
 
 

Programa Município VerdeAzul - PMVA 
 

DIRETIVA 
 ESTRUTURA AMBIENTAL  

 
Município CAMPINAS 
Mapa https://www.google.com.br/maps                           
RA Campinas 
UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 1.080.113 habitantes  

Área: 794,571 Km²                    
 
Experiência  
 
Projeto Aprimoramento da Metodologia de Trabalho.  
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Tornar o município de Campinas uma referência no tema desenvolvimento 
sustentável, tendo se estabelecido como meta a pontuação de 90,00 no Ranking 
Ambiental do Programa Município VerdeAzul. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SVDS. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – em desenvolvimento. 
 
 
 
Descrição 
 
Em 2012, Campinas estava na 220º posição do Ranking do Programa Município 
VerdeAzul, com 61,17 pontos. A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SVDS, instituída pela Lei Municipal Complementar 
59/14, organizou-se de forma a definir as suas atribuições para a melhoria do 
desempenho do Município no Programa. 

Constatou-se, à época do início da experiência, que Campinas já executava diversas 
ações propostas pelo Programa, mas faltava organizar as informações e planejar os 
trabalhos seguindo um cronograma compatível com o Ciclo do PMVA. 



 
Metodologia  
 
Basicamente, a estratégia adotada incluiu três frentes de trabalho: (i) descentralização 
das ações, (ii) centralização das informações; e (iii) uso de plataformas on-line. 
 
Nesta reorganização dos trabalhos, um dos ganhos efetivos para a gestão ambiental 
do Município foi a estruturação do site da SVDS, com as informações organizadas. 
Isto fortaleceu a estrutura ambiental, ao dar maior publicidade aos trabalhos 
desenvolvidos, além de promover uma organização das atividades. 
 
Foi criado um Grupo de Trabalho do PMVA, por meio da edição do Decreto Municipal 
18.210/2013, que promoveu reuniões com técnicos de diversas áreas para apresentar 
os objetivos, metas e prazos do trabalho proposto. 
 
Foram elaboradas planilhas para o acompanhamento de cada diretiva, abrangendo 
diversas categorias de informação: (i) critério proposto pelo Programa; (ii) nota 
correspondente; (iii) forma de atendimento do critério; (iv) colaboradores para 
atendimento do critério; (v) situação; (vi) ação a ser desenvolvida; e (vii) comparativo 
com os Ciclos anteriores do Programa. 
 
Além disso, foram utilizadas plataformas on-line para organizar e planejar os trabalhos 
a serem desenvolvidos para o atendimento dos critérios de avaliação do Programa. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Introduzir o tema meio ambiente na cultura de outras Secretarias; 
 
- Criar parcerias para estimular uma agenda ambiental comum com os municípios 
vizinhos; 
 
- Gerenciar o meio ambiente em uma cidade com mais de um milhão de habitantes. 
 
 
Resultado(s) 
 
Em 2013, ano de criação do Grupo de Trabalho do PMVA, sob a coordenação da 
SVDS, Campinas já apresentou significativa evolução no Ranking Ambiental do 
Programa, passando da 220ª colocação (61,17 pontos) para a 14ª posição (89,50 
pontos), demonstrando que muitas ações já vinham sendo executadas ou poderiam 
estar sendo executadas, mas as informações não estavam organizadas e não havia 
um planejamento das atividades. 
 
Já no primeiro ano do Grupo de Trabalho, a meta estabelecida foi atingida, tendo o 
Município sido certificado. 
 
Em 2014, Campinas alcançou 89,91 pontos e, no Ciclo 2015 do Programa, a 
pontuação foi de 91,93 (15ª posição), o que a classificou como segundo lugar entre os 
municípios com mais de 500 mil habitantes. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 



SVDS, que, dentre outras atribuições, tem as seguintes funções: (i) coordenar 
tecnicamente as atividades desenvolvidas visando o atendimento das Diretivas do 
Programa Município VerdeAzul; (ii) promover as articulações institucionais 
necessárias; (iii) participar de treinamentos e outros eventos; (iv) promover reuniões e 
organizar as informações; e (v) publicizar as informações. 
  
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Campinas 
 
 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, realizado 
em 14 de abril de 2016 em Araras. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
 
Planilha para acompanhamento das Diretivas: 
 

 
 

 

 

 


