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Experiência  

 
Apoio ao Cadastramento Ambiental Rural. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência que contribuiu para situação consolidada no Município, cuja verificação 
foi pontuada no item BIO1c da Diretiva Biodiversidade no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Viabilizar o cadastramento ambiental rural das propriedades rurais localizadas no 
território do Município de Piedade, através de atendimento dos proprietários ou 
possuidores. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Diretoria Municipal de Agricultura e Coordenadoria de Meio Ambiente de Piedade. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2014 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
Apoio ao cadastramento ambiental rural de propriedades rurais localizadas no 
Município de Piedade, por meio de atendimento a proprietários e possuidores, via 
agendamento. 

O Cadastro Ambiental Rural – CAR é a principal ferramenta prevista na Lei Federal 
nº. 12.651, de 25 de maio de 2012, para conservação do meio ambiente e 
adequação ambiental de propriedades. O CAR é obrigatório a todas as 
propriedades e posses rurais. 

O Decreto federal nº. 7.830/2012 determinou que o poder público deve prestar apoio 
técnico e jurídico aos pequenos proprietários ou posseiros rurais para a inscrição no 
CAR, com prazo até maio de 2017. 



 
Metodologia  
 
A Prefeitura de Piedade firmou convênio com o Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente/Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais, por meio do qual foram passados ao Município um computador 
e uma impressora. Como contrapartida, o Município obrigou-se a disponibilizar 
espaço físico e um servidor qualificado para o atendimento e a divulgar tal 
atendimento para a população. 
 
Esta parceria foi oferecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente a todos os 
Municípios paulistas de determinada faixa populacional. 
 
O Município de Piedade chegou a disponibilizar seis técnicos (atualmente são 
quatro). 
 
O atendimento foi feito até o momento todos os dias da semana, mediante 
agendamento prévio, com pelo menos dois técnicos atendendo. 
 
Como forma de divulgação, foram colocadas faixas na Cidade, e foram publicados 
avisos em jornais e no site da Prefeitura.  
 
 
Desafio(s) 
 
O maior desafio foi em relação aos limites das propriedades, informação esta muitas 
vezes desconhecida dos proprietários/possuidores.  
 
A equipe dos técnicos teve de sair algumas vezes a campo, e em outras foi 
necessário solicitar mapas. 
 
A Prefeitura de Piedade estruturou um cadastro de proprietários que a ajudou a 
superar este desafio, pois alguns limites foram encontrados com base em cadastros 
anteriormente já feitos. 
 
 
Resultado(s) 
 
Cadastramento de 1.250 propriedades rurais no SiCAR/SP, desde o início da 
vigência do Convênio firmado com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente/Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Diretoria Municipal de Agricultura de Piedade; 
 
Coordenadoria de Meio Ambiente de Piedade. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Piedade. 
 
 



 
Fonte(s) 
 
Informações obtidas da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Interlocutora Suplente PMVA do 
Município de Piedade. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
Evento da Semana do Meio Ambiente - 2015 

 

 

 

 

 

 

 


