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CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

Art. 15. O Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores de
Piracicaba, no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir
da data da publicação desta Lei, um projeto de lei específico criando o
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS), que
deverá ser elaborado com participação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural (COMDER), e submetido a Consultas e
Audiências Públicas quando da sua elaboração, discussão e votação.
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REFERÊNCIAS PARA O PLANO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL
(PLANO RURAL)



PLANO MUNICIPAL 
DE 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL

Plano COMDER

Plano Diretor de 
Desenvolvimento

Contribuições 
Sociedade Civil e 
Órgãos Públicos 



PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
LC 405/2019

Plano Diretor é o 

instrumento básico da

Política de 

Desenvolvimento e Gestão 
Territorial 



ORDENAMENTO TERRITORIAL 



PLANO DIRETOR
Macrozoneamento 

Área Rural

MACRONOZONA DE 
PROTEÇÃO HÍDRICA E 
AMBIENTAL – MAPH

MACROZONA DE NÚCLEOS 
URBANOS ISOLADOS – MANI

MACROZONA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL -

MADE



Macrozona Proteção Hídrica e AmbientalZ R Proteção Ambiental – ZORPA

- Estação Experimental Tupi

- Estação Ecológica de Ibicatu

- APA Barreiro Rico

- APA Tanquã

Z R Proteção Hídrica – ZORPH

- Subbacia do Rio Corumbataí

- Microbacia Ribeirão dos Marins

- Microbacia Ribeirão Congonhal

- Microbacia Córrego Tamandupá

- Microbacia Paredão Vermelho

Z R Recuperação Ambiental – ZORRA

- Aterro Sanitário







Art. 14. São objetivos da Política de Desenvolvimento Rural e segurança
alimentar:
I - estimular e contribuir com ações que visem à adequação ambiental das
propriedades rurais no município.
II - incentivar e promover para a correta coleta, tratamento, destinação e
disposição final ambiental adequada dos resíduos sólidos no meio rural.
III - estimular e promover ações de fortalecimento da agricultura familiar,
produção agroecológica, soberania e segurança alimentar e nutricional no
município.
IV - incentivar e promover programas de aquisição de produtos agropecuários
do próprio município.
V - promover a manutenção e melhoria da infraestrutura geral, tais como:
viária, de transporte, de saneamento, de comunicação, de conectividade e de
energia da área rural.
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VI - promover a manutenção e melhoria dos serviços públicos da zona rural,
tais como: educação; saúde; assistência social; segurança; cultura, esporte e
lazer;
VII - promover ações que contribuam para a garantia do controle sanitário
dos produtos de origem vegetal e animal em todas as etapas da produção a
comercialização.
VIII - combater o parcelamento ilegal do solo na zona rural.
IX - fortalecer as atividades de produção agropecuária sustentável no
município, por meio de extensão rural e pesquisas.
X - fomentar, por meio de políticas públicas, a produção urbana de
alimentos por meio de práticas orgânicas e agroecológicas em áreas ociosas
de imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, públicos
ou privados.
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XI - fomentar a produção de alimentos em toda a extensão da área
periurbana, assegurando:
a) Infra-estrutura de produção e comercialização;
b) Assistência técnica;
c) Produção agroecológica;
d) Garantia de comercialização, principalmente através do
estreitamento dos laços entre produtores organizados e
consumidores organizados;
e) Apoio a programas de abastecimento popular;
f) Estímulo à organização de consumidores de modo a permitir o
surgimento de canais não convencionais de comercialização de
alimentos;
g) Estímulo à organização de produtores, tais como associações e
cooperativas.
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XII - fomentar a agricultura circular, bem como os circuitos curtos que
aproximam os consumidores dos agricultores, buscando a auto suficiência
na produção do que é consumido no município, incentivando entre outros a
economia local;
XIII - desenvolver programas de estímulo ao turismo rural;
XIV - fomentar programas para a implantação e manutenção de corredores
ecológicos;
XV - estimular e promover implantação de programas de conservação do
solo e da água na zona rural;
XVI - desenvolver ações de prevenção e combate a incêndios na zona rural,
em conjunto com os demais órgãos competentes e em parceria com
iniciativas privadas.
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CONSELHO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO
RURAL 

• 27 Instituições setor 

agropecuário

• Revisão e atualização do

Plano do COMDER em

dezembro de 2018

• Participou ativamente da

Revisão Plano Diretor



PLANO COMDER

DESAFIO 1: Parcelamento de solo clandestinos e/ou irregulares

(regularização fundiária) e expansão do perímetro Urbano

DESAFIO 2: Fortalecimento do COMDER

DESAFIO 3: Adequação ambiental das propriedades rurais e

destinação de resíduos sólidos

DESAFIO 4: Fortalecimento da agricultura familiar, agricultura

orgânica ou agroecológica e segurança alimentar do município



DESAFIO 5: Melhoria da infraestrutura geral da zona rural

(segurança, educação, saúde, malha viária e sistema de coleta de

resíduos sólidos)

DESAFIO 6: Garantir o controle sanitário dos produtos de origem

animal e vegetal em todas as etapas de produção e

comercialização.

DESAFIO 7: Fortalecer as atividades de produção agropecuária do

município
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Pontos Positivos Pontos Negativos 
Ações propostas 

Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças 

Boa rentabilidade para 

pequenos produtores 

familiares.   

Existência de estrutura 

de mercados 

consumidores como 

varejões. Próximo de 

grande mercado 

consumidor. 

 Existência de LEI 

municipal de redução de 

IPTU para lotes urbanos 

com  produção 

comercial de olerícolas.  

Existência da 

COOPIHORT.  

Aquisição de produtos 

da agricultura familiar 

pela Merenda Escolar 

(Lei 11947- PNAE) e 

PPAIS e PAA. 

  Mercado consumidor 

ávido por produtos 

(Piracicaba importa 

legumes, frutas e flores 

possuindo oportunidade de 

aumento de produção 

local.) 

 

Alta concorrência com 

regiões externas com 

produção intensiva. 

 

Grande oscilação de preço 

e produção durante o ano. 

 

Falta de organização dos 

produtores. 

 

 Pouco acesso a linhas de 

credito. Tecnologia de 

produção rudimentar. 

 

Dificuldade em se 

adequar a legislação 

ambiental, principalmente 

em relação a outorga de 

água. 

 

 

Alto custo de mão de 

obra no cultivo. 

 

Evasão dos jovens do 

campo (falta de 

reconhecimento da 

agricultura). 

 

        Incentivo à adequação ambiental dos 

produtores com  implantação de programa de 

pagamento por serviços ambientais, registro 

no CAR e/ou outros programas. 

 

         Criação de incubadora de cooperativas e 

associações rurais. 

 

         Divulgar acesso ao crédito para custeio 

de novas áreas para  produção de frutas, 

legumes e flores. 

 

Criação de Lei Municipal para a aquisição de 

produtos da agricultura LOCAL para a 

Merenda Escolar. 

 

 



MINUTA DO PROJETO DE LEI 
PLANO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL

(PLANO RURAL)



PL – PROPOSTA INICIAL

TÍTULO I

Diretrizes Gerais

Capítulo I

Dos Princípios e Objetivos Gerais

TÍTULO II

Do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

Capítulo I

Das Atividades de Produção Agropecuária do Município

Capítulo II

Da agricultura familiar, agricultura orgânica ou agroecológica e segurança 

alimentar do município



PL – PROPOSTA INICIAL

Capítulo III

Do controle sanitário

Capítulo IV

Da adequação ambiental 

Capítulo V

Da Infraestrutura

Capítulo VI

Do Turismo na Área Rural



PL – PROPOSTA INICIAL

TÍTULO III

Dos Instrumentos da Política de 

Desenvolvimento Rural Sustentável

TÍTULO IV

Das Disposições Finais



DIRETRIZES GERAIS

A Política de Desenvolvimento Rural Sustentável, Segurança

Alimentar e Nutricional é o conjunto das políticas públicas

municipais relacionadas à área rural e demais territórios com

atividades rurais, em seu uso e ocupação do solo, meio

ambiente, bacias hidrográficas, Áreas de Preservação

Permanente, Unidades de Conservação, habitação,

regularização fundiária, saneamento básico, produção de

alimentos e segurança alimentar.



DIRETRIZES GERAIS

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de

Piracicaba é o instrumento básico da Política de

Desenvolvimento Rural Sustentável, Segurança Alimentar e

Nutricional e institui os princípios e objetivos norteadores desta

Política.



CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS

São princípios fundamentais e norteadores do Plano Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentável de Piracicaba:

I. função social e ambiental da propriedade rural;

II. desenvolvimento sustentável;

III.sustentabilidade ambiental;

IV.direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

V. gestão democrática e participativa.



São objetivos gerais da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável e Segurança

Alimentar:

I. fomentar as atividades de produção agropecuária no Município;

II. ampliar e fortalecer a agricultura familiar, a agricultura orgânica ou agroecológica e a

segurança alimentar nutricional;

III. desenvolver, ampliar e fortalecer o controle sanitário de alimentos;

IV. estimular e contribuir com ações que visem à adequação ambiental das propriedades

rurais no município, abrangendo a correta destinação dos resíduos;

V. implementar a infraestrutura na área rural;

VI. implementar ações e projetos para as Áreas de Intervenção Prioritária Rural da Lei

Complementar nº 405/2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba;

VII.combater o parcelamento ilegal do solo na área rural;

VIII.implementar o turismo na área rural.



O Ordenamento Territorial, o abairramento, a regularização fundiária e

as áreas de intervenção prioritária na Área Rural e demais territórios

com atividades rurais são definidos pela Lei Complementar nº

405/2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba, e suas

alterações



DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

CAPÍTULO I

DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO

Para fomentar as atividades de produção agropecuária o Município deverá:

I. incentivar e promover programas de aquisição de produtos agropecuários do

próprio município;

II. fortalecer as atividades de produção agropecuária sustentável no município, por

meio de extensão rural e pesquisas;

III.incentivar a adequação ambiental dos produtores rurais através da participação

no Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais e em demais

políticas públicas e/ou programas estaduais e federais;

IV.apoiar a formação e/ou manutenção de cooperativas e associações rurais;



DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

CAPÍTULO I

DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO

V. promover cursos de capacitação para os produtores rurais, visando a obtenção

de melhor produtividade nas diversas atividades agropecuárias do município;

VI. capacitar os produtores para novos agronegócios potenciais nas áreas

desocupadas pela cana, estimulando a adoção de boas práticas agropecuárias;

VII. fomentar as atividades relacionadas à produção orgânica e agroecológica de

alimentos no município;

VIII. estabelecer parcerias juntos aos órgãos públicos e iniciativa privada, para

fortalecer e ampliar a rede local de agricultura orgânica e agroecológica.



CAPÍTULO II

DA AGRICULTURA FAMILIAR, AGRICULTURA ORGÂNICA OU 

AGROECOLÓGICA E SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO

Com o objetivo de desenvolver, ampliar e fortalecer a agricultura familiar, a

agricultura orgânica ou agroecológica e a segurança alimentar nutricional, o

município poderá:

I. estimular e promover ações de fortalecimento da agricultura familiar,

produção agroecológica, soberania e segurança alimentar e nutricional no

município;

II. incentivar e promover programas de aquisição de produtos agropecuários

do próprio município;



CAPÍTULO II

DA AGRICULTURA FAMILIAR, AGRICULTURA ORGÂNICA OU 

AGROECOLÓGICA E SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO

III. fomentar, por meio de políticas públicas, a produção urbana de

alimentos por meio de práticas orgânicas e agroecológicas em áreas

ociosas de imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não

utilizados, públicos ou privados;

IV. fomentar a agricultura circular, bem como os circuitos curtos que

aproximam os consumidores dos agricultores, buscando a auto

suficiência na produção do que é consumido no município,

incentivando entre outros a economia local;



V. fomentar a produção de alimentos em toda a extensão da área

periurbana, assegurando:

a) infraestrutura de produção e comercialização;

b) assistência técnica;

c) produção agroecológica;

d) garantia de comercialização, principalmente através do estreitamento dos

laços entre produtores organizados e consumidores organizados;

e) apoio a programas de abastecimento popular;

f) estímulo à organização de consumidores de modo a permitir o surgimento

de canais não convencionais de comercialização de alimentos;

g) estímulo à organização de produtores, tais como associações e

cooperativas.



CAPÍTULO III

DO CONTROLE SANITÁRIO

Com o objetivo de desenvolver, ampliar e fortalecer o controle

sanitário de alimentos, o município poderá:

I. Promover ações que contribuam para a garantia do controle

sanitário dos produtos de origem vegetal e animal em todas

as etapas da produção a comercialização;

II. Orientar o produtor rural quanto à adequação do processo

produtivo;

III. Estruturar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), com o

objetivo de fortalecer e ampliar as atividades de inspeção no

município.



CAPÍTULO IV

DA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

Para estimular e contribuir com ações que visem à adequação ambiental

das propriedades rurais, o município poderá:

I. Incentivar e promover para a correta coleta, tratamento, destinação e

disposição final ambiental adequada dos resíduos no meio rural;

II. Revisar e ampliar a Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos, abrangendo a totalidade da área rural do município;

III.Estimular e promover a implantação de programas de conservação do

solo e da água na área rural;

IV.Promover e apoiar campanhas e ações que visem a adoção de boas

práticas agrícolas relacionadas à conservação dos solos;



CAPÍTULO IV

DA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

I. Fomentar programas para a implantação e manutenção de corredores

ecológicos;

II. Fomentar a captação de recursos públicos e privados, buscando parcerias

e programas para dinamizar a restauração florestal de Áreas de

Preservação Permanentes (APPs) e RL (reserva Legal) e para a inserção

de Boas Práticas Agrícolas nas propriedades rurais;

III.Fortalecer e garantir recursos financeiros ao Programa Municipal de

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA Piracicaba) para os projetos de

produtores rurais nas microbacias hidrográficas potencialmente produtoras

de água;



CAPÍTULO IV

DA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

IV. Apoiar as ações de fiscalização referente a conservação do solos no

município;

V. Promover e apoiar ações e projetos relacionados à Educação Ambiental

nas escolas e propriedades rurais;

VI. Apoiar programas, atividades e ações que visem o reflorestamento dos

passivos florestais nas propriedade rurais de acordo com a legislação vigente.



CAPÍTULO V

DA INFRAESTRUTURA

A assistência às propriedades rurais deverá ser implementada por meio de:

I. Manutenção e melhoria da infraestrutura geral, tais como: viária, de transporte,

de saneamento, de comunicação, de conectividade e de energia da área rural;

II. Manutenção e melhoria dos serviços públicos da área rural, tais como:

educação; saúde; assistência social; segurança; cultura, esporte e lazer;

III.Desenvolvimento de ações de prevenção e combate a incêndios na área rural,

em conjunto com os demais órgãos competentes e em parceria com iniciativas

privadas.



DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL

São instrumentos da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável:

I.Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER): órgão consultivo e

deliberativo composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, regido

pela Lei Municipal nº 6.957/2010 e suas alterações;

II.Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais: tem a finalidade de

preservação de áreas rurais com potencial de produção hídrica, regido pela Lei

Municipal 8.013/2014 e suas alterações e Lei Municipal 8.989/2018 e suas alterações;

III.Plano Municipal de Abastecimento Alimentar: disciplina o escoamento da produção

hortifrutícola e regula a formação de preços em bairros centrais e periféricos, regido pela

Lei Municipal 8.963/2018 e suas alterações.



Agenda:
• 16/11 – Encerramento do prazo para contribuições ao 

P.L.
• 23/11 – Reunião do COMDER para apreciação e 

validação do P.L.
• 27/11 – Prazo máximo para protocolo do P.L. na 

Câmara de Vereadores



OBRIGADO!!


