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FALA DOS PRESIDENTES
Prefeitos e prefeitas

N

os últimos anos, os Municípios sofreram com diversas questões que impactaram diretamente as administrações locais: queda da arrecadação, dificuldades políticas e financeiras,atrasos nos repasses constitucionais, entre
outros. Para superar essas dificuldades, a Federação Goiana de
Municípios (FGM), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), lança os Cadernos de Capacitação
Técnica, destinados aos 246 Municípios goianos.
A coletânea possui 13 cartilhas destinadas às seguintes
áreas: Assistência Social, Saúde, Turismo, Desenvolvimento
Rural, Educação, Economia, Gestão, Governo Digital, Meio
Ambiente, Mobilidade Urbana, Cultura, Jurídico e Planejamento Social.
Além de orientações e dicas para uma gestão eficiente e
sustentável, as publicações retratam a realidade de Goiás,
apontando os principais problemas que impactam a administração local e exemplos e caminhos que devem ser seguidos
pelos próximos quatro anos.
Esperamos que os novos gestores aproveitem ao máximo
o conteúdo deste material e desejamos que as novas gestões
sejam exemplos para o progresso do nosso estado.
Boa leitura.
Paulo Roberto Ziulkoski
Presidente da CNM

Divino Alexandre da Silva
Presidente da FGM e prefeito de Panamá
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INTRODUÇÃO
As mudanças que se processaram na agricultura brasileira, especialmente a partir do final da década de 1960, caracterizaram
uma redefinição das relações entre a agricultura e a indústria,
dando origem a um novo padrão de produção agrícola. Essa passagem para a agricultura dinâmica foi uma das grandes responsáveis pelo processo de modernização e expansão da agropecuária, transformando profundamente a organização social rural com
consequências econômicas e sociais.
Ploeg et al. (2000) explica que o desenvolvimento rural pode
ser entendido como uma combinação entre forças internas e externas de determinada região, em que atores das áreas rurais envolvem-se na criação de novos produtos e serviços tendo em vista
novos mercados, buscando reduzir custos com base na implementação tecnológica. É uma reorganização da agricultura em termos regionais da economia rural como um todo. Navarro (2001)
complementa que o desenvolvimento rural é composto por um
conjunto de ações que concretiza mudanças em determinado ambiente rural.
Diante disso, essa publicação concentra informações para auxiliar a revisão de conhecimentos e a implantação de novas técnicas capazes de envolver positivamente o produtor rural e de gerar
competitividade, emprego e renda nos municípios goianos.
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1. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
O atual modelo de desenvolvimento rural e agrícola do Brasil está
passando por uma transição. O grande desafio é superar a dicotomia
entre produção e proteção ambiental, por meio da integração dos
objetivos e instrumentos das políticas ambientais e agrícolas dentro
do marco geral do desenvolvimento sustentável.
Fazer a transição para o desenvolvimento rural sustentável
depende da motivação e construção de consensos, mediados por
uma relação democrática e com diálogo entre a política ambiental
e as populações rurais. A transição para a sustentabilidade do rural
é entendida e conduzida como parte estruturante do projeto de
desenvolvimento nacional em curso, cujo objetivo central é assegurar
o crescimento econômico com redução das desigualdades sociais,
da pobreza e da fome, com conservação dos recursos naturais e da
capacidade produtiva dos ecossistemas.
O desafio é duplo: por um lado, reverter o estágio atual de
degradação dos ecossistemas provocada pela agropecuária, por
outro, mas ao mesmo tempo, promover, difundir e consolidar formas
e estilos do sistema produtivo agrosilvopastoril e desenvolvimento
rural praticados em bases sustentáveis.
O objetivo do desenvolvimento rural sustentável é incentivar
o uso adequado da terra e dos recursos naturais, seja nas áreas de
agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, Terras
Indígenas ou Comunidades Extrativistas, nas Áreas Susceptíveis à
Desertificação (ASD) e nas áreas de produção agropecuária de tipo
patronal/empresarial de grande escala.
A implementação de sistemas agrícolas sustentáveis depende
de mudanças profundas do paradigma de desenvolvimento vigente
na sociedade contemporânea, ou seja, entre outros aspectos, na
elaboração de estratégias de desenvolvimento fundamentadas nos
eixos local e regional.
3 - DESENVOLVIMENTO RURAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM
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O desenvolvimento rural sustentável depende, porém,
fundamentalmente, de decisões políticas que procurem internalizar,
no sistema econômico, os danos à natureza provocados pela atividade
humana inadequada, ao mesmo tempo que, por meio do uso de
instrumentos de política agrícola e ambiental, seja estimulada a
adoção, pelos agricultores, de modelos agroecológicos de produção,
com destaque para os que utilizam estrutura de trabalho familiar.
Em suma, entende-se que esse encaminhamento somente será
possível com uma firmeza de propósitos da ação do poder público
(duradoura e integrada em seus diferentes níveis), associada ao
envolvimento efetivo da sociedade na construção de soluções,
especialmente em nível local, para os problemas ambientais
provocados pela agricultura convencional.

2. PROGRAMAS PARA ÁREA RURAL
O setor agropecuário e as atividades agrárias, associadas a outros
segmentos econômicos não agrícolas, assumem papel preponderante
no processo de desenvolvimento rural. A participação municipal, em
especial dos pequenos, é fundamental, dada sua elevada dependência
com o setor rural, particularmente quanto à geração de emprego e
renda dessas pequenas unidades federativas.
O desenvolvimento municipal sustentado requer políticas públicas
que, na sua grande maioria, escapam à capacidade de investimentos
dos Municípios e, por isso, exige-se competência de gestão integrada,
capaz de mobilizar em outras instâncias os meios necessários para
consolidação do seu processo de desenvolvimento, fazendo acontecer
de forma participativa, em nível local, ações concretas de apoio à
produção agropecuária e de desenvolvimento agrário.
Esse caráter integrado deverá buscar, de forma pragmática, não
somente o crescimento da produção setorial, mas também o alcance,
de maneira sustentável, dos maiores níveis de emprego, renda e bemestar no campo e nas pequenas cidades brasileiras.

12
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Sucintamente e de forma indicativa, sugere-se que o Município,
com base nas suas potencialidades econômicas, sociais, ambientais
e institucionais, enquadre nessa realidade o conjunto de políticas
públicas a seguir detalhadas por programas e possíveis parcerias a
serem formadas.
Quadro 1 – Conjunto de Políticas Públicas

Inclusão Social no Meio
Rural

Desenvolvimento Agrário e Apoio à
Produção Agrícola

Infraestrutura
básica

Eletrificação Rural;
Construções Rurais;
Abastecimento de Água.
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF);
Credito Instalação;
Programa de Cadastro de Terras Regularização Fundiário;
Infraestrutura;
Programa Terra Sol
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf);
Programa Nacional Garantia-Safra;
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);
Patrulha Mecanizada e Apoio à Manutenção de Estradas
Vicinais;
Programa Territórios da Cidadania e Territórios Rurais
Apoio a Projetos de Infraestrutra e Serviço dos Territórios
(Proinf);
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Pronater).
Programa de Segurança Alimentar e Nutricional;
Programa de Educação Alimentar e Nutricional;
Qualificação de Equipamentos Públicos;
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);
Inclusão Digital no Meio Rural;
Educação para o Meio Rural;
Crédito Rural;
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae);
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
(Suasa).
Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

2.1. Programas Estaduais
A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) é uma
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entidade que tem como fim exclusivo a representação do produtor
rural. Faz parte do Sistema da Confederação da Pecuária e Agricultura
do Brasil (CNA), entidade máxima de representação dos agricultores
e pecuaristas brasileiros, junto com outras 26 federações. A FAEG
é uma instituição privada composta por Sindicatos Rurais de 127
Municípios goianos e que atuam nos 246 Municípios do estado. É
mantida por 60 mil produtores rurais goianos.
O principal objetivo da FAEG é a representação do homem do
campo. Cabe à entidade abranger os diversos segmentos da atividade
rural, envolver pequenos e médios produtores, fortalecer a classe e
tornar o ambiente produtivo rural mais desenvolvido, competente e
competitivo. É de competência da FAEG promover o conhecimento
sobre os assuntos inerentes à classe de produtores rurais e coordenar
a ação sindical.
Nessa perspectiva, destaca-se que a FAEG possui mais de 20
programas, os quais são divididos em quatro eixos, sendo eles
Responsabilidade Social, Fortalecimento do Sistema, Apoio à
Comercialização e Gerenciamento. Entre os programas, a seguir,
estão descritos alguns.
• Programa Agrinho
O Agrinho fornece às crianças as informações em relação a temas
diversos, como meio ambiente, saúde, ética, cidadania, entre outros, de
modo a corroborar para o desenvolvimento de um conceito de ensino
diferente, abordando os conteúdos propostos de forma transversal às
disciplinas obrigatórias para atender às necessidades de cada comunidade.
Público Alvo: professores e alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental
da rede pública de ensino.
Este ano, os trabalhos foram realizados com o tema “Saúde, Qualidade
de Vida e Meio Ambiente: saber e atuar para melhorar o mundo”.

14
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• CNACard
O CNACard foi inspirado no Cartão Produtor, uma iniciativa
inédita idealizada pela FAEG que oferece, em sua estrutura inicial,
descontos na rede de comércio associada, onde o produtor encontra
também empresas e entidades de educação, saúde, produtos
agropecuários, distribuidores de combustíveis, esporte, lazer e outros
segmentos, benefícios estes que serão incorporados ao CNACard.
O cartão possibilita acesso à nova plataforma de Gestão
Agropecuária (PGA), sistema informatizado que vai unificar os dados
sobre o trânsito do gado no país e integrar diversos mecanismos de
controle, inclusive o sanitário.
O CNACard se destina a todos os produtores rurais do país, que
precisam se cadastrar e pagar uma anuidade para começar a usufruir
dessas e outras vantagens.
• Campo Futuro
O Campo Futuro é um projeto que alia a capacitação do produtor
rural à geração de informação para a administração de riscos de
preços, de custos e de produção na propriedade rural. O produtor
aprenderá a calcular o seu custo de produção e a utilizar ferramentas
para o gerenciamento de riscos de preço. Os riscos da produção são
administrados pelo uso do seguro rural.
• Negócio Certo Rural
O Programa Negócio Certo Rural é voltado para pequenos produtores
rurais e suas famílias. Com ferramentas simples de gestão eles aprendem
a desenvolver e melhor administrar a pequena propriedade rural.
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O programa tem 46 horas distribuídas em 05 encontros de 8 horas
cada, 2 horas de consultoria na sala de aula e 4 horas de consultoria na
propriedade (de forma individual).
Todos os programas supracitados e vários outros são de grande
relevância para o Município, uma vez que ao se fortalecer a base da cadeia
produtiva todo sistema local é fortalecido.

3. SINDICATOS RURAIS EM GOIÁS
A agropecuária goiana tem grande importância no cenário
econômico nacional, uma vez que sua produção de carnes e grãos
impulsiona a exportação estadual. Diante disso, é importante e
necessária a presença dos Sindicatos Rurais.
Os sindicatos têm o direito de representar, perante as autoridades
administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria ou
profissão liberal ou os interesses individuais dos associados relativos
à atividade ou profissão exercida. Além de colaborar com o Estado,
como órgãos técnicos e consultivos, no estudo e na solução dos
problemas que relacionam com a categoria representada.
Eles possuem o dever de contribuir com o poder público no
desenvolvimento da solidariedade social; promover a fundação
de cooperativas de consumo e crédito e fundar e manter escolas de
alfabetização e vocacionais, no caso de sindicatos de empregados.
Em Goiás, os sindicatos estão presentes em 127 Municípios,
divididos em 12 regionais.

4. AGRICULTURA FAMILIAR
A agricultura familiar (AF) é vista como o cultivo da terra por parte
de uma família, onde os agricultores são gestores e trabalhadores das

16
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suas próprias terras, porém esse conceito não é decisivo, pois vem
sofrendo alterações com o passar do tempo.
Muitas vezes a agricultura familiar transmite a ideia que
representa uma pequena produção, pequeno agricultor ou agricultura
de subsistência, implicando que o agricultor vive em uma situação
precária, o que pode não corresponder à verdade.
Agricultura familiar se diferencia de agricultura de subsistência
porque nesta última a totalidade dos produtos são usados para a
sobrevivência do agricultor e sua família. Ao contrário da agricultura
comercial, na agricultura de subsistência, os produtos não são vendidos.
Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total
de propriedades rurais do país pertencem a grupos familiares. São,
aproximadamente, 4,4 milhões de unidades produtivas, sendo a metade
delas na Região Nordeste. Esses estabelecimentos representavam
84,4% do total, mas ocupavam apenas 24,3% (ou 80,25 milhões de
hectares) da área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) de 2006, a agricultura familiar representa cerca de 65% dos
estabelecimentos rurais em Goiás e 13% da área ocupada.
Atualmente, são 21,5 mil famílias assentadas em 411 projetos de
assentamento no estado, o que contabiliza 90 mil pessoas.
Diante dos dados expostos, percebe-se que a agricultura familiar
é extremamente importante para o desenvolvimento econômico e
social do Brasil. Segundo o relatório da Organização das Nações
Unidas (ONU), “Estado da Alimentação e da Agricultura”, a
agricultura familiar tem capacidade para colaborar na erradicação da
fome mundial e alcançar a segurança alimentar sustentável.
A AF contribui para regular e reduzir os preços dos alimentos
e matérias-primas agropecuárias e, com isso, ajuda a controlar a
inflação e aumentar a competitividade industrial, já que reduz o
custo dos alimentos dos trabalhadores. Esta é uma das formas de a
3 - DESENVOLVIMENTO RURAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM
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AF transferir mais renda para outros setores de um país, mais do que
outros modos de produção. Isto se dá porque, na condição de gestor,
trabalhador e proprietário do estabelecimento agrícola, a maioria dos
agricultores familiares utiliza a remuneração mínima do seu trabalho e
do seu patrimônio, como critério básico para decidir se continua ou não
na agricultura, geralmente ignorando taxas de gestão, parte dos direitos
dos trabalhadores e o aluguel ou juro da própria terra, entre outros.
A partir dos anos 90 pode-se observar um crescente interesse
pela agricultura familiar no Brasil. Este interesse se materializou
em políticas públicas, como o PRONAF (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar).
O Pronaf financia projetos individuais ou coletivos, que gerem
renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária.
O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos
rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas
de crédito do País.
Um mecanismo complementar ao Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronaf) foi o PAA (Programa de Aquisição
de Alimentos) que é considerado como uma das principais ações
estruturantes do
Programa Fome Zero. O PAA apoia à comercialização dos produtos
alimentícios da agricultura familiar, no qual o governo adquire
alimentos dos agricultores familiares e doa parte dele para pessoas
em risco alimentar (OBSERVATÓRIO AGROINDUSTRIAL, 2005).

Mais informações sobre esse mecanismo estão dispostas no item 4
dessa publicação.
Diante da grande relevância da agricultura familiar, a Federação
Goiana de Municípios apoia e incentiva toda e qualquer ação que vise
o desenvolvimento da agricultura familiar.

4.1. Prêmio Prefeito(a) Amigo(a) da Agricultura Familiar
O Prêmio Prefeito Amigo da Agricultura Familiar é uma
iniciativa da Federação Goiana de Municípios e objetiva promover
o desenvolvimento econômico e social do município, estimulando

18

3 - DESENVOLVIMENTO RURAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

nas prefeituras todos os atores locais da Agricultura Familiar,
oportunizando a comercialização institucional, geração de emprego e
renda, inclusão com inovação e integração produtiva cidade-campo.
O Prêmio será concedido a prefeitos(as) do estado de Goiás que
tenham implantado projetos com resultados comprovados, ainda que
parciais, de estímulo ao surgimento de Cooperativa e Associações
de Agricultores Familiares e ao desenvolvimento e incremento da
comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar.
Serão pontuadas as seguintes ações que auxiliem no
desenvolvimento da Agricultura Familiar:
• compras governamentais;
• pequenos negócios no campo;
• novos projetos (por ser voltada para projetos em fase préoperacional, ou em fase de implantação, a comprovação dos
resultados se limitará à elaboração do próprio projeto);
• estímulo efetivo ao desenvolvimento do cooperativismo e
associativismo da agricultura familiar;
• apoio efetivo à comercialização da produção rural;
• apoio para a concessão de maquinários, equipamentos e
implementos para uso dos produtores rurais, auxílio logístico para
transporte, pesagem e armazenamento dos alimentos adquiridos;
• capacitação dos produtores rurais via cursos, palestras e eventos;
• oferecer serviços via internet, como cálculo e pagamento
de impostos e taxas, emissão de alvarás, notas fiscais eletrônicas,
certidões eletrônicas de regularidade social e orientação sobre
licitações;
• articulação para atrair parceiros estratégicos para o
3 - DESENVOLVIMENTO RURAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

19

desenvolvimento dos pequenos negócios rurais;
• apoio na regularização das terras rurais, onde for o caso;
• disponibilizações de serviço de informações e assessoria em
gestão, crédito e/ou tecnologia aos pequenos negócios rurais (nesse
caso a ação é fruto de parcerias firmadas pelo Município com outras
instituições);
• criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável;
• apoio ao beneficiamento de alimentos;
• aração de terra para Agricultores Familiares;
• apoio ao acesso dos agricultores beneficiários a serviços públicos
de assistência técnica.
• Documentos Obrigatórios
Formulário impresso assinado pelo prefeito com toda descrição do
Projeto, que tem por objetivo formalizar a inscrição. Deve ser postado
em correspondência única e registrada, endereçada para a Sede da
Federação Goiana de Municípios – FGM – (Rua 102, n. 186, Setor
Sul, CEP 74.084-250, Goiânia-GO), até a data limite de inscrição no
Prêmio.
Os Municípios interessados podem enviar material adicional, como
vídeos, fotos, panfletos, relatórios, planilhas etc.
• Matriz de Pontuação
O Município participante deverá atender pelo menos a duas (02)
ações e no máximo a cinco (05) ações descritas nesse regulamento para

20
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ser habilitado no Prêmio Amigo da Agricultura Familiar. Cada ação
vale no máximo 20 (vinte) pontos. Para ser premiado, o Município
deverá ter a pontuação mínima de 25 (vinte e cinco) pontos.
• Comissão julgadora
A Comissão Julgadora será nomeada pelo presidente da Federação
Goiana de Municípios (FGM), sendo o presidente um servidor da
FGM. A comissão será composta por órgãos públicos e Entidades de
Classe ligadas à Agricultura Familiar.
• Premiação
Todos os Municípios que obtiverem pontuação acima do mínimo,
após rigorosa análise da Comissão Julgadora receberão o Diploma/
Selo Prefeito Amigo da Agricultura Familiar com o reconhecimento
e a chancela da Universidade Federal de Goiás (UFG), Federação
Goiana de Municípios (FGM), órgãos públicos e Entidades de Classe
ligadas à Agricultura Familiar. Os premiados terão também suas
ações divulgadas nos sites, revistas, jornais, Programa Rádio em
Movimento e todos outros veículos de comunicação da Agro CentroOeste Familiar, FGM e outros parceiros da Agricultura Familiar.
Dessa forma, mais uma vez a FGM confirma seu compromisso
com seus associados de lutar por melhorias locais e estimula as
prefeituras para que os atores locais possam ter a oportunidade
de participar da comercialização institucional, isso gerando mais
emprego, renda, inclusão com inovação e integração produtiva entre
cidade-campo.
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• Municípios premiados
A Federação Goiana de Municípios (FGM) divulgou durante
evento de encerramento da Feira Agro Centro-Oeste Familiar os
vencedores do Prêmio Prefeito Amigo da Agricultura Familiar.
A entidade municipalista certificou projetos de estímulo ao
surgimento de cooperativas e associações de agricultores familiares
e ao desenvolvimento e incremento da comercialização de produtos
agrícolas dos municípios de Anápolis, Mineiros, Rio Verde, Mundo
Novo, Brazabrantes, Valparaíso de Goiás, Cristalina e Mimoso de
Goiás. O evento foi apresentado pelo presidente da FGM, Divino
Alexandre da Silva, e contou com a participação do deputado federal
Rubens Otoni e do reitor do Instituto Federal (IF) Goiano, Vicente
Pereira de Almeida.

• Conheça os projetos premiados
1) Desenvolvimento rural, através da promoção da sustentabilidade
e qualidade de vida dos agricultores familiares (Prefeita Rosana
Balestra Pereira da Silva – Mimoso de Goiás)
A prefeitura de Mimoso de Goiás incentivou os agricultores com a
capacitação por meio de cursos, palestras e visitas técnicas às pequenas
propriedades rurais familiares. Com isso, o Município e os produtores
tiveram índices de produção e lucros aumentados. Também foram
promovidos o preparo e o beneficiamento de terras para agricultores
familiares para o aumento da produção e apoio à assistência técnica de
Mimoso de Goiás com o convênio firmado com a Agência Goiana de
Assistência, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater).
2) Projeto Unidade Agroecológica da Prefeitura de Anápolis
(Prefeito João Batista Gomes Pinto – Anápolis)
A prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Agricultura, implantou, em 2010, a
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Unidade Agroecológica, na antiga Escola Agrícola. O objetivo da
iniciativa foi divulgar, incentivar e capacitar agricultores familiares
durante a produção. Após a formação de um grupo de produtores,
surgiu a necessidade da criação de uma associação de produtores para
a solidificação do grupo, denominada Associação dos Produtores
Agroecológicos de Anápolis e Região (Aproar), que congrega cerca
de 30 produtores familiares. A última ação do projeto foi a criação
da primeira Feira Agroecológica de Anápolis (Feagro), que reúne
apenas agricultores familiares associados ao Aproar.
3) Fortalecimento da Agricultura Familiar em Mineiros (Prefeito
Agenor Rodrigues de Rezende – Mineiros)
Com o objetivo de proporcionar uma fonte de renda aos
agricultores familiares e levar aos alunos das escolas municipais
uma alimentação saudável, a prefeitura de Mineiros disponibilizou
funcionários, cedeu espaço físico e custeou as despesas com água
e energia elétrica para a venda dos produtos dos agricultores ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA). O apoio oferecido pela prefeitura
à Cooperativa Mista dos Agricultores e Agricultoras Familiares de
Mineiros (Coopermin) ainda é mantido.
4) Desenvolvimento Solidário na Agricultura Familiar (Prefeito
Juraci Martins de Oliveira – Rio Verde)
Com o incentivo à agricultura familiar, por meio de projetos
para a produção de rapadurinha e açúcar mascavo, a prefeitura de
Rio Verde auxiliou na inserção de cerca de 60 agricultores formais
no mercado formal e no fortalecimento da organização social dos
agricultores familiares (17 associações e uma cooperativa). Além
disso, a prefeitura doou alimentos às entidades filantrópicas via
Conab (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA). Além disso,
os projetos da prefeitura renderam aumento na renda e na qualidade
de vida familiar por meio da capacitação dos agricultores.
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5) Agricultura Familiar em Mundo Novo (Prefeito Hélcio Alves de
Oliveira – Mundo Novo)
A prefeitura de Mundo Novo contribuiu para que os alunos tivessem
acesso a uma alimentação mais saudável, além de proporcionar aos
agricultores mais rendas provenientes de suas ações por meio do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A parceria com
o Senar-GO também proporcionou aos produtores um crescimento na
renda familiar e do Município por meio de trabalhos aplicados na área
de artesanato e alimentos.
6) Associação de Agricultores (Prefeito Márcio Antônio Machado
– Brazabrantes)
O Município de Brazabrantes apresentou projeto para implantação
de uma fábrica de beneficiamento de farinha, que irá proporcionar
aos produtores familiares de baixa renda uma possibilidade de
produção de alimentos para consumo próprio e para venda. Outro
projeto de implantação da prefeitura foi de um terminal pesqueiro e
de profissionalização dos envolvidos com a atividade de piscicultura.
Por fim, foi incentivada a criação de uma associação de pequenos
produtores para gerar alternativas de receita e trabalho aos associados.
7) Valparaíso de Goiás em prol da Agricultura Familiar (Prefeita
Lucimar Conceição do Nascimento – Valparaíso de Goiás)
A prefeitura de Valparaíso de Goiás apresentou cinco ações
desenvolvidas no município: gêneros da agricultura familiar na
alimentação escolar, horta do futuro, Feira Municipal de Economia
Solidária, educação com a horta escolar e gastronomia, doação
de sementes e mudas e arado nas propriedades dos agricultores
familiares. As ações proporcionaram aos cidadãos mais possibilidade
de adquirir produtos frescos e produzidos no próprio Município, além
de incentivar os produtores a participarem de feiras e da venda de
gêneros para alimentação escolar.
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8) A Agricultura Familiar e o Desenvolvimento de Cristalina
(Prefeito Luiz Carlos Attié – Cristalina)
Com a concessão de máquinas, implementos e equipamentos,
o Município de Cristalina proporcionou aos produtores rurais
um auxílio logístico para transporte, pesagem e armazenamento
de alimentos. O Município também realizou uma análise do solo
para deixá-lo adequado para o plantio e a distribuição de material
educativo com orientações sobre o plantio. Por fim, a prefeitura de
Cristalina apresentou um projeto com cursos, palestras e eventos
para capacitação dos produtores rurais.

5. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS1
5.1. O que é o PAA?
Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é
uma ação do Governo Federal para colaborar com o enfrentamento
da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a
agricultura familiar.
Para o alcance desses dois objetivos, o Programa compra alimentos
produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os
destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional
e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos
públicos de alimentação e nutrição.
O PAA também contribui para a constituição de estoques públicos
de alimentos produzidos por agricultores familiares e para a formação
de estoques pelas organizações da agricultura familiar.
Além disso, o Programa promove o abastecimento alimentar por
Dados extraídos da Cartilha “Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar”. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/
arquivos/16_06_17_10_21_02_cartilha_p.pdf>.
1
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meio de compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos
locais e regionais e também redes de comercialização; valoriza a
biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos;
incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o associativismo.
Para o alcance de todos os objetivos a que se propõe, o PAA é
desenvolvido em cinco modalidades diferentes: Doação Simultânea,
Compra Direta, Formação de Estoques, PAA Leite e Compra Institucional.
O PAA é executado com recursos dos Ministérios do
Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), em parceria com Estados, Municípios e com
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

5.2. Como funciona
Parte dos alimentos é adquirida pelo governo diretamente dos
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades
indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, para a
formação de estoques estratégicos e distribuição à população em
maior vulnerabilidade social.
Os produtos destinados à doação são oferecidos para entidades da
rede socioassistencial, nos restaurantes populares, bancos de alimentos
e cozinhas comunitárias e, ainda, para cestas de alimentos distribuídas
pelo Governo Federal.
Outra parte dos alimentos é adquirida pelas próprias organizações
da agricultura familiar, para formação de estoques próprios. Dessa
forma, é possível comercializá-los no momento mais propício, em
mercados públicos ou privados, permitindo maior agregação de valor
aos produtos.
A compra pode ser feita sem licitação. Cada agricultor pode acessar
até um limite anual e os preços não devem ultrapassar o valor dos
preços praticados nos mercados locais.
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5.3. Como o PAA é executado?
O PAA é executado pelos Estados, pelos Municípios e pela
Companhia Nacional de Abastecimento – Conab (que é uma
empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA). Ou seja, são os Estados, os Municípios e a
Conab que, com recursos financeiros do Governo Federal, compram
os alimentos dos agricultores familiares.
No caso dos Estados e Municípios, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) firma um Termo
de Adesão com os Estados, Municípios ou consórcios públicos. Este
novo modelo – o Termo de Adesão – vem substituindo os convênios
vigentes, à medida que estes forem sendo finalizados. Com o Termo
de Adesão, os Estados e Municípios indicam para o MDS quais os
agricultores familiares que vendem seus produtos para o PAA e o
MDS faz o pagamento diretamente ao agricultor familiar individual,
por meio de um cartão bancário próprio para o recebimento dos
recursos do PAA (ou seja, os recursos não são mais repassados para o
estado ou município, mas sim diretamente para o agricultor familiar).
Ressalta-se que as organizações da agricultura familiar (cooperativas
e associações) não podem formalizar Termo de Adesão diretamente
com o MDS.
No caso da Conab, ela firma Termos de Cooperação com o MDS
e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). É a Conab
quem trabalha com as cooperativas e associações da agricultura
familiar. Para que as cooperativas e associações da agricultura
familiar participem do PAA fornecendo alimentos por intermédio da
Conab, estas devem apresentar Proposta de Participação no PAA.
5.3.1. Termo de Adesão
O novo modelo de operação segue o seguinte fluxo: Solicitação
de senha para acessar ao SISPAA, assinatura de Termo Adesão,
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pactuação de valores e metas entre os entes (Estados, Municípios
e consórcios públicos) e o MDS, publicação de portaria ministerial
propondo valores e metas físicas, aceite por parte dos entes do Plano
Operacional, pactuação local, cadastramento da Proposta no SISPAA,
aquisição e distribuição de alimentos, pagamento de Fornecedores e
Apoio Financeiro aos Executores.
O Termo de Adesão tem caráter geral de pactuação, mas não trata
de aporte de recursos. Contém informações como os compromissos de
cada partícipe e tem vigência de cinco anos. Foram previstos quatro
modelos de adesão de acordo com as Unidades Executoras:
a)

União - Estado ou Distrito Federal;

b) União - Estado ou Distrito Federal com participação de
entidade da administração indireta;
c)

União - Município ou Consórcio Público; e

d) União - Estado - Município ou Consórcio.
A Pactuação de Valores e Metas será realizada, por modalidade, em
Planos Operacionais Anuais, propostos pelo MDS e ratificados pelas
Unidades Executoras, conforme os seguintes passos:
1) Termo de Adesão publicado, a Unidade Executora elabora
proposta preliminar de participação (preenchimento da Ficha
Preliminar de Levantamento da Demanda);
2) MDS avalia a demanda do conjunto de executores
compatibilizando com a dotação orçamentária disponível e publica
portaria ministerial estabelecendo valores e propondo metas de
execução; e
3) Unidade Executora distribui os recursos para execução por
trimestre, com revisão dos montantes e metas pactuadas ao longo do
ano (4 janelas), redistribuindo a destinação dos recursos em função da
execução.
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A Pactuação Local será feita por meio de um sistema informatizado:
o Sistema de Informação do PAA (SISPAA). Consiste na inserção
de entidades (CNPJ obrigatório) aptas a receber alimentos e de
beneficiários fornecedores de alimentos (ou organizações de
fornecedores); envio para geração dos cartões de pagamento;
inserção de produtos, suas quantidades e preços; vinculação em uma
“Proposta de Participação” e assinatura de termo de compromisso
com os fornecedores.
Durante a etapa da Aquisição e Entrega de Alimentos serão
utilizadas as estruturas públicas de recebimento de alimentos
(Centrais de Recebimento e Distribuição, pontos volantes de coleta
de alimentos ou estruturas congêneres) que serão entregues a um
agente público designado pelo executor para tal. O ateste será
realizado no ato do recebimento de alimentos por meio de “Termo de
Recebimento e Aceitabilidade” e será admitido, como comprovação
da entrega e da qualidade dos produtos. A distribuição será realizada
pela própria Unidade Executora do Programa, junto a entidades da
rede socioassistencial, ou creches, hospitais, Restaurantes Populares,
Bancos de Alimentos, Cozinhas Comunitárias, entre outros.
O Pagamento aos Fornecedores será realizado diretamente pela
União, por intermédio de instituição financeira oficial. O pagamento
ao agricultor será feito a partir de informações inseridas no SISPAA,
com autorização da SESAN/MDS. Cada agricultor familiar que
fornece alimentos terá um cartão magnético e receberá o pagamento
por meio dele.
A União realizará, na forma de Apoio Financeiro aos Executores,
repasses condicionados à execução das ações de implementação
do Programa, com a finalidade de contribuir com as despesas de
operacionalização das metas acordadas no Plano Operacional, sem
prejuízo dos recursos que os executores também aplicarão para essa
operacionalização. Para fazer jus ao apoio financeiro, a unidade
Executora deverá atender a todos os requisitos de adesão ao Programa,
além de cumprir outras exigências definidas pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome em Portaria.
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5.4. Modalidades
Para o alcance dos objetivos do Programa, o PAA é desenvolvido
em seis modalidades diferentes:
a)

Compra com Doação Simultânea;

b) Compra Direta;
c)

Apoio à Formação de Estoques;

d) Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite;
e)

Compra Institucional;

f)

Aquisição de Sementes.

As modalidades Compra com Doação Simultânea, Compra Direta,
Apoio à Formação de Estoques e Incentivo à Produção e ao Consumo
do Leite são executadas pelo MDS.
Já a modalidade Compra Institucional é executada com recursos do
proponente.
A modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA
Leite – é executada pelos estados do Nordeste e Minas Gerais, portanto
não se aplica aos Municípios goianos.
5.4.1. Compra com Doação Simultânea
• Objetivo
A Compra com Doação Simultânea tem como finalidade o
atendimento de demandas locais de suplementação alimentar,
promovendo o Direito Humano à Alimentação Adequada. A
Modalidade incentiva que a produção local da agricultura familiar
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atenda às necessidades de complementação alimentar das entidades
da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação
e nutrição (Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos
de Alimentos) e, em condições específicas definidas pelo Grupo
Gestor do PAA, da rede pública e filantrópica de ensino.
• Como funciona?
Esta Modalidade é executada apenas com recursos do MDS, que
pode utilizar três tipos de instrumentos para sua implementação:
parcerias estabelecidas por meio do Termo de Adesão, com estados,
Distrito Federal, municípios ou consórcios públicos de municípios;
e Formalização de Termo de Cooperação com a Conab.
Quando a modalidade é executada por estados, e consórcios, os
agricultores podem vender, individualmente, até R$ 6.500,00 (seis
mil e quinhentos reais) por unidade familiar/ano. Se fornecerem
por meio de organizações, o limite passa a ser de até R$ 8.000,00
(oito mil reais) por unidade familiar/ano. Os agricultores entregam
os alimentos em uma Central de Distribuição, onde são pesados e
separados para serem doados.
No âmbito dos Termos de Adesão, o pagamento é feito pela União,
por intermédio do MDS, diretamente ao agricultor, por meio de um
cartão bancário próprio para o recebimento dos recursos do PAA.
No âmbito do Termo de Cooperação, os recursos financeiros
para execução do PAA são repassados pelo MDS para a Conab, que
fica responsável pelo pagamento aos agricultores. Para participar
da Compra com Doação Simultânea pela Conab, os agricultores
familiares devem estar organizados em cooperativas ou associações.
Essas organizações precisam encaminhar Proposta de Participação
à Conab.
Aprovada a Proposta de Participação, a organização emite uma
Cédula de Produto Rural (CPR-Doação) e passa a fornecer alimentos
às entidades conforme definido na Proposta. Após a confirmação da
entrega dos produtos, a Conab disponibiliza os recursos pactuados
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na conta da organização, que realiza o pagamento aos agricultores
até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade familiar/ano.
Na execução pela Conab, as organizações de agricultores entregam os
produtos diretamente nas entidades.
5.4.2. Compra Direta
• Objetivo
A Compra Direta tem como finalidade a sustentação de preços de
uma pauta específica de produtos definida pelo Grupo Gestor do PAA,
a constituição de estoques públicos desses produtos e o atendimento
de demandas de programas de acesso à alimentação.
• Como funciona?
Para execução
dessa
modalidade, os
Ministérios
do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do
Desenvolvimento Agrário (MDA) repassam, por meio de Termos
de Cooperação, recursos financeiros para a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), responsável pela operacionalização.
A Compra Direta permite a aquisição de produtos até o limite anual
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade familiar e é acessada
individualmente.
Quando o preço de mercado de algum dos produtos amparados
pela modalidade está abaixo do seu preço de referência, a Conab
divulga amplamente na região afetada que instalará um Polo de
Compra (Unidade Armazenadora própria ou credenciada, depósito ou
outro local indicado pela Conab), para onde os agricultores familiares
interessados se deslocam de posse de seus produtos bem como da
documentação exigida.
A Conab analisa a documentação e providencia a classificação do
produto. Se tudo estiver em conformidade com as exigências, emite
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nota fiscal de aquisição. Os produtos passam a compor os estoques
públicos que são gerenciados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), em articulação com o MDA e
o MDS.
Quando constituídos por alimentos adquiridos com recursos do
MDS, os estoques devem ser prioritariamente doados, podendo ser
vendidos somente em casos excepcionais, mediante autorização do
Ministério. Esses alimentos têm sido utilizados especialmente para
compor as cestas distribuídas a grupos populacionais específicos.
5.4.3. Apoio à Formação de Estoques
• Objetivo
O Apoio à Formação de Estoques tem como finalidade apoiar
financeiramente a constituição de estoques de alimentos por
organizações da agricultura familiar, visando agregação de valor à
produção e sustentação de preços. Posteriormente, esses alimentos são
destinados aos estoques públicos ou comercializados pela organização
de agricultores para devolução dos recursos financeiros ao Poder
Público.
• Como funciona?
Para execução dessa modalidade, os Ministérios do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do
Desenvolvimento Agrário (MDA) repassam, por meio de Termos
de Cooperação, recursos financeiros para a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), responsável pela operacionalização.
Ao identificar a possibilidade de formação de estoque de
determinado produto, a organização de agricultores envia uma Proposta
de Participação à Conab. A Proposta deve conter a especificação do
produto, sua quantidade, o preço proposto, o prazo necessário para a
formação do estoque e os agricultores a serem beneficiados.
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Com a aprovação da Proposta, a organização emite a Cédula de
Produto Rural (CPR-Estoque) e a Conab disponibiliza o recurso para
que a organização compre a produção dos seus agricultores familiares,
beneficie os alimentos e os mantenha em estoque próprio.
A CPR-Estoque tem prazo de vencimento de 12 meses, devendo
ser quitada pela organização ao final desse prazo. Quando a
operação é feita com recursos do MDS, o pagamento deve ser feito
em produtos, ou seja, a organização deve entregar para os estoques
púbicos parte dos alimentos beneficiados. Quando a operação é feita
com recursos do MDA, o pagamento da CPR é feito financeiramente,
ou seja, a organização deve vender o alimento beneficiado no mercado
convencional e devolver à União o recurso que lhe foi repassado pela
Conab, acrescido de encargos de 3% (três por cento) ao ano.
O limite financeiro de participação é de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
por unidade familiar/ano. O valor total não pode ultrapassar R$ 1,5
milhão por cada organização/ano.
5.4.4. Compra Institucional
• Objetivo
A Modalidade Compra Institucional foi uma inovação do Decreto
n. 7.775/2012. Sua finalidade é garantir que Estados, Distrito Federal
e Municípios, além de órgãos federais também possam comprar
alimentos da agricultura familiar, com seus próprios recursos
financeiros, dispensando-se a licitação, para atendimento às demandas
regulares de consumo de alimentos. Poderão ser abastecidos hospitais,
quartéis, presídios, restaurantes universitários, refeitórios de creches e
escolas filantrópicas, entre outros.
• Como funciona?
Após a definição da demanda, o órgão comprador elabora Edital de
Chamada Pública, que deve ser divulgado em locais de fácil acesso a
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organizações da agricultura familiar.
As organizações da agricultura familiar elaboram suas propostas
de venda de acordo com os critérios da Chamada Pública.
O órgão comprador habilita as propostas que contenham todos
os documentos exigidos no edital e preços de venda dos produtos
compatíveis com o mercado.
O órgão responsável pela compra realiza, no mínimo, três
pesquisas no mercado local ou regional. Para produtos orgânicos
ou agroecológicos, caso não tenha como fazer pesquisa de preço, é
possível o acréscimo em até 30% do valor do produto em relação ao
preço dos produtos convencionais.
O comprador e o fornecedor assinam o contrato que estabelece
o cronograma de entrega dos produtos, a data de pagamento aos
agricultores familiares e todas as demais cláusulas de compra e venda.
O início da entrega dos produtos deve atender ao cronograma
previsto e os pagamentos são realizados diretamente aos agricultores
ou suas organizações.
Seu limite financeiro por unidade familiar/ano é R$ 8.000,00
(oito mil reais), independente dos fornecedores participarem de
outras modalidades do PAA e do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE).
5.4.5. Aquisição de Sementes
• Objetivo
Por meio desta modalidade o PAA pode comprar sementes de
organizações da agricultura familiar detentoras da Declaração de
Aptidão ao Pronaf – DAP Jurídica, e as destinar a agricultores
familiares, conforme demanda dos órgãos parceiros (indicados a
seguir).
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• Como funciona?
As demandas por sementes deverão ser encaminhadas à Conab,
que é a unidade executora da modalidade, pelos seguintes órgãos
e entidades parceiros: Ministério do Desenvolvimento Agrário,
inclusive as Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário;
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA –,
inclusive as suas Superintendências Regionais; Fundação Nacional
do Índio – FUNAI –; Fundação Cultural Palmares – FCP –; Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO – e
estados, inclusive suas Secretarias Estaduais de Agricultura ou afins e
suas entidades públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Esses órgão/entidades demandantes de sementes devem preencher
um Plano de Distribuição padrão, disponibilizado pela Conab e, após
o atendimento da solicitação, devem apresentar a prestação de contas
da distribuição.
As sementes adquiridas pelo PAA devem cumprir as normas
vigentes de certificação ou cadastro do cultivar, do agricultor ou de
sua organização, sendo obrigatória a apresentação da inscrição da
entidade que pretende ser fornecedora e da cultivar a ser fornecida no
Cadastro Nacional de Cultivares Crioulas, instituído pela Portaria do
Ministério do Desenvolvimento Agrário n. 51/2007.
É vedada a aquisição de sementes geneticamente modificadas por
meio desta modalidade.
O limite de participação, por organização fornecedora, por ano,
é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo as operações
acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) realizadas por meio de
Chamada Pública.
Os preços a serem pagos pelas sementes são definidos a cada
aquisição, de acordo com a média de três cotações de preços no mercado
local ou regional, de sementes com características semelhantes,
considerando, quando for o caso, os custos de logística.
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Na destinação das sementes, são priorizadas as famílias de
agricultores familiares inscritos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico –, mulheres, assentados,
povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades
tradicionais.
Esta modalidade foi instituída pelo Decreto n. 8.293/2014 e
regulamentada pela Resolução do Grupo Gestor do PAA n. 68/2014.

5.5. Quem pode receber alimentos do PAA?
As Unidades Recebedoras são as entidades que recebem os
alimentos do PAA e os distribuem aos beneficiários consumidores.
Essas entidades podem ser:
• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
• Centro de Referência Especializado para População em Situação
de Rua – Centro POP.
• Entidade que oferte o serviço de acolhimento a famílias e/ou
indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim
de garantir proteção integral.
• Entidade e organização de assistência social sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestem atendimento e assessoramento
aos beneficiários da Assistência Social, bem como atuem na defesa
e garantia de direitos e, obrigatoriamente, estejam inscritas no
conselho municipal de assistência social.
• Centro de Referência Especializado em Assistência Social –
CREAS.
• Equipamentos de segurança alimentar e nutricional.
• Restaurantes Populares.
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• Cozinhas Comunitárias.
• Bancos de Alimentos.
• Estruturas públicas que produzam e disponibilizem refeições a
beneficiários consumidores, no âmbito das redes públicas de educação,
conforme regulamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
de justiça e de segurança.
• Redes públicas e serviços públicos de saúde que ofertem serviços de
saúde básicos, ambulatoriais e hospitalares por meio do Sistema Único
de Saúde – SUS – e estabelecimentos de saúde de direito privado
sem fins lucrativos que possuam Certificado de Entidade Beneficente
da Assistência Social – CEBAS –, que produzam e disponibilizem
refeições a beneficiários consumidores.
Para receber alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos
– PAA –, a entidade deve estar contemplada em uma Proposta de
Participação da unidade executora (estado, município, consórcio
público ou CONAB). Para tanto, a entidade pode: (i) procurar a
Superintendência Regional da CONAB em seu Estado; (ii) fazer o
diálogo com cooperativas da agricultura familiar que participam
do Programa; ou (iii) demonstrar o interesse junto aos estados e
municípios que executam o PAA via Termo de Adesão.

6. CADASTRO AMBIENTAL RURAL
6.1. Introdução
Instituído pela Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, e regulamentado
pelo Decreto n. 7.830/2012, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um
registro eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais,
que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes
à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de
Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa,
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das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades
e posses rurais do país.
O CAR também tem por finalidade promover a identificação e
integração dos dados ambientais das propriedades e posses rurais,
visando o planejamento ambiental e econômico, monitoramento,
combate ao desmatamento e regularização fundiária.
Tal registro difere dos demais documentos de identificação dos
imóveis rurais por agregar informações textuais a informações
visuais (espaciais e georreferenciadas).
Dessa forma, o CAR atua como a identidade virtual da propriedade
rural. Assim como uma identidade, o Cadastro contém informações
básicas de seu possuidor e atua como base de quaisquer procedimentos
legais relativos à propriedade em questão. Essa característica visual é a
responsável pelo seu papel-chave de grande agregador na fiscalização
de impostos e implantação de políticas públicas.
Porém, a inscrição do imóvel rural no CAR não substitui a inscrição
no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Essa documentação é
exigida para o CAR como comprovação da propriedade ou posse,
assim como a identificação do proprietário ou possuidor rural, além
de planta e memorial descritivo.
O CAR permite a separação entre pequenos e grandes produtores
e beneficia os pequenos, com maior facilidade na obtenção de
financiamentos e com o apoio, junto a órgãos ambientais, para a
recuperação das áreas degradadas.
Sendo assim, tendo em vista a importância do tema para o
mapeamento do território municipal e, consequentemente, para a
gestão municipal, este tópico tem por objetivo abordar os cuidados
e procedimentos necessários aos gestores municipais com relação
ao Cadastro Ambiental Rural, seja quanto ao atendimento aos
proprietários rurais, seja quanto aos tributos que poderão sofrer
influência do CAR.
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6.2. Conceitos
Quanto um projeto de lei é elaborado, cada palavra utilizada é de
fundamental importância; por isso, destacamos alguns conceitos que
são imprescindíveis para o conhecimento dos gestores locais. Entre
os que serão utilizados nesta cartilha para melhor compreensão do
conteúdo analisado, destacamos aqueles estabelecidos no art. 3º da
Lei n. 12.651/2010. São eles:
I – Amazônia Legal: os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima,
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte
do paralelo 13º S, dos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do
meridiano de 44° W, do estado do Maranhão.
II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e
a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade
ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais
do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
IV – Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação
antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último
caso, a adoção do regime de pousio.
V – Pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada
mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor
familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma
agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei n. 11.326, de 24 de
julho de 2006.
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Neste ponto, faz-se fundamental destacar duas caraterísticas
que definem o agricultor familiar e o empreendedor familiar rural,
conforme o artigo citado anteriormente. A Lei n. 11.326/2006
considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aqueles
que praticam atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente,
a vários seguintes requisitos, entre eles:
a) não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais;
b) utilize, predominantemente, mão de obra da própria
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento.

6.3. Benefícios do CAR
Conforme citado anteriormente, o Cadastro Ambiental Rural
(CAR) é um registro público eletrônico obrigatório, gratuito, de
caráter declaratório e em âmbito nacional para todos os imóveis
rurais com a finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades.
O cadastro contribui para o aprimoramento da gestão municipal
não somente pelas informações que traz, mas pela possibilidade do
cruzamento de informações com outras bases de dados, fornecendo ao
gestor público subsídios necessários para fiscalizar, tributar (ITR, ITBI
etc.), proteger e incentivar outras formas sustentáveis de produção.
Nesse sentido, é importante que os gestores saibam que a
inscrição no CAR deve ser feita, caso contrário, os produtores rurais
não terão acesso a políticas públicas, como crédito rural, linhas de
financiamento e isenção de impostos para insumos e equipamentos.
O IBGE divulgou em dezembro de 2015 que a agropecuária é a
atividade predominante em quase 60% dos Municípios brasileiros,
as penalidades impostas aos proprietários rurais que não se
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inscreverem no CAR poderão afetar o Produto Interno Bruto (PIB)
dos Municípios. Diante disso, ressalta-se que agricultura é importante
como fonte de renda, empregos e desenvolvimento regional para uma
grande parte da população brasileira. Além disso, muitos Municípios
têm suas atividades econômicas, como comércio, serviços e atividades
industriais, voltadas para a agropecuária, o que torna necessário o
acompanhamento dos gestores da situação do CAR.
Os benefícios para os Municípios vão além da possibilidade de
um melhor planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação
do imóvel rural. Se a propriedade tiver passivos ambientais, ou seja,
áreas a serem recuperadas, com a inscrição no CAR, o proprietário ou
possuidor terá até 20 anos para tal recuperação.
Caso a área de Reserva Legal existente no imóvel exceda o mínimo
exigido, o imóvel poderá ter acesso às Cotas de Reserva Ambiental e
ser recompensado se decidir comercializá-las. Além do proprietário
ou possuidor ter acesso aos benefícios previstos nos Programas de
Regularização Ambiental (PRA) e de Apoio e Incentivo à Preservação e
Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei n. 12.651/12.
Além dos benefícios municipais diretos, destacamos que os gestores
devem conhecer quais são os outros benefícios do CAR. De posse
dessas informações, os gestores podem incentivar os proprietários e
produtores rurais a se inscreverem no CAR. Entre os outros benefícios
para o produtor rural que tiver inscrito no CAR, citamos:
• possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal
quando houver vegetação natural que tenha sido suprimida ou alterada
até 22 de julho de 2008 no imóvel rural, mas sem autuação por infração
administrativa ou crime ambiental;
• suspensão de sanções em função de infrações administrativas por
supressão irregular de vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de
uso restrito, cometidas até 22 de julho de 2008;
• obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades, com
taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que o
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praticado no mercado;
• contratação do seguro agrícola em condições melhores do que
as praticadas no mercado;
• dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal
e de uso restrito na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), gerando créditos tributários;
• linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação
voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa
ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável
realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas
degradadas; e
• isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos,
tais como fio de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água,
trado de perfuração do solo, entre outros utilizados para os processos
de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente,
de Reserva Legal e de uso restrito.
Listamos também os benefícios para o Município, tais como:
• continuidade/melhoria nos serviços ambientais - por meio da
proteção de nascentes, da manutenção de APPs, da composição
de Reserva Legal (com a possibilidade da formação de corredores
ecológicos), benefícios climáticos e salvaguarda de espécies de
animais silvestres, entre outros;
• ordenamento rural - espera-se que com o avanço do CAR e de
sua fiscalização, a atuação predatória de grileiros seja dificultada e
mesmo suprimida;
• fiscal - o Município passa a ter mais controle na fiscalização
de impostos, como o ITR, e, consequentemente, aumento na
arrecadação;
• políticas públicas - por ter conhecimento mais detalhado da
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sua área rural, o gestor poderá planejar de forma melhorada políticas
públicas para atender essa porção de seu Município;
• desenvolvimento rural - com os benefícios listados anteriormente,
os produtores rurais terão mais condições de prosperidade e o
Município se beneficiará desse crescimento econômico.
Apesar de não haver obrigação explícita de que é competência
municipal, o cadastramento de inscrições de propriedade rurais no
CAR deve fazer parte da agenda ambiental municipal, pois é uma
importante ferramenta para o planejamento territorial. Conforme
foi exposto, a Lei n. 12.651/2012 pode gerar mais do que benefícios
ambientais, pode gerar receitas com ISS, ITR e outros tributos.

6.4. Imposto Territorial Rural (ITR) e o CAR
O contribuinte do Imposto Territorial Rural (ITR) tem mais uma
obrigação a ser cumprida, o Cadastro Ambiental Rural. Além disso para
efeito do fisco municipal acrescentará mais uma fonte de informações
com relação ao ITR, em especial aos Municípios conveniados com a
Receita Federal Brasileira (RFB).
Para a administração tributária, em especial a fiscalização do
ITR, seja ela feita pela RFB ou pelo fisco do Município conveniado,
o CAR torna-se uma ferramenta aparentemente muito eficaz, pois
possibilitará a verificação de situações hoje de difícil constatação, entre
as quais podemos citar, por exemplo, as confrontações de informações
prestadas entre a área com vegetação declarada como não tributável e
a real existente fisicamente.
Podem ser incluídas ainda neste contexto as áreas de servidão
administrativa, sendo útil ou não a atividade de produção do imóvel,
também com possibilidade de exclusão do ITR.
A declaração da área constante na matrícula do Cartório de
Registro de Imóveis (CRI), atualmente, é declarada pelo contribuinte.
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No entanto, é sabido que há muitas áreas excedentes em relação à
constante na Matrícula do CRI em posse dos contribuintes e isso pode
ser comprovado com o grande número de usucapiões solicitados ao
Poder Judiciário.
Caso o contribuinte omita a referida área no preenchimento da
declaração do ITR, com o CAR o fisco poderá visualizar todo imóvel
independentemente de regularização junto ao CRI ou não, pois
para incidência do ITR basta ser possuidor a qualquer título, logo,
independe de regularidade de registro.
O CAR também irá auxiliar o fisco com relação às áreas limítrofes
e de um mesmo proprietário. Hoje, é possível o contribuinte estar
inscrito com mais de um Número de Imóvel emitido pela Receita
Federal (NIRF) e várias matrículas de um mesmo proprietário.
Esta situação ocasiona uma redução de alíquota, visto que esta é
diretamente proporcional à área do imóvel.
Considerando que para efeitos de ITR e registro no SiCAR os
imóveis limítrofes de um mesmo proprietário, independentemente de
estarem em matrículas diferentes, são considerados um único imóvel.
Com o CAR esta situação será visualizada, o que por consequência
ocasionará a unificação em um NIRF único e, em contrapartida, a
alíquota do ITR será maior, proporcionando o aumento de receita.
Sendo assim, em termos de receita, o CAR poderá ser uma
excelente ferramenta de contribuição com fisco. No entanto, é
imprescindível que os gestores do CAR permitam que os agentes
tributários municipais tenham acesso aos dados armazenados.

6.5. Panorama do CAR
O Serviço Florestal Brasileiro disponibiliza regularmente
documentos com informações sobre o andamento desta política,
com um panorama da situação nacional. O Boletim Informativo traz
3 - DESENVOLVIMENTO RURAL | CADERNO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO | FGM

45

dados sobre o cadastramento em diferentes esferas: por região, estado
e município. Nestas publicações, é possível encontrar informações
sobre área cadastrada, perfil de imóveis e outras.
Até 31 de agosto de 2016, já foram cadastrados mais de 3,74
milhões de imóveis rurais, totalizando uma área de 387.539.624
hectares inseridos na base de dados do sistema, conforme observa-se
na figura a seguir.
Quadro 2 - Extrato Geral - Brasil
Região

Área Passível de
Área Cadastrada
Cadastro¹ em hectares
em hectares

Imóveis
Cadastrados

Percentual de
Área Cadastrada²

Norte

93.717.515

121.348.456

566.516

Acima de 100 %

Nordeste

76.074.156

52.442.750

752.504

68,94%

Centro-Oeste

129.889.570

117.685.780

340.978

90,60%

Sudeste

56.374.996

58.095.469

961.158

Acima de 100 %

Sul

41.780.627

37.966.168

1.121.919

90,87%

Subtotal³
Unidades de
Conservação

397.836.864

387.539.624

3.743.075

97,41%

25.515.279

17.270

Total4

423.352.144

413.054.903

3.760.345

97,57%

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.
¹Área estimada com base no Censo Agropecuário 2006 (IBGE) e nas atualizações do
Distrito Federal e dos estados Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Pará e Mato Grosso
²Percentual calculado com base na área passível de cadastro
³As informações correspondem à soma dos dados: do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SiCAR (em 31/08/2016); dos sistemas estaduais do Espírito Santo e Mato
Grosso do Sul (em 31/08/2016), e de São Paulo (em 04/09/2016); e dos Assentamentos da Reforma Agrária
4
As informações incluem os dados cadastrados no SiCAR referentes às Unidades de
Conservação da Natureza de Uso Sustentável nas quais admite-se a permanência de
populações tradicionais; valores calculados a partir de ajustes na base do SICAR
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Ao se comparar as regiões do Brasil, as regiões Norte e Sudeste já
obtiveram um percentual de área cadastrada acima de 100%, as regiões
Centro-Oeste e Sul estão com 90,60% e 90,87%, respectivamente, já a
região Nordeste apresentou somente 68,94% de área cadastrada.

Fonte: Serviço Florestal Brasileito, ago. 2016.

Dos estados que compõem a região Centro-Oeste, o Mato Grosso
é o que possui maior área passível de cadastro e também o que teve
maior percentual de área cadastrada, Mato Grosso do Sul apresenta a
segunda maior área, porém seu percentual de cadastros foi inferior ao
do estado de Goiás, o qual tem área menor. O Distrito Federal apresenta
menor área passível de cadastro e também o menor percentual de área
cadastrada, conforme observa-se no Quadro a seguir.
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Quadro 3 - Panorama Nacional do CAR
Estado

Distrito
Federal
Goiás
Mato Grosso
do Sul
Mato Grosso

Área Passível
de Cadastro

478.514 ha

Área Total
Cadastrada

PercentuNumeIncremento
al de Área
ro de
em relação
Cadastra- Imóveis
ao mês
da
Cadastraanterior
das
258.924 ha
54,11%
6.004
2226 ha

26.136.081 ha 23.350.583 ha
30.274.975 ha 26.447.866 ha

89,34%
87,36%

128.196
30.665

223.885 ha
370.241 ha

73.000.000 ha 67.628.407 ha

92,64%

176.123

276.677 ha

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

Até agosto de 2016, no estado de Goiás, dos 26.136.081 ha de área
passível de cadastro, 23.350.583 ha já haviam sido cadastradas, ou
seja, cerca de 89,34% de áreas regularizadas.
Apesar das dificuldades encontradas pela maioria dos agricultores
brasileiros para preencher o cadastro (CAR), a FGM destaca que tal
mecanismo é de grande importância para os produtores e também para
a regularização ambiental do município. Dessa forma essa entidade
sugere aos gestores municipais que promovam campanhas de registro
ao CAR orientando seus produtores rurais para realizar o cadastramento
no sistema, a fim de evitarem prejuízos futuros como a impossibilidade
de contratação de crédito rural ou a aplicação de multas.
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CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO MUNICIPAL

Visando a qualicação e o aprimoramento das administrações locais, a Escola Goiana de
Gestão Pública constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento dos municípios, promovendo uma reexão sobre o atual momento vivenciado pelos administradores
locais. Com o intuito de abrir novos caminhos, a EGP oferece um amplo portfólio de eventos
técnicos de interesse e relevância para os municípios goianos.

