugurada em 04/10/2015.

Implantar 100 km ciclovia.  
32,50% concluído.

Projeto de 8 km de ciclovias e implantação de 80 Km de ciclovias.  
15,00% concluído.
Programa comprometido em função de restrições orçamentárias para financiamento das obras com recursos próprios, bem como na
dificuldade de obtenção de recursos de fontes externas (PROAMB/CIDE/AGEMCAMP)

Projeto de 92 km e implantação de 20 km.  
50,00% concluído.
Licitação concluida em 10/02/2017, com prazo de execução de 120 dias.

OBJETIVOS
Melhorar os serviços prestados ao cidadão referentes a  Transporte Coletivo Público e de Interesse Público (Escolar e Fretamento).

POPULAÇÃO BENEFICIADA
A população em geral

METAS

MELHORIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Desenvolver e implantar projeto para a criação da Rede de Transporte Executiva  
82,50% concluído.

Apresentação do projeto  
100,00% concluído.
Foram identificados os pontos de interesse e realizado o dimensionamento das linhas potenciais, bem como a comunicação visual do
novo serviço.

Aprovação do Projeto  
100,00% concluído.
Projeto aprovado e iniciadas tratativas para implantação.

Viabilização do projeto  
30,00% concluído.
implantação suspensa,  em função do  novo processo de concessão de sistema de  transportes em  andamento.  

Revisão do projeto e nova aprovação.  
100,00% concluído.
Em setembro de 2015 concluída a aprovação do novo projeto.
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Avaliar aplicativos de dispositivos móveis de informações referente a horários e itinerários  
100,00% concluído.

Edital de chamamento público de homologação de soluções  
100,00% concluído.
Edital publicado.

Oficializar Planilha de Homologação (testes as serem executados e equipe)  
100,00% concluído.
Constituída equipe técnica de avaliação e elaborada e divulgada a planilha com critérios de avaliação. 

Aplicação dos testes com as empresas  
100,00% concluído.
Todos os testes foram realizados - 3 empresas participaram da homologação.

Relatório de homologação de soluções  
100,00% concluído.
Em agosto/2015 efetuada a implantação dos aplicativos CittaMobi e CittaMobi para pessoas com Deficiência Visual  sendo
disponibilizados aos usuários em caráter de avaliação. 

Aumentar o tempo de integração para 2 horas  
100,00% concluído.
Atividade concluída no 1º semestre de 2013 - Plano 100 dias

Implantar o desconto de 50% da tarifa aos domingos (Passe Lazer)  
100,00% concluído.
Atividade concluída no 1º semestre de 2013 - Plano 100 dias

CORREDORES DE ÔNIBUS

Realizar estudos, projetos básicos e executivos para a implantação de dois corredores de ônibus nos eixos estruturais
Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral conforme padrão BRT.  
100,00% concluído.

Publicação do Edital  
100,00% concluído.
Edital publicado.

Pregão  
100,00% concluído.
Realizada e concluída a licitação.

Homologação / assinatura contrato  
100,00% concluído.
Contrato homologado e assinado.

Entrega Projeto Básico  
100,00% concluído.
Em 10/09/2015 Projeto Concluído.

Implantação de dois corredores de ônibus nos eixos estruturais Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral conforme padrão
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BRT.  
20,00% concluído.

elaboração dos projetos executivos  
0,00% concluído.
Projeto executivo e obras contratados. A não execuçãono prazo é decorrente de atrasos na conclusão do projeto básico e na licitação
dos projetos executivos e obras, bem como de dificuldades  na liberação de recursos pelo Ministério das Cidades.

licitação das obras  
100,00% concluído.
Realizada a assinatura dos contratos.Aguardando a emissão das ordens de serviços.

implantação Corredor Campo Grande  
0,00% concluído.

implantação Corredor Ouro Verde  
0,00% concluído.

implantação Corredor Perimetral  
0,00% concluído.

Modernizar e ampliar os corredores de ônibus Urbano na cidade de Campinas, nos moldes do sistema BRT (Bus Rapid
Transit).  
51,00% concluído.

elaborar estudos  
100,00% concluído.
Em função da disponibilidade orçamentaria a meta ficará restrita ao Corredor Sudeste. Revisado os estudos de adequação do
Corredor Sudeste Abolição de forma adequar a realidade orçamentaria.  

apresentar proposta  
100,00% concluído.
Reprogramação do projeto acatada pela CEF e SPA (Síntese do Projeto Aprovado) liberada em 12/11/2015.

implantar proposta  
0,00% concluído.

Licitação e contratação  
4,00% concluído.
Atraso decorrente da necessidade de revisão do projeto e atualização de custos. Licitação pendente, aguardando liberação de
convênio com a PMC.

Elaborar estudos que preveem ampliação do sistema de transporte conforme padrão BRT, considerando-se futuras
ampliações do sistema para os corredores Barão Geraldo passando pelos Amarais e Santos Dumont,  bem como
reestruturação de toda rede de abrangência dos demais corredores e área central.  
32,50% concluído.

Elaboração dos estudos  
65,00% concluído.
Estudos contratados. Trabalhos suspensos em função da não emissão de AIO pelo Ministério  das Cidades. Após liberação o prazo
de conclusão será de 120 dias. (estimado em 30/06/17) 

Apresentação dos estudos  
0,00% concluído.
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OBJETIVOS
Promover a melhoria da mobilidade urbana e preservação da integridade física dos munícipes.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e população em geral

METAS

MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

Promover estudos de viabilidade na aplicação de tecnologias operacionais  (Plano de Modernização Semafórica; Zona Azul
Eletrônica; Talão Eletrônico e PMV´s - Paineis de Mensagens Variaveis)  
69,05% concluído.

Modernização Semafórica - contratação  
100,00% concluído.
Executada a contratação da sinalização semaforico em conjunto com demais necessidade de SH/SV.

Modernização Semafórica - estudos, contato fornecedores, testes  
100,00% concluído.
Definidas como prioridades a execução dos projetos: troca de grupos focais convencionais por modulos a LED; atualização dos
controladores semaforicos e instalação de nobreaks em conjuntos semaforicos

Modernização Semafórica - implantação  
100,00% concluído.
Implantado em 2016 - 1 no break.

Modernização Semafórica - licitação  
100,00% concluído.
Executada a licitação sinalização semafórica em conjunto com demais necessidade de SH/SV.

Modernização Semafórica - termo de referência  
100,00% concluído.
Elaborada a Especificação Tecnica para integrar programa de EE de troca de grupos focais em conjunto com a CPFL e elaboradas
as especificações tecnicas para contratação de atualização de controladores semaforicos e nobreaks. 

Paineis de Mensagens Variáveis PMV - contratação  
75,00% concluído.
Licitação suspensa por restrição financeira da Emdec.

Paineis de Mensagens Variáveis PMV - estudos, contato fornecedores, testes  
100,00% concluído.
Concluidos os estudos e avaliações quantos as necessidades e a utilização de PMV moveis e fixos. 

Paineis de Mensagens Variáveis PMV - implantação  
0,00% concluído.

Paineis de Mensagens Variáveis PMV - licitação  
99,00% concluído.
Primeiro colocado da licitação declinou do certame. Chamado segundo colocado. Contratação em processo de final de adjudicação. 

Paineis de Mensagens Variáveis PMV - termo de referência  
100,00% concluído.
Elaboradas as especificações técnicos dos Paineis Movel e Fixo. 
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Painéis de Mensagens Variáveis PMV - Analise de Viabilidade e Identificação de Fonte de Recursos.  
100,00% concluído.
Em 30/06/15 concluída analise de viabilidade e identificação de dotação orçamentaria própria para contratação.

Talão Eletrônico - contratação  
0,00% concluído.

Talão Eletrônico - estudos, contato fornecedores, testes  
100,00% concluído.
Talão Eletrônico - estudos, contato fornecedores, testes: Base pronta para elaboração de Termo de Referência

Talão Eletrônico - implantação  
0,00% concluído.

Talão Eletrônico - licitação  
10,00% concluído.
Liberado recursos para licitação. Revisão do Termo de Referência para continuidade.

Talão Eletrônico - termo de referência  
100,00% concluído.
Efetuada pesquisa de preço inicial que apresentou custos elevados. O escopo do TR esta revisto para inicio da licitação ainda em 1S
/ 16.

Zona Azul Eletrônica - Termo de Referência e Minuta de Lei para Concessão dos Serviços  
100,00% concluído.
Efetuada a Audiência Publica da Concessão em 01/04/16.

Zona Azul Eletrônica - contratação  
0,00% concluído.

Zona Azul Eletrônica - estudos, contato fornecedores, testes  
100,00% concluído.
Zona Azul Eletrônica - estudos, contato fornecedores, testes: Termo de Referência em elaboração

Zona Azul Eletrônica - implantação  
0,00% concluído.

Zona Azul Eletrônica - licitação  
35,00% concluído.
Não execução integral em função de postergação da licitação da Zona Azul eletrônica para 2017 e restrições orçamentárias da
Emdec.

Zona Azul Eletrônica - termo de referência  
100,00% concluído.
Em função do cancelamento da licitação em 2015 o TR deverá ser revisto após a aprovação de nova lei de autorização da concessão
pela Cãmara Municipal.

Promover medidas otimizadoras de implantação / manutenção dos projetos de sinalização e de novos cruzamentos
semaforizados  
100,00% concluído.

Implantar 12 novos semáforos  
100,00% concluído.
Implantado em 2016 até o momento 9 semáforos de regulamentação e 1 de advertência.

Implantar 12 novos semáforos  
100,00% concluído.
Em 2014 foram implantados 12 semáforos. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E COHAB

    INDICADOR: Número de Unidades Habitacionais entregues à população

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 2500 1.652 unidades habitacionais
2014 5000 4.938 unidades habitacionais Inclusão no Programa de produção de unidades habitacionais, a

produção: 1) Das atividades do FUNDAP, no segmento a) dos
financiamentos  para construção e reconstrução de moradias da
população de baixa renda das áreas em processo  de
regularização fundiária. b) investimentos na produção de lotes
urbanizados em terrenos próprios.  2) Investimentos da COHAB
para construção de unidades, sejam em áreas próprias ou pelas
cooperativas por ela constituídas ou então assistidas e
administradas.

2015 7500 5.153 unidades habitacionais Construídas 15 moradias novas, através de financiamentos
concedidos aos beneficiários do FUNDAP - Fundo de Apoio à
População de Sub-habitação Urbana

2016 10000 6.169 unidades habitacionais Apontamento da data-base de 31/dez/2016: 34 financiamentos
concedidos pelo FUNDAP para construção de moradias. 

OBJETIVOS
Regularização fundiária e eliminação das áreas de riscos.
Garantir moradia digna à População.
Construção de Unidades Habitacionais, em parceria com os Governos Federal (Minha Casa, Minha Vida) e Estadual (Casa Paulista).

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Áreas Riscos - UTB
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METAS

CONSTRUÇÃO DE 10 MIL UNIDADES HABITACIONAIS, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL
(MINHA CASA, MINHA VIDA) E ESTADUAL (CASA PAULISTA)

CONSTRUÇÃO DE 10 MIL UNIDADES HABITACIONAIS, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL
(MINHA CASA, MINHA VIDA) E ESTADUAL (CASA PAULISTA)  
61,69% concluído.
Apontamento no período entre 21/09/2016 e 30/12/2016: 37 financiamentos (material + mão-de-obra) concedidos para construção de
novas unidades.

JARDIM BASSOLI

Construção  
100,00% concluído.
Concluído

Conclusão da entrega das unidades. Em parceria da SEHAB e COHAB  
100,00% concluído.
Concluído

Interlocuções com as políticas sociais (PTTS). Em parceria da SEHAB com COHAB, SMTR, SMS, SMCAIS  
100,00% concluído.
1) Concluído o objeto do Contrato 194/12, formalizado através do Prot. 2012/10/23277, para execução do PTS - Projeto de Trabalho
Social relacionado aos 2.380 beneficiários do empreendimento RESIDENCIAL BAIRRO NOVO/JARDIM BASSOLI - PMCMV. 2) Sob
sede de nova intervenção requisitada pela CAIXA, encontra-se em análise o Projeto Social/Projeto Básico/Termo de Referência
elaborado pela Secretaria de Habitação objetivando execução do Plano de Gestão Condominial e Patrimonial junto aos beneficiários
do empreendimento que já se transferiram para as unidades do empreendimento desde o final de 2012, com a justificativa de que as
famílias necessitam ser orientadas por um Plano de Gestão Condominial e Patrimonial mais efetivo, que se constitui de um conjunto
de ações informativas e educativas, visando a promoção do exercício da participação cidadã, a organização comunitária, a correta
ocupação e manutenção dos imóveis e dos espaços comuns e que vem a favorecer a melhoria na qualidade de vida das famílias, a
sustentabilidade do empreendimento e o sentimento de pertencimento em cada família, da sua moradia, do seu prédio, do seu
condomínio e do seu bairro. 3) Com a aprovação da CAIXA, o Projeto Social/Projeto Básico instruirá a formalização de convênio de
repasse de recursos ao Município para o desenvolvimento do Plano de Gestão Condominial, sob responsabilidade da Secretaria de
Habitação que deverá terceirizar a execução mediante escolha de empresa por licitação. 4) O repasse de recursos para custear as
despesas da contratação provém do convênio anterior encerrado, que apresenta valores remanescentes não utilizados. 5) O
empreendimento foi indicado, conjuntamente, com os empreendimentos Residencial Sirius e Residencial Vila de Abaeté, para
implantação do projeto denominado Escola de Transformação para Comunidades Empreendedoras no âmbito do Desenvolvimento
Integrado e Sustentável em Territorios do Programa Minha Casa Minha Vida (DIST) com recursos do Fundo Socio Ambiental da
Caixa Econômica Federal, sob responsabilidade operacional do Instituto Elos em parceria com a Demacamp, em Campinas, na
busca de qualidade de vida das famílias mobilizadas, com aplicação de tecnologia social inovadora na mobilização comunitária e
desenvolvimento territorial, em parceria com o governo, empresas e instituições.

Viabilização das EPC`s (Equipamentos Públicos Comunitários)  
6,00% concluído.
1) Mantido o apontamento anterior, encontrando-se os projetos em análise e adequação na Secretaria de Infraestrutura. 2) Avalia-se
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a proposição de executar o Centro de Saúde através d Programa Estadual RENOVASUS.

RES. SIRIUS

Remoção das Áreas Comerciais (invasão)  
20,00% concluído.
Apontamento anterior de 30/09/2016 mantido. As ações de remoção das atividades comerciais irregulares devem ser objetos de
capacitação/requalificação de pessoas, conduzidas pelas áreas responsáveis do Município.

Conclusão da Construção das 2620 UH. Em parceria com a CAIXA.  
100,00% concluído.
Concluído

Conclusão da entrega das unidades. Em parceria com a COHAB e CAIXA.  
100,00% concluído.
Concluído

Interlocuções com as políticas sociais. SEHAB em parceria com a COHAB.  
85,00% concluído.
1) Convênio anterior encerrado pela inexecução do objeto na vigência do convênio e formalizado novo convênio de repasse de
recursos para execução do trabalho social remanescente conforme Termo de Convênio nº 170/16 através do Protocolo
2016/10/13631, com repasse de recursos federais  remanescentes do convênio anterior. 2) Encaminhado através do Protocolo
2016/10/25555 a formalização da contratação direta da COHAB para a prestação de serviços de execução do trabalho social
remanescente, em fase final de formalização. 3) O empreendimento foi indicado, conjuntamente, com os empreendimentos Bairro
Campinas/Jardim Bassoli e Residencial Vila de Abaeté, para implantação do projeto denominado Escola de Transformação para
Comunidades Empreendedoras no âmbito do Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Territorios do Programa Minha Casa
Minha Vida (DISTT) com recursos do Fundo Socio Ambiental da Caixa Econômica Federal, sob responsabilidade operacional do
Instituto Elos em parceria com a Demacamp, em Campinas, na busca de qualidade de vida das famílias mobilizadas, com aplicação
de tecnologia social inovadora na mobilização comunitária e desenvolvimento territorial, em parceria com o governo, empresas e
instituições.

VILA ABAETÉ

Conclusão das construções. Em parceria com a CAIXA e construtora  
100,00% concluído.
Concluído

Conclusão de entrega das unidades  
100,00% concluído.
Concluído

Interlocuções com as políticas sociais - PTTS, em parceria com a COHAB  
76,00% concluído.
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1) O apontamento corresponde ao percentual de Atividades do trabalho social executadas até a data. Esse percentual está
desvinculado do desembolso financeiro do valor contratado para pagamentos feitos às medições executadas que, por sua vez,
apresenta o percentual realizado acumulado de 51,88%. 2) Em fase final de formalização da contratação da COHAB, conduzida no
Protocolo 2016/10/27763, para execução das atividades remanescentes do Projeto de Trabalho Social junto aos beneficiários do
empreendimento Residencial Vila Abaeté. 3) O empreendimento foi indicado, conjuntamente, com os empreendimentos Bairro
Campinas/Jardim Bassoli e Residencial Sirius, para implantação do projeto denominado Escola de Transformação para Comunidades
Empreendedoras no âmbito do Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Territorios do Programa Minha Casa Minha Vida
(DISTT)  com recursos do Fundo Socio Ambiental da Caixa Econômica Federal, sob responsabilidade operacional do Instituto Elos
em parceria com a Demacamp, em Campinas, na busca de qualidade de vida das famílias mobilizadas, com aplicação de tecnologia
social inovadora na mobilização comunitária e desenvolvimento territorial, em parceria com o governo, empresas e instituições.

TAKANOS (I, II E III)

Envio da demanda à CEF. Em parceria com a CAIXA e COHAB.  
100,00% concluído.
Concluído

Conclusão das construções, em parceria com a COHAB.  
100,00% concluído.
Concluído

Conclusão de entrega das unidades. Em parceria com a COHAB e CAIXA.  
100,00% concluído.
Concluído

Interlocuções com as políticas sociais. Em parceria com a COHAB e CAIXA.  
23,60% concluído.
Apontamento atualizado para a data-base de 30/dez/2016. 1) O percentual registrado refere-se às medições das atividades
executadas até a data-base. 2) As atividades do trabalho social encontram-se em execução, conforme Contratação nº 276/15 tratada
no Protocolo 14/10/65703) objeto de prorrogação de prazo contratual conforme Termo de Aditamento nº 157/16.

DESENVOLVER UM PLANO HABITACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES GERADAS PELA AMPLIAÇÃO DO
AEROPORTO DE VIRACOPOS.

IMPLANTAÇÃO PARQUE LINEAR NA REGIÃO DO ANHUMAS, CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 503
LOTES
OGU-PAC1 - 0218.820-29 - PAC ANHUMAS - REGIÃO DO ANHUMAS (RUA MOSCOU, N.R.GÊNESIS, N.R.GUARAÇAÍ,
ARAUTOS DA PAZ).

Obras de macro e micro drenagem  
100,00% concluído.
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Concluído

Redes de água e esgoto e coletor-tronco de esgoto  
100,00% concluído.
Concluído

Iluminação pública  
100,00% concluído.
Concluído

Pavimentação  
100,00% concluído.
Concluído

Equipamentos públicos  
100,00% concluído.
Concluído

Ciclovia  
100,00% concluído.
Concluído

Sistema de monitoramento de segurança  
100,00% concluído.
Concluído

Recuperação ambiental  
100,00% concluído.
Concluído

Regularização fundiária  
90,00% concluído.
Mantido o percentual apontando em 13/09/2016. A Meta de regularização fundiária do QCI - Quadro de Composição de
Investimentos homologado para o Plano de Trabalho do PAC ANHUMAS prevê a regularização no âmbito dos Núcleos Residenciais
Gênesis e Guaraçaí e o registro de 02 (dois) empreendimentos Vila Parque Anhumas I e Vila Parque Anhumas II: 
1) NR Gênesis: parcelamento aprovado e registrado com emissão das matrículas individualizadas dos 357 lotes.  Quanto ao registro
dos Termos de Concessão Especial, foram registrados 295 termos que correspondem a 83% do total. Restam 62 pendências que
correspondem a 17%, em razão da documentação incompleta dos beneficiários.
2) NR Guaraçaí aprovado e em processo de registro. (Processo de Demarcação Urbanística em curso). Das 30 UH’s construídas
resta concluir processo de registro do NR para averbar as construções e os 30 Termos em matrículas individualizadas dos
beneficiários. Foram entregues 19 termos que representam 63% do total. Restam 11 termos que correspondem a 37%, em razão da
documentação incompleta dos beneficiários.
3) Vila Parque Anhumas I (condomínios) aprovada e em processo de registro. Das 80 UH’s construídas resta concluir processo de
registro do condomínio para averbar 80 Termos em matrículas individualizadas dos beneficiários. Foram entregues 63 termos que
representam 79% do total. Restam 17 termos que correspondem a 21%, em razão da documentação incompleta dos beneficiários.
4) Vila Parque Anhumas II (condomínios): aprovada e em processo de registro. Das 100 UH’s construídas resta concluir processo de
registro do condomínio para averbar 100 Termos em matrículas individualizadas dos beneficiários. Foram entregues 92 termos que
representam 92% do total. Restam 8 termos que correspondem a 8%, em razão da documentação incompleta dos beneficiários.
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PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social com os moradores  
100,00% concluído.
Concluído

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO JD CAMPO BELO, JD ITAGUAÇU, JD MARIZA, OZIEL, MONTE CRISTO -
GLEBA B
OGU-PAC1 - 0222.676-56 - PAC VIRACOPOS - REGIÃO DE VIRACOPOS (JDIM CAMPO BELO, JDIM ITAGUAÇU, JARDIM
MARIZA, OZIEL-MONTE CRISTO-GLEBA B)

Obras de macro e micro drenagem  
100,00% concluído.
Concluído

Redes de água e esgoto e Coletor-tronco de esgoto  
100,00% concluído.

Estação de tratamento de esgoto.  
100,00% concluído.
Concluído

Redes de esgoto e linhas de recalque  
100,00% concluído.
Concluído

Pavimentação  
100,00% concluído.
Concluído

Estação de Tratamento de Esgoto  
100,00% concluído.
Concluído

Centro de Saúde  
100,00% concluído.
Concluído

Recuperação ambiental  
100,00% concluído.
Concluído

Regularização fundiária  
90,00% concluído.
Apontamento indicativo para regularização/registro do empreendimento habitacional de 185 unidades habitacionais, distribuidas no
loteamento Jardim Marisa (85 uh) e na Gleba B  (100 uh).  
Demais apontamentos que envolvem regularização fundiária, sobretudo da Gleba B do complexo Parque Oziel/Jardim Monte Cristo,
que recebeu 100 uh:
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1) Loteamento Jardim Marisa: O Parcelamento (anexação e desdobro de lotes) em parte do Lot. Jardim Marisa está aprovado e
registrado com emissão de matrículas dos 3 lotes. O projeto habitacional foi elaborado considerando 3 condomínios habitacionais,
com 85 UH’s  em sua totalidade. Foram registradas as instituições dos condomínios em suas respectivas matrículas e averbadas
todas as construções. Quanto ao registro dos Termos de Concessão de Direito Real de Uso a título oneroso, foram registrados 67
termo, remanescendo 18 pendentes em razão da documentação incompleta dos beneficiários. 
- 2) Loteamento Jardim Monte Cristo/Parque Oziel/Gleba B: área irregular, com necessidade de concluir obras de infraestrutura,
remoções, aprovação e registro.

PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social com os beneficiários do programa PAC - Viracopos.  
100,00% concluído.

2. Remoção de Famílias para 85 UH, do Jardim Marisa, fase 2.  
100,00% concluído.
Concluído

1. Remoção de Famílias para 100 UH do GLEBA B.  
100,00% concluído.
Concluído

3. Execução das atividades do PTTS dos beneficiários do Programa PAC Viracopos.  
100,00% concluído.
OBSERVAÇÕES: 1) Uma das metas do Plano de Trabalho do TC 222.676-56 não apontada como sub-atividade da ação, é a
construção do Complexo São Domingos, concluída e entregue pela contratação gerenciada pela SEINFRA e, posteriormente, com a
ocorrência de depredação, houve demanda de execução de serviços de reparos sob a responsabilidade da Secretaria de Serviços
Públicos que estimou o prazo de 03 (três) meses para colocação em condições de entrega à população usuária do Complexo. 2) O
PTTS, meta da Secretaria de Habitação encontra-se concluído, porém, ainda há intervenção da área técnica social da Coordenadoria
do PTTS/PAC requisitada junto ao grupo de análise (Pastas da Assistência e dos Esportes/Lazer) para estabelecimento de gestão de
uso compartilhado e sustentável do Complexo. 3) A Diretoria de Convênios justifica ainda, que a entrega à população usuária é
requisito para o encerramento do TC bem como a subsequente apresentação da prestação de contas final. 

Construção de 185 UH  
100,00% concluído.
Concluído

CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS NÚCLEOS RESIDENCIAIS SANTA MONICA, SÃO MARCOS E JD
CAMPINEIRO
OGU-PAC1 - 0292.892-45 - PAC QUILOMBO - N.R. SANTA MÔNICA, N.R. SÃO MARCOS, JARDIM CAMPINEIRO

Obras de macro drenagem (piscinões)  
29,73% concluído.
Apontamento anterior de 13/09/2016 mantido. 1) A execução das obras anteriormente contratadas, sob gestão da SEINFRA,
encontram-se suspensas e objetos de revisão, com prazos e metas concedidos pelo MCidades para execução do remanescente das
obras. 2) A Ata de Reunião do GGI-Gabinete de Gestão Integrada do PAC/CAIXA/PMC/SEINFRA  de 28/04/2015, estabeleceu a
retomada das obras de macrodrenagem em 30/12/2015, data esta que o Município já teria intenção de requisitar mais 3 anos de
prorrogação de vigência do TC 292.892-45. O MCidades/CAIXA condicionou o cumprimento de vários eventos como o
desenvolvimento dos projetos, definição dos custos, licitação da execução das obras de macrodrenagem, a aprovação do Exército e
do Governo do Estado para a construção das obras de barragens. Para tanto, condicionou a prorrogação do TC até 31/12/2016.
Justificado pelo Município o não cumprimento das condicionantes estabelecidas junto ao MCidades,  foi autorizada  a prorrogação da
vigência do TC até 01/06/2017 com a condição de comprovação do início das obras até a referida data.
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Urbanização de favelas  
70,00% concluído.

a. Remoção de famílias das faixas de APP e de intervenção.  
70,00% concluído.
Mantido o apontamento de 13/09/2016. Não houve avanço na execução das obras de macrodrenagem, permanecendo indefinido o
desenvolvimento dos trabalhos de regularização fundiária. A Coordenadoria Técnica da Secretaria vem trabalhando na definição dos
perímetros do núcleos de ocupação junto à Seinfra, instruindo os projetos de macrodrenagem em execução.

b. Obras de intervenção para urbanização dos Núcleos: Santa Monica, São Marcos e Jardim Campineiro  
70,00% concluído.
Mantido o apontamento de 13/09/2016. Não houve avanço na execução das obras de macrodrenagem, permanecendo indefinido o
desenvolvimento dos trabalhos de regularização fundiária. A Coordenadoria Técnica da Secretaria vem trabalhando na definição dos
perímetros do núcleos de ocupação junto à Seinfra, instruindo os projetos de macrodrenagem em execução.

Recuperação Ambiental  
70,00% concluído.
Mantido o apontamento de 13/09/2016, registrando-se a inocorrência de execução de obras e demais intervenções no âmbito da
recuperação ambiental.

Construção de 96 UH.  
100,00% concluído.

a. Redes de água e esgoto  
100,00% concluído.
Concluído

b.  Iluminação pública  
100,00% concluído.
Concluído

c. Pavimentação  
100,00% concluído.
Concluído

d. Microdrenagem  
100,00% concluído.
Concluído

e. Construção das 96 UH  
100,00% concluído.
Concluído

Regularização fundiária  
32,50% concluído.
1) Informações fornecidas pela Coordenadoria Técnica/Secretaria de habitação indicam as atividades seguintes no âmbito da
regularização fundiária dos núcleos de ocupação localizadas no perímetro de intervenção do PAC QUILOMBO:  concluir projetos que
envolvem obras de infraestrutura nos NR’s e obras das barragens; concluir remoções de famílias indicadas a remoção (pendências
de ações judiciais); concluir projetos de regularização após manifestação da SEINFRA quanto ao risco de inundação nos NR’s;
submeter projetos a CEF (SEINFRA); licitar obras (SEINFRA); consultar FUNDAP e construir 27UH’s no NR Jd. Santa Mônica;
aprovar projetos e registrar.
2) Quanto ao registro do empreendimento habitacional composto por  96 UH\'s construídas em forma de condomínio, indica-se a
ausência do seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.  As UH’s foram construídas em área de propriedade do Governo
do Estado (CDHU), Matrícula nº 111.659/2º CRI, onde parte da gleba precisa ser transferida ao Município, a fim de viabilizar o
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registro dos condomínios.

PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social com os moradores  
87,78% concluído.

1. Remoção de Famílias para as 96 UH. Parceria entre SEHAB e COHAB  
100,00% concluído.
Ver considerações indicadas no item 1.1 da Subatividade \"3\" - Execução das atividades relacionadas a pós ocupação das uh e das
famílias beneficiárias dos investimentos públicos relacionados ao conjunto das metas homologadas no QCI - Quadro de Composição
de Investimentos do PAC Quilombo.   

2. Remoção de Famílias para 660 UH. A ser realizado em parceria entre SEHAB e COHAB, mediante contratação do PTTS para o
empreendimento Residêncial TAKANOS, integrado ao PMCMV.  
100,00% concluído.
Concluído. A execução do PTS - Projeto de Trabalho Social é objeto de ação própria no empreendimento \"Takanos\"

3. Execução das atividades relacionadas a pós ocupação das UH. Realizado em parceria com a COHAB, mediante contratação.  
63,33% concluído.
Mantido o percentual de execução apontado em 13/09/2016, referindo-se à média dos percentuais de conclusão das sub-atividades
seguintes: 1) Apontamento do percentual de 83,00 % referente à execução do trabalho social junto às 96 famílias beneficiárias do
empreendimento habitacional. 1.1) As atividades remanescentes consistem no desenvolvimento do Plano de Gestão
Condominial/Pós-ocupação junto às 96 famílias beneficiárias do empreendimento habitacional construído como meta do segmento
habitacional do QCI – Quadro de Composição de Investimentos do Plano de Trabalho homologado para o PAC QUILOMBO. 1.2) A
sua execução é bastante primordial, por se tratar de um conjunto de ações informativas e educativas, voltado à promoção do
exercício da participação cidadã, a organização comunitária, a convivência em condomínio, os deveres, obrigações e direitos, os
cuidados patrimoniais e jurídicos, a correta ocupação e manutenção dos imóveis e dos espaços comuns e que vem a favorecer a
melhoria na qualidade de vida das famílias, a sustentabilidade do empreendimento e o sentimento de pertencimento em cada família,
no seu espaço-moradia em relação ao bloco, ao condomínio, ao bairro. 1.3) O Projeto Básico/Plano de Trabalho instruído com
programação das atividades, custos e cronograma foi elaborado, analisado e aprovado pela CAIXA, definindo-se os valores de
repasse e de contra-partida municipal. 1.4) A execução do Plano de Gestão será terceirizada, mediante processo licitatório próprio. 2)
O percentual de 43,67% concluso do PTTS-Projeto Técnico de Trabalho Social integrado aos beneficiários dos investimentos
públicos objetos das metas indicadas no QCI do Plano de Trabalho do PAC QUILOMBO, em execução através do Contrato 46/11
(Protocolo 11/10/02822), Termo de Aditamento 123/15 (prorrogação de prazo contratual até 16/out/2016) e novo Termo de
Aditamento nº 121/16 (prorrogação de prazo contratual até 31/12/2016, data da vigência do TC 292.892-45). 2.1) A execução do
PTTS foi temporariamente suspensa, a partir de janeiro/2016, diante da inexecução das obras de macrodrenagem gerenciadas pela
Seinfra e encontrar-se em fase de reprogramação do cronograma através de reavaliação dos projetos e planilhas de custos para
análise e aprovação da MCidades/CAIXA, estabelecendo-se o prazo de vigência do TC 292.892-45 em 01/06/2017, condicionando-se
a qualquer nova prorrogação, o início das obras de macrodrenagem. 2.2) Em formalização, questionamento junto à Diretoria de
Convênios/SMGC e DAJ/SMAJ, para prorrogação da contratação da COHAB com o objeto de acompanhar o mesmo prazo de
01/06/2017 estabelecido para o TC.

GLEBA B & GUARAÇAI - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
OGU-PAC1 - 0250.480-80.

Guaraçaí (60)  
100,00% concluído.

1. Construção de 60 UH (Unidades Habitacionais) - Núcleo Residencial Guaraçaí  
100,00% concluído.
1) A meta relacionada à construção de unidades habitacionais, de 56 moradias (redução autorizada pelo MCidades/CAIXA) foi
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finalizada e entregue às famílias da demanda removida das áreas impróprias do Núcleo Guaraçaí. 2) A meta de Regularização
Fundiária não se encontra concluída, pendente de definições de titularidade das áreas do perímetro da ocupação e do registro do
parcelamento e dos termos de concessão.s 

2. Construção de EPC - Equipamento Público Comunitário  
100,00% concluído.
Concluído

3. PTTS - Projeto Trabalho Técnico Social  
100,00% concluído.
Concluído

Gleba B (48)  
100,00% concluído.

1. Construção de 48 UH (Unidades Habitacionais) - Núcleo Residencial Gleba B  
100,00% concluído.
Concluído

2. Construção de EPC - Equipamento Público Comunitário  
100,00% concluído.
Concluído

3. PTTS - Projeto Trabalho Técnico Social  
100,00% concluído.
Concluído

CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS AO LONGO DAS MARGENS DO CÓRREGO
TAUBATÉ - JD DO LAGO.
OGU-PAC2 - 0353.055-19 - PAC TAUBATÉ

Redes de água e esgoto e coletor-tronco de esgoto  
86,00% concluído.
Percentual fornecido pela Diretoria de convênios. 1) São obras de saneamento, de responsabilidade da SANASA,  vinculadas à 1a.
fase do PAC - Parque Linear Vilas de Taubaté 

Pavimentação  
100,00% concluído.
Foram concluídas as obras de pavimentação no âmbito da mobilidade urbana focada no empreendimento de 660 unidades
habitacionais do empreendimento Vilas de Taubaté, destinadas às famílias beneficiárias dos investimentos do PAC - Parque Linear
Vilas do Taubaté.

Construção de 660 UH, integrada com o PMCMV - realizado em parceria com a SEHAB, CAIXA e Construtora (mediante
licitação).  
100,00% concluído.
Obras concluídas e entregues à demanda de famílias indicadas pela Secretaria de Habitação, em atendimento à meta do Plano de
Trabalho do PAC - Parque Linear Vilas de Taubaté

Regularização fundiária  

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



108  

> DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E COHAB

30,00% concluído.
1) Conclusos em julho/2015, os projetos dos núcleos residenciais abrangidos pela área de intervenção do PAC-Parque Linear Vilas
do Taubaté. São eles:- NR Jardim Bandeiras II; NR Jardim São José; NR Vila Lourdes; NR Jardim Camboriú; NR Jardim Stª. Rita De
Cássia/Jardim Stª. Cruz e NR Jequitibás.
2) As obras de infraestrutura  previstas na meta do Plano de Trabalho do PAC Parque Linear e que interferem e atendem os núcleos
não estão iniciadas.
3) Os projetos das obras deverão ser revisados em atendimento às  normas e exigências da CEF e adaptados à proposta da
SEINFRA de desdobramento do projeto em 2 partes para dar início à instrução da licitação pelo Parque Linear.
4) Os projetos no âmbito da regularização deverão ser revisados; conclusão das remoções de famílias indicadas (pendências de
ações judiciais); concluir desapropriação áreas particulares; submeter projetos a CEF (SEINFRA); execução e entrega das obras de
infraestrutura (SEINFRA); aprovação dos projetos e registro. 

PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social com os beneficiários diretos e indiretos do PAC TAUBATÉ.  
65,00% concluído.

1. Diagnóstico Social, etapa 1  
100,00% concluído.
Concluído

2. PTTS da etapa 2, em parceria de SEHAB com a COHAB  
30,00% concluído.
A SEGUNDA ETAPA do PAC Parque Linear Vilas de Taubaté compreende: A) as metas do PTTS – PROJETO DE TRABALHO
TÉCNICO SOCIAL, para o PAC, junto aos  beneficiários diretos e indiretos dos investimentos federais e de contra-partida municipal,
no âmbito das obras de infraestrutura, saneamento, construção de uh, regularização fundiária e PTTS (PAC) e do PTS (PMCMV)  e
B) as metas do PTS – PROJETO DE TRABALHO SOCIAL, no âmbito do PMCMV, junto às famílias beneficiárias transferidas para
660 uh das Vilas de Taubaté (período de 11 de julho a 12 de agosto de 2016). Referida demanda é proveniente dos núcleos de
ocupações Santa Cruz, Santa Rita, Jardim do Lago, Jd. das Bandeiras, São José, Jequitibás, Vila Lourdes, todas implantadas ao
longo do Córrego Taubaté. As duas Metas de PTTS e PTS compreendem: 1) PMCMV - PMCMV - execução vinculada às 660 famílias
beneficiárias do empreendimento Vilas de Taubaté I, II e III (Programa Minha Casa Minha Vida conjugado com PAC). 1.a)- Submetido
à aprovação da CAIXA, o Projeto Social atendeu às pendências indicadas e devolvido para nova apreciação, encontrando-se em
análise.  1.b) - Tão logo apto o Projeto Social pela área social da CAIXA, será instruída a abertura de procedimento licitatório para
terceirização da execução das atividades do PTS. 1.c) - Encontra-se autuado o Protocolo 2016/10/31865. 2) PMCMV – PLANO DE
GESTÃO CONDOMINIAL – meta vinculada às 660 famílias beneficiárias do empreendimento Vilas de Taubaté I, II e III  em
execução, conforme Contrato 71/16 (Protocolo 2015/10/33517), pela contratada, por licitação pública, a  Imobiliária Mark In Ltda. 2.a)
A demanda é proveniente dos núcleos de ocupações Santa Curz, Santa Rita, Jardim do Lago, Jd. das Bandeiras, São José,
Jequitibás, Vila Lourdes. 2.b) Percentual do PGC executado até 31/12/2016: 35% 3) PAC – 2ª. ETAPA do PTTS junto aos
beneficiários diretos e indiretos dos investimentos federais e de contra-partida municipal, no âmbito das obras de infraestrutura,
saneamento, construção de uh, regularização fundiária e PTTS (PAC) e PTS (PMCMV).  3.a) Encontra-se em fase de elaboração do
Projeto Social pela Coordenadoria do PTTS/PAC-SEHAB, devendo ser objeto de análise e aprovação da CAIXA e, tão logo
aprovada, será objeto de abertura de procedimento licitatório para escolha de terceirizada especializada. 3.b)  (Protocolo autuado
para fins de contratação direta da COHAB com o objeto de execução do PTS Vilas de Taubaté nº 16/10/31863

FNHIS JD MARISA
OGU-CT -  0192.954-73, 2006

1a etapa - Recuperação Ambiental da praça Campo Belo, com a construção do parque.  
100,00% concluído.
Concluído
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Construção de 313 UH  
100,00% concluído.
Concluído

Regularização Fundiária (No âmbito das construções de UH do empreendimento habitacional - 313 UH)  
100,00% concluído.
Meta concluída, com: 1) averbação nas matrículas dos lotes a construção de 313 unidades habitacionais edificadas. 2)
individualização das matrículas de todos os lotes correspondentes às unidades construídas. 3) averbação dos instrumentos de
compromisso de venda e compra dos beneficiários das unidades habitacionais no Registro de Imóveis. 4) Há algumas pendências
apontadas no âmbito dos beneficiários que apresentam problemas de documentação de ordem pessoal e que impedem a
formalização da averbação dos seus instrumentos de compra e venda. 4.1) Em conformidade com o detalhamento fornecido que
justifica a situação,de pendência, observa-se que ainda há 9 casos relacionados a ação judicial que envolve famílias que resistem à
transferência para as unidades e 20 casos de famílias que não apresentaram a documentação completa para a instrução do
instrumento de titularidade das suas moradias.

PTTS  
100,00% concluído.
Concluído

INCLUSÃO DE NOVAS ÁREAS AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Inclusão de novas áreas ao programa de Regularização Fundiária.  
100,00% concluído.
1) Concluída a fase de produção de levantamento planialtimétrico cadastral para cada 21 núcleos indicados necessário para análise
urbanística, ambiental e titularidade. 2) Após, estabelecer cronograma para encaminhamento visando elaboração de projetos de
urbanização, obras de infraestrutura urbana, aprovação, registro.

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



110  

> DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

    INDICADOR: Quilômetros de novas ruas pavimentadas

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 16,375 9,6 km/ano O valor corresponde à extensão das vias pavimentadas com as

obras em andamento, inclusive Planos Comunitários. Ainda,
serão iniciadas as obras do PAC Pavimentação etapa II, que
incrementarão de maneira consideravel estes valores.

2014 19,250 34,5 km/ano O valor corresponde à extensão das vias pavimentadas com as
obras em andamento, inclusive Planos Comunitários e obras
viabilizadas através de Termos de Acordo e Compromisso. Com
relação às obras do PAC Pavimentação etapa II, foram
desenvolvidos projetos e iniciadas licitações visando início das
obras no exercício 2015.

2015 22,125 46,38 km/ano O valor corresponde à extensão das vias pavimentadas com as
obras em andamento, inclusive Planos Comunitários e obras
viabilizadas através de Termos de Acordo e Compromisso. Com
relação às obras do PAC Pavimentação etapa II, algumas foram
iniciadas, outras encontram-se em licitação e alguns projetos
estão sendo finalizados. Todas as obras do PAC pavimentação
deverão estar em andamento em 2016

2016 25,000 28,6 km/ano O valor corresponde à extensão das vias pavimentadas com as
obras em andamento, inclusive Planos Comunitários e obras
viabilizadas através de Termos de Acordo e Compromisso. Com
relação às obras do PAC Pavimentação etapa II, algumas foram
iniciadas, outras encontram-se em licitação e alguns projetos
estão sendo finalizados.

OBJETIVOS
Aumentar a pavimentação de ruas do Município, contando com recursos oriundos do PAC Pavimentação. Melhorar o atendimento a
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serviços básicos prestados à população.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
População dos bairros envolvidos

METAS

PAVIMENTAÇÃO DE ATÉ 100 KM DE VIAS EM TRÊS ANOS, A PARTIR DE 2014

Seleção de bairros.  
100,00% concluído.
Bairros (inclusive itinerários) selecionados PAC Pavimentação etapa II por ordem de priorização: Jardim Fernanda, Jd. Alto
Ipaussurama, Vila Esperança, Pq. Eldorado dos Carajás, Jd. Noêmia, Jd. do Lago Continuação, Satélite Iris III, Jd. São Judas Tadeu,
Jd. Uruguai, Jd. Marisa, Satélite Iris I, Jd. Rosalina, Jd. N. Sra. Aparecida, Jd. Santo Antonio, Recanto da Fortuna, Pq. Oziel/ Monte
Cristo, Gleba B, N. Res. Princesa d\\\\\\\'Oeste. Além das obras do PAC pavimentação, foram priorizadas e inseridas as obras de
pavimentação nos bairros: Jd. Myrian, Pq dos Pomares, Vila Vitória, N. R. Aeroaeroporto, Jd. Filadélfia, N. R. Jossiara e Pq.
Centenário. A escolha dos bairros cadastrados no PAC Pavimentação levou em consideração os seguintes critérios: faixa de renda
da população atingida, índice de adensamento, características das obras e situação fundiária dos bairros

Estudos técnicos/projetos.
Nota: Estudos desenvolvidos conforme priorização no PAC Pavimentação.  
90,00% concluído.
Esta atividade exige um grande número de projetos com alto nível de detalhamento. As demais atividades como: orçamento,
alocação de recursos para licitaçao e início das obras de pavimentação dependem da conclusão desta atividade. Bairros
contemplados: Jardim Fernanda, Jd. Alto Ipaussurama, Vila Esperança, Pq. Eldorado dos Carajás, Jd. Noêmia, Jd. do Lago
Continuação, Satélite Iris III, Jd. São Judas Tadeu, Jd. Uruguai, Jd. Marisa, Satélite Iris I, Jd. Rosalina, Jd. N. Sra. Aparecida, Jd.
Santo Antonio, Recanto da Fortuna, Pq. Oziel/ Monte Cristo, Gleba B, N. Res. Princesa d\\\\\\\'Oeste. Além das obras do PAC
pavimentação anteriormente consideradas, foram priorizadas e inseridas as obras de pavimentação nos bairros: Jd. Myrian, Pq dos
Pomares, Vila Vitória, N. R. Aeroaeroporto, Jd. Filadélfia, N. R. Jossiara e Pq. Centenário. Foram concluídos 24 projetos geométricos
e 23 projetos de drenagem de um total de 26. 

Projetos de sinalização e mobilidade elaborados conforme priorização no PAC Pavimentação.  
85,00% concluído.
Foram concluídos 22 projetos de sinalização de um total de 26, considerando as obras priorizadas no PAC Pavimentação e demais
bairros inseridos posteriormente na lista de priorização. Os projetos de sinalização viária são elaborados pela EMDEC e dependem
da conclusão dos projetos geométricos. 

Obtenção de licenciamento e autorizações ambientais conforme a necessidade dos projetos.  
85,00% concluído.
Foram emitidas pela SMVDS 22 licenças ambientais de um total de 26, considerando as obras priorizadas no PAC Pavimentação e
demais bairros inseridos posteriormente na lista de priorização.

Licitações das obras principalmente do PAC Pavimentação 2ª etapa.  
77,00% concluído.
Foram licitadas as obras do PAC pavimentação: Pq eldorado dos carajás, Jd. Santo Antonio, vila esperança, jd fernanda, satélite iris
III, Satélite Iris I, Jd. Marisa, Jd. Uruguai, Jd Alto Ipaussurama, Jd. do lago continuação 1ª etapa, Jd. Noêmia, Jd. do lago continuação
3ª etapa, Jd. São Judas Tadeu, Pq. Oziel e Vila Vitória. Está em licitação o bairro Jd. Rosalina e Recanto da Fortuna e em processo
de coleta de adesões os bairros Pq. Pomares e Jd. Myrian 
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Execução e acompanhamento da Obra dos diversos bairros.  
54,44% concluído.
Acompanhamento das obras de pavimentação em andamento. São elas: Planos Comunitários: Parque Santa Bárbara 2ª fase, Pq.
Santa Cândida e vila Vitória. Obras do PAC Pavimentação iniciadas: Vila Esperança, Jardim Fernanda, Jd. Alto Ipaussurama, Pq
Eldorado dos Carajás, Jd. Santo Antonio, Satélite Iris III, Jd. do Lago Continuação 1ª etapa, Jd. Noêmia, Jd. do Lago Continuação 3ª
etapa, Jd. São Judas Tadeu, Satélite Iris I, Jd. Uruguai, Pq Oziel e Jd. Marisa. A conclusão das obras de pavimentação só se dará em
2017/2018, pois muitas obras iniciadas em 2015/2016 tem prazo de 24 meses de execução

OBJETIVOS
Reduzir a ocorrência de pontos de alagamentos e inundações do município.
Aumento da segurança da população e diminuição do risco em relação às ocorrências climáticas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população do Município

METAS

REDUÇÃO DAS QUANTIDADES DE PONTOS CRÍTICOS E DA ÁREA ATINGIDA POR POR ALAGAMENTO OU INUNDAÇÃO

Análise e estudos técnicos com elaboração de projetos.  
77,00% concluído.

Identificação/ atualização dos pontos  
100,00% concluído.
A identificação dos pontos críticos de algamento ou inundação levou em conta principalmente informações da Defesa Civil e do Setor
de Projetos de Drenagem. Sao eles: Res. Mauro Marcondes, Jd. Boa Esperança, Av. Princesa d\'Oeste, Jd. Florence, Barão
Jaguara/Anchieta, Av. Heitor Penteado (Kartódromo), Santa Mônica/ São Marcos/Campineiro, Delfino Cintra/ Rodrigues
Alves/Orosimbo Maia, Novo Paulicéia, Sousas, Joaquim Egídio, Jd. São Fernando, Jd. Flamboyant- B. Sapo, Cidade Universitária,
Jd. Melina, B. Pompéia, Santa Lúcia, Satélite Iris I.

Revisão de critérios de classificação de risco  
100,00% concluído.
A revisão dos critérios de classificação de risco foi executada pelo Setor de Drenagem da SEINFRA. Graus de risco considerados nos
pontos críticos são: risco de vida, danos materiais e alagamentos de vias.

Priorização dos pontos de acordo com a classificação de risco  
100,00% concluído.
A priorização dos pontos críticos foi definida de acordo com as classificações de risco

Levantamento Cadastral  
65,00% concluído.
Foram considerados levantamentos cadastrais que serviram de base para os projetos do Satélite Iris I, PAC Quilombo, Córrego
Piçarrão, PAC Santa Lúcia e PAC Taubaté e outras obras do PAC Pavimentação.

Estudo hidrológico  
65,00% concluído.
Foram considerados estudos hidrológicos que serviram de base para os projetos do Satélite Iris I, PAC Quilombo, Córrego Piçarrão,
PAC Santa Lúcia e PAC Taubaté. Os demais estudos hidrológicos a serem desenvolvidos dependem da formalização de convênios
na área de micro e macro drenagem que definirão quais projetos serão elaborados.
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Estudo hidráulico  
65,00% concluído.
Foram considerados estudos hidráulicos que serviram de base para os projetos do Satélite Iris I, PAC Quilombo, Córrego Piçarrão,
PAC Santa Lúcia e PAC Taubaté. Novos estudos serão elaborados conforme forem viabilizados novos convênios

Desenvolvimento de projetos de micro e macro-drenagem inclusive obras do PAC  
65,00% concluído.
Projetos elaborados: Satélite Iris I, PAC Quilombo, Córrego Piçarrão, PAC Santa Lúcia 1ª etapa e PAC Taubaté. Outros projetos
dependem de novos convênios. 

Elaboração de orçamento  
60,00% concluído.
Foram elaborados orçamentos para a obra do Córrego Piçarrão, PAC Santa Lúcia 1ª etapa, PAC Quilombo e Satélite Iris I. Os
demais orçamentos dependem da conclusão dos projetos em andamento.

Alocação de recursos para cada obra a ser licitada  
50,00% concluído.
Foram consideradas obras do PAC Quilombo, Córrego Piçarrão, PAC Santa Lúcia 1ª etapa e Satélite Iris I. 

Atualizar indicador a cada final de semestre tendo em vista que a ação é contínua e tem atividades que se repetem para cada obra
executada  
100,00% concluído.
Os indicadores foram atualizados em janeiro/14, janeiro/15, janeiro/16 e janeiro/17

Licenciamentos / Autorizações de acordo com as necessidades de cada obra  
60,00% concluído.
Foram consideradas licenças emitidas pela SMVDS do PAC Quilombo, obras do Córrego Piçarrão, PAC Santa Lúcia 1ª etapa,
Satélite Iris I e outras obras viabilizadas por Termos de Acordo e Compromisso.

Licitações das obras serão feitas progressivamente conforme priorização, assinatura de convênios e disponibilidade
financeira.  
60,00% concluído.
Foram consideradas licitações das obras do PAC Quilombo, obras do Córrego Piçarrão, PAC Santa Lúcia 1ª etapa e Satélite Iris I
através do PAC Pavimentação.

Execução e acompanhamento das obras.  
25,00% concluído.
Foram consideradas, para fins de percentual de conclusão desta atividade, as obras executadas em 2014 no Córrego Piçarrão e no
Parque Jambeiro que diminuíram o número de pontos críticos e as obras executadas do PAC Quilombo em 2015. Serão eliminados
outros pontos críticos através das obras do PAC Santa Lúcia e no caso do Bairro Satélite Iris I, através do PAC Pavimentação. As
demais obras para eliminação de outros pontos críticos dependem da viabilização de novos convênios. A conclusão das obras só se
dará em 2017/2018, pois muitas obras iniciadas em 2015/2016 tem prazo de 24 meses de execução.
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    INDICADOR: Número de trabalhadores informais cadastrados

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 0 1.112 trabalhadores informais

cadastrados
Este número representa 100% do total de trabalhadores
informais. Conforme Resolução nº 05 de 21 de Junho de 2013,
estão suspensas, temporariamente, novas autorizações de
instalações de equipamentos em praças em geral e canteiros
centrais do Município.

2014 0 1.112 trabalhadores informais
cadastrados

Este número representa 100% do total de trabalhadores
informais,

2015 0 1.112 trabalhadores informais
cadastrados

Este número representa 100% do total de trabalhadores
informais.

2016 0 1.045 trabalhadores informais
cadastrados

Haviam 1112 cadastrados, porém houve a retirada de box no
Setor Jaime de Ulhoa Cintrra reduzindo para 1045 o número de
permissões em 2016
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    INDICADOR: Número de permissionários recadastrados

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 0 292 permissionários

recadastrados
Este número representa 100% do total de permissionários

2014 0 292 permissionários
recadastrados

Este número representa 100% do total de permissionários

2015 0 292 permissionários
recadastrados

Esse número representa 100% de total de permissionários.

2016 0 210 permissionários
recadastrados

OBJETIVOS
Disciplinar as atividades do comércio nas áreas centrais instalado nos espaços públicos (praças e logradouros), buscando
estabelecer segurança à população.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

DISCIPLINAR E REGULARIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS NA REGIÃO CENTRAL

Definir recorte da área central (Mapeamento).  
100,00% concluído.
A área central, foi delimitada pela rótula, que compreende: Av, Senador Saraiva, Av. Moraes Salles, Av. Anchieta, Av. Orozimbo Maia

Levantar os comércios nesta área delimitada e os diversos problemas a serem minimizados ou combatidos  
100,00% concluído.
Identificação dos comerciantes informais.
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Levantar legislação existente e indicar necessidades de revisão ou esclarecimentos.  
100,00% concluído.
Manutenção da legislação vigente. 

Elaborar revisão da legislação, se necessário  
100,00% concluído.
Manutenção da legislação vigente.

Planejar a fiscalização e a segurança da região central,combatendo o comércio irregular  
100,00% concluído.
É uma ação contínua, cujo planejamento é realizado mensalmente em conjunto com a SMCASP, SMCAIS e SMTR.

Levantar as necessidades e elaborar plano de fiscalização dos comércios identificados.  
100,00% concluído.
É uma ação contínua, cujo planejamento é realizado mensalmente de maneira interna à SETEC.

Recadastramento dos permissionários ativos.  
100,00% concluído.
Em janeiro de 2013, foi realizado o recadastramento dos permissionários ativos.

Identificar as necessidades e elaborar plano de segurança dos comércios e da população na região central  
100,00% concluído.
Foram identificadas necessidades que nortearam as ações de fiscalização e segurança no comércio da região central, e com base
nessas informações foi elaborado um plano de segurança de ação conjunta entre a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública e a
SETEC, que definiu operações de fiscalização e combate ao comércio ilegal nesta região. As operações ocorrem em parceria com a
Guarda Municipal e são realizadas em média a cada15 dias, trazendo mais segurança para a população em geral e resultando na
apreensão de mercadorias comercializadas ilegalmente.

Iniciar os trabalhos em conjunto  
100,00% concluído.
Os trabalhos foram iniciados em meados de Agosto de 2015.

Manter indicadores atualizados  
100,00% concluído.

Coleta de indicadores  do 1º semestre 2013  
100,00% concluído.

Coleta de indicadores  do 2º semestre 2013  
100,00% concluído.

Coleta de indicadores  do 1º semestre 2015  
100,00% concluído.

Coleta de indicadores  do 2º semestre 2015  
100,00% concluído.

Coleta de indicadores  do 1º semestre 2016  
100,00% concluído.

Coleta de indicadores  do 2º semestre 2016  
100,00% concluído.
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Coletar indicadores do 1º semestre de 2014.  
100,00% concluído.

Coletar indicadores do 2º semestre de 2014  
100,00% concluído.

OBJETIVOS
Climatização do velório do cemitério da Saudade.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Concessionários usuários do velório

METAS

CLIMATIZAÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE

Implantação da climatização  
100,00% concluído.
Foram instalados 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTUs no velório do cemitério da Saudade.

OBJETIVOS
Construção do crematório municipal.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população de Campinas e região

METAS

CONSTRUÇÃO DO CREMATÓRIO MUNICIPAL

Projetos e estudos para viabilização do crematório  
100,00% concluído.
Projetos e estudos foram realizados dentro dos preceitos ambientais estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, além das e diretrizes da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB.

Abertura de licitação para aquisição do forno.  
100,00% concluído.
A modalidade de licitação foi por intermédio de Carta Convite sendo a ganhadora a empresa Brucker Fornos Crematórios

Finalização e colocação em prática do crematório  
100,00% concluído.
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No dia 27 de Fevereiro de 2015 aconteceu a inauguração do Crematório Municipal de Campinas, com início das operações.

OBJETIVOS
Revitalização dos cemitérios municipais.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Concessionários usuários do velório

METAS

REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Implantação do sistema de monitoramento por câmeras  
100,00% concluído.
Encontra-se em funcionamento no Cemitério da Saudade o monitoramento através de câmeras de alto alcance e definição, operadas
pela CIMCAMP - Central Integrada de Monitoramento de Campinas.

Início dos trabalhos de revitalização do cemitérios e reforma do calçamento.  
100,00% concluído.
Calçamento em fase de finalização. Cemitério da Saudade: Limpeza das esculturas, pintura dos muros, limpeza de todo o calçamento
realizado, instalação de novos pontos de distribuição de água.

Finalização de obras nos cemitérios municipais para  entrega à população.  
100,00% concluído.
No cemitério da Saudade, o calçamento em pedra portuguesa foi reformado. Também foi concluída a limpeza das esculturas, pintura
dos muros, limpeza de todo o calçamento e instalação de 04 novos pontos de distribuição de água. 
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    INDICADOR: Número de eventos na cidade

Ano Meta Resultado Unidade de Medida
2013 5000 6.000 eventos
2014 5000 6.000 eventos
2015 5000 7.000 eventos
2016 5000 6.800 eventos
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    INDICADOR: Investimento de empresas (anunciado) na cidade

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 200000000 360.000.000 R$
2014 300000000 600.000.000 R$ Investimentos captados
2015 300000000 880.000.000 R$

OBJETIVOS
Elaborar o Plano de desenvolvimento turístico municipal e o calendário de roteiros e eventos turísticos. Ampliar e adequar os postos
de informação turística. Ampliar o fluxo do turismo de negócios, mantendo a competitividade da cidade. Incrementar o fluxo de
turismo de lazer, oferecendo todo acervo adequado à sua estadia e, ou visita, bem como estimulando o mercado beneficiário.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população e visitante do município, além do mercado turístico.

METAS

PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Debate sobre as diretrizes do Plano de desenvolvimento Turístico  
100,00% concluído.
Plano realizado do âmbito do Departamento de Turismo.

Compilação das diretrizes e formatação do Plano  
100,00% concluído.

Validação do Plano de Gestão Turística com o Mercado  
100,00% concluído.
O Departamento de Turismo realizou prospecções de mercado com o intuito de identificar empresas com qualificação técnica
necessária para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico. Em se tratando validação com o Mercado, obtivemos sucesso,
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tendo em vista que todos os segmentos foram consultados e apoiaram a iniciativa.

Validação pelo Prefeito  
20,00% concluído.
A validação do Plano de Desenvolvimento Turístico pelo Prefeito se dará a partir do momento que o plano estiver pronto.
Internamente mobilizou e continuará mobilizando diversas Secretarias para compor o Observatório de Turismo que será responsável
pela captação de dados que serão utilizados para subsidiar a elaboração do Plano, que será realizada por meio empresa contratada,
que irá coordenar as etapas preliminares de elaboração, como debates internos, reuniões, pesquisas primárias, secundárias, bem
como elaboração de diagnóstico e prognóstico preliminar.

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS TURÍSTICOS

Levantamento da situação de cada posto  
100,00% concluído.

Reformas e ampliações prediais.  
100,00% concluído.
Posto de Informação Turística Elvino Silva Filho (Sousas) - A licitação foi realizada com sucesso, e o contrato da reforma com a
construtora foi firmado. A obra será realizada na gestão 2017 -2020.

Compra de equipamentos e materiais  
100,00% concluído.
A entrega dos equipamentos e materiais foi concluída, portanto estão disponíveis para instalação após a finalização da obra.

Planejar e Criar a divulgação dos postos  
100,00% concluído.

Abertura da nova concepção dos Postos Turísticos  
100,00% concluído.

Manutenção, planejamento, divulgação dos Postos Turísticos  
100,00% concluído.
Para divulgação dos Postos, o Departamento de Turismo já elaborou o website para divulgação, cujo lançamento está previsto para a
gestão 2017-2020. 
Em paralelo a divulgação é realizada com sucesso através da folheteria, folders e demais materiais do Departamento de Turismo,
bem como por informativo turístico enviado ao mailing de cadastrados interessados e ainda, por meio das redes sociais.

AÇÕES TURÍSTICAS: CALENDÁRIOS E DIVULGAÇÃO

Elaborar o calendário turístico e cultural  
100,00% concluído.
O calendário consiste na catalisação de eventos, roteiros e atividades de interesse turístico da cidade. Usa-se para esta divulgação
como ferramenta o Portal Cidadão, com apoio de redes sociais.
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Realização do Plano de Ação  
100,00% concluído.
O Plano de Ação é um conjunto de estratégias e ferramentas que o Departamento de Turismo adotará para tornar o calendário
turístico relevante para a cidade.

Divulgação da Identidade visual dos eventos e roteiros  
100,00% concluído.

Compra dos materiais gráficos, alimentação, transportes e guias,  
100,00% concluído.
Nova licitação de transportes em andamento.

Manutenção de ações de atualização do calendário turístico e divulgação  
100,00% concluído.

2013  
100,00% concluído.
Atividade concluída no prazo.

2014  
100,00% concluído.
Atividade concluída no prazo.

2015  
100,00% concluído.
Manutenção da divulgação perene das ações turísticas.

2016  
100,00% concluído.
As ações visando a manutenção e atualização do calendário turístico, bem como sua divulgação foram realizadas com sucesso
através do Portal do Cidadão, das ferramentas de rede sociais e informativos.

OBJETIVOS
Incrementar a competitividade das empresas por meio do Programa Exporta Campinas. Disseminar a Cultura Exportadora. Ampliar o
acesso a produtos e serviços de apoio disponíveis nas instituições de Governo e Setor Privado. Introduzir melhorias técnicas,
gerenciais e tecnológicas. Contribuir para elevação dos níveis de emprego e renda. Promover a capacitação para Inovação.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população e visitante do município, além do mercado turístico.

METAS

ELABORAR MODELO DE SISTEMA DE RESOLUÇÃO TÉCNICO, GERENCIAL E TECNOLÓGICO QUE VISA INCREMENTAR A
COMPETITIVIDADE E PROMOVER A CULTURA EXPORTADORA EMPRESARIAL E ESTRUTURAL

Desenvolvimento de sistema de TI  
100,00% concluído.
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Entregue o Sistema Exporta Campinas, no primeiro semestre de 2013.

Manutenção, aprimoramento e ampliação do processo de capacitação de empresas para exportação  
100,00% concluído.

2014  
100,00% concluído.
Capacitação de 20 empresas em 2014, sendo que 4 destas estão exportando graças aos resultados do Projeto.

2015  
100,00% concluído.
Participação e realização de seminários de exportação para vários segmentos verticais, sendo que o último de 2015 será feito em
dezembro, contando com a expectativa de receber 200 empresários no Expo D. Pedro.

2016  
100,00% concluído.
Participação e realização de seminários de exportação para vários segmentos verticais.

OBJETIVOS
Estabelecer um programa municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação que integre as instituições públicas e privadas, premiando as
ideias mais inovadoras. Aumento do número de empresas competindo nos cenários nacional e internacional.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Pequenas e médias empresas do município

METAS

ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE P&D E INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO

Projeto de premiação e convênio com parceiros  
100,00% concluído.
A Prefeitura conta com uma rede de parceiros que premia as equipes mais inovadoras que participam do prêmio Startup Campinas.
Em 2015 esta rede foi estruturada para o segmento da construção civil.

Confecção de material e divulgação  
100,00% concluído.
A realização do prêmio startup Campinas é uma das principais formas de o município estimular ideias inovadoras. Para isto, prepara
material institucional e convida parceiros a participarem desta rede de incentivos. O material de 2015 foi atualizado e o prêmio
startup, em sua 3a. edição, aconteceu em dezembro de 2015.

Realização da premiação (troféu)  
100,00% concluído.
Troféus foram adquiridos pela Prefeitura de Campinas em 2015 por meio de AMIL.

Realização anual de premiação de empresas start-ups.  
70,00% concluído.
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Premiação 2014  
100,00% concluído.
Premiação de equipes inovadoras e aceleração de 18 empresas, com treinamento em gestão e busca de investidores de capital de
risco.

Premiação 2015  
100,00% concluído.
Foi feita uma premiação em agosto de 2015 e a última ocorreu em novembro de 2015 durante a Semana do Empreendedorismo.

Premiação 2016  
10,00% concluído.
As ações de planejamento para realização da premiação foram realizadas, no entanto não foi levada a efeito devido a fatores
administrativos relacionados à crise econômica.

CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA QUE AS EMPRESAS SE TORNEM MAIS COMPETITIVAS

Projeto de capacitação e convênio com parceiros  
100,00% concluído.

Confecção de material e divulgação  
100,00% concluído.

Realização de cursos  
100,00% concluído.

Avaliação de resultados  
100,00% concluído.

Realização anual do projeto de capacitação de empresas.  
100,00% concluído.

2014  
100,00% concluído.

2015  
100,00% concluído.
Capacitação de quatro turmas de startups em 2015 em temas de gestão da inovação, exportação, transferência de tecnologia, gestão
financeira e design thinking.

2016  
100,00% concluído.
Foram capacitadas duas turmas ao longo do ano de 2016 através do Curso de Inovação e Empreendedorismo, voltados a servidores
públicos. E para os empreendedores foram realizados o Inovation Day, em Abril e em Maio de 2016, no CPQD e no Techopark.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Projeto de acompanhamento e convênio com parceiros (Aceleradora)  
100,00% concluído.
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A Aceleração de empresas foi feita em parceira com a IMA, que formou a última turma de startups em 2015.

Acompanhamento das ações com as empresas  
100,00% concluído.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz um acompanhamento perene com as empresas startups, apoiando-as na
participação de rodadas de negócios com investidores e na capacitação.

Avaliação de resultados  
100,00% concluído.
Cada curso de capacitação realizado com startups - em média esses cursos acontecem trimestralmente - passa por um processo de
avaliação e feedback, através da qual são definidos novos conteúdos de treinamento e novas demandas das empresas em relação
ao poder público.

Acompanhamento anual para avaliação e aceleração de pequenas empresas.  
100,00% concluído.

2014  
100,00% concluído.

2015  
100,00% concluído.

2016  
100,00% concluído.

OBJETIVOS
Buscar, visitar e atrair potenciais investidores nacionais e internacionais de todos os setores, especialmente voltados para os
segmentos intensivos em tecnologia.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Investidores, empresas instaladas e população do município de Campinas

METAS

ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO NA CIDADE ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO DA VOCAÇÃO DE CAMPINAS EM
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Visita a potenciais investidores para apresentação de incentivos da Cidade  
100,00% concluído.
A SMDEST atendeu 200 empresas (potenciais investidores) em 2014. Em razão do cenário macroeconômico e politico do país, o
número de empresas que prospectam realizar novos investimentos em nossa cidade caiu em 2015, apenas 39 empresas atendidas.
De todo modo, o valor do investimento anunciado superou a meta.
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ESTIMULAR A PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS QUALIFICADOS NO MUNICÍPIO

Levantamento de dados e construção de indicadores do município  
100,00% concluído.

Tratamento de dados e alimentação em base de dados  
100,00% concluído.

Manutenção e atualização de base de dados  
100,00% concluído.

APRESENTAR O MUNICÍPIO ATRAVÉS DE MATERIAL INSTITUCIONAL: GUIA DO INVESTIDOR (INGLÊS, ESPANHOL E
CHINÊS), APRESENTAÇÕES EM FÓRUNS, RODADAS DE NEGÓCIO, FEIRAS INTERNACIONAIS E AGÊNCIAS DE
PROMOÇÃO

Habilitar (via Convenio Banco Mundial) em Melhores Praticas de Prospecção  
100,00% concluído.
Esta atividade foi realizada por meio de transferência de conhecimento em parceria com a APEX.

Preparação e validação de material institucional  
100,00% concluído.

OBJETIVOS
Aumentar a segurança pública nas áreas rurais. Incentivar a ocupação e o turismo nas áreas rurais. Melhoria da qualidade de vida e
da infraestrutura em áreas rurais. Aumento do número de investimentos. E fazer manutenção das estradas rurais.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Zona Rural e visitantes.

METAS

DESENVOLVER A ÁREA RURAL DE CAMPINAS

Manutenção das estradas rurais  
100,00% concluído.
As estradas são mantidas anualmente em toda sua extensão.

Formulação de estratégia de segurança em áreas rurais  
100,00% concluído.
Realização do Projeto Rural Inteligente que cadastra propriedades rurais e reduz tempo de atendimento da Guarda Municipal na zona
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rural.

Manutenção de segurança em áreas rurais  
100,00% concluído.
O Projeto Rural Inteligente, feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, incrementa a segurança nas estradas rurais
pois reduz o tempo de atendimento a emergências.

Formulação de projeto para o turismo rural de baixo valor e alto impacto  
100,00% concluído.
Projeto Rural Solidário, que promove passeios de crianças e idosos nas propriedades rurais.

Promoção e manutenção das ações do turismo rural de baixo valor e alto impacto  
100,00% concluído.

2013  
100,00% concluído.

2014  
100,00% concluído.
Elaboração de projeto de visita a propriedades rurais.

2015  
100,00% concluído.
Projeto Rural Empreendedor implantado em parceria com a SME, levando crianças e jovens para visitação em propriedades rurais.

2016  
100,00% concluído.
Projeto Rural Empreendedor implantado em parceria com a SME, levando crianças e jovens para visitação em propriedades
rurais.Foram realizadas oito visitas com turmas de 40 alunos, das escolas de ensino fundamental em propriedades rurais do
Município.
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    INDICADOR: Iluminação de pontos escuros

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 0 0 pontos escuros iluminados
2014 1000 1.020 pontos escuros iluminados Processo de licitação previsto para janeiro de 2015.
2015 1500 1.500 pontos escuros iluminados
2016 2200 5.000 pontos escuros iluminados
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    INDICADOR: Manutenção permanente de ruas - recape

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 500000 500.000 mil m2 Este valor representa o ponto de partida para soma dos

resultados dos anos posteriores. A meta anual é de 30.000m2,
visando alcançar um acumulado de 620.000m2 de vias
recapeadas ao final dos períodos.

2013 530000 538.300 mil m2 No ano de 2013, foram realizados 38.300m2 de vias recapeadas.
O valor apontado representa o total acumulado com o ano de
2012.

2014 560000 567.398 mil m2 No ano de 2014 foram recapeados um total de 29.098m2.
Recapeadas as seguintes vias: Av. Salles de Oliveira (17,142 mil
m2), Rua Ralf Leite de Barros (11,130 mil m2), Av. Ruy Rodrigues
(10,023 mil m2). O total geral representa o acumulado com os
anos de 2012 e 2013.

2015 590000 615.000 mil m2
2016 620000 620.000 mil m2
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    INDICADOR: Manutenção e conservação de praças, canteiros e laterais

Ano Meta Resultado Unidade de Medida
2013 450 480 km
2014 500 348 km
2015 550 2.886 km
2016 600 1.170 km

OBJETIVOS
Dar manutenção contínua para melhorar pavimentos, perenizar ruas sem pavimentação, calçadas, praças, jardins e equipamentos
urbanos melhorando a acessibilidade para pessoas idosas e com deficiências.
Recuperar próprios públicos, como Centro de Convivência, Concha Acústica, Caravela, Observatório, Centros de Saúde. Melhorar e
estender a iluminação, com eficiência energética. Melhorar a qualidade dos ambientes urbanos por meio de intervenções de
adequação e conservação. Ampliar a área arborizada de forma a atender as recomendações de saúde.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população e visitantes do município

METAS

LEGISLAÇÃO

Debater, pesquisar e padronizar o delo de calçadas e percursos de travessia, em termos de acessibilidade, revestimento,
nivelameno, rampas e rebaixamentos, obstáculos, vegetação, locais e modelos de faixas de segurança.  
100,00% concluído.
padrões definidos

Definir padrões de calçadas com pisos antiderrapantes, com permeabilidade e faixas orientadoras de deficientes visuais.  
100,00% concluído.
padrões definidos
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Definir a acessibilidade das calçadas para todos os usuários e tendo em conta especial pessoas idosas e com deficiências.  
100,00% concluído.
padrões definidos

Elaborar projeto de Lei e encaminhar à Câmara  
60,00% concluído.
fase de elaboração 

Acompanhar aprovação legal e adequar-se aos novos parâmetros  
10,00% concluído.

GESTÃO

Promover programas e projetos de qualificação profissional.  
100,00% concluído.
No exercício de 2014 já foram realizados dois eventos de capacitação técnica realizada pela empresa denominada Plant Care cujo
proprietário o Eng.º Agr.º Joaquim T. Cavalcanti Neto possui Certificado de Arborista -BR 0003ª. Os cursos tiveram a parte teórica e
parte prática com demonstrações in loco com os devidos equipamentos. A primeira turma de funcionários somou 100 indivíduos,
sendo a segunda turma com cerca de 150 participantes. Também ocorrem treinamentos dos técnicos do DPJ em cursos ministrados
pela empresa CPFL para o seu próprio corpo técnico. Portanto esta meta esta sendo cumprida integralmente.

Ampliar o número de equipamentos e infra-estrutura;  
100,00% concluído.
contrato da PMC para maquinas, equipamentos e serviços atendendo as 
Administrações Regionais, Departamento de Parques e Jardins, Departamento de Limpeza Urbana e Coordenadoria das
Administrações Regionais no que tanques a manutenção da cidade na limpeza de áreas verdes, próprios municipais, canteiros
centrais e avenidas, serviços de tapa buracos

Definir o programa de reeducandos.  
100,00% concluído.
Programa de Reenducandos devidamente ativo com 600 homens/dia, operando nas áreas de manutenção da cidade, através dos
serviços de pinturas de guias, limpeza e capinação de mato em parques/bosques e avenidas e serviços diversos nas Administrações
Regionais e viveiros de mudas e plantas do DPJ.

Definição de programas e procedimentos de acordo com a nova legislação.  
100,00% concluído.
Para implantação do programa aguardando o processo licitatório de contratação de empresa para a manutenção e modernização  da
iluminação pública.

Articulação de convênios e captação de recursos.  
100,00% concluído.
No exercício de 2013 formalizou-se um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado de São Paulo através do Instituto
Agronômico de Campinas e o Município de Campinas onde uma das obrigações seria a transferência de tecnologia do IAC no que
tange a coleta de sementes nativas da nossa região e o manejo de viveiros( estufas, sombrites e canteiros) bem como disponibilidade
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de suas coleções de elementos arbóreos para matrizes de coleta. Portanto esta meta está plenamente cumprida.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Nivelar, desobstruir as calçadas,  e definir padrões de pisos que sejam antiderrapantes, com permeabilidade e faixas
orientadoras de deficientes visuais.  
40,00% concluído.
O nivelamento e desobstrução de calçadas foi realizado com sucesso nas ações de revitalização do centro, na primeira parte da
extensão Avenida Francisco Glicério, que recebeu piso adequado, rebaixamento de calçadas e adequações de acessibilidade para
pessoas com deficiência e idosas. Esta ação se apresenta como experiência prática para definição dos padrões de calçadas, cujo
projeto está em elaboração cotando com a interface de diversas secretarias, sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Social e Turismo.

Manter livre de quaisquer obstáculos - postes, bocas de lobo, lixeiras,  vegetação, etc. - as terminações das faixas de
segurança.  
100,00% concluído.

Fazer efetiva a acessibilidade das calçadas para todos os usuários e tendo em conta especial pessoas idosas e com
deficiências.  
40,00% concluído.
A legislação que regulamentará os padrões de pisos está em fase de elaboração. Ela contemplará as diretrizes relativas a
permeabilidade, acessibilidade para deficientes e pessoas idosas, entre outros, inclusive com especial participação da Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, que está atualmente analisando a proposta de minuta, de forma a verificar e apontar o
atendimento das principais necessidades que devem ser observadas. Estes estudos contam com intermediação da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo, que está fazendo a interlocução entre secretarias para formulação da melhor
proposta.

Revestimento de piso de calçadas orientador de deficientes visuais. Nivelamento entre calçadas ou rampas de acesso
(rebaixamento ou nivelamento entre calçadas).  
30,00% concluído.
Tendo em vista que o objeto desta ação será contemplada nas demais ações que tratam de calçamento, considera-se executada na
mesma medida destas. 

Manutenção e conservação de Praças  e canteiros centrais e laterais por meio de contratos e equipe própria  
100,00% concluído.
O Departamento de Parques e Jardins conta com 16 equipes para roçadas mecanizadas, urbanização e reformas paisagisticas. 11
equipes para limpeza e manutenção de parques públicos e  1 equipe de maquinários como caminhã betoneira misturador de terra, 2
retroescavadeiras 2 tratores agricolas para compostagem, 1 caminhão munck trucado p transporte de arvores de grande porte e 2
tratores agricolas para pulverização.

Manutenção e conservação de Próprios Públicos por meio de contratos e equipe própria  
100,00% concluído.
6 equipes composta de 48 ajudantes jardinagem, 6 motoristas, 48 operador de roçadeiras, 6 jardineiros, 6 operadores de podadeiras
elétricas, 6 lideres mais 48 roçadeiras costais, 06 podadeiras elétricas e 6 caminhões, para limpeza e manutenção de escolas
municipais, creches e naves mães, postos de saúde e praças esportivas, tudo em pleno funcionamento com atendimento de 100%
das unidades proprias municipais.  
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Manutenção da arborização do viário municipal por meio de contrato e equipe própria]  
100,00% concluído.
manutenção da arborização do viário municipal através do contrato com a Colepav Ambiental e MB Engenharia, com 16 equipes de
conservação, manutenção de areas verdes, 11 equipes de Limpeza e manutenção de parques públicos, 11 equipes de poda e
extração, 4 equipes de plantio e 1 equipe de profissionais técnicos que manter as areas verdes devidamente acompanhadas e
limpas. 

Manutenção da pavimentação (tapa-buraco e perenização) por meio de contrato e equipe própria]  
100,00% concluído.
através de contratos terceirizados foram executados até setembro/2015 aproximadamente 570.000 mil m2 de tapa buracos e
recapeamento asfáltico. 

ILUMINAÇÃO - EFICIÊNCIA ENERGETICA

Pesquisar alternativas energéticas e definir padrões  
100,00% concluído.
definidas através do projeto básico constante do processo licitatório para manutenção e modernização da iluminação pública, são
elas eólicas e solar.

Analisar possibilidades de parcerias  
100,00% concluído.
As alternativas estão contempladas no processo licitatório, conforme protocolo 15/10/52909, projeto básico anexo, são elas energia
eólicas,  energia solar e tecnologias LED que propiciam menor custo e maior benefício a cidade.

Efetuar o plano de ação e implantação.
A - Pontos escuros: 2.200 pontos.
B - Substituição de 70 mil pontos de luz de vapor de mercúrio e 125 por sódio.
C - Substituição de 20 mil pontos de luz de menor potência para maior potência de sódio.
D - Estudos para instalação de lâmpadas LED em praças, escolas e postos de saúde.  
100,00% concluído.
aguardando a finalização do processo licitatório através do protocolo nr 15/10/52909, para contratação da empresa que será
responsável pela manutenção e modernização da iluminação pública municipal.

AMPLIAR  A ÁREA ARBORIZADA

Levantamento quantitativo e qualitativo das áreas arborizada - contratação  
10,00% concluído.
No início do exercício de 2014 iniciaram-se as tratativas de elaboração do estudo com a Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiróz” da USP sendo elaborado um Plano de Trabalho visando os trâmites burocráticos que preconiza o serviço público. Nesse
ínterim a empresa MEDRAL Geotecnologias apresentou uma proposta de estudo ao Município que está sendo analisada nos ritos
necessários. Portanto esta meta está em curso. Em paralelo, independente de contratação, o Departamento de Parques e Jardins
realiza um acompanhamento interno das mudas que foram plantadas dentro da gestão até o presente momento. O levantamento
realizado por este Departamento já contabiliza o plantio de 39.078 mudas de diversas espécies.  Nesse passo, a Secretaria do Verde,
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também faz um levantamento do plantio de árvores que, por sua vez é realizado no
âmbito do Banco de Áreas Verdes – BAV, o qual já contabiliza um total de 251.623 mudas. 

Analisar possibilidades de parcerias  
100,00% concluído.
No exercício de 2013 formalizou-se um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado de São Paulo através do Instituto
Agronômico de Campinas e o Município de Campinas onde uma das obrigações seria a transferência de tecnologia do IAC no que
tange à coleta de sementes nativas da nossa região e o manejo de viveiros ( estufas, sombrites e canteiros) bem como
disponibilidade de suas coleções de elementos arbóreos para matrizes de coleta. Portanto esta meta está plenamente cumprida.  A
seguir um breve relato do Viveiro Municipal que foi encaminhado ao programa estadual Município Verde Azul versão
2015:MUNICÍPIO VERDE/AZULDIRETIVA: ARBORIZAÇÃO URBANA EXISTÊNCIA DE VIVEIROS MUNICIPAIS OU
CONSORCIADOSATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DO VIVEIRO MUNICIPAL (GESTÃO 2015).  	O Viveiro Municipal de Campinas,
denominado de Dr. Otávio Tisselli Filho, que foi totalmente restaurado e recuperado em 05 de junho de 2013, compõe-se em duas
unidades:-  Viveiro de Produção de Mudas de Espécies Ornamentais.-  Viveiro de Produção de Mudas de Espécies Arbóreas. As
duas unidades do Viveiro Municipal de Campinas estão localizadas no Loteamento Parque Xangrilá, aos quais se tem acesso pela
Rodovia Dr. Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340) km 121,6. O local do viveiro de produção de mudas de espécies
arbóreas encontra-se nas Coordenadas Geográficas UTM 292417 m E e 7478180 m S.A localização do viveiro de produção de
mudas de espécies ornamentais encontra-se nas Coordenadas Geográficas UTM 292853 m E e 7477200 m S.Este relatório tem a
função de atualização das atividades desenvolvidas nas duas unidades do viveiro municipal, com relação à sua estrutura e
principalmente atualização da quantidade de mudas produzidas e expectativa para o ano de 2015. A capacidade atual de produção
de mudas é de 2.750.000 mudas/ano  de diversas espécies arbóreas e de mudas de plantas ornamentais. As três estufas, que foram
instaladas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, encontram-se atualmente em plena produção, com a ocupação total das
mesmas, sendo observada também a ampliação do número de canteiros delimitados em concreto. A quantidade atual de produção
prevista para o ano de 2015 é de 2.750.000 de mudas de espécies arbóreas e ornamentais, sendo:- 2.500.000 mudas de espécies
ornamentais.-   250.000 mudas de espécies arbóreas. A disponibilidade das mudas de espécies ornamentais e de 100% do total
produzido, sendo utilizadas principalmente no Projeto Flores desenvolvido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
implantado nas áreas verdes públicas. As mudas de espécies arbóreas que estão sendo utilizadas nos plantios, são as produzidas no
viveiro e aquelas obtidas por doações, referentes termos de compromisso de reposição de mudas assumidos pelos interessados,
referente aos Processos de Licenciamento e de Autorizações para supressão de árvores, emitidas pela Prefeitura Municipal de
Campinas, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável através do BAV (Banco de Áreas Verdes). Também são utilizadas mudas adquiridas em processos de compra pela
Prefeitura.Algumas das principais espécies arbóreas produzidas são:- açaí (Euterpe oleracea)- açoita-cavalo (Luehea divaricata)-
albizia (Albizia lebbeck)- aldrago (Pterocarpus violaceus)- alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae) - alfeneiro (Ligustrum lucidum)-
ameixa-amarela (Eriobotrya japonica)- araçá (Psidium cattleyanum)- aroeira-mansa (Schinus terebinthifolius) - aroeira-salsa (Schinus
molle)- cabreuva (Myroxylon peruiferum)- calabura (Muntingia calabura)- canelinha (Nectandra megapotamica)- cassia-grande
(Cassia grandis)- cedro-rosa (Cedrela fissilis)- chapéu-de-praia (Terminalia catappa) - dedaleiro (Lafoensia pacari)- embiruçu
(Pseudobombax grandiflorum) - eritrina (Erythrina speciosa) - flamboyant-de-jardim (Caesalpinia pulcherrima)- goiabeira (Psidium
guajava)- grevílea (Grevillea robusta)- guarantã (Esenbeckia leiocarpa)- ingá (Inga uruguensis)- ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha)-
ipê-branco (Tabebuia roseoalba) - ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla)- ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa)- jacarandá-mimoso (Jacaranda
mimosifolia)- jambolão (Syzygium cumini)- jatobá (Hymenaea courbaril)- jequitibá-branco (Cariniana estrellensis)- jequitibá-rosa
(Cariniana legalis)- jerivá (Syagrus romanzoffiana)- juçara (Euterpe edulis) - louro-branco (Bastardiopsis densiflora)- magnólia
(Michelia champaca)- manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis)- melaleuca (Melaleuca leucadendra)- mirindiba (Lafoensia
glyptocarpa)- murta (Myrtus communis)- oiti (Licania tomentosa)- óleo-de-copaíba (Copaifera langsdorfii)- paineira (Chorisia
speciosa)- palmeira-imperial (Roystonea oleracea)- pau-brasil (Caesalpinia echinata)- pau-d’alho (Gallesia integrifolia) -
pau-de-lagarto (Luehea divaricata)- pau-ferro (Caesalpinia ferrea)- pau-formiga (Triplaris americana)- pau-viola (Cytharexyllum
myrianthum)- pitanga (Eugenia uniflora)- quaresmeira (Tibouchina granulosa)- sabão-de-soldado (Sapindus saponaria)- salgueiro
(Salyx humboldtiana) - sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides)- tataré (Pithecolobium tortum)- uva-japonesa (Hovenia dulcis) 
Observação: Em 2015 foram introduzidas na produção de mudas de arbóreas as seguintes espécies: ameixa-amarela (Eriobotrya
japonica), araçá (Psidium cattleyanum), canelinha (Nectandra megapotamica), chapéu-de-praia (Terminalia catappa),
flamboyant-de-jardim (Caesalpinia pulcherrima), goiaba (Psidium guajava), grevilea (Grevillea robusta), paineira (Chorisia speciosa),
pau-brasil (Caesalpinia echinata), pau-d’alho (Gallesia integrifolia)  e uva-japonesa (Hovenia dulcis).As principais espécies
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ornamentais produzidas são:- acalifa-vermelha, agave, alamanda, alissom, alho-social, amendoim-forrageiro, barba-de-serpente,
cheflera, clúsia, celósia, cóleus, cróton-vermelho, cróton-variegata, dracena-amarela, dracena-vermelha, evolvulus, hortência,
iresine-verde, iresine-vermelha, jasmin-manga, lantana, lírio, macarrão, moreia,  petúnia, pileia, pingo-de-ouro, primavera, sálvia,
strelitzia, tagetes, verbena e yucca,. Observação: Em 2015 foram introduzidas na produção de espécies ornamentais as seguintes
espécies: alamanda, agave, barba-de-serpente, jasmin-manga, moreia, strelitzia, verbena e yucca.

Efetuar o plano de ação  
100,00% concluído.
Na gestão 2013- 2016 no que tange a política de Arborização Urbana o DPJ elaborou o documento intitulado Plano de Arborização
Urbana de Campinas cujas metas a serem atingidas são as seguintes:

1.  Atingir a meta de plantio de 100 indivíduos arbóreos por Km de via, de acordo com o estipulado no GAUC até 2016;

2. Realizar o Inventário do Levantamento Qualitativo dos indivíduos arbóreos existentes nas vias, canteiros centrais e laterais dos
logradouros públicos do Município de Campinas até final de 2014;

3.  Capacitar às pessoas responsáveis pelo plantio, poda e manutenção da arborização urbana para que execute os serviços
atendendo as normas técnicas até 2014;

4.  Capacitar as pessoas responsáveis pela gestão técnica e operacional do Viveiro Municipal “Otávio Tisselli Filho” até o final de
2014;

5.  Aumentar o índice de áreas de projeção de copa do município até 2016;

6.  Reestruturar administrativamente e tecnicamente o Departamento de Parques e Jardins da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos visando atender as metas elencadas acima;

7.  Implantação na região Sudoeste/Noroeste do Município de Campinas de um Projeto Piloto de Arborização Urbana nas vias
públicas em uma região carente de arborização já com os devidos equipamentos público instalados enfocando os Bairros
denominados Parque Tropical, Jardim Ipaussurama, Vila Perseu Leite de Barros, Jardim Paulicéia, Jardim Campos Elíseos. Esse
projeto será elaborado e implantado de acordo com as diretrizes técnicas estipuladas no GAUC e com previsão de término em 2016.
 Com o manejo arbóreo realizado pelo DPJ nas vias públicas, nos bosques, praças e parques gerenciados pelo mesmo a meta está
em curso de implantação. Informo que a demanda de solicitação de poda via 156 é de 800 pedidos ao mês sendo atendidos 1.000
pedidos completados com outras vias de solicitação. Com relação a supressão são solicitados 200 pedidos por mês, sendo atendidos
a execução conforme determinação do  laudo técnico elaborado por profissionais da pasta (Eng.º Agr.º e Técnicos Agrícolas ).
Quando a supressão é amparada pelas normatizações vigentes a substituição das arvores é feita por espécies adequadas conforme
o Guia de Arborização Urbana de Campinas. O manejo arbóreo adequado não era realizado no Município de Campinas há mais de
20 anos gerando uma sensação nos cidadãos de que a árvore era o inimigo nº1. Espécies inadequadas provocam queda muito mais
fácil, quebra de calçadas, de muros e das próprias residências, entupimento de calhas etc....
Todo o procedimento de plantio e replantio é baseado no GAUC, isto é o plantio das árvores é realizado de 10 metros de distância
entre elas. 

Definir contratações e equipamentos a ser adquiridos  
100,00% concluído.
 A reestruturação administrativa e técnica do DPJ foram efetivadas, atualmente o Departamento possui em seus quadros seis
Engenheiros Agrônomos e dois Técnicos Agrícolas que possuem como função dar suporte técnico ao manejo da arborização urbana
do município e orientação e gestão do viveiro municipal. No que tange as equipes operacionais de campo atualmente o
Departamento possui 10 Equipes de pode e extração com 135 membros, e no serviço de calceteria tem-se 8 calceteiros e 8
ajudantes de calceteiros. Para cada equipe operacional tem-se acoplado um destocador de árvores, agregando tecnologia e
otimizando o trabalho da equipe.
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Início da ampliação da áreas arborizadas  
100,00% concluído.
Com o aumento de plantio de mudas de espécies arbóreas nos passeios públicos, canteiros centrais e laterais o aumento das áreas
de projeção de copas diretamente sofrerá um acréscimo das áreas. A meta está cumprida.6.  A reestruturação administrativa e
técnica do DPJ foram efetivadas, atualmente o Departamento possui em seus quadros seis Engenheiros Agrônomos e dois Técnicos
Agrícolas que possuem como função dar suporte técnico ao manejo da arborização urbana do município e orientação e gestão do
viveiro municipal. No que tange as equipes operacionais de campo atualmente o Departamento possui 10 Equipes de pode e
extração com 135 membros, e no serviço de calceteria tem-se 8 calceteiros e 8 ajudantes de calceteiros. Para cada equipe
operacional tem-se acoplado um destocador de árvores, agregando tecnologia e otimizando o trabalho da equipe.7. No que tange a
esta meta a seguir relato do que foi realizado no exercício de 2014  e 2015 e que foi encaminhado ao Programa Estadual Município
Verde Azul: ÁRVORES POR ESPÉCIE E POR BAIRRO TABELA DE QUANTIDADE DE ÁRVORES POR ESPÉCIE E POR
BAIRROESPÉCIE	QUANTIDADE DE MUDAS PLANTADAS (Qt.)Nome Popular	Vl. Perseu Leite de Barros	Jd. Ipaussurama	Jd.
Roseira	Cambuí	Quantidade total de
espéciesaroeira-salsa	19	40	17	11	87árvore-da-china	0	12	0	0	12cássia-imperial	0	18	0	0	18falsa-murta	0	0	1	0	1flamboyant-de-jardim
	4	3	17	0	24grevílea-anã	0	22	0	0	22ipê-amarelo	70	8	47	170	295ipê-branco	40	58	49	116	263jacarandá-mimoso	0	7	0	0	7jerivá	5	0	0	
0	5magnólia-amarela	19	27	14	5	65manacá-da-serra	2	0	2	0	4melaleuca	0	15	0	0	15oiti	12	12	43	47	114pau-brasil	0	0	19	0	19quares
meira	0	0	0	1	1ipê-roxo	0	0	0	140	140resedá-gigante	0	0	0	5	5resedá	23	30	2	14	69TOTAL DE MUDAS
PLANTADAS	194	252	211	509	1166TOTAL DE MUDAS PLANTADAS	 TABELA DE QUANTIDADE DE ÁRVORES POR RUA DO
BAIRRO CAMBUÍBAIRRO CAMBUÍRUA/AV.	QUANTIDADE DE MUDAS PLANTADAS14 de Dezembro	4Alferes
Domingues	4Américo Brasiliense	18Antônio Cezarino	8Antônio da Costa Carvalho	7Antônio Lapa	21Barão de Ataliba	1Barreto
Leme	43Bento Quirino	7Capitão Francisco de Paula	14Comendador Querubim Uriel	13Conceição	7Coronel Quirino	27Coronel Silva
Teles	20Dolor de Oliveira Barbosa	20Dona Prisciliana Soares	14dos Alecrins	26dos Bandeirantes	3Doutor Antônio souza
Gomes	1Emílio Ribas	17Francisco Andrade Coutinho	10General Osório	14Guilherme da Silva	10Hamilton Dias Ribeiro	1João F. de
Andrade	4Joaquim Gomes Pinto	2Joaquim Novaes	3José G. Nogueira	2José Pires Neto	12José Vilagelin Júnior	1Júlio de
Mesquita	12Laís Bertoni Pereira	2Major Sólon	5Maria Monteiro	31Olavo Bilac	1Orosimbo Maia	28Padre Almeida	22Padre José
Teixeira	1Paulo Vicenzi	3Pedro Magalhães	3Quirino do Amaral Campos	1Sampainho	14Sampaio Ferraz	8Sampaio Peixoto	11Santa
Cruz	14Santo Antônio	9Santos Dumont	1Vieira Bueno	9TOTAL DE MUDAS PLANTADAS	509TABELA DE QUANTIDADE DE
ÁRVORES POR TIPO DE PLANTIO    

OBJETIVOS
Manter serviços de limpeza permanentes e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos (lixo).
Melhorar a gestão dos resíduos dos serviços de saúde. Melhorar a gestão dos resíduos da construção civil.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

LIMPEZA

Conteinerização das feiras livres  
100,00% concluído.
Contrato prestação de serviços de limpeza pública foi homologado em novembro de 2013, com vigência de 12 meses. Em
consequência, os serviços respectivos iniciaram-se em janeiro de 2014.
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Contratação de varrição mecanizada nas vias centrais  
100,00% concluído.
Contrato prestação de serviços de limpeza pública foi homologado em novembro de 2013, com vigência de 12 meses. Em
consequência, os serviços respectivos iniciaram-se em janeiro de 2014. Todavia, este serviço foi descontinuado pela administração,
em face da sua baixa eficácia. A varrição nestes locais voltou a ser manual.

Implantação de varrição manual nas vias comerciais e fora das vias centrais  
100,00% concluído.
Contrato prestação de serviços de limpeza pública foi homologado em novembro de 2013, com vigência de 12 meses. Em
consequência, os serviços respectivos iniciaram-se em janeiro de 2014.

Contratação de cooperativas de reciclagens  
100,00% concluído.
A Cooperativa Antonio da Costa santos já teve a sua contratação efetivada e encontra-se e operação. Uma segunda cooperativa
encontra-se em processo de contratação, com tramitação entre a SMSP e SMAJ.

Implantação de novos pontos verdes e eco pontos  
100,00% concluído.
Em dezembro/2014 foi concluído o trabalho de identificação de áreas públicas para esta possivel atividade.  Com isto, as metas foram
revistas. A meta é a instalação e operação de 2 novos ecopontos até 1° semestre de 2016, localizados em Barão Geraldo e Parque
Via Norte, os quais já encontram-se em operação.

Contratação de PPP para implantação da gestão dos resíduos sólidos urbanos, conforme a lei federal 12.305/2010 (Aterro)  
89,00% concluído.
Em 16.06.2015 foi recebida uma MPIP - Manifestação Privada de Interesse Público para a realização de estudos visando a
implantação e operação de uma PPP visando o novo modelo de gestão dos RSU, em atendimento à Lei Federal 12305/2010,
conforme preconizam as Leis 14825/2014 e 13153/2007. Em setembro/2015 a Comissão de PPPs aprovou a realização destes
estudos. O CHAMAMENTO PÚBLICO foi publicado em abril/2016. Das cinco empresas que apresentaram solicitação para
qualificação e cadastramento, apenas o Consórcio Cam Ambeinatl apresentou a sua PMI, cujos estudos encontram-se em análise
pela comissão das PPPs.

Ampliação da execução da coleta de resíduos volumosos (catatreco)  
100,00% concluído.
Contrato prestação de serviços de limpeza pública foi homologado em novembro de 2013, com vigência de 12 meses. Em
consequência, os serviços respectivos iniciaram-se em janeiro de 2014. Atualmente existem 5 equipes fixas para a realização dos
trabalhos.

Redimensionar, adequar e reavaliar o processo de coleta especial da rede de saúde  
100,00% concluído.
Serviços já estão em execução através do novo contrato, com a coleta, tratamento e disposição final dos RSS classes A-B-E.

Cadastramento dos transportadores e geradores (cacambeiros)  
100,00% concluído.
O cadastramento inicioui-se em novembro/2013 e trata-se de atividade contínua, aberta permanentemente aos interessados no
cadastramento.

Regulamentação da Lei municipal nº 14.418/2012  
100,00% concluído.
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Decreto Municipal que regulariza a Lei Municipal 14418 foi assinado em novembro/2013 e já encontra-se em aplicação. Decreto
Municipal que regulariza a Lei Municipal 14418 foi assinado em novembro/2013 e já encontra-se em aplicação.

Implantação de usina de reciclagem e de aterro de resíduos  
90,00% concluído.
Estas atividades estão inseridas no contexto da PPP em tramitação atualmente, referente aos resíduos da construção civil. Duas
empresas qualificadas apresentaram os estudos em 04.12.2015, os quais encontram-se em análise pela comissão de PPPs do DLU

Identificação de novas áreas para aterro e usinas de reciclgem e possíveis parcerias  
90,00% concluído.
Estas atividades estão inseridas no contexto da PPP em tramitação atualmente, referente aos resíduos da construção civil. Duas
empresas qualificadas apresentaram os estudos em 04.12.2015, os quais encontram-se em análise pela comissão das PPPs do DLU

OBJETIVOS
Fiscalização de imóveis com irregularidades no passeio público, verificando a perfeita acessibilidade, aplicando as penalidades
previstas em Lei. Fiscalização de terrenos particulares, com corpo de agentes de fiscalização para exigência da limpeza de terrenos
que apresentam mato alto. Fiscalização de arborização urbana em vias públicas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

FISCALIZAÇÃO

Contratação de serviços tercerizados para executar diagnósticos nos terrenos  
100,00% concluído.
Edital de credenciamento de empresas prestadoras de serviços para limpeza de terrenos até a presente data não houve interessados
na inscrição para participação. 

Realizar as fiscalizações indicadas no diagnóstico  
100,00% concluído.
as metas de fiscalização anuais vem sendo cumpridas, bem como os proprietários dos terrenos que não executam as limpezas são
multados

Fiscalizar a arborização em vias públicas  
100,00% concluído.
Fiscalização efetuadas através dos técnicos do Departamento de Parques e Jardins e Equipe técnica terceirizadas através da
Empresa MB Engenharia. 

EDUCAÇÃO / QUALIFICAÇÃO
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Ampliar o programa LixoTur e interface ambiental do Departamento de Parques e Jardins  
100,00% concluído.
programa lixotur executado com alunos das escolas municipais que passam por palestras específicas com técnicos do Departamento
de Limpeza Urbana sobre as etapas da reciclagem do lixo e sua importancia do meio ambiente.

Utilização da mão de obra qualificada no viveiro municipal (Implantar cursos agrícolas visando formar mão-de-obra
especializada para a área, em especial para o segmento de flores e frutas).  
100,00% concluído.
Contratação de técnico agrícola para coordenação do plantio e aumento da produção para atender a demanda da cidade,
treinamento específico aos funcionários terceirizados da Empresa Coplepav para as técnicas de plantio, Convênio com a Apae de
Campinas para 10 pacientes mensais que são treinados e operam nos serviços de jardinagem.

GESTÃO AMBIENTAL

Equacionar os passivos ambientais (aterros Pirelli, Sta Barbara, Delta A e URM)  
92,00% concluído.
O primeiro termo de referencia para a contratação dos serviços referentes ao Pirelli (remoção de resíduos e reconformação do aterro)
foi encaminhado à SMA para licitaão. O segundo Terrmo de Referencia para o Pirelli (contenção hidráulica), encontra-se em
elaboração pelo DLU. Pasra o Aterro Santa Bárbara, encontra-se em elaboração o Termo de Referencia para investigação ambiental
complementar e eventual Plano de Intervenção). Para o Aterro DElta, em dezembro/2016 a CETESB indicou a não necessidade de
qualquer reabilitação das águias subterraneas do local, mas apenas o seu monitoramento semestral. Investigações ambientais da
URM executadas em 2015. Todas essas ações estão em consonancia com entendimentos mantidos com CETESB e Ministério
Público.

Contratação de serviços para efetuar as investigações ambientais complementares, implantar eventuais medidas de
reabilitação das áreas Lixão Pirelli, Aterros Santa Bárbara e URM - Unidade de Reciclagem de Materiais  
92,00% concluído.
O primeiro termo de referencia para a contratação dos serviços referentes ao Pirelli (remoção de resíduos e reconformação do aterro)
foi encaminhado à SMA para licitaão. O segundo Terrmo de Referencia para o Pirelli (contenção hidráulica), encontra-se em
elaboração pelo DLU. Pasra o Aterro Santa Bárbara, encontra-se em elaboração o Termo de Referencia para investigação ambiental
complementar e eventual Plano de Intervenção. Para o Aterro DElta, em dezembro/2016 a CETESB indicou a não necessidade de
qualquer reabilitação das águias subterraneas do local, mas apenas o seu monitoramento semestral. Investigações ambientais da
URM executadas em 2015. Todas essas ações estão em consonancia com entendimentos mantidos com CETESB e Ministério
Público.

Contratação de serviços para implantar eventuais medidas de reabilitação  
92,00% concluído.
O primeiro termo de referencia para a contratação dos serviços referentes ao Pirelli (remoção de resíduos e reconformação do aterro)
foi encaminhado à SMA para licitaão. O segundo Terrmo de Referencia para o Pirelli (contenção hidráulica), encontra-se em
elaboração pelo DLU. Pasra o Aterro Santa Bárbara, encontra-se em elaboração o Termo de Referencia para investigação ambiental
complementar e eventual Plano de Intervenção). Para o Aterro DElta, em dezembro/2016 a CETESB indicou a não necessidade de
qualquer reabilitação das águias subterraneas do local, mas apenas o seu monitoramento semestral. Investigações ambientais da
URM executadas em 2015. Todas essas ações estão em consonancia com entendimentos mantidos com CETESB e Ministério
Público.
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    INDICADOR: Encaminhamento de pessoas ao mercado de trabalho

Ano Meta Resultado Unidade de Medida
2012 28000 28.344 encaminhamentos
2013 42000 50.245 encaminhamentos
2014 56000 44.562 encaminhamentos
2015 45000 36.704 encaminhamentos
2016 45000 18.443 encaminhamentos

OBJETIVOS
Apoio ao trabalhador: com informações para a melhor qualificação e encaminhamento às ofertas existentes no mercado de trabalho
local e regional. Visando o aumento do número de pessoas atendidas e ampliação da empregabilidade e aumento da renda média
familiar.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
População economicamente ativa do município de Campinas

METAS

APOIO AO TRABALHADOR

Ampliação do atendimento do CPAT Centro Público de Atendimento ao Trabalhador de Campinas.  
100,00% concluído.

1ª Ampliação do CPAT  
100,00% concluído.
Inaugurado o CPAT Campo Grande, aumentando a capacidade de atendimento a região.
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2ª Ampliação do CPAT  
100,00% concluído.
Aumento de 10 posições de atendimento no CPAT em outubro de 2014.

3ª Ampliação do CPAT  
100,00% concluído.
Em 2016 foi inaugurado o Agiliza Campinas, espaço destinado ao atendimento de diversos serviços oferecidos à população incluindo
o CPAT. Foram ianugurados dois Agiliza Campinas um na região do Ouro Verde e outro na região do Campo Grande.

Reestruturação e ampliação do Programa de Economia Solidária do Município de Campinas.  
100,00% concluído.

2013  
100,00% concluído.
Foi realizada a entrega dos equipamentos adquiridos: 5 Empilhadeiras, 6 Prensas Enfardadeiras e 6 Balanças para os
empreendimentos que manipulam resíduos sólidos (cooperativas de reciclagem).

2014  
100,00% concluído.
Ajuste do plano de trabalho para a ampliação do Programa Economia Solidária. Concluído e aprovado pelo MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego, o ajuste do Plano de Trabalho dos Convênios 031/2015 e 033/2012.

2015  
100,00% concluído.
Ampliação do Programas de Feiras de Comércio Justo e Solidário. Inaugurada  \\

2016  
100,00% concluído.
No primeiro semestre de 2016 foi inaugurada a Feira de Comércio Justo Solidário na Vila União. Inaugurado também o Centro
Público de Comércio Justo Solidário e o Espaço Pura Arte ambientes destinados às ações de comércio e incubação dos
empreendimentos participantes do programa de Economia Solidária do município. No segundo semestre de 2016 foram inauguradas
as feiras do Vida Nova, do Jd. Eulina, do Jd. Costa e Silva, Perseu Leite de Barros e Jd. Nova Europa. Foram ainda realizados
serviços contratados de assessorias e incubação dos empreendimentos participantes através de recursos do provenientes do
Convênio 031/2012 Ministério do Trabalho. Os comitês de acompanhamento dos convênios 031/2012 e 033/2012 foram retomados
nomeando os integrantes através de indicação/votação bem como a realização de reuniões ao longo de todo o ano de 2016. Por
motivo de atrasos nos repasses dos convênios 031/2012 e 033/2012, por parte do Ministéri do Trabalho foi necessária a prorrogação
e alteração do cronograma de execução, sendo assim os convênios terão ações de execução ainda no ano de 2017 até a conclusão
dos processos de incubação dos empreendimentos.

Ampliação do MEI - Micro Empreendedor Individual em Campinas.  
100,00% concluído.

2013, 1 semestre  
100,00% concluído.
1 sem 2013: Novas formalizações no MEI

2013, 2 semestre  
100,00% concluído.
2 sem 2013: Formalizações em escala ascendente

2014, 1 semestre  
100,00% concluído.
Adequação do número de pessoal para atendimento ao cidadão. 

2014, 2 semestre  
100,00% concluído.
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Readequação do espaço fisico.

2015, 1 semestre  
100,00% concluído.
Ampliação do MEI: ascenção do número de formalizações, ascenção das DIR, ascenção do processo de alteração de dados
cadastrais, ascenção da emissão de boletos e certificações, implantação de oficinas de capacitação, gestão e controle de pequenos
negócios. Sensibilizar e incentivar o empreendedor individual.

2015, 2 semestre  
100,00% concluído.
Ampliação do MEI: Ascensão do numero de formalizações, ascensão das DIR, ascensão do processo de alteração dados cadastrais,
ascensão de emissão de boletos e de certificações, implantação de oficinas de capacitação de gestão e controle de pequenos
negócios. Sensibilizar e Incentivar o Empreendedor Individual

2016, 1 semestre  
100,00% concluído.
A meta de atendimento para a CASA do EMPREENDEDOR para 2016, pretendida pelo Plano de Governo / PPA era de 14.940 e
realizamos 27.255 atendimentos. Embora o número de formalizações teve uma queda em relação a 2015, devido a crise econômica
do País, foram realizadas 734 mas a baixa de CNP também reduziu para 242, e avaliamos que isto se deve ao fato do número de
Empreendedores capacitados ( 1.073 em 2016) em Empreendedorismo,Planejamento, Gestão e Controle de Negócios, Marketing,
Vendas, Liderança. Houve ascensão do número: de orientações para formalização, do processo de alteração de dados cadastrais,
Declarações de Rendimento Anual, Emissão de Boletos e de certificações, ampliação de Oficinas de capacitação de gestão e
controle de Negócios, Higiene e Manipulação de Alimentos, Direitos e Deveres Previdenciários do MEI, ações em parceria com
Instituições afins ( SEBRAE, CEPROCAMP, FUMEC, LCA Treinamento e Consultoria, Faculdade IESCAMP), ampliação do quadro
de funcionários e capacitação da equipe de Trabalho, divulgação das ações da Casa do Empreendedor Individual - MEI nos territórios
do município e oferta de serviços descentralizados. Continuidade na execução das metas físicas.

2016, 2 semestre  
100,00% concluído.
Houve ascensão do número: de orientações para formalização, do processo de alteração de dados cadastrais, Declaração de
Rendimento Anual, Emissão de Boletos e de certificações, ampliação de Oficinas de capacitação de gestão e controle de Negócios,
Higiene e Manipulação de Alimentos, Direitos e Deveres Previdenciários do MEI, ações em parceria com Instituições afins ( SEBRAE,
CEPROCAMP, FUMEC, LCA Treinamento e Consultoria, Faculdade IESCAMP), ampliação do quadro de funcionários e capacitação
da equipe de Trabalho, divulgação das ações da Casa do Empreendedor Individual - MEI nos territórios do município e oferta de
serviços descentralizados.     Realização de 02 Balcões de Microcrédito e 01 Seminário de Microempreendedor Individual com mais
de 400 participantes.

Manutenção do cadastro dos cursos de qualificação ofertados, inclusive com orientação quanto aos requisitos e benefícios
oferecidos.  
100,00% concluído.

2013: programação de cursos de qualificação para 2014  
100,00% concluído.
Atividade contínua

2014: programação de cursos de qualificação para 2015  
100,00% concluído.
Serviço continuo. Planejamento do Pronatec para 2015.

2015: programação de cursos de qualificação para 2016  
100,00% concluído.
Todos os cursos de qualificação que eram oferecidos foram substituidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC. Nosso convênio no SICONV sob nº 775258 sofreu denuncia unilateral e foi encerrado em mar/2015. Esta
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda mantém ainda cursos e oficinas de capacitação oferecidos aos integrantes dos programas
de Economia Solidária e da Casa do Micro Empreendedor, porém parcialmente são caracterizados cursos de qualificação.
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2016: programação de cursos de qualificação para 2017  
100,00% concluído.
Foi encaminhado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social as demandas de cursos para diversas áreas ligadas aos setores
desta Secret. Munic de Trabalho e Renda (Casa do Microempreendedor, CPAT, Economia Solidária) a fim de obtermos
oportunidades de cursos através do PRONATEC ou outra frente oferecida por aquele Ministério, e que poderão efetivamente serem
oferecidas à população. Para este ano de 2017 a SMTR realizou levantamento da demanda de ofertas de emprego sem
preenchimento das vagas por falta de qualificação profissional, qualificação para o mundo dos negócios ao microempreendedor e aos
empreendimentos de economia solidária, em análise pelo observatório do trabalho, para indicação de cursos e números de vagas a
serem ofertados pelo Município por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

Manutenção do sistema de oferta de emprego atualizado.  
100,00% concluído.

2013, 1 trimestre  
100,00% concluído.

2013, 2 trimestre  
100,00% concluído.

2013, 3 trimestre  
100,00% concluído.

2013, 4 trimestre  
100,00% concluído.
Atividade Contínua

2014, 1 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vaga de emprego.

2014, 2 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vaga de emprego.

2014, 3 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vaga de emprego.

2014, 4  trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vaga de emprego.

2015, 1 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vagas de emprego.

2015, 2 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vagas de emprego.

2015, 3 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vagas de emprego.

2015, 4 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vagas de emprego. Meta atingida desde novembro de 2015.
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2016, 1 trimestre  
100,00% concluído.
Serviço contínuo. Captação de vaga de emprego. Metas do Governo Federal atingidas com excelência.

2016, 2 trimestre  
100,00% concluído.
Realizada prorrogação de prazo para execução e consequente ampliação proporcional às metas estabelecidas.Serviço contínuo.
Captação de vaga de emprego. Metas do Governo Federal atingidas com excelência.

2016, 3 trimestre  
100,00% concluído.
Continuidade na execução do convênio 145/2012 - ETAPA 1 META 2. Metas físicas já atingidas. Repasse de recursos por parte do
Ministério do Trabalho em atraso.

2016, 4 trimestre  
100,00% concluído.
Realizada prorrogação de prazo para execução e consequente ampliação proporcional às metas estabelecidas.Serviço contínuo.
Captação de vaga de emprego. Metas do Governo Federal atingidas com excelência. Por motivo dos processos de prorrogação de
prazos a execução total do convênio finalizará em dez/2017.
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    INDICADOR: Média anual comercializada de hortifrugrangeiros

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 55000 57.243 toneladas/mês
2013 58750 45.127 toneladas/mês O mercado de hortifrutigranjeiros passou a ter uma maior

fiscalização, inibindo a entrada de mercadorias sem nota fiscal.
Como consequência, diminuiu o comércio hortifrutigranjeiro
dentro da CEASA. Em compensação, passou a ter um melhor
controle quanto à procedência e qualidade das mercadorias.

2014 62500 44.959 toneladas/mês O fator climático atípico que atingiu e que continua atingindo
especialmente a Região Sudeste, gerou impactos extremamente
comprometedores no campo, seja em relação a produção, seja
em relação a produtividade, de maneira a contribuir para uma
diminuição na ordem de 25% da oferta de Hortifrutigranjeiros,
Flores e Plantas, nas Centrais de Abastecimento de todo o País.

2015 66250 50.684 toneladas/mês
2016 70000 51.091 toneladas/mês
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    INDICADOR: Média anual comercializada de flores e plantas

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 5500 5.581 toneladas/mês
2013 6125 4.972 toneladas/mês O mercado de flores e plantas teve mais áreas desocupadas

devido às restrições para transferência de áreas para
comercialização.

2014 6750 5.294 toneladas/mês O fator climático atípico que atingiu e que continua atingindo
especialmente a Região Sudeste, gerou impactos extremamente
comprometedores no campo, seja em relação a produção, seja
em relação a produtividade, de maneira a contribuir para uma
diminuição na ordem de 25% da oferta de Hortifrutigranjeiros,
Flores e Plantas, nas Centrais de Abastecimento de todo o País.

2015 7375 5.192 toneladas/mês
2016 8000 5.002 toneladas/mês

OBJETIVOS
Tornar mais eficiente o atendimento à demanda no abastecimento do mercado de hortifrutigranjeiros, flores e plantas ornamentais, do
recebimento à comercialização, no atacado e no varejo, visando à excelência dos produtos oferecidos com segurança alimentar afim
de influenciar positivamente a área da saúde pública.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
População do município, da Região Metropolitana de Campinas e das cidades com logística de acesso a Campinas

METAS

AMPLIAR A DEMANDA

Ampliar a demanda de hortifrutigranjeiros, flores e plantas nos mercados da Ceasa Campinas.  
93,00% concluído.
A Ceasa Campinas realizou investimentos na área estrutural da Central construindo plataforma logística, que oferece conforto
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logístico para clientes, tornando mais eficiente a operação de carga e descarga , propiciando redução de até 60% do tempo
necessário para tanto. Implantou o projeto \"Provar\"(análise de resíduos agrodefensivos nos produtos), ofertando assim maior
possibilidade de conhecimento na atividade que envolve segurança alimentar, face a alimentos seguros, potencializando a cadeia
comercial.  

Por meio de parcerias com os governos estadual e federal, juntamente com entidades afins, organizar e coordenar uma
política para o setor.  
100,00% concluído.
A Ceasa firmou convênio com a CONAB/MDS - Companhia Nacional de Abastecimento e Ministério do Desenvolvimento Social, para
fornecimento de Hortifrutigranjeiros oriundos da agricultura familiar, referente ao PAA - Programa de Aquisição de Alimentos,
destinados ao Banco Municipal de Alimentos de Campinas. Dentre as ações que visam a organização de uma política para o setor,
em 2016 foi firmado convênio com o Instituto Biológico do Estado de São Paulo, para monitoramento de resíduos agrotóxicos nos
alimentos que passam pela Ceasa. A finalidade é resguardar a saúde da população, por meio de estudos e análises da quantidade
de resíduos agrotóxicos nos alimentos, garantindo assim a qualidade dos produtos oferecidos.Ainda, a CEASA participa da Feira da
Associação Paulista de Supermercados – APAS, onde os permissionários podem fazer contatos e negócios, ampliando sua rede de
clientes e abrangência de atuação, de forma a fomentar suas atividades.2014 - Participação da CEASA Campinas na União Mundial
de Mercados Atacadistas (WUWM) em evento no Chile (outubro 2013) e como filiada da entidade. CEASA Campinas organizou e foi
sede do Encontro Nacional de Centrais de Abastecimento-ABRACEN (dezembro 2013). Organização e recepção de mais de 50
grupos de visitantes a CEASA Campinas: estudantes de cursos nas áreas de nutrição e agronomia. Estudantes do ensino
fundamental e médio, produtores rurais, visitas institucionais, pesquisadores e turistas, inclusive delegações estrangeiras (da Itália).
Participação da Ceasa Campinas na União Mundial de Mercados Atacadistas (WUWM) em evento na Grécia(Maio 2014) e em
Londres (Outubro 2014), como filiada da entidade. Participação da Ceasa Campinas em Congresso realizado pela FLAMA-Federação
Latino Americana de Mercados Atacadistas na Cidade do México onde se tornou filiada da entidade. 

Melhorar o aproveitamento das áreas disponíveis no mercado.  
100,00% concluído.
Foi construído o Pier Sul localizado aos fundos do Galpão Permanente II, que é uma plataforma de carga e descarga de mercadorias,
com capacidade de atendimento de 70 caminhões. O início de sua operacionalização está prevista para fim do 1º semestre de 2016. 
Criação do CAP (Centro de Apoio ao Produtor). A Ceasa disponibiliza 10 pedras, aprovação das cabines elevadas para as pedras,
projeto para estruturação de uma Central de Caixas com fiscalização interna e externa, sinalização viária nas áreas internas da
Ceasa, estudo de ampliação frontal dos pavilhões de beneficiamento - PBs, aumento de 140 vagas para estacionamento de veículos,
leves, médios e pesados, estudo para atender demandas para a construção de Piers.  Mercado de Hortifrutis: início das obras de
portaria eletrônica com automação de portaria (cancelas), ampliação de vagas para estacionamento de caminhões agregando 8500
m2 permeáveis, inauguração do Varejão FLV na dependência da Ceasa para incentivo ao consumo de hortifrutis com aproveitamento
de área sem uso nos finais de semana, projeto para construção de 2 unidades geradoras de energia. Concluídas as reformas dos
Hortos Mercados Terminal Vicente Cury e Ouro Verde. Foi inaugurado o Varejão FLV na Ceasa do Horto Mercado do Terminal
Vicente Cury, no entanto, posteriormente desativado em Dezembro de 2014 por falta de público. Foram concluídas licitações de
áreas disponíveis para comercialização de hortifrutigranjeiros e flores. 

Estabelecer de parcerias para implantação de edifícios comerciais que contemplem armazenamento físico, câmaras frias e
adequação dos estacionamentos.  
50,00% concluído.
Em parceria com um permissionário, foi realizada a ampliação de área de aproximadamente 400 m2, para comercialização de batata
e cebola. O protocolo do pedido de reforma do Mercado de Flores no Ministério da Agricultura permanece em análise, no entanto
aguardamos envio de recursos federais para viabilização financeira da implantação; participação junto à Abracem (Associação
Brasileira das Centrais de Abastecimento) - Conselho Fiscal;  Prossegue a negociação com gestores da área vizinha (300 mil m²), no
sentido de uma possível parceria. 
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Implantar o Plano de Gestão de Resíduos.  
85,00% concluído.
Foi realizada a revitalização da Cooperativa Unidos na Vitória; pente fino, operação de limpeza, eco ponto, a Ceasa cada dia mais
limpa; aquisição de caminhão para resíduos (compactador) e pick-up; revitalização do sistema de tratamento de efluentes (lagoa),
contratação de laudo técnico conclusivo em relação à eficiência do sistema. Firmada parceria com o CEPROCAMP, em que alunos
do curso de Meio Ambiente desenvolveram um trabalho para que a Ceasa se tornasse cada vez mais inserida nessa questão
ambiental, no que tange aos seus resíduos. A Cooperativa Unidos da Vitória foi equipada com empilhadeira e carrinhos para ampliar
ainda mais a demanda na reciclagem. Justificando o não cumprimento em 100% da meta em razão de atrasos procedimentais do
planejamento inicial, em função de inobservância do prazo pela incubadora CIATEC e aguardo da conclusão da análise de
viabilidade econômica da implantação de usina geradora de hidrogênio a partir dos resíduos orgânicos aqui gerados. .  



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Período: 2013 a 2016
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    INDICADOR: Área aprovada através da emissão de Alvarás de Aprovação de Projetos

Ano Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 888.555 m2 1068 alvaras
2014 1.198.780,1

4
m2 1.161alvaras

2015 947.403,19 m2 2.031 alvaras
2016 515.695 m2 971 alvaras
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    INDICADOR: Área a ser executada através da emissão de Alvarás de Execução de Projetos

Ano Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 1.140.037 m2 2.279 alvaras
2014 1.877.877,3

8
m2 1.946 alvaras

2015 1.137.162,8
5

m2 1.963 alvaras

2016 1.137.163 m2 1.756 alvaras
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    INDICADOR: Área concluída e aprovada através da emissão do Certificado de Conclusão de Obras

Ano Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 1.154.308 m2 2.032  alvaras
2014 1.577.744,7

7
m2 1.776 alvaras

2015 1.262.431,8
0

m2 2.010 alvaras

2016 889.231 m2 1.534 alvaras

OBJETIVOS
Modernização e Transparência do processo de aprovação de projetos: adotar recursos tecnológicos, desburocratizar; realizar a
revisão dos procedimentos; garantir segurança jurídica, seriedade e celeridade nas aprovações de empreendimentos em Campinas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Todo o município

METAS

APROVAÇÃO ON LINE

Adotar ferramentas para aprovação on line para as obras - H1  
100,00% concluído.
O sistema de Aprovação On Line está disponível para todas as tipologias H, que incluem H1,H2,H3,H4.
Dessa forma, a execução da presente atividade foi mais ampla do que inicialmente previsto, por alcançar todas as tipologias H,
abrangendo ainda as aprovações de Loteamentos, A.R.I - Aprovação Responsável Imediata que permite a 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, Reforma, Demolição, Ampliação bem como a Troca,
Baixa e Transferência de Responsável Técnico.

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  153

> DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Aprovação on line para tipologia CSE  
40,00% concluído.
A aprovação on line para a tipologia CSE foi despriorizada para a implementação de novas funcionalidades, além das tipologias H já
implantadas, bem como aprimoramentos e correções. 
A mesma será adotada em sequencia à implantação da tipologia H.

Aprovação on line de todas as tipologias construtivas, excetuando-se os estudos de viabilidade  
40,00% concluído.
A aprovação on line para todas as tipologias foi despriorizada para a implementação de novas funcionalidades, além das tipologias H
já implantadas, bem como aprimoramentos e correções. 
A aprovação on line para todas as tipologias será adotada após a tipologia CSE estar implantada.

EMISSÃO DE ALVARÁ DE USO ON LINE

Adotar ferramentas para aprovação on line  
100,00% concluído.
O Sistema Via Rápida Empresa integrado à JUCESP está implantado, sendo de responsabilidade da SEMURB o estudo de
viabilidade. O restante do processo para a liberação do Álvara cabe à Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico, que está
sendo cumprido dentro do prazo estipulado de 05 dias.

ACOMPANHAMENTO REMOTO DO ANDAMENTO DE PROCESSOS

Aprimorar a qualidade das informações disponibilizadas para acompanhamento do andamento dos processos  
100,00% concluído.
Foi criado um centro de custo e despachos que visa dar maior clareza de localização e andamento dos protocolos aos munícipes. As
tramitações estão centralizadas em uma equipe que foi treinada para disponibilizar conteúdo o mais detalhado possível.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Implementar sistema de atendimento ao público padronizado garantindo cordialidade, conforto e transparencia dos serviços
prestados.  
100,00% concluído.
Foi implantado em 08/10/2014 o sistema de senhas eletrônicas para atendimento do cidadão que comparece nos guichês da
SEMURB. Por meio desse sistema é possível acompanhar a fila pelo computador e realocar os atendentes onde se fizer necessario.
Além disso, os contribuintes que vêm com serviços diversificados, são direcionados em vez de pegar nova senha.
O ‘SEMURB Hoje’ é um canal de comunicação da SEMURB, que através de um mailing list, envia noticias e informações pertinentes
à Secretaria de Urbanismo aos contribuintes que se cadastram.
No mês de Agosto de 2015 foi disponibilizado no guichê de atendimento uma ‘Caixa de Sugestões’, para que os contribuintes façam
criticas, avaliações e sugestões sobre o atendimento e os serviços prestados pelos servidores da SEMURB.
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FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Estabelecer convênio com a FAEASP para otimização da fiscalização técnica e de acompanhamento de obras.  
100,00% concluído.
O convênio não poderá ser estabelecido por motivos alheios às competências da Secretaria. No entanto as fiscalizações e os
acompanhamentos de obras são realizados por equipes de agentes e técnicos da SEMURB.

REVISÃO DO CÓDIGO DE PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Revisão e atualização da Lei Complementar 9/2003 face aos conceitos de sustentabilidade e acessibilidade  
100,00% concluído.
O levantamento das necessidades de atualização da Lei Complementar 09/2003 foi realizado pela equipe técnica da SEMURB. Os
demais pontos de revisão dependem da conclusão do novo Plano Diretor do município.
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SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA

    INDICADOR: Total gerado de esgoto

Ano Resultado Unidade de Medida
2010 54.272.000 m3 de esgoto
2011 54.910.919 m3 de esgoto
2012 56.219.705 m3 de esgoto
2013 57.246.169 m3 de esgoto
2014 53.194.075 m3 de esgoto
2015 55.912.997 m3 de esgoto
2016 61.154.520 m3 de esgoto
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    INDICADOR: Percentual de esgoto coletado que é tratado

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 84 76,84 % de esgoto tratado Percentual calculado
2014 90 80,65 % de esgoto tratado
2015 96 86,31 % de esgoto tratado
2016 99 86,35 % de esgoto tratado

OBJETIVOS
Universalizar o tratamento da água e esgoto: com a execução de obras de redes, coletores, interceptores, estações elevatórias e
estações de tratamento de esgoto, redes de abastecimento e substituição de redes de água.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população do município

METAS

INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ETE Sousas / Joaquim Egídio: Q = 81 L/s (Pró-Saneamento)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Julho/2014

SES Pq. Santa Bárbara  (Cobrança Estadual)  
100,00% concluído.
Obra Concluída

ETE San Martin: Q = 19 L/s (Cobranças PCJ / OGU)  
100,00% concluído.
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Execução de obras  
100,00% concluído.
Obra concluída e inaugurada em 23/10/2015

Ampliação e reforma da ETL 3 e 4 (Cobranças PCJ/OGU)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Maio/2014

SES e ETE Nova América: Q = 92 L/s (OGU/PAC1)  
100,00% concluído.

Execução de obras  
100,00% concluído.
Obra concluída e inaugurada em 25/10/2015

SES Capivari II - Lote 2 - EPAR Módulo 2 e obras complementares (OGU/PAC2)  
100,00% concluído.

Execução de obras  
100,00% concluído.
Obra concluída em Fevereiro/2015

SES Emissário Santa Cândida (Pró-Saneamento)  
100,00% concluído.

Execução de obras  
100,00% concluído.
Obra concluída em Março de 2015.

Parque das Universidades (Recursos Próprios)  
100,00% concluído.

Execução de obras  
100,00% concluído.
Obra concluída em Abril de 2015.

Satélite Íris - Bacias 1 e 2 (Recursos Próprios)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Dezembro/2014

SES Taubaté (OGU/PAC2)  
86,21% concluído.

Execução de obras  
86,21% concluído.
A construtora Gimma Engenharia está executando a obra como a segunda empresa contratada, visto que a obra ficou paralisada por
um período devido ao abandono pela primeira contratada, que exigiu nova licitação. A Gimma já executou 82,55% da obra dos 79%
restantes desde a paralisação. Término previsto para Março de 2017

Interceptação Santa Marcelina  
37,50% concluído.
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Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projetos concluídos nº 20040270 e 20150084

Licenciamento Ambiental  
50,00% concluído.
Falta anuência do Instituto Biológico para início do processo de licenciamento.

Licitação de Obras  
0,00% concluído.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

Reversão Alphaville - Anhumas  
89,75% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
RDC 05/2014 - Homologada em 25/11/2014	

Execução de Obras  
59,00% concluído.
Previsão de término em Maio de 2017

Reversão Arboreto - ETE Sousas  
37,50% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projetos concluídos nº 20130023 e 20130078 	

Licenciamento Ambiental  
50,00% concluído.
Em andamento - Desde 20/10/2015 a SANASA aguarda a regularização da Estação Elevatória de Esgoto Santa Ana do Atibaia pelo
empreendedor. Após esta etapa, a reversão será licenciada.

Licitação de Obras  
0,00% concluído.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

Icaraí - Coletor  
12,50% concluído.

Elaboração de Projeto  
50,00% concluído.
Projeto básico existente e projeto executivo em elaboração com mão-de-obra própria

Licenciamento Ambiental  
0,00% concluído.
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Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

Itatinga - Coletor  
23,75% concluído.

Elaboração de Projeto  
95,00% concluído.
Por conter uma travessia que está localizada sob a Rodovia dos Bandeirantes, o projeto encontra-se em fase final de obtenção de
Autorização das Obras junto a  AUTOBAN (Concessionária que administra a rodovia)

Licenciamento Ambiental  
0,00% concluído.
Aguardando projeto aprovado na Autoban

Licitação de Obras  
0,00% concluído.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

DIC - Distrito Industrial de Campinas (EEE)  
50,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.
Licenciamento emitido em Outubro/2015

Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

SES Boa Vista e Interligações (inclusive travessia)  
75,42% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.
LP/LI emitidas em 08/01/2016

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
CP 02/2015 - Homologação publicada em 15/07/2015

Execução de Obras  
1,67% concluído.
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Previsão de término da obra em Setembro de 2017

OBRAS EM PROCESSO LICITATÓRIO

SES Taubaté (OGU/PAC2)  
100,00% concluído.
RDC 07/2014 homologada em 03/03/2015 - Contratada Gimma Engª - Trata-se apenas da fase de captação de recursos financeiros
que viabilizem as obras. Após conclusão desta etapa, esta atividade passará a integrar o Programa 1 (Ação - Investimentos em
Obras de Esgotamento Sanitário).

Cidade Satélite Íris 4 (Recursos Próprios)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Maio/2014

Rede de Água e Esgoto em bairros (Recursos Próprios).  
85,00% concluído.
Carta Consulta é um levantamento técnico, financeiro, econômico e estatístico da empresa que inclui a viabilidade de um projeto,
capacidade de pagamento, projeções financeiras, impactos ambientais, desenvolvimento regional e várias informações importantes
para sua aprovação; cuja finalidade é pleitear recursos federais para financiamento do referido projeto. As Cartas Consulta de
Abastecimento de Água - Operação IN14/FGTS 441.917-02 e do Sistema de Esgotamento Sanitário (1) - Operação IN14/FGTS nº
441.921-63 foram reapresentadas e tiveram seu enquadramento pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016. A próxima etapa é a de
validação da proposta, a ser efetuada pela Caixa e, depois de validada, a proposta segue para habilitação do Ministério das Cidades
e estará sujeita à disponibilidade orçamentária do FGTS. Foi apresentada uma 2ª Carta Consulta do Sistema de Esgotamento
Sanitário (2) - Operação IN14/FGTS nº 478.441-31 em 22/12/16 e a SANASA realiza adequações para enviar à Caixa Econômica
Federal para o pré-enquadramento. Esta é apenas a fase de captação de recursos financeiros, os quais viabilizarão as obras que
serão acompanhadas como atividades dos Programas 1 – Promover 100% de Tratamento de Água e Esgoto Coletado e 2 –
Promover 100% de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário.

OBJETIVOS
Universalização da coleta e afastamento de esgoto sanitário.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

METAS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - UNIVERSALIZAÇÃO

Bacia do Atibaia: 313.411 m de rede coletora; 26.101 m de coletores tronco e interceptores; 20 Estações Elevatórias de
Esgoto. Regiões a serem atendidas:  Sta. Cândida, Gramado II, Pq. Das Universidades, San Conrado, Pq. dos Pomares, Solar
de Campinas, Chácaras Buriti, Monte Líbano, Village Campinas, Santa Marcelina, San Conrado, Estância Paraíso, Guará,
Chac. Leandro, Vale das Garças, Chac. Bela Vista, Chac. Sta. Margarida, Chac. Sta. Luzia, Belvedere, Chac. Boa Sorte, Pq.
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Xangrilá e Lucimar, Colinas do Ermitage, Recanto dos Dourados, Chac. Gargantilha, Região Bananal, Jd. Monte Belo, Carlos
Gomes.  
100,00% concluído.
Esta atividade será dividida para que haja um melhor acompanhamento das etapas de cada obra individualmente. Os bairros em
obras com prazo até 2016 estão listados como atividades do Programa 2.

Sítios e Recreios Gramado  
37,50% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
50,00% concluído.
Processo em análise na CETESB. Falta anuência do Instituto Biológico para instalação de Estação Elevatória de Esgoto e redes.

Licitação de Obras  
0,00% concluído.

Execução das Obras  
0,00% concluído.

Monte Líbano  
100,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
CP 04/2014 

Execução de Obras  
100,00% concluído.
Obra Concluída

Bacia do Quilombo: 17.824 m de rede coletora. Bairros a serem atendidos: Agreste I e II, Pq. Universal e Chico Amaral I e II,
Campineiro, São Marcos, Terminal Intermodal de Cargas,  Chac. Anhanguera. OBS: Encontra-se em execução a ETE San
Martin. É necessária a viabilização de recursos para o Sistema de Esgotamento Sanitário Boa Vista.  
100,00% concluído.
Esta atividade será dividida para que haja um melhor acompanhamento das etapas de cada obra individualmente. Os bairros em
obras com prazo até 2016 estão listados como atividades do Programa 2.

Chácaras Buriti  
50,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Execução de Obras  
0,00% concluído.
Aguardando viabilização da obra por existir travessia sob o Anel Viário e Estação Elevatória e se tratar de local com baixo
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adensamento (chácaras). Dessa forma, a obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016
conforme explicito no Programa 4 – Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de
Carta Consulta – Água e Esgoto. 

Bacia do Capivari: 149.673 m de rede coletora; 26.725 m de coletores tronco e interceptores; 4 Estações Elevatórias de
Esgoto. Regiões a serem atendidas:  Cidade Satélite Íris I, II, III, IV, Chácaras São Judas Tadeu, DIC, Jd. Sul América, Pq.
Centenário, Pq. Linear Vilas de Taubaté, Chac. São Martinho, Jd. São Judas Tadeu, Jd. Uruguai, Chac. Morumbi, Jd. Lisa II,
Chac. Santos Dumont, Jd. Irajá, Jd. Do Lago III,  Pq. Aeroporto de Viracopos, Sto. Antônio, Vila Todescan, Jd. Santa Maria I,
Chac. Recreio Sta. Fé, Jd. Monte Alto, Jd. Marialva, Jd. Maringá, Recanto Colina Verde, Recanto dos Pássaros.  
100,00% concluído.
Esta atividade será dividida para que haja um melhor acompanhamento das etapas de cada obra individualmente. Os bairros em
obras com prazo até 2016 estão listados como atividades do Programa 2.

Núcleos passíveis de regularização: 21.053 m de rede coletora. Núcleos a serem atendidos: Pq. da Amizade, Princesa
Doeste, Monte Alto, Santos Dumont, Camburiu, 2 de Julho, Canaã, Ilha do Lago, São Judas Tadeu, Rosalina e Jd. das
Bandeiras II.  
100,00% concluído.
Esta atividade será dividida para que haja um melhor acompanhamento das etapas de cada obra individualmente. Os bairros em
obras com prazo até 2016 estão listados como atividades do Programa 2.

Solar de Campinas e EEE  
89,75% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
RDC 4/14 homologada em 09/12/2014	

Execução de Obras  
59,00% concluído.
Previsão de Conclusão em Junho de 2017.

Chácaras Sta. Margarida  
50,00% concluído.

Licitação de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto concluído nº 20150048 com mão-de-obra própria

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto concluído nº 20150048 com mão-de-obra própria

Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.
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Execução de Obras  
0,00% concluído.

Chácaras Belvedere  
33,33% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Execução de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Santa Cândida  
85,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.
Licenciamento concluído

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
Obra em execução com mão-de-obra própria

Execução das Obras  
40,00% concluído.
Obra em execução com mão-de-obra própria, de acordo com demandas.

Parque dos Pomares e EEE  
89,75% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
RDC 5/14 homologada em 25/11/2014	

Execução das Obras  
59,00% concluído.
Previsão de término em Maio de 2017
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Jardim Monte Belo e EEE  
37,50% concluído.

Licitação de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Elaboração de Projeto  
50,00% concluído.
Projeto básico existente e projeto executivo em elaboração com mão-de-obra própria

Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Execução das Obras  
0,00% concluído.

Jardim Sulamérica e Interceptação  
97,50% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.
Licenciamento concluído

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
Obra em andamento com mão-de-obra própria

Execução de Obras  
90,00% concluído.
Redes nas ruas e interceptores concluídos. Falta apenas redes em algumas faixas de vielas.

Cidade Satélite Íris II e EEE  
86,53% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
RDC 4/14 homologada em 09/12/2014	

Execução de Obras  
46,10% concluído.
Previsão de Conclusão em Junho de 2017.

Cidade Satélite Íris III e EEE  
86,53% concluído.
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Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licenciamento Ambiental  
100,00% concluído.

Licitação de Obras  
100,00% concluído.
RDC 4/14 homologada em 09/12/2014	

Execução de Obras  
46,10% concluído.
Previsão de Conclusão em Junho de 2017.

Núcleo Res. 03 Estrelas  
60,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto finalizado em Junho de 2015

Execução de Obras  
20,00% concluído.
Rede parcialmente executada, porém ainda não recebida e depende de viabilização técnica para execução das demais redes.

Jd. Lisa II  
33,33% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Execução de Obras  
0,00% concluído.
A viabilização da obra depende de aval jurídico, visto que trata-se de loteamento empreendido por loteador, cuja obrigação legal de
execução da obra seria do mesmo. Assim, para execução pela SANASA, dependerá de liberação jurídica após habilitação da
Carta-Consulta

Chácaras Santos Dumont  
25,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
50,00% concluído.
Aguardando o retorno da PMC com os projetos das galerias, para então solicitar a topografia e cadastros das redes de água e
elaborar os projetos

Execução de Obras  
0,00% concluído.
Obra a ser executada com mão-de-obra própria	
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Jd. Irajá  
25,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
50,00% concluído.
Projeto básico existente e projeto executivo em elaboração com mão-de-obra própria

Execução de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto. 

Jd. do Lago III  
25,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
50,00% concluído.
Projeto nº 20150166 - em andamento

Execução de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Núcleo Res. Da Paz  
50,00% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	

Execução de Obras  
0,00% concluído.
A obra depende da execução do sistema de esgotamento dos bairros Jd. Irmão Sigrist e Nova América para a ETE Nova América, e
por isso, foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Gramado II e EEE  
37,50% concluído.

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projeto elaborado com mão-de-obra própria	- Prj 20100317 e 20100318

Licenciamento Ambiental  
50,00% concluído.
Processo em análise na CETESB. Falta anuência do Instituto Biológico para instalação de Estação Elevatória de Esgoto e redes.

Licitação de Obras  
0,00% concluído.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

Guará e EEE  
50,00% concluído.
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Licitação de Projeto  
100,00% concluído.
Projetos concluídos - redes e EEE - nº 20150007

Elaboração de Projeto  
100,00% concluído.
Projetos concluídos - redes e EEE - nº 20150007

Licitação de Obras  
0,00% concluído.
A obra foi inserida na operação enquadrada pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016, conforme explicito no Programa 4 –
Aprovação de Sistema de Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Atividade – Apresentação de Carta Consulta – Água e Esgoto.

Execução de Obras  
0,00% concluído.

OBJETIVOS
Redução de perdas no sistema de abastecimento para que fiquem em níveis inferiores aos índices nacionais e internacionais.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

METAS

SUBSTITUIÇÃO DE REDES - TF

Substituição Redes Setor Chapadão/Liceu (Cobrança PCJ/OGU)  
100,00% concluído.
Contrato: 2011/5099- 02-2 (Sanit Engenharia)   

Substituição Redes Jd. Leonor (Cobrança PCJ/OGU)  
100,00% concluído.
Contrato: 2011/5098-02-2 (Sanit Engenharia)

Substituição Redes Jd. das Oliveiras (Cobrança PCJ/OGU)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Junho de 2015.

Substituição Redes Jd. Nova Europa 1 (REAGUA - 84,12%)  
100,00% concluído.
Obra Concluída em Agosto/2014

Substituição Redes Setor Chapadão (FEHIDRO)  
100,00% concluído.
Obra Concluída em Dezembro/2014
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Substituição Redes Vl. Joaquim Inácio (Cobrança PCJ/OGU)  
100,00% concluído.
Obra Concluída em Dezembro/2014

Substituição Redes Jd. Nova Europa 2 (Cobrança Estadual)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Fevereiro/2015.

Substituição Redes IV Centenário (Recursos Próprios)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Outubro/2014

Substituição Redes Jd. Eulina (Recursos Próprios)  
100,00% concluído.
Obra concluída em Maio/2014

Substituição Redes Vila Paraíso  
100,00% concluído.
Obra Concluída em Outubro/2015

Substituição Redes Vila Jardim Flamboyant - Bloco 1  
100,00% concluído.
Obra concluída

Substituição Redes Vila Carminha  
100,00% concluído.
Obra concluída

Substituição Redes Jardim Primavera  
100,00% concluído.
Obra concluída

Substituição Redes Jardim Paulistano  
100,00% concluído.
Obra concluída

Substituição Redes Jardim Planalto  
100,00% concluído.
Obra Concluída em Outubro/2015

Substituição Redes Nova Campinas I  
100,00% concluído.
Obra concluída

Substituição Redes Nova Campinas II  
100,00% concluído.
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Obra concluída

OUTROS SERVIÇOS / OBRAS - TF

Uso racional da água em 100 unidades educacionais (REAGUA)  
100,00% concluído.
A SANASA Campinas é prestadora de serviços no Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas – Programa REÁGUA e
conta com a parceria da Prefeitura Municipal através das Secretarias municipal e estadual de Educação.
No âmbito do Programa REÁGUA, o componente de ações de incentivo ao uso racional, visa à redução do consumo de água em
escolas, por meio de educação ambiental e intervenções no segmento da engenharia voltadas às adequações prediais como
Padronização da Ligação de Água, Preservação da Qualidade de Água, Substituição de Reservatórios, Substituição e Instalação de
Equipamentos e Dispositivos Hidráulicos, Monitoramento e Meta de Consumo de Água, entre outras. Estas ações foram realizadas
em 153 unidades escolares municipais.

Instalação de caixas de proteção de hidrômetros e interligação de ramais: atividade continua  
100,00% concluído.
Atividade concluída em Dezembro de 2016

Substituição de hidrômetros: atividade continua  
100,00% concluído.
Atividade concluída em Dezembro de 2016

OBJETIVOS
Aprovação de um sistema de abastecimento e esgotamento sanitário.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Áreas isoladas da cidade, sem água e esgoto.

METAS

APROVAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Apresentação de Carta Consulta - Água e Esgoto  
85,00% concluído.
Carta Consulta é um levantamento técnico, financeiro, econômico e estatístico da empresa que inclui a viabilidade de um projeto,
capacidade de pagamento, projeções financeiras, impactos ambientais, desenvolvimento regional e várias informações importantes
para sua aprovação; cuja finalidade é pleitear recursos federais para financiamento do referido projeto. As Cartas Consulta de
Abastecimento de Água - Operação IN14/FGTS 441.917-02 e do Sistema de Esgotamento Sanitário (1) - Operação IN14/FGTS nº
441.921-63 foram reapresentadas e tiveram seu enquadramento pelo Ministério das Cidades em 16/12/2016. A próxima etapa é a de
validação da proposta, a ser efetuada pela Caixa e, depois de validada, a proposta segue para habilitação do Ministério das Cidades
e estará sujeita à disponibilidade orçamentária do FGTS. Foi apresentada uma 2ª Carta Consulta do Sistema de Esgotamento
Sanitário (2) - Operação IN14/FGTS nº 478.441-31 em 22/12/16 e a SANASA realiza adequações para enviar à Caixa Econômica
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Federal para o pré-enquadramento. Esta é apenas a fase de captação de recursos financeiros, os quais viabilizarão as obras que
serão acompanhadas como atividades dos Programas 1 – Promover 100% de Tratamento de Água e Esgoto Coletado e 2 –
Promover 100% de Coleta e Afastamento de Esgoto Sanitário.

Esgotamento Sanitário Boa Vista CC 492.2.1110/2012 (PAC 2 3ª Seleção):
3 Estações Elevatórias para 167 L/s; 449 L/s e 479 L/s, Linhas de Recalque com 4.292,86 m X Ø 400 e 700, Coletores Tronco e
Interceptores com 8.497,09 m de extensão e diâmetros variando de 150 a 800 mm, 1 Posto para recebimento de despejos e
Estação de Tratamento de Esgotos Boa Vista para vazão média de 299 L/s.  
100,00% concluído.
Concorrência Homologada em 15/07/2015 - Trata-se apenas da fase de captação de recursos financeiros que viabilizem as obras
que serão acompanhadas como atividades do Programa 1 (Ação - Investimentos em Obras de Esgotamento Sanitário)	.

Sistema de Abastecimento de Água - CC 578.1.1110/2012 (PAC 2 3ª Seleção):
Construção de 5 reservatórios, Subadutora São Bernardo DIC  com 11.600 m e diâmetros de 600 e 800 mm e 72 Km de rede
de distribuição.  
100,00% concluído.
Financiamentos já aprovados. Subadutora e Reservatório ETA-DIC com a construtora Melhor Forma já contratada, em fase de
integração para inicio das obras. Demais reservatórios com licitação já homologada para a empresa Fluid Brasil Sistemas e
Tecnologia Ltda - Trata-se apenas da fase de captação de recursos financeiros que viabilizem as obras que serão acompanhadas
como atividades do Programa 1 (Ação - Investimentos em Obras de Esgotamento Sanitário)	

Projeto Integrado  de Intervenções na Microbacia do Córrego Santa Lúcia: CC 504.2.1110/2012 (PAC 2 3ª Seleção):
Serão executados 5.568m de rede coletora, 4.094 m de emissário, com diâmetros variando de 250 a 500 mm  e 486 ligações
domiciliares, integrado às obras do Parque linear, com obras para o reassentamento de famílias, drenagem urbana,
iluminação pública, dentre outras.  
95,00% concluído.
Por se tratar de Sistema Integrado, que envolve construção de habitações, drenagem e saneamento, a contratação será feita pela
PMC - SEINFRA. Em 2015, a Prefeitura licitou as obras de saneamento e contratou a empresa Gimma Engenharia Ltda. Desde
então, aguarda autorização do Ministério das Cidades prevista até a primeira quinzena de março, para dar a ordem de serviço de
início das obras. Esta é apenas a fase de captação de recursos financeiros, os quais viabilizarão as obras que serão acompanhadas
como atividade do Programa 1 (Ação - Investimentos em Obras de Esgotamento Sanitário).
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SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

    INDICADOR: Aprovação da legislação prevista

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 15 17 % de etapas concluídas Em 20 de dezembro, foi publicado o decreto 18.199, que institui

no município o Plano de Saneamento Básico. 
2014 34 22 % de etapas concluídas Em outubro de 2014, encaminhado PL à Câmara Municipal, que

institui a Política Municipal de Educação Ambiental no município
de Campinas.

2015 80 34 % de etapas concluídas Promulgada a Lei nº 14.961 de 06 de janeiro de 2015, que institui
a Política Municipal de Educação Ambiental no município de
Campinas, e dá outras providências.

2016 100 67 % de etapas concluídas Decreto Municipal nº 19.167 de 06 de junho de 2016 instituiu o
Plano Municipal do Verde.	
Decreto Municipal nº 19.168 de 06 de junho de 2016 instituiu o
Plano Municipal de Recursos Hídricos.	

OBJETIVOS
Fortalecer a gestão ambiental: estabelecendo normas e políticas adequadas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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Rever a Política Municipal de Meio Ambiente constante da Lei Complementar 15/06 (Plano Diretor)  
100,00% concluído.
A revisão da atual Política Municipal de Meio Ambiente foi realizada e, visando consolidar instrumentos de política e gestão
ambiental, a interface com os trabalhos do Plano Diretor é essencial para a harmonização dos planejamentos urbano, social,
econômico ao ambiental.

Compilar e formatar tecnicamente o documento  
100,00% concluído.
Formatação do Caderno de Subsídios e Projeto de Lei Coplementar  concluida e disponibilizada no site da prefeitura em 30/06/2016 .
Protocolo de ref. 2016/10/13667 	

Submeter propostas à apreciação da população, das entidades ambientalistas e dos conselhos municipais  
100,00% concluído.
Encaminhados os ofícios e feita a convocação por meio de publicação no D.O.M. nos dias 7,8 e 11/07 para a a audiência pública a
ser realizada em 09/08/2016. Anuncio dadisponibilização do material e convite para audiência na reunião do COMDEMA em reunião
ordinária do Comdema.

Promover audiências, consultas públicas para discussão das propostas  
100,00% concluído.
Audiência Pública realizada no Salão Vermelho em 09/08/2016	

Avaliar contribuições enviadas pela população  
100,00% concluído.
Caderno de Subsídios contendo a leitura técnica e a leitura comunitária publicado em 30/06/2016:
http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/politica_municipal_meio_ambiente.pdf

Internalizar contribuições pertinentes  
100,00% concluído.
As contribuições foram tabuladas e constam do anexo único do Caderno de Subsídios:
http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/politica_municipal_meio_ambiente.pdf

Encaminhar para formatação jurídica  
100,00% concluído.
Minuta do PL encaminhado à SMAJ em 1o de setembro, já tendo sido analisado tecnicamente, restando apenas anuência superior e
encaminhamento ao Gabinete do Prefeito.

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL - ACOMPANHAMENTO

Acompanhamento participativo do Plano Municipal De Mobilidade Sustentável.  
100,00% concluído.
Reunião SVDS/EMDEC - apresentação Plano Cicloviário

Formação de grupo consultivo de ciclistas voluntários (máx. 5)  
100,00% concluído.
I Reunião da comissão ciclo ativista de Campinas
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Diagnóstico, aquisição dos mapas das Rotas Cicloviáveis por macrozonas (EMDEC)  
100,00% concluído.
Envio de mapas e trabalhos realizados para complementação do Plano Cicloviário

Levantamento da real situação das ciclovias e ciclofaixas existentes no município (campo)  
100,00% concluído.

Estudo dos projetos fragmentados de eixos cicloviários, que atenda demanda existente de maior urgência  
100,00% concluído.
Demanda de maior urgência já contemplada pelos estudos

Acompanhamento participativo nos trabalhos dos planos locais das macrozonas sobre Rotas cicloviáveis  
100,00% concluído.
Dada a reorientação de prioridades para a revisão do Plano Diretor, em detrimento da elaboração dos Planos Locais das
Macrozonas, a questão das rotas cicláveis migrou do debate nos planos locais para a execução de trechos prioritários, que será
acompanhada dentro do contexto atual em outra atividade nesta mesma meta.

Acompanhamento participativo de execução de trechos prioritários de ciclovias  
100,00% concluído.
Foram acompanhados todos os trechos prioritários executados no período. Até o momento, 1,3 km na av. Norte Sul e 1,6 km na Av.
Baden Powell foram 100% concluídos (ambos os trechos coordenados pela SVDS).

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Diagnóstico sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Elaboração.  
100,00% concluído.
Diagnóstico disponibilizado para audiência a partir de 28/06/2013.

Audiência pública do diagnóstico  
100,00% concluído.
Ata publicada no DOM de 15/08/2013 (p. 41 e 42)

Edital para elaboração do prognóstico  
100,00% concluído.
Portaria 80084/2013 - Publicação em 12/06/2013

Elaboração de prognóstico e Audiência pública do prognóstico  
100,00% concluído.
Publicada no DOM convocação da 2ª audiência pública e Audiência realizada em 12/11/2013.

Elaboração do projeto de lei  
100,00% concluído.
Minuta de decreto (em substituição ao projeto de lei) concluída em 11/12/13 
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Formatação Final  
100,00% concluído.
Formatação final dada pela SMAJ em 18/12/2013

Sancionar a Lei municipal  
100,00% concluído.
No dia 20 de dezembro, foi publicado o decreto 18.199, que institui no município o Plano de Saneamento Básico

PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Elaboração do diagnóstico  
100,00% concluído.
Após a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico, exigida por determinação federal, a equipe concentrou-se na execução
do diagnóstico do Plano Municipal de Recursos Hídricos. Para a elaboração do Plano, se fez necessário o levantamento de dados e
informações para a construção do diagnóstico e prognóstico dos recursos hídricos do município. Além da construção de uma
metodologia pautada na articulação, negociação e transparência, o que implicou em uma sequencia de oitivas  ao longo de todo 2014

Balanço do diagnóstico  
100,00% concluído.

Volume 1 - PANORAMA E ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE CAMPINAS  
100,00% concluído.
Elaborado ao longo do ano de 2015, foi republicado em março de 2016 e disponibilizado no site da Prefeitura em
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/vol-1-diagnostico.pdf

Audiência pública do diagnóstico  
100,00% concluído.
Foram realizadas 7 oficinas participativas no segundo semestre de 2014. Durante o Workshop para subsídios do Plano de Recursos
Hídricos, na data de 04/junho/2014 foi solicitado que no lugar de uma audiência fossem realizadas oficinas setoriais. Estavam
presentes,CETESB, DAEE, PCJ, GAEMA, CIESP, IAC Conselho Rural, CATI, SANASA, SVDS, SME, SMSP, SMDEST, VISA,
SEINFRA, SEPLAN, entre outros

Edital para elaboração do prognóstico  
100,00% concluído.
O prognóstico do Plano foi realizado pela Equipe Interna da SVDS e pelo Grupo de Trabalho do PMRH sem a necessidade de
contratação.

Elaboração de prognóstico e Audiência pública do prognóstico  
100,00% concluído.

Volume 2 - QUE RIO QUEREMOS? CENÁRIOS PARA 2025  
100,00% concluído.
As Audiências Públicas do Diagnóstico e do Prognóstico foram substituídas por oficinas e apresentação ao Comdema e Congeapa. O
Volume 2 foi publicado em março de 2016 e disponibilizado no site da Prefeitura em
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/vol-2-prognostico.pdf

Volume 3 - DIRETRIZES, METAS, PROGRAMAS & PROJETOS  
100,00% concluído.
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\"Publicado em março de 2016 disponibilizado no site da Prefeitura: 
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/pmrh_volume_3.pdf\"

Audiência pública final  
100,00% concluído.
Audiência realizado em 18 de abril de 2016

Elaboração do projeto de lei  
100,00% concluído.
Elaboração do Decreto que institui o Plano. Dado que o Plano foi detalhado até o nível de programas e ações, este se caracteriza
como um instrumento de gestão, por isso a opção por Decreto e não por Lei.	

Aprovação junto à Câmara  
100,00% concluído.
Encaminhamento do Decreto que institui o PMRH	

Sancionar a Lei municipal  
100,00% concluído.
Decreto Municipal nº 19.168 de 06 de junho de 2016
(Publicado no DOM do dia 08/06/16)

POLÍTICA E PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Contato inicial com Secretaria de Educação  
100,00% concluído.
Contato inicial realizado em janeiro de 2013.

Formação do Grupo de Trabalho  
100,00% concluído.
Criado pelo Decreto nº 17.885/13

Reuniões de Trabalho  
100,00% concluído.
Reuniões realizadas até junho de 2014.

Elaboração do anteprojeto de lei  
100,00% concluído.
Anteprojeto concluído em junho de 2014.

Submissão ao COMDEMA e ao Conselho Municipal de Educação  
100,00% concluído.
Anteprojeto enviado aos Conselhos em julho de 2014.

Consulta pública  
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100,00% concluído.
Audiência públicas realizadas em 25/7 e 12/8.

Revisão do anteprojeto  
100,00% concluído.
Anteprojeto revisado pela SMAJ em setembro de 2014.

Submissão à Câmara  
100,00% concluído.
Ofício GP 216/14 enviado à Câmara em 13/10/2014.

Sancionar a Lei municipal  
100,00% concluído.
Sancionada a Lei Municipal nº 14.961 de 06 de janeiro de 2015, que institui a Política Municipal de Educação Ambiental no Município
de Campinas, e dá outras providências

Elaboração de Diagnóstico Estratégico  
100,00% concluído.
O Diagnóstico Estratégico foi concluído em dezembro de 2014, com ampla participação do GT

Escopo Conceitual - Eixos de Ação (Estruturador e Articulador)  
100,00% concluído.
Escopo Conceitual foi concluído em dezembro de 2014, com ampla participação do GT

Elaboração do Documento Sistematizador  
100,00% concluído.
Documento publicado no site da Prefeitura em 29 de janeiro de 2015

Estruturação de Banco de Dados Geográfico  
100,00% concluído.
A informação sobre as unidades municipais de saúde foi cedida pelo DEPLAN. Com isso, o banco de Dados Geográfico está
concluído.
Nota: Considerando o fato de todos os espaços estarem suscetíveis a alterações de locais e características a qualquer momento, o
monitoramento e correção desses espaços será contemplado como ação prevista no programa de monitoramento e avaliação contido
no PMEA.

Qualificação das unidades de ensino, saúde e espaços educadores  
100,00% concluído.
A qualificação já está contemplada no Programa de Monitoramento e Avaliação. Ela será colocada em prática a partir de 2017.

Análise dos dados da Plataforma de alimentação contínua das unidades de ensino  
100,00% concluído.
Visto que a qualificação foi contemplada no Programa de Monitoramento e Avaliação do PMEA, a análise dos dados da Plataforma
será feito de modo contínuo. Portanto, trata-se de um processo contínuo enquanto a plataforma estiver no ar.

Realização de oficinas e atividades setoriais  
100,00% concluído.
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Em Setembro, foram realizadas 8 (oito) oficinas de escrita participativa.
No total, foram feitas 13 (treze) oficinas do PMEA.

Elaboração de Programas  
100,00% concluído.
Os programas foram concluídos. O PMEA já se encontra em fase de “consulta pública” de seu texto.

Realização de debates públicos  
100,00% concluído.
Em 29.09.2016, concluiu-se a consulta pública virtual. Assim, os debates públicos se findaram restando, apenas, a realização da
audiência pública.

Realização de audiência pública para apresentação da regulamentação da Política Municipal de Educação Ambiental  
100,00% concluído.
O Decreto já foi minutado e encontra-se agora na Secretaria de Assuntos Jurídicos. A SVDS reavaliou e decidiu que não teria
necessidade de realizar uma audiência pública para apresentação do Decreto, de forma que a atividade como um todo deixou de ser
necessária.

Audiência pública para apresentação dos programas do Plano Municipal de Educação Ambiental  
100,00% concluído.
Audiência realizada em 07/11/2016 conforme programado.

Realização da I Conferência de Educação Ambiental de Campinas  
100,00% concluído.
Será contemplada no Programa de Monitoramento e Avaliação como meta a ser cumprida a partir de 2017. Visto que a realização
dela não será feita antes da publicação do Plano Municipal de Educação Ambiental, mas, após a publicação deste, e, devido ao fato
de ela estar contemplada como meta a ser atingida no Programa de Monitoramento e Avaliação, considera-se esta etapa como
devidamente encaminhada, portanto, concluída.

Publicação do Plano Municipal de Educação Ambiental  
90,00% concluído.
Minuta do diploma legal encaminhado à Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13/12/2016

PLANO MUNICIPAL DO VERDE

Elaboração do diagnóstico  
100,00% concluído.
Diagnóstico concluído em agosto/2015

Balanço do diagnóstico  
100,00% concluído.
Após a elaboração do Diagnóstico Preliminar, foram incorporadas os resultados das 06 Oficinas Participativas com a população, as
contribuições da Consulta Pública e via e-mail.  Documento do Diagnóstico Final publicado na página do PMV no site da Prefeitura:
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/diagnostico_final.pdf
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Audiência pública do diagnóstico  
100,00% concluído.
Consulta Pública com a população realizada em 28/04/15 no Salão Vermelho. Documento disponível na página do PMV no site da
Prefeitura. http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/consulta-publica.pdf

Edital para elaboração do prognóstico  
100,00% concluído.
O Prognóstico foi realizado pela equipe interna da SVDS e pelo Grupo de Trabalho do PMV, sem a necessidade de contratação.

Elaboração de prognóstico  
100,00% concluído.
Documento do prognóstico finalizado e disponibilizado no site da Prefeitura:
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/prognostico_preliminar.pdf	

Audiência pública do prognóstico  
100,00% concluído.
Foi realizada em 5/maio a Consulta Pública após a Elaboração do Prognóstico

Audiência pública final  
100,00% concluído.
Realizada em 05/maio, após a elaboração dos Programas e Ações

Elaboração do projeto de lei  
100,00% concluído.
O Plano do verde foi detalhado até o nível de programas e ações, este se caracteriza como um instrumento de gestão, assim
optou-se por ser instituído por Decreto e não por Lei.	

Encaminhamento do projeto de lei  
100,00% concluído.
Em 07/06/2016, o PMV foi instituído pelo Decreto nº 19.167/2016	

Elaboração dos programas e ações  
100,00% concluído.
Documento dos Programas e Ações finalizado e disponibilizado no site da Prefeitura:
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/eixo_articulador_completo.pdf

PROGRAMA DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Criação do Departamento de Proteção e Bem-estar Animal junto à SVDS  
100,00% concluído.
Publicada a Lei Complementar Nº 59 de 09 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências. Nesta lei está contemplada a criação do Departamento de
Proteção e Bem-Estar Animal
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Combater o abandono e os maus tratos a animais  
97,00% concluído.
Sistema de Cadastramento de Animais concluído. Campanha de comunicação iniciada. Anteprojeto de lei do Estatuto dos Animais
está no Gabinete do Prefeito para envio à Câmara Municipal de Campinas.

Implementar programa permanente de esterilização de cães e gatos  
100,00% concluído.
Programa de esterilização implementados e castrações sendo realizadas.

Instituir sistema de identificação e cadastramento de animais no município  
100,00% concluído.
Sistema criado

Criar abrigos com padrões adequados e seguro para acomodar animais não domiciliados, recolhidos e, ou socorridos,
enquanto aguardam um novo lar  
80,00% concluído.
Novo processo licitatório aberto.

Articular ações conjuntas de fiscalização da Delegacia de Proteção Animal, Polícia Militar Ambiental e Guarda Municipal  
80,00% concluído.
Estão sendo feitas ações conjuntas com a Guarda Municipal. Polícia Ambiental também está realizando ações conjuntas com o
DPBEA. Segue aguardando a formalização do termo de parceria	

Implementar programa permanente  de Adoção para a Guarda Responsável  
100,00% concluído.
Portal Animal criado. Feiras diárias ocorrendo na sede do DPBEA. Licitação de  material para montagem de feira de adoção
finalizada.

EQUACIONAMENTO DAS ÁREAS CONTAMINADAS

Estabelecimento de procedimento para Atos Administrativos decorrentes da constatação de contaminação de áreas  
50,00% concluído.

Acordar com a CETESB o encaminhamento em tempo real das áreas contaminadas  
50,00% concluído.
A finalização da atividade se dará quando do recebimento das áreas de restrição existentes no município de Campinas a ser
encaminhadas pela CETESB. 

Acordar com a CETESB o encaminhamento em tempo real das plumas de contaminação, quando definidas  
50,00% concluído.
A finalização da atividade se dará quando do recebimento das plumas de contaminação existentes no município de Campinas a ser
encaminhadas pela CETESB.

Georreferenciar informações de áreas contaminadas fornecidas pela CETESB considerando o raio da pluma de contaminação.  
0,00% concluído.
Depende do envio das informações pela CETESB

Criar Grupo de Trabalho Técnico sobre áreas contaminadas  
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100,00% concluído.
Foi publicado em 22/11/2013 o Decreto nº 18161/13 que criou o Grupo de Trabalho de análise das situações de risco nas áreas
contaminadas no município de Campinas, com representantes das seguintes secretarias: SMS, SEPLAN, SEMURB, SVDS, SECOM,
e SMAJ. Dezesseis reuniões do Grupo já aconteceram.

Analisar Relatório Anual - Relação de Áreas Contaminadas da CETESB  
100,00% concluído.
Análise do relatório CETESB atualizado para 2013.

Internalizar as áreas contaminadas no Mapeamento Ambiental da SVDS  
100,00% concluído.
Mapeadas e espacializadas todas as áreas dos relatórios CETESB 2012, 2013, 2014 e 2015. Além disso, as fichas fornecidas pelo
DIDC contemplarão a informação de áreas contaminadas.

Fiscalizar as áreas mapeadas  
100,00% concluído.
Como a competência legal da fiscalização das áreas contaminadas cabe à CETESB, foram vistoriadas, por amostragem, 39 áreas
contaminadas e encaminhado ofício à CETESB para providências quanto às irregularidades observadas.

Propor ações de remediação das áreas fiscalizadas  
30,00% concluído.

Abrir processo licitatório para contratação de serviço de investigação detalhada e elaboração de plano de remediação  
60,00% concluído.
Considerando a revogação do processo licitatório anterior, um novo processo licitatório está em andamento.

Assinatura do contrato  
0,00% concluído.
O contrato será assinado após a conclusão do processo licitatório.

Propor ações de prevenção em áreas suspeitas  
100,00% concluído.

Articular junto ao Grupo Técnico de Áreas Contaminadas o estabelecimento de procedimento de monitoramento e acompanhamento
das áreas contaminadas no município de Campinas  
100,00% concluído.
Feito o encaminhamento ao Grupo por meio do ofício SVDS 102/2015, ao qual foi respondido que o Grupo não possui competência
para tal, dado que cabe à CETESB o gerenciamento das áreas contaminadas.
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    INDICADOR: Revisão das leis urbanísticas

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 0 0 %
2013 0 6 % Foram revistas as seguintes leis do grupo 2 (peso 30%): Lei de

Flexibilização de uso do solo (Lei complementar 62 de
20/01/2014) e a Lei de Transferência de potencial construtivo (Lei
complementar 51 de 20/12/2013).

2014 0 15 % Foram aprovadas as leis complementares: nº 60 de 15/01/2014
(regularização de construções irregulares ou clandestinas); nº 62
de 20/01/2014 (regularização alvará de uso para diversas regiões
do Município); n° 70 de 15/05/2014 (incentivo a projetos
habitacionais populares); nº 78 de 25/07/2014 (alteração da lei de
heis); nº 76 de 23/07/2014 (macrozona 09), as leis aprovadas ou
revistas são na maioria do grupo 2, com exceção da lei
complementar nº 78 de 25/07/2014

2015 0 15 % A revisão das leis do Plano Diretor e de Uso e Ocupação do Solo
deverão promover a revisão de diversas leis que inicialmente
estavam previstas como indicadores isolados. A complexidade
destas leis e a necessária participação popular demandaram
durante todo o ano de 2015 a realização de inúmeros eventos. 
Entretanto o cumprimento deste indicador para sua conclusão
demanda o envio de projetos de leis a Câmara Municipal o que só
deverá ocorrer durante o ano de 2016.

2016 100 80 % A revisão da LUOS e do Plano Diretor já foi realizada, em
processo de elaboração de projeto de Lei.

OBJETIVOS
Modernização do processo de planejamento: com a proposição de estrutura técnica e institucional para implantação de processo
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permanente de planejamento, com revisão da legislação urbanística, assegurando a compatibilidade de uso do solo e densidade
urbana apropriada, revertendo o quadro de degradação urbana, estimulando soluções eficientes e de baixo custo.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SUAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Avaliar as normas jurídicas existentes (OS, Instruções Normativas, Resoluções, Decretos, Leis) e identificar os conflitos -
contratação externa de apoio técnico à equipe da Seplan  
100,00% concluído.
Trabalho realizado no âmbito do Contrato Fupam e sistematizado no Relatório de Diagnóstico Preliminar sobre a Legislação
Urbanística Vigente - Produto P2A. Disponível em: http://campinas.sp.gov.br/governo/seplama/luos/

Discussão participativa das propostas com o Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto 17.890 de 28/02/2013  
100,00% concluído.
As discussões com o Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto, no processo de revisão da LUOS ocorreram junto com as reuniões
da CGP - Comissão Geral Participativa, que ocorreram durante todo o processo da revisão da LUOS. Foram ao todo 10 reuniões da
CGP, 08 das CTPs e mais 02 reuniões apenas com o Grupo de Trabalho.

Avaliação das proposições do Grupo de Trabalho, complementação dos estudos para revisão da legislação urbanística e
elaboração das propostas  
100,00% concluído.
As propostas apresentadas nas reuniões da CGP - Comissão Geral Participativa, na qual o Grupo de Trabalho está inserido, foram
encaminhadas à FUPAM para serem analisadas e elaboradas as propostas.

Discussão participativa das propostas com conselhos e entidades  
100,00% concluído.
As propostas da revisão da LUOS foram apresentadas à CGP - Comissão Geral Participativa nas reuniões ocorridas nos dias 28/08,
03/09, 14/09 e 28/09/2015, onde conselhos e entidades fazem parte como membros e mais 04 reuniões apenas para Conselhos. Em
nov. 2015 foram realizadas oficinas regionalizadas para discussão das propostas e recebimento de sugestões até 31/12/2015

Conclusão das propostas e avaliação das implicações em relação ao Plano Diretor  
100,00% concluído.
Trabalho concluído e em 2017 as propostas serão discutidas com a população por meio de audiências púlblicas.

Elaboração e encaminhamento à Câmara do projeto de Lei e acompanhamento para aprovação  
50,00% concluído.
Foi contratada empresa de consultoria através do Termo de Contrato nº 82/14 para revisão da  LUOS, o produto da referida
contratação já está disponibilizado, faltando apenas a elaboração de proposta de Projeto de Lei, pela administração pública.
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Estruturação da PMC para a aplicação da nova legislação e Implantação de sistema de gestão para acompanhamento e
avaliação permanentes da aplicação da legislação urbanística  
50,00% concluído.
Foi implantado o sistema POSTGRID, que é um banco de dados que faz a gestão e avaliação de informações da legislação
urbanística. Em 2016 o sistema esteve em fase de alimentação de dados para, posteriormente, ser disponibilizado à população.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Avaliar o Plano Diretor em vigor, identificar as novas demandas relacionadas ao desenvolvimento do município e às
propostas de revisão da legislação urbanística  
100,00% concluído.
Os Técnicos indicados pelas secretarias municipais e demais órgãos da administração indireta realizaram todo o trabalho de revisão
da atual legislação, para conclusão de nova proposta.

Definir os conceitos básicos que orientarão a reformulação do Plano Diretor  
100,00% concluído.
A atividade foi concluida e é orientativa para a elaboração de propostas.

Concluir proposta e elaborar projeto de Lei  
80,00% concluído.
Trabalho concluído, e em 2017 as propostas serão discutidas com a população por meio de audiências púlblicas.

MOBILIDADE URBANA - PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA

Elaboração de termo de referência para contratação de trabalho técnico visando a proposição de Estruturação Viária para
Campinas e estabelecimento de parâmetros de adensamento; para definição de diretrizes viárias e análises de
empreendimentos de impacto  
100,00% concluído.
Termo de referência elaborado

Contratação externa de trabalho técnico  
100,00% concluído.
Através da Setransp/Emdec em abril de 2016 foi finalizada a licitação/contratação da empresa que deverá subsidiar a elaboração da
proposta de estruturação viária.

Desenvolvimento e finalização do trabalho  
40,00% concluído.
Até dez/2016 o trabalho desenvolvido pela empresa contratada, representou 40 % do total do projeto. Em 2017 estará em curso a
fase de complementação através da contratação de estudos sócio-economico.
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OBJETIVOS
Garantir o desenvolvimento sustentável na Macro Zona 7: especialmente no entorno do Aeroporto de Viracopos com a viabilidade de
implantação das intervenções propostas e o acompanhando das ações previstas no licenciamento ambiental da ampliação do
Aeroporto.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município, em especial MZ 7

METAS

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA A REGIÃO DO AEROPORTO

Avaliar as propostas elaboradas pela SePlan - Operação Urbana Viracopos, e definir a forma de continuidade do Plano Local
da Macrozona 7  
100,00% concluído.
A execução desta meta e especificamente desta atividade alcançou até 2016, a fase de compatibilização com as propostas da nova
Lei de Uso e Ocupação do Solo e do novo Plano Diretor, os quais até o mesmo período encontravam-se em fase final de revisão.

Desenvolver Plano Urbanístico para a área de intervenção - parceria Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos  
90,00% concluído.
Esta atividade será concluída com subsídios dos estudos desenvolvidos pela consultoria contratada pela Concessionária Aeroportos
Brasil Viracopos - ABV, como parte do cumprimento do item 8 da Licença Ambiental de Instalação 2126/2012.  Para sua conclusão
estamos realizando a compatibilização dos estudos fornecidos pela ABV com as propostas incluídas na revisão do Plano Diretor e da
nova Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Detalhamento do instrumentos urbanístico visando a viabilidade econômica, jurídica e financeira para implementação do
Plano Urbanístico  
100,00% concluído.
Esta atividade será concluída com subsídios dos estudos desenvolvidos pela consultoria contratada pela Concessionária Aeroportos
Brasil Viracopos - ABV, como parte do cumprimento do item 8 da Licença Ambiental de Instalação 2126/2012.  Para sua conclusão
estamos realizando a compatibilização dos estudos fornecidos pela ABV com as propostas incluídas na revisão do Plano Diretor e da
nova Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Avaliar e incorporar as contribuições  
100,00% concluído.
As propostas foram incorporadas ao Plano Diretor para avaliação. 

Concluir as propostas e elaborar projeto de Lei  
80,00% concluído.
Esta ação foi incorporada às metas relativas ao Plano Diretor. Até o final de 2016 foi alcançada a fase de elaboração de propostas.

ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS

Acompanhamento do licenciamento ambiental junto ao Estado  
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100,00% concluído.
Emitido ETM nº 39/2014-II em 01/07/14, para Licença de Instalação da Segunda Pista. Não foi solicitado ETM para LO do Terminal
de Passageiros, pois a Licença de Instalação não trazia essa obrigatoriedade, de forma que a CETESB já emitiu a LO. Nesse ETM,
foram reiteradas as exigências relacionadas à ampliação do Terminal que não haviam sido cumpridas.

Indicação de áreas para compensação ambiental por meio de plantios - BAV  
100,00% concluído.
A referida ação foi concluída, ocorre que para fiscalização o órgão competente é a CETESB e a mesma não oficiou a PMC com relato
do atendimento ao estabelecido a BAV.

Indicação de Unidades de Conservação para recebimento de compensação ambiental - PNM Jatobás e PNM Campo Grande  
100,00% concluído.
O projeto foi aprovado pela Câmara de Compensação (Estadual) faltando apenas a liberação do recurso.

Acompanhar o atendimento às exigências e condicionantes ambientais no âmbito municipal  
100,00% concluído.
O  órgão gestor é a CETESB, ocorre que a mesma não oficiou a PMC para atualização das informações. 

Acompanhamento dos plantios e da manutenção da área de compensação  
100,00% concluído.
O  órgão gestor é a CETESB, tendo em vista que é o emissor da licença e portanto o fiscalizador. Ocorre que a mesma não oficiou a
PMC para atualização das informações. 

Gestão dos eventuais recursos oriundos da Câmara de Compensação do Estado visando o fortalecimento das Unidades de
Conservação Municipais  
80,00% concluído.
Falta apenas a liberação do recurso pela Câmara de Compensação Ambiental (Estadual), tendo em vista que os demais
procedimentos já foram efetuados.

Emissão de Exame Técnico Municipal para as próximas etapas de ampliação  
100,00% concluído.
Emitido ETM nº 39/2014-II em 01/07/14, para LI da segunda pista.

OBJETIVOS
Revitalização da região central: com resgate do seu valor cultural e histórico. Otimização da infraestrutura instalada para recuperação
do patrimônio histórico e fomento da atividade econômica. E prevenção das situações de violência urbana, enfrentamento do tráfico
de drogas e problemas sociais decorrentes.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município
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METAS

PLANO DE AÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL

Levantamento das ações e investimentos de impacto previstos para a área central (Estação TAV, etc). Estabelecimento de
diretrizes estratégicas para atuação pública e articulação das ações rotineiras da PMC  
80,00% concluído.
Na revisão da nova LUOS e Plano Diretor foram concluídas as ações de investimentos de impacto na área central, bem como o
esclarecimento de diretrizes estratégicas para atuação pública, para posterior implantação.

Definição dos programas, metas, prazos e prioridades para revitalização da região central  
40,00% concluído.
Na revisão da nova LUOS foi proposta a ZEPPAC- Zonas Especiais de Preservação das Paisagens Culturais. Na Paisagem Cultural
do Centro tem como uma das diretrizes promover a restauração dos imóveis tombados com recursos da TPC- Transferência do
Direito de Construir e Outorga Onerosa do Direito de Construir, que estão sendo analisadas pela Secretaria de Cultura

Desenvolvimento de mecanismos urbanísticos e fiscais que promovam a proteção e a recuperação do patrimônio histórico
de Campinas  
40,00% concluído.
Na revisão da nova LUOS foi proposta a ZEPPAC- Zonas Especiais de Preservação das Paisagens Culturais. Na Paisagem Cultural
do Centro tem como uma das diretrizes promover a restauração dos imóveis tombados com recursos da TPC- Transferência do
Direito de Construir e Outorga Onerosa do Direito de Construir, que estão sendo analisadas pela Secretaria de Cultura

Desenvolvimento de propostas de intervenção - desenho urbano, visando a valorização dos espaços públicos  
40,00% concluído.
Na revisão da nova LUOS foi proposta a ZEPPAC- Zonas Especiais de Preservação das Paisagens Culturais. Na Paisagem Cultural
do Centro tem como uma das diretrizes promover a restauração dos imóveis tombados com recursos da TPC- Transferência do
Direito de Construir e Outorga Onerosa do Direito de Construir, que estão sendo analisadas pela Secretaria de Cultura

REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO CENTRAL

Diagnóstico e mapeamento das áreas verdes, praças, parques públicos e APPs.  
100,00% concluído.
No âmbito da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desevolvimento Sustentável, foi elaborado Plano Municipal do Verde, abragendo
o diagnóstico e mapeamento ambiental. Os mapas já estão elaborados com as áreas verdes tratadas pelo Plano. Porém, devido a
escala escolhida para seu trabalho,  nem todas as áreas verdes foram contempladas (exemplo: não foram levantadas as áreas
verdes de canteiros centrais de avenidas, rotatórias, praças muito pequenas, dentre outros). 

Levantamento das condições de arborização urbana.  
60,00% concluído.
É possível extrair estas informações do Portal de Árvores de Campinas, que possui o cadastramento de árvores plantadas nas áreas
públicas na região central através do QR Code 
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Elaboração de proposta de intervenção de acordo com as diretrizes estratégicas definidas.  
100,00% concluído.
No contexto do Plano Municipal do Verde a proposta foi concluída, apontando como necessário ações de plantio compensatório às
áreas mais sensíveis segundo a regulamentação do Banco de Áreas Verdes e também do GAUC (Guia de Arborização Urbana).

ATENÇÃO ESPECIAL AO CENTRO E O ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO

Levantar as ações da pasta de saúde e assistência social para cadastramento e destinação social de pessoas com
problemas de drogas.  
100,00% concluído.

Ampliar as casas lares para receber esta população.  
100,00% concluído.
Foram implantadas 02 casas lares em 2014 e está prevista mais 01 para 2015. Além disso, foi implantada a Casa de Acolhimento
Feminina para atendimento às pessoas de rua.

Ampliar nº de vagas de internações  
100,00% concluído.
Houve aumento de 10 leitos para tratamento de dependência química na pasta da saúde. Em adição, houve oferta de 60 vagas para
internação em Comunidade Terapêutica através do programa Recomeça (Ação - Cartão Recomeça). Este Programa está sob gestão
da Secretaria de Cidadania, sendo gerenciado pela Coordenadoria de Drogas.

Analisar com o setor de inteligência e implantar ações de ronda, prevenção e repressão ao tráfico de drogas no centro  
100,00% concluído.

Programar e revisar ações, conforme resultados para o ano seguinte  
100,00% concluído.
Esta atividade tem sido executada de forma periódica e permanente pela Secretaria de Cidadania,  Assistência e Inclusão Social e
pela Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
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    INDICADOR: Valor de convênios assinados

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 150 456 milhões/ano Foram pactuados (assinados) até 31 de dezembro de 2013,

convênios e contratos no valor total R$ 456.836.421,54
2014 300 1.151 milhões/ano Foram pactuados (assinados) no ano de 2014, convênios e

contratos no valor total R$  R$ 694.445.738,46, que acrescido ao
ano anterior totaliza  R$ 1.151.282.160,00

2015 450 1.157 milhões/ano No ano de 2015 foram celebrados 10 convênios no valor de R$
6.250.559,90, que somados aos 38convênios celebrados em
2013 e 2014, totalizam R$1.157.532.719

2016 600 1.191 milhões/ano Em 2016 foram celebrados 07 convênios no valor total de R$
34.379.070,0, que somados aos dos anos anteriores totalizam R$
1.191.911.789,0.

OBJETIVOS
Aumentar a capacidade de investimento da administração municipal por meio do núcleo de elaboração de projetos e captação de
recursos, acessar investimentos decorrentes de dotação orçamentária federal, estadual, agências não-governamentais e de outros
agentes financiadores nacionais e internacionais.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

NÚCLEO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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Revisar os convênios e contratos em andamento  
100,00% concluído.
Todos os convênios e contratos em andamento foram revisados.

Ajustar os termos de convênios e contratos para recebimento dos recursos.  
100,00% concluído.
Foram ajustados todos os termos de convênios e contratos 

Estruturar de forma institucional uma diretoria para orientar a elaboração de projetos cuja finalidade seja a de captar
recursos de financiamento de organizações federais, estaduais, agências não-governamentais e de outros agentes
financiadores nacionais e internacionais  
100,00% concluído.
A Diretoria de Convênios e Contratos foi incorporada pela Secretaria Municipal de Administração

Formatar plano de ação nas esferas federais, estaduais, agências não-governamentais e de outros agentes financiadores
nacionais e internacionais  
100,00% concluído.
O plano de ação foi concluído.

Efetivar a captação de recursos para o ano de 2013  
100,00% concluído.
Foram pactuados até 31 de dezembro de 2013, convênios e contratos no valor total R$ 456.836.421,54. acima da meta de R$ 150
milhões.

Acompanhar a execução dos convênios  
100,00% concluído.

2013, 1 semestre  
100,00% concluído.
Foram acompanhados a execução de todos os convênios firmados pela Prefeitura durante o 1 semestre de 2013.

2013, 2 semestre  
100,00% concluído.
Foram acompanhados a execução de todos os convênios firmados pela Prefeitura durante o 2 semestre de 2013.

2014, 1 semestre  
100,00% concluído.
Foram acompanhados a execução de todos os convênios firmados pela Prefeitura durante o 1 semestre de 2014.

2014, 2 semestre  
100,00% concluído.
Foram acompanhados a execução de todos os convênios firmados pela Prefeitura durante o 2 semestre de 2014.

2015, 1 semestre  
100,00% concluído.
Foram acompanhados a execução de todos os 38 convênios firmados pela Administração.

2015, 2 semestre  
100,00% concluído.
Foram acompanhados a execução de todos os 48 convênios firmados pela Administração.

2016, 1 semestre  
100,00% concluído.
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Foram acompanhados a execução de todos os 49 convênios firmados pela Administração.

2016, 2 semestre  
100,00% concluído.
 Foram acompanhados a execução de todos os 55 convênios firmados pela Administração.

Prestar contas dos convênios assinados junto ao órgão concedente  
100,00% concluído.

Prestar contas de convênios no 2 semestre de 2013  
100,00% concluído.
Foram prestadas as contas dos convênios e/ou contratos referentes ao segundo semestre de 2013, de acordo com as cláusulas
pactuadas em cada um deles.

Prestar contas de convênios no 1 semestre de 2014  
100,00% concluído.
Foram prestadas as contas dos convênios e/ou contratos referentes ao primeiro semestre de 2014, de acordo com as cláusulas
pactuadas em cada um deles.

Prestar contas de convênios no 2 semestre de 2014  
100,00% concluído.
Foram prestadas as contas dos convênios e/ou contratos referentes ao segundo semestre de 2014, de acordo com as cláusulas
pactuadas em cada um deles.

Prestar contas de convênios no 1 semestre de 2015  
100,00% concluído.
Em 2015 foram prestados contas de 24 convênios, totalizando R$ 52.307.308,69, que somados às prestações de contas de 2013 e
2014, totalizam 48 convênios, no valor total de R$ 168.831.616,17

Prestar contas de convênios no 2 semestre de 2015  
100,00% concluído.
No ano de 2015 foram prestados contas de 27 convênios, totalizando R$ 52.964.655,90, que somados às prestações de contas de
2013 e 2014, totalizam 51 convênios, no valor total de R$ 169.466.963,45

Prestar contas de convênios no 1 semestre de 2016  
100,00% concluído.
No ano de 2015 foram prestados contas de 27 convênios, totalizando R$ 52.964.655,90, que somados às prestações de contas de
2013 e 2014, totalizam 51 convênios, no valor total de R$ 169.466.963,45

Prestar contas de convênios no 2 semestre de 2016  
100,00% concluído.
No ano de 2016 foram prestado contas de 30 convênios, totalizando R$ 13.087.778,65, que somados às prestações de contas de
2013, 2014 e 2015, totalizam 81 convênios, no valor total de R$ 182.554.742,10.

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos 2013  
100,00% concluído.
Foram avaliados os resultados alcançados na captação de recursos de 2013

Formatar o plano de ação para os anos de 2014, 2015 e 2016 a partir dos resultados obtidos em 2013  
100,00% concluído.
Com a estruturação da Diretoria de Convênios foi possível montar uma equipe para acompanhamento e gestão de todos os
convênios e contratos assinados; bem como o acompanhamento junto às esferas de governo estadual e federal para a elaboração de
propostas em todos os canais disponíveis de interesse da Administração.
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Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos para os anos de 2014, 2015, 2016.  
100,00% concluído.

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos do 1 semestre de 2014  
100,00% concluído.
Foram avaliados os resultados alcançados na captação de recursos no 1 semestre de 2014

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos para o 2 semestre de 2014  
100,00% concluído.
Em 2015 foram celebrados 10 convênios no valor total de R$ 6.250.559,90, que somados aos 38 convênios celebrados nos anos de
2013 e 2014, totalizaram R$ 755.354.799,10

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos para o 1 semestre de 2015  
100,00% concluído.
No ano de 2015 foram celebrados 10 convênios no valor de R$ 6.250.559,90, que somados aos 38 convênios celebrados em 2013 e
2014, totalizam R$ 755.354.799,10

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos para o 2 semestre de 2015  
100,00% concluído.
No ano de 2015 foram celebrados 10 convênios no valor de R$ 6.830.313,62, que somados aos 38 convênios celebrados em 2013 e
2014, totalizam R$ 755.934.552,80.

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos para o 1 semestre de 2016.  
100,00% concluído.
No ano de 2016 foi celebrado 1 contrato no valor de R$ 32.405.286,93, que somados aos 48 convênios e contratos celebrados em
2013, 2014 e 2015, totalizam R$ 788.339.839,70.

Avaliar os resultados alcançados na captação de recursos para o 2 semestre de 2016.  
100,00% concluído.
No segundo semestre do ano de 2016 foram celebrados 06 convênios no valor de R$ 1.973.783,08, que somados ao contrato do
primeiro semestre de 2016 e aos contratos dos anos de 2013, 2014 e 2015, totalizam R$ 790.313.622,78.
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    INDICADOR: Variação de tempo gasto na tramitação dos processos administrativos

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 100 100 %
2014 90 70 % Neste gráfico, quanto menor, melhor. A tramitação dos processos

de aprovação de construção unifamiliar levavam cerca de 60 dias.
Com a implantação do programa SEMURB Online, na Secretaria
de Urbanismo, os processos levam, em média, 40 dias para
serem aprovados. A meta de redução para 70% do tempo,
prevista para 2016, já foi alcançada no ano de 2014.

2015 80 50 % Em 2015 reduziu-se para 30 dias a aprovação de projetos
unifamiliares, o que resulta numa redução de 50%, superior à
meta estimada.

2016 70 50 % A aprovação de empreendimentos, monitorada por meio do
tempo gasto pela Prefeitura para a emissão do alvará de
Execução, apresentou bom desempenho no ano de 2016. O valor
máximo atingido foi em dezembro (38 dias) e o melhor resultado
foi em abril (20 dias). Esta análise recaiu sobre 859 processos.
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    INDICADOR: Declaração de bens conforme norma vigente

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2013 0 0 % A Lei nº 14.660 foi promulgada no dia 24 de julho de 2013 e

dispõe sobre a declaração de bens e rendas para os servidores
públicos em cargos de comissão e servidores públicos de carreira
nesta condição. Diante de alguns entraves institucionais para
colher e armazenar as declarações de bens dos servidores
municipais, bem como, a manifestação exarada pela Secretaria
de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Gestão e Controle
formalizou junto à Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito o
impasse encontrado dentro da Administração para a execução da
lei.

2015 100 0 % Os órgãos envolvidos estão de acordo para implementação desta
ação, as secretarias de Recursos Humanos, Gestão e Controle e
Assuntos Jurídicos utilizarão recursos digitais para receber as
declarações de bens dos servidores comissionados e efetivos em
comissão, sob gerência da Secretaria de Recursos Humanos.

2016 100 0 % Os órgãos envolvidos estão de acordo para implementação desta
ação, as secretarias de Recursos Humanos, Gestão e Controle e
Assuntos Jurídicos utilizarão recursos digitais para receber as
declarações de bens dos servidores comissionados e efetivos em
comissão, sob gerência da Secretaria de Recursos Humanos.
Previsão para total implementação até a data de entrega do
Imposto de Renda de 2017.

OBJETIVOS
Boas práticas de gestão: buscar, continuamente, a eficiência da máquina administrativa, com foco em duas frentes: a otimização da
publicação dos atos oficiais no Diário Oficial do Município e o incentivo à gestão pública participativa, por meio da avaliação dos
serviços públicos pelo cidadão.
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POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

FACILITAR O ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - DOM

Agregar função de envio de e-mails no sistema de publicação do DOM  
100,00% concluído.
O Sistema de Alertas do Diário Oficial permite que os cidadãos recebam alertas em seu e-mail e no seu perfil no Portal do Cidadão
sobre as publicações de seu interesse. Basta se cadastrar no sistema e informar os assuntos, protocolos ou outras informações para
receber um alerta (e-mail ou Portal do Cidadão) caso algo cadastrado seja publicado no Diário Oficial do Município. O Sistema de
Alertas DOM está hospedado no Portal do Cidadão no endereço: cidadao.campinas.sp.gov.br . Atualmente, conta com mais de seis
mil usuários e mais de seis mil pesquisas cadastradas e ativas.

Otimizar o sistema DOM.  
100,00% concluído.
O Sistema de Alertas do Diário Oficial permite que os cidadãos recebam alertas em seu e-mail e no seu perfil no Portal do Cidadão
sobre as publicações de seu interesse. Basta se cadastrar no sistema e informar os assuntos, protocolos ou outras informações para
receber um alerta (e-mail ou Portal do Cidadão) caso algo cadastrado seja publicado no Diário Oficial do Município. O Sistema de
Alertas DOM está hospedado no Portal do Cidadão no endereço: cidadao.campinas.sp.gov.br . Atualmente, conta com mais de seis
mil usuários e mais de seis mil pesquisas cadastradas e ativas.

Capacitar os servidores usuários  
100,00% concluído.
Todos os servidores que fazem as publicações de suas respectivas pastas no Diário Oficial do Município foram capacitados durante a
implantação do projeto, em julho de 2014. Foram capacitados cerca de 60 servidores e funcionários da Administração Direta, Indireta
e Câmara Municipal para entenderem o novo processo de publicação no e-DOM.

Padronizar e otimizar os conteúdos publicados no DOM,  facilitando o acompanhamento pelos interessados (cidadãos e
servidores)  
100,00% concluído.
 Sistema de Alertas do Diário Oficial permite que os cidadãos recebam alertas em seu e-mail e no seu perfil no Portal do Cidadão
sobre as publicações de seu interesse. Basta se cadastrar no sistema e informar os assuntos, protocolos ou outras informações para
receber um alerta (e-mail ou Portal do Cidadão) caso algo cadastrado seja publicado no Diário Oficial do Município. O Sistema de
Alertas DOM está hospedado no Portal do Cidadão no endereço: cidadao.campinas.sp.gov.br . Atualmente, conta com mais de seis
mil usuários e mais de seis mil pesquisas cadastradas e ativas.

IMPLANTAR UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Desenvolver a solução informatizada para avaliação dos serviços prestados pelo Município  
100,00% concluído.
O sistema de Avaliação dos Serviços Públicos permite ao cidadão avaliar o atendimento de suas solicitações realizadas por meio do
Sistema 156, garantindo que o cidadão possa retornar acerca do serviço ofertado pela Prefeitura. Dessa forma, garante-se mais
qualidade ao serviço.
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Disponibilizar os sistemas e incentivar o cidadão à utilizá-lo.  
100,00% concluído.
O sistema de Avaliação dos Serviços Públicos permite ao cidadão avaliar o atendimento de suas solicitações realizadas por meio do
Sistema 156, garantindo que o cidadão possa retornar acerca do serviço ofertado pela Prefeitura. Dessa forma, garante-se mais
qualidade ao serviço.

OBJETIVOS
Transparência pública: concretizar o acesso aos atos de governo e aos documentos públicos, visando o atendimento integral da Lei
de Acesso à Informação, da Lei de Responsabilidade Fiscal e das normas correlatas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

CRIAR E REGULAMENTAR O PORTAL DA TRANPARÊNCIA E O CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Criação do Grupo de Trabalho de Regulamentação do Portal da Transparência (Revisar o Decreto 17.430, 2011)  
100,00% concluído.
Em 2 de julho de 2013, o Grupo de Trabalho encerrou, com sucesso, a revisão completa do conteúdo do Portal da Transparência,
sendo regulamentadas as novas funcionalidades e os conjunto de dados disponíveis.
A nova regulamentação, com maior proximidade aos princípios da Lei de Acesso à Informação, resultou no Decreto Municipal nº
18.221/2014.

Aprimoramento da forma e a abrangência das informações públicas do Portal da Transparência  
100,00% concluído.

2013  
100,00% concluído.
Em 2 de julho de 2013, o Grupo de Trabalho encerrou, com sucesso, a revisão completa do conteúdo do Portal da Transparência,
sendo regulamentadas as novas funcionalidades e os conjunto de dados disponíveis. A nova regulamentação, com maior
proximidade aos princípios da Lei de Acesso à Informação, resultou no Decreto Municipal nº 18.221/2014.

Capacitar os servidores para cumprimento da Lei de Acesso à Informação  
100,00% concluído.
A capacitação dos agentes públicos na área de transparência pública ocorre na grade regular da EGDS e em capacitações realizadas
especificamente para alguns setores da Administração, como ocorreu na Secretaria de Educação, no ano de 2014.
Desde 2013, já foram capacitados cerca de 200 agentes públicos.

Acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação junto aos órgãos  
100,00% concluído.

2014  
100,00% concluído.
Acompanhamento feito com sucesso.  Foram realizadas capacitações com os servidores, por meio da EGDS e atendidos 306
pedidos de acesso à informação entre janeiro e agosto/2013.

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  197

> ESTRUTURA GOVERNAMENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

2015  
100,00% concluído.
O suporte à 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. 

2016  
100,00% concluído.
Cumprimento da Lei de Acesso à Informação feito dentro dos parâmetros de legalidade. Quanto à transparência passsiva, no primeiro
quadrimestre de 2016 foram realizados 270 pedidos de acesso à informação, sendo que 260 pedidos (96%) foram atendidos dentro
do prazo, 10 pedidos (4%) foram atendidos fora do prazo legal. Quanto à transparência ativa, mantivemos os salários dos servidores
públicos divulgados nominalmente, mesmo com as diversas pressões de impedimento e incluímos os dados de viagens e
hospedagens dos servidores públicos e agentes públicos no Portal da Transparência.

Orientar os órgãos para que publiquem as estruturas organizacionais e os programas, metas, projetos e obras nos termos
da Lei de Acesso à Informação  
100,00% concluído.
Atividade contínua da Secretaria de Gestão e Controle, encaminhamento de ofícios, definição de diretrizes e aprimoramento da
transparência pública municipal realizados constantemente.

Revisar a emissão de certidão de inteiro e parcial teor  
100,00% concluído.
Todo o processo foi revisto para priorizar a entrega da informação aos cidadãos interessados, sendo realizada capacitação com os
servidores e suporte integral na execução das rotinas.
A nova regulamentação da emissão de certidão de inteiro e parcial teor dos processos administrativos facilitou ainda mais o acesso
às informações públicas por parte da sociedade, por meio do Decreto Municipal nº 18.050/2013.

OBJETIVOS
Combate à corrupção: diagnosticando eventuais falhas de controle interno e minimizando os riscos. Aprimorar do fluxo administrativo
dos processos complexos e intersetoriais e implantar monitoramento contínuo dos processos administrativos.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

CONTROLE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA MELHOR COMBATE À CORRUPÇÃO

Elaboração e publicação de Decreto regulamentando o Controle de Processos  
100,00% concluído.
Concluída

Assessorar os órgãos no período de elaboração dos relatórios (Controle dos processos administrativos)  
100,00% concluído.
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Principais pontos críticos identificados e melhora paulatina dos fluxos de trabalho na Secretaria de Urbanismo.
Para tal foi idealizado e implementado o Semurb Online, sistema que possibilita mais praticidade e agilidade para os processos da
Secretaria de Urbanismo, permitindo a entrada, análise dos projetos e emissão de alvará digitalmente.

Analisar e fiscalizar os relatórios dos órgãos (Controle dos processos administrativos e Auditor Cidadão)  
100,00% concluído.
A partir dos relatórios analisados, a mediana do tempo de aprovação de alvarás de execução teve queda de 60 dias, em
janeiro/2015, para 40 dias, em outubro/2015. Já em dezembro/2015, a redução chegou a 30 dias. Esta otimização advém das
melhorias processuais implantadas na Secretaria de Urbanismo, como também pela implementação do sistema Semurb Online.

Publicar relatórios no Portal da Transparência (Controle dos processos administrativos e Auditor Cidadão)  
100,00% concluído.
São conferidos os diversos relatórios de acordo com a devida publicação: A cada quadrimestre, são conferidos os relatórios da Lei de
Responsabilidade Fiscal: Demonstrativo da Execução Orçamentária, Demonstrativo por Função, Demonstrativo de Receita Corrente
Líquida, Demonstrativo de Receita e Despesa Previdenciárias, Demonstrativo do Resultado Nominal e Primário, Demonstrativo de
Restos a Pagar, Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, Relatório de Gestão Fiscal.
Semestralmente, são conferidos os relatórios do Programa Auditor Cidadão e outros relatórios de prestação de contas do Município.

Estabelecer fluxos administrativos para os processos complexos e intersetoriais  
100,00% concluído.
O estabelecimento de fluxos administrativos que visam elaborar novos processos ocorre com foco prioritário na Secretaria de
Urbanismo. O projeto JUNTOS visa atacar as ações prioritárias para a eficiente aprovação de empreendimentos imobiliários no
Município, como: estabelecer 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 a 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:
1. 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)
2. Redução de 317 (abril de 2015) para 60 (janeiro de 2016) processos na Secretaria de Urbanismo, das tipologias comercial e
residencial unifamiliar, sem decisão de alvará e que tiveram entrada na PMC há mais de 30 dias.
	Atualmente, restam 34 ações para serem concluídas até o final de 2016. Na primeira etapa do projeto as metas foram projetadas até
dezembro de 2015. Uma vez que a grande maioria dos objetivos foram alcançados, a partir de março de 2016 o Projeto Juntos
passará por uma etapa de reprojeto e repactuação das metas anteriormente previstas.

Propor novo formato para declaração de bens,  de acordo com as normas vigentes  
100,00% concluído.
A Lei nº 14.660 foi promulgada no dia 24 de julho de 2013, correspondendo à execução prevista do projeto para o ano de 2013. A Lei
dispõe sobre a apresentação da Declaração Pública de Bens para os Servidores Públicos em Cargos de Comissão e Servidores
Públicos de Carreira nesta condição e dá outras providências.

Implantação do novo formato de declaração de bens e capacitação dos servidores para utilização  
100,00% concluído.
Os órgãos envolvidos estão de acordo para implementação desta ação, as secretarias de Recursos Humanos, Gestão e Controle e
Assuntos Jurídicos utilizarão recursos digitais para receber as declarações de bens dos servidores comissionados e efetivos em
comissão, sob gerência da Secretaria de Recursos Humanos. Previsão para total implementação até a data de entrega do Imposto de
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Renda de 2017.

OBJETIVOS
Auditoria e controle preventivo: implementar mecanismos de gestão e promover o desenvolvimento
institucional. Otimizar os recursos públicos por meio das recomendações de auditoria, bem como
melhorar a gestão dos contratos, convênios e demais ajustes.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda a população

METAS

PROMOVER A AUDITORIA E CONTROLE PREVENTIVO

Instituir a figura do gestor de contratos,  convênios e demais ajustes  
75,00% concluído.
Desde junho de 2011 esta Secretaria, com o fundamental apoio de outras pastas, iniciou o projeto de atualizar a legislação municipal
relacionada à celebração de convênios, termos de cooperação e outros ajustes, bem como regulamentar a figura do gestor de
contratos.

Após inúmeras reuniões, contribuições e revisões realizadas por diversos membros das Secretarias de Assuntos Jurídicos,
Administração, Assistência Social, Educação e Gestão e Controle, foram produzidas em abril de 2014, duas minutas de decretos
aperfeiçoando a legislação pertinente.

Ocorre que, quando do fechamento das propostas definitivas, foi publicada em 01/08/14 (com vacatio legis de 90 dias-início de
vigência a partir de 30/10/2014), a Lei Federal n.° 13.109/14, considerada como o marco regulatório do Terceiro Setor.

A referida novel legislação federal é aplicável a todos os entes federados, inclusive aos Municípios, e cria um conjunto de regras
próprias para as parcerias realizadas entre pessoas jurídicas de direito público e as organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos.

A nova lei padronizou o regime jurídico das parcerias voluntárias, quer seja dos repasses realizados sob a forma de auxílios,
subvenções, contribuições, convênios ou termos de parceiras, excluindo as transferências de recursos oriundos integralmente de
fonte externa de financiamento, as regidas por lei específica e os contratos de gestão celebrados com organizações sociais.

Com isso, excluiu definitivamente o convênio das relações entre Estado e entidades privadas, reservando-o somente ao primeiro
setor, ou seja, entre entes governamentais, regulada pela Lei n.º 8.666/93.

Nesse sentido, todo o trabalho que havia sido desenvolvido e finalizado pela Municipalidade foi substancialmente afetado pela
legislação federal, de modo que é necessário, primeiramente, aguardar a vigência e aplicação, na prática da lei 13.019/14, a fim de
os órgãos públicos diretamente envolvidos com sua execução se adaptem às novas regras e instrumentos, a fim de identificar
demandas próprias e específicas que exijam regulamentação da legislação federal no âmbito das relação de parcerias mantidas pela
Municipalidade com as organizações da sociedade civil.

Com efeito, é necessário, a partir da maturação da novel legislação federal e sua aplicação no âmbito municipal, se retomar os
estudos que visem a composição de novas propostas de regulamentos que se ajustem às regras introduzidas pela Lei n.° 13.019/14
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e à  nossa realidade local.

Definir um modelo de gestão de contratos, convênios e demais ajustes  
100,00% concluído.
A Secretaria de Gestão e Controle, como um dos órgãos componentes da área de gerenciamento interno da Prefeitura,
consubstanciou em suas metas programáticas 04 (quatro) ações que visam definir um modelo de gestão de contratos e convênios,
sendo estas as seguintes ações: 1. Instituição da figura do gestor de contratos e de termos de parceria; 2. Elaboração de decreto
regulamentador da gestão dos termos de parceria em âmbito municipal; 3. Atualização contínua do manual de contratos; 4.
Capacitação dos gestores de contratos e convênios indicados. Este posicionamento, visa atender a uma das ações do Programa de
Metas, mas além desta função administrativa, este modelo visa impactar positivamente a formulação e implementação das políticas
públicas do Município de Campinas, oferecendo melhorias gerenciais para que as metas deste governo sejam atingidas em prol do
bem comum da sociedade.

Elaboração de decreto regulamentador da gestão de termos de parceria em âmbito municipal.  
30,00% concluído.
Desde junho de 2011 esta Secretaria, com o fundamental apoio de outras pastas, iniciou o projeto de atualizar a legislação municipal
relacionada à celebração de convênios, termos de cooperação e outros ajustes, bem como regulamentar a figura do gestor de
contratos.

Após inúmeras reuniões, contribuições e revisões realizadas por diversos membros das Secretarias de Assuntos Jurídicos,
Administração, Assistência Social, Educação e Gestão e Controle, foram produzidas em abril de 2014, duas minutas de decretos
aperfeiçoando a legislação pertinente.

Ocorre que, quando do fechamento das propostas definitivas, foi publicada em 01/08/14 (com vacatio legis de 90 dias-início de
vigência a partir de 30/10/2014), a Lei Federal n.° 13.109/14, considerada como o marco regulatório do Terceiro Setor.

A referida novel legislação federal é aplicável a todos os entes federados, inclusive aos Municípios, e cria um conjunto de regras
próprias para as parcerias realizadas entre pessoas jurídicas de direito público e as organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos.

A nova lei padronizou o regime jurídico das parcerias voluntárias, quer seja dos repasses realizados sob a forma de auxílios,
subvenções, contribuições, convênios ou termos de parceiras, excluindo as transferências de recursos oriundos integralmente de
fonte externa de financiamento, as regidas por lei específica e os contratos de gestão celebrados com organizações sociais.

Com isso, excluiu definitivamente o convênio das relações entre Estado e entidades privadas, reservando-o somente ao primeiro
setor, ou seja, entre entes governamentais, regulada pela Lei n.º 8.666/93.

Nesse sentido, todo o trabalho que havia sido desenvolvido e finalizado pela Municipalidade foi substancialmente afetado pela
legislação federal, de modo que é necessário, primeiramente, aguardar a vigência e aplicação, na prática da lei 13.019/14, a fim de
os órgãos públicos diretamente envolvidos com sua execução se adaptem às novas regras e instrumentos, a fim de identificar
demandas próprias e específicas que exijam regulamentação da legislação federal no âmbito das relação de parcerias mantidas pela
Municipalidade com as organizações da sociedade civil.

Com efeito, é necessário, a partir da maturação da novel legislação federal e sua aplicação no âmbito municipal, se retomar os
estudos que visem a composição de novas propostas de regulamentos que se ajustem às regras introduzidas pela Lei n.° 13.019/14
e à  nossa realidade local.

Atualização contínua do Manual de Contratos  
100,00% concluído.

2013  
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100,00% concluído.
Concluído.

2014  
100,00% concluído.
Concluído.

2015  
100,00% concluído.
Após análise da legislação municipal e nacional correlata à gestão dos contratos públicos, averiguou-se que não há novidade ou
alteração legislativa que afete o Manual de Contratos Públicos de Campinas, durante o período de janeiro a dezembro de 2015.
Portanto, fica mantida a versão disponível na página da Secretaria de Gestão e Controle no Portal da Prefeitura de Campinas ou
diretamente no link: www.campinas.sp.gov.br/governo/gestao-e-controle/manual-gerenciamento-contratos.php .

2016  
100,00% concluído.
As atualizações legislativas de 2016, que implicam alterações no Manual de Contratos, estão mapeadas e serão entregues no
primeiro trimestre do ano de 2017.

Capacitar os gestores de Contratos e Convênios  
50,00% concluído.
Capacitação em gestão de convênios realizada com sucesso. Capacitação SICONV realizada pela Diretoria de Convênios da
Secretaria de Administração, com apoio da EGDS, Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor. A capacitação relacionada a
gestão de contratos será realizada a partir da seleção de, ao menos, dois servidores das secretarias da adminstração direta,
preferencialmente, serão selecionados servidores de carreira para realização do curso. Total de 50 agentes públicos a serem
capacitados em gestão de contratos públicos. Esta é uma das atividades previstas no PMAT – Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – que tem previsão para entrar em efetivação em 2016.

Elaborar Mapeamento de Risco  
100,00% concluído.

2013  
100,00% concluído.
Elaborado e implantado com sucesso, identificando áreas de relevância para atuação do Departamento de Auditoria.

2014  
100,00% concluído.
Concluído dentro do prazo

2015  
100,00% concluído.
Definidas metodologia e diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna no Municipio de Campinas. 	Ferramenta
adotada pelo Departamento de Auditoria para planejamento dos trabalhos e definição de auditorias prioritárias.

2016  
100,00% concluído.
Definidas metodologia e diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna no Município de Campinas. Ferramenta
adotada pelo Departamento de Auditoria para planejamento dos trabalhos e definição de auditorias prioritárias. O mapeamento de
risco realizado em 2016 visa cobrir este ano e o de 2017, com o objetivo de ampliar a seleção dos órgãos auditados, conferindo
prioridade às Secretarias de maior relevância, de forma metodológica.

Elaborar Plano Anual de Auditoria  
100,00% concluído.

2013  
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100,00% concluído.
Elaborado e implantado com base no mapeamento de risco.

2014  
100,00% concluído.
Concluído dentro do prazo.

2015  
100,00% concluído.
Integram os Planos Anuais de Auditoria as auditorias planejadas,   baseadas na metodologia de mapeamento de risco e auditorias
extraordinárias, demandadas pelo Chefe do Executivo. Tem como objetivo ser um dos instrumentos de ação para cumprir a missão
de avaliar a legalidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.

2016  
100,00% concluído.
Integram os Planos Anuais de Auditoria as auditorias planejadas, baseadas na metodologia de mapeamento de risco e auditorias
extraordinárias, demandadas pelo Chefe do Executivo. Tem como objetivo ser um dos instrumentos de ação para cumprir a missão
de avaliar a legalidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal. 
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    INDICADOR: Número de capacitações

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 0 capacitações Não há dados coletados para este período
2013 8000 8.666 capacitações
2014 16000 13.280 capacitações Realizados 74 cursos de capacitação, dos quais participaram 231

turmas, somando total de 3.828 alunos. Também foram
realizadas reuniões de integração com  786 novos servidores
municipais para capacitação em iniciação ao serviço público.
Todos realizados por meio da Escola de Governo do
Desenvolvimento do Servidor - EGDS. O número total de
capacitações em 2014 é cumulativo com o de 2013.

2015 24000 19.271 capacitações Durante o ano de 2015, por meio da Escola de Governo e
Desenvolvimento do Servidor, foram realizados 70 (setenta)
cursos de capacitação, dos quais participaram efetivamente 5.991
(cinco mil, novecentos e noventa e um) servidores, distribuídos
em 205 (duzentas e cinco) turmas. Está incluído no total as
capacitações em iniciação no serviço público destinada aos novos
servidores admitidos no exercício. Durante o triênio 2013 a 2015,
foram capacitados 19.271 (dezenove mil, duzentos e setenta e
um servidores).

2016 32000 25.271 capacitações Em 2016 foram capacitados 6000 servidores, por meio de 71
cursos que totalizaram 186 turmas. No total geral, de 2013 a 2016
a Escola de Governo capacitou 25.271 servidores.

OBJETIVOS
Criação da Escola de Administração Pública Municipal para promover a capacitação contínua dos servidores visando ao melhor
cumprimento dos objetivos institucionais da Administração Pública.
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POPULAÇÃO BENEFICIADA
Direta: Todos os servidores da Prefeitura;
Indireta: Toda população do município que obterá serviços com melhor qualidade

METAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Identificar diversos órgãos de capacitação.  
100,00% concluído.
SMS: Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde - CETS, SME: Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional -
CEFORTEP, SMCASP: Academia da Guarda Municipal de Campinas Dr. Ruyrillo de Magalhães, SMRH: Escola de Governo e
Desenvolvimento dos Servidores - EGDS

Identificar as necessidades estratégicas da organização e dos serviços, considerando: conhecimentos e habilidades
requeridas  
100,00% concluído.
É uma atividade constante, de acordo com as atribuições e responsabilidades de cada área, e de acordo com a demanda. Por
exemplo, o ano de 2014 teve a necessidade de capacitação para pessoal da SMS que trabalha no combate à Dengue.

Contratar pessoas/empresas para a execução do planejado  
100,00% concluído.
Em 2013 foram: 1000 servidores capacitados em autcad, 200 da SMS 

NORMATIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
PARA VIABILIZAR AS AÇÕES DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Definir a equipe de trabalho  
100,00% concluído.
Foi definida a equipe de trabalho, constituída por servidores que elaboraram uma proposta. 
A equipe foi composta por 1 diretor do Departamento de Recursos Humanos, 2 servidores da Escola de Governo, 1 servidor
Coordenadoria de Cargos e Salários e 1 servidor da Coordenadoria de Concursos, recrutamento e seleção.

Realizar estudo e elaborar proposta  
100,00% concluído.
Foi realizado o estudo necessário através da equipe que foi constituída para este fim, e com isso foi formulada a proposta para
normatização da utilização dos recursos do Fundo.

Obter aprovação  
50,00% concluído.
A proposta formulada pela equipe foi submetida à análise e deliberação do Secretário de Recursos Humanos, e com isso será obtida
aprovação para que seja efetivada e realizada implantação. A proposta será também submetida à Secretaria de Assuntos Jurídicos
para formulação da legislação necessária para este fim.

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



  205

> ESTRUTURA GOVERNAMENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

    INDICADOR: Restos a pagar

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 5.48 5,48 %
2013 5.48 6,17 %
2014 5 6,96 %
2015 5 10,90 %
2016 5 9,01 % Apurado no encerramento do exercício 2016.

OBJETIVOS
Alcançar o equilíbrio das finanças públicas: tornar Campinas financeiramente saneada, otimizando a
utilização dos recursos públicos, ampliando a arrecadação e respeitando o contribuinte.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

1. Implantar Comitê Gestor para avaliar Conveniência, Oportunidade e Interesse Público nas Despesas a serem contraídas  
100,00% concluído.
Implantação do Comitê Gestor formalizada com a publicação da Resolução nº 01, 27/03/2013 - DO: 04/04/2013.

2. Implantação de Sistema Eletrônico de Avaliação de Atendimento no Porta, Aberta (P.Ex.,Atendimento Consumidor
Sanasa)  
50,00% concluído.
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Atualmente o sistema permite o agendamento interno para atendimento do cidadão. O sistema já esta pronto para agendamento
externo (aquele que o próprio cidadão faz diretamente no site) , no entanto ainda tem pontos para adaptação com o sistema do portal
do cidadão. Resta pendente ainda o sistema avaliação e produtividade.

3. Estudo para Otimização dos Fluxos de Documentação Mobiliária e Imobiliária entre SEMURB, SEPLAN e SMF.  
100,00% concluído.
Em relação a DAC Eletrônica, o sistema já foi desenvolvido pela IMA e testado pela SMF pronto para entrar em operação,
aguardando apenas publicação do decreto municipal regulamentando a DAC Eletrônica; A DIC ON LINE, também já foi desenvolvido
o sistema, esta ainda em fase de testes e adequações com demais sistemas e normas internas entre os órgãos Secretaria de
Urbanismo, Finanças e Desenvolvimento Econômico; A DIC On Line é um sistema Acessório que fará a integração com sistema
nacional rede sim, integrado ao sistema estadual via rápida, objetivo final é abertura de empresas com registros e licenciamentos em
todos os órgãos no prazo máximo de 5 dias.

4. Investir em treinamento e em sistemas informatizados para aumentar a eficiência no atendimento ao municípe.  
100,00% concluído.
Dentro do programa contínuo de capacitação e treinamento para servidores. em 2015 foram realizados 363 horas de treinamento,
sendo que 449 colaboradores foram beneficiados.

5. Ampliar Incentivo à arrecadação pela Premiação através Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
100,00% concluído.
A premiação através da nota fiscal de serviços, foi suspensa em Março de 2015, conforme Decreto 18.684 de 02/04/2015. No período
de Janeiro a Março/2015, foram entregues,prêmios no montante de R$ 107.142,74 em pecúnia Janeiro e Fevereiro/2015 e 01 Veículo
Marca/Modelo: Chery/Celer, entregue em Janeiro/2015 no valor de R$ 39.684.99.
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    INDICADOR: Número de unidades do PROCON

Ano Meta Resultado Unidade de Medida Consideração
2012 1 1 unidades do PROCON Já existente.
2013 2 3 unidades do PROCON 1°  PROCON descentralizado no Hortoshoping Ouro Verde,

inaugurado em 25/7/2013; 2º PROCON descentralizado no
Poupatempo do Campinas Shoping, inaugurado em 29/7/2013.

2014 3 4 unidades do PROCON 1°  PROCON descentralizado no Hortoshoping Ouro Verde,
inaugurado em 25/7/2013; 2º PROCON descentralizado no
Poupatempo do Campinas Shopping, inaugurado em 29/7/2013;
3º PROCON descentralizado no Poupatempo Centro, inaugurado
em 27/02/2014. 4º PROCON descentralizado na Subprefeitura de
Barão Geraldo, inaugurado em 13/3/2014;

2015 4 6 unidades do PROCON 1°  PROCON descentralizado no Hortoshoping Ouro Verde,
inaugurado em 25/7/2013; 2º PROCON descentralizado no
Poupatempo do Campinas Shopping, inaugurado em 29/7/2013;
3º PROCON descentralizado no Poupatempo Centro, inaugurado
em 27/02/2014. 4º PROCON descentralizado na Subprefeitura de
Barão Geraldo, inaugurado em 13/3/2014;5º PROCON
descentralizado no Agiliza Sousas, inaugurado em 16/07/2015

2016 5 6 unidades do PROCON 1°  PROCON descentralizado no Hortoshoping Ouro Verde,
inaugurado em 25/7/2013; 2º PROCON descentralizado no
Poupatempo do Campinas Shopping, inaugurado em 29/7/2013;
3º PROCON descentralizado no Poupatempo Centro, inaugurado
em 27/02/2014. 4º PROCON descentralizado na Subprefeitura de
Barão Geraldo, inaugurado em 13/3/2014;5º PROCON
descentralizado no Agiliza Sousas, inaugurado em 16/07/2015
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OBJETIVOS
Eficiência dos processos internos: por meio da elaboração de normas processuais, gerais e específicas, para a tramitação processual
municipal. Normatizar os processos de trabalho, a fim de proporcionar segurança jurídica a toda tramitação processual municipal.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

ELABORAÇÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CMPA

OBJETIVOS
Descentralizar a atuação da instituição com atendimentos regionalizados. Aproximar da população a possibilidade de exercer seus
direitos quanto ao consumo, com ênfase na conciliação, mediante acordos homologados judicialmente, reduzindo tramites
processuais caso o acordo não seja cumprido.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Toda população do município

METAS

DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

1º Procon descentralizado  
100,00% concluído.

1. Levantar espaços adequados e viáveis  
100,00% concluído.
Levantar espaços adequados e viáveis: 100% concluído. Identificado espaço no Hortoshoping Ouro Verde.

2. Locar espaços descentralizados  
100,00% concluído.
Locação e adequação dos espaços e estruturação da operação: 100% concluído. Foi cedido um espaço no Hortoshoping Ouro
Verde.

3. Comprar/aquisição móveis e equipamentos necessários  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\'s IMA

4. Contratar pessoal e treiná-los.  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\'s IMA

5. Prover necessidades tecnológicas  
100,00% concluído.
Estruturação de todas as necessidades tecnológicas: 100% concluído. Necessidades tecnológicas estruturadas pela IMA.
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6. Entrega e Inauguração  
100,00% concluído.
Início das atividades: 100% concluído. Inaugurada Unidade no Hortoshoping Ouro Verde, em 25/07/2013.

2º Procon descentralizado  
100,00% concluído.

1. Levantar espaços adequados e viáveis  
100,00% concluído.
Levantar espaços adequados e viáveis: 100% concluído. Identificado espaço no Poupatempo Campinas Shoping.

2. Locar espaços descentralizados  
100,00% concluído.
Locação e adequação dos espaços e estruturação da operação: 100% concluído. Convênio com o Poupatempo Campinas Shoping.

3. Comprar/aquisição móveis e equipamentos necessários  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\'s IMA

4. Contratar pessoal e treiná-los  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\'s IMA

5. Prover necessidades tecnológicas  
100,00% concluído.
Estruturação de todas as necessidades tecnológicas: 100% concluído. Estruturação através do Convênio com o Poupatempo.

6. Entrega e Inauguração  
100,00% concluído.
Início das atividades: 100% concluído. Inaugurada Unidade no Poupatempo Campinas Shoping, em 29/07/2013.

3º Procon descentralizado  
100,00% concluído.

1. Levantar espaços adequados e viáveis  
100,00% concluído.
Levantar espaços adequados e viáveis: 100% concluído. Identificado Predio anexo à subprefeitura de Barão Geraldo.

2. Locar espaços descentralizados  
100,00% concluído.
Locação e adequação dos espaços e estruturação da operação: 100% concluído. Espaço reformado pela Sub-prefeitura de Barão
Geraldo e cedido.

3. Comprar/aquisição móveis e equipamentos necessários  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\'s IMA

4. Contratar pessoal e treiná-los  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\'s IMA

5. Prover necessidades tecnológicas  
100,00% concluído.
Estruturação de todas as necessidades tecnológicas: 100% concluído. Realizado dentro do contrato de prestação de serviços com a
IMA - PA\'s

6. Entrega e Inauguração  

Prefeitura Municipal de Campinas
Avenida Anchieta, n 200 - 13015-904 - Campinas - SP - PABX: (19) 2116-0555 GOVERNO JONAS DONIZETTE - 2013 A 2016
www.campinas.sp.gov.br



210  

> ESTRUTURA GOVERNAMENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

100,00% concluído.
Inaugurado e entregue para a população - Unidade Agiliza Campinas Barão Geraldo

4º Procon descentralizado  
100,00% concluído.

1. Levantar espaços adequados e viáveis  
100,00% concluído.
Levantar espaços adequados e viáveis: 100% concluído. Identificado no Poupatempo Centro

2. Locar espaços descentralizados  
100,00% concluído.
Locação e adequação dos espaços e estruturação da operação: 100% concluído. Condomínio Poupatempo

3. Comprar/aquisição móveis e equipamentos necessários  
100,00% concluído.
Condomínio Poupatempo e PA\'s IMA

4. Contratar pessoal e treiná-los  
100,00% concluído.
Realizado através de PA\\s IMA

5. Prover necessidades tecnológicas  
100,00% concluído.
Realizado dentro do contrato de prestação de serviços com a IMA - PA´s

6. Entrega e Inauguração  
100,00% concluído.
Inaugurado e entregue para a população em fevereiro de 2014.

5º Procon descentralizado  
100,00% concluído.
Inaugurado em 16 de julho de 2015, no Agiliza Sousas
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