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A diretriz de política pública “Cidadania no Campo 2030”
é uma iniciativa do governo paulista, implantada pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de
São Paulo. Criada em 2019, existe para promover o
desenvolvimento paulista por meio do agronegócio e
tem como missão levar os serviços e as estruturas das
cidades para toda a área rural. A Secretaria inova a sua
gestão e a forma de atuação junto aos municípios, trazendo
pela primeira vez um conceito meritocrático, moderno, transparente e alinhado à
estratégia de longo prazo.
Com a parceria público-privada, instrumentos são criados para viabilizar a
implementação e a execução do plano de governo para o campo, contemplando
segurança, mobilidade, conectividade, preservação ambiental, saneamento, entre
outras diretrizes. Transformamos a necessidade de igualar a vida dos cidadãos do
campo à dos da cidade, em uma decisão de governo focada na solução de
problemas.
Nosso estado tem competência para abrigar um dos principais e mais
competitivos ecossistemas agro do mundo e iremos fazer de São Paulo um
exemplo para o Brasil.
O engajamento, a participação e contribuição de cada um de vocês é
imprescindível nesse grande programa de governo e espero que tenhamos muito
sucesso trabalhando juntos!
Gustavo Junqueira
Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
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Cidadania no Campo 2030

Formalizadas pelo Decreto n.º 64.320/2019, as diretrizes de política pública “Cidadania
no Campo 2030” foram elaboradas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, que contará com o apoio de diversos órgãos e secretarias do
governo, além de empresas privadas, para sua implementação.

OBJETIVOS:
• Incentivar a pesquisa, inovação, empreendedorismo e gestão de risco;
• Modernizar a infraestrutura do campo, bem como o uso da terra e dos
recursos naturais;
• Agregar valor e competitividade aos produtos.

DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL

MELHORES CONDIÇÕES
DE VIDA AOS
CIDADÃOS RURAIS

FORTALECIMENTO
DA AGRICULTURA
MUNICIPAL

“O agro representa 20% da economia do estado de
São Paulo. Tem importância estratégica na geração de
empregos, de divisas e de oportunidades. Essas razões
justificam a Diretriz Cidadania no Campo - 2030”.
João Doria | Governador de São Paulo
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Planejamento Estratégico
sob um novo olhar

MISSÃO
Promover a oferta sustentável de alimentos saudáveis e seguros, fibras e
bioenergia, por meio da pesquisa, inovação, empreendedorismo e gestão de risco,
modernizando a infraestrutura do campo, o uso da terra e dos recursos naturais,
agregando valor e competitividade aos produtos para a melhor qualidade de vida
da população.

VISÃO
Fazer de São Paulo um dos principais e mais competitivos Ecossistemas Agro,
garantindo a segurança dos produtos e processos, valorizando o produtor rural e
promovendo o desenvolvimento sustentável.

VALORES
ENGAJAMENTO • INTEGRAÇÃO • INOVAÇÃO • FOCO EM RESULTADO
DIVERSIFICAÇÃO • REALIZAÇÃO • TRANSPARÊNCIA • SUSTENTABILIDADE
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Campos Estratégicos –
Cidadania no Campo

Saudabilidade e
Segurança dos alimentos

Infraestrutura
no Campo

Inovação,
Empreendedorismo e
Fomento
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Produção, Distribuição e
Consumo Sustentável

Agro SP Sustentável

Fortalecimento dos Municípios

INOVAÇÃO

INTEGRAÇÃO

Diretrizes de Política Pública
Cidadania no Campo 2030

Autonomia dos municípios com
alinhamento estratégico

Decreto Estadual n.º 64.320/2019

Decreto Estadual n.º 64.467/2019

MERITOCRACIA
Ranking e premiação
dos municípios

TRANSPARÊNCIA
Critérios Técnicos
Resolução SAA 40/2019
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Sistema Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável - Cidadania no Campo

O Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cidadania no Campo busca
integrar as ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
e das prefeituras municipais, estimulando a implementação e o desenvolvimento de
iniciativas que fortaleçam a gestão do território rural local.
O Sistema Cidadania no Campo reestrutura o Sistema Estadual Integrado de Agricultura
e Abastecimento (SEIAA) que norteava, desde 1995, a parceria entre o Estado e os
municípios. Os procedimentos para participação dos municípios foram revistos, sendo
estabelecidas diretrizes e métodos de priorização para o repasse de valores, tendo em
conta o desempenho das políticas voltadas à agricultura e população rural dos
municípios envolvidos.

O SISTEMA É UM ARRANJO INSTITUCIONAL
QUE POSSIBLITA AO ESTADO ATUAR
EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS.

O Sistema Cidadania no Campo auxilia as prefeituras na ampliação do acesso aos
serviços públicos essenciais à população do campo como:

EMPREENDEDORISMO
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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

SAÚDE

TRANSPORTE

SEGURANÇA

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Passo a passo do Sistema

REPASSE DE
RECURSOS

TERMO DE ADESÃO
• Órgão Municipal
• Conselho Municipal
de Desenvolvimento
Rural
• Indicação de
Interlocutor
e Suplente
OUT

Firmam Convênios
com Repasse de
Recursos os
Municípios melhores
colocados, de acordo
com seus Planos
de Trabalho

COMPROVAÇÃO
DAS AÇÕES
Envio de documentos
comprobatórios
através do Sistema
OUT

CONVÊNIO SAA
Convênio Exclusivo
para uso
Compartilhado de
Bens e Imóveis da
SAA pra fins de
execução das ações
previstas
no Sistema

FEV

MAR

ABR

RANKING E
CERTIFICAÇÃO
Divulgação da
pontuação
individual, Ranking
dos Municípios e
Certificação
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Participação

PREFEITURAS
Adesão ao
Sistema
Cidadania
no Campo –
Termo de Adesão
padrão assinado
pelo prefeito.

Indicação de
interlocutor
municipal e
suplente.

Entrega de
documentos
comprobatórios
(1.º Ciclo:
19/20).

Executar
Celebrar convênios:
ações de
• compartilhamento
acordo com de bens (caso haja
as diretrizes
interesse)
de políticas
• repasse de
públicas
recursos financeiros
Cidadania no para as melhores
Campo 2030.
classificadas.

ESTADO
Orientar as
Promover
prefeituras que
Realizar a
Orientar as workshops e
irão firmar
certificação
prefeituras disponibilizar
Analisar as
convênios
Manual
ea
para aderirem
documentações Estabelecer
(compartilhamento
premiação
e executarem Operacional encaminhadas
de bens
ranking,
para
das
as ações
pela prefeitura de acordo
e repasse de
melhores
descritas no cumprimento
com a
e atribuir a
recursos
de atividades. pontuação. classificação. classificadas. financeiros).
plano.
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Instrumentos de apoio

WORKSHOPS REGIONAIS

BANCO DE PROJETOS MUNICIPAIS DA SAA-SP

APOIO ÀS PREFEITURAS COM BAIXO RENDIMENTO
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Certificação e Premiação

As prefeituras que atenderem às diretrizes e atingirem a pontuação mínima estabelecida
receberão o certificado “Cidadania no Campo – Município Agro”. Os municípios
certificados e com as melhores colocações no ranking terão preferência por recursos
financeiros e acesso prioritário às políticas públicas da SAA.

CERTIFICADO

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo reconhece e outorga a PREFEITURA o primeiro
lugar do prêmio “CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO”, comprovando bom desempenho na gestão e
no atendimento aos cidadãos do campo, a partir do cumprimento de 10 critérios técnicos estipulados pelo
Estado e o parabeniza pela sua classificação em 1.º LUGAR dentre as cidades paulistas.

São Paulo, 26 de julho de 2019

Comp.

Banco Agência C1

Conta

C2

Cheque

000

000 0000 0

000.000-0

0

SP 00000 0

Pague por este
cheque a quantia de
a

C3

R$

Quinhentos Mil Reais

500.000,00

1.° LUGAR
2019

Prefeitura Municipal

São Paulo, 26 de julho de 2019

“Acreditamos que premiar os melhores entre aqueles que atendem
às diretrizes estabelecidas dentro do desenvolvimento rural
sustentável fará com que os demais aprendam e repliquem as boas
práticas, já que a Secretaria trabalhará intensamente no
fortalecimento dos municípios, tornando o agro de São Paulo cada
vez mais preparado e tecnificado para as demandas de produção e
consumo do mundo atual.”

Gustavo Junqueira | Secretário de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo
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Ações

86% GESTÃO

14%

INVESTIMENTO

Secretarias de Estado

“Integração total e engajamento absoluto para a solução de
problemas e para ampliar a cidadania aos homens do campo.”

Gustavo Junqueira | Secretário de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo

Cidadania no Campo | 11

Diretivas

O bom desempenho nas 10 diretivas estipuladas posiciona os municípios em melhores
condições para acessar os recursos financeiros disponibilizados pela SAA. Dessa forma,
adota-se um critério de mérito para os repasses, potencializando as iniciativas que
já se mostrem efetivas na melhoria da prestação de serviços públicos aos cidadãos
do campo.
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e consumo
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Defesa
agropecuária
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e segurança
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Interação
campo-cidade
Resiliência e
adaptação às
mudanças
climáticas

Fortalecimento
social do
campo

Solo e água

7

Biodiversidade

8

AS DIRETIVAS IRÃO NORTEAR AS ATIVIDADES
RELACIONADAS AO AGRO, TENDO COMO
PRIORIDADE O DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL.
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9

Estrutura Institucional
Atividades

• Participação em consórcio intermunicipal com abordagens

em temas de importância rural que fortaleça a governança
regional do município
• Orçamento do órgão ou entidade responsável pelas
atividades de agricultura no município
• Inovação: Estrutura Institucional

Pontos
4,00
4,00
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Inovação, empreendedorismo e fomento

Infraestrutura Rural
Atividades

• Ações municipais para a manutenção de estradas rurais
• Disponibilidade de maquinário e implementos especializados
•
•
•
•
•
•

próprios para a prestação de serviços municipais dentro da
propriedade
Ações ou projetos municipais relacionados à eletrificação na
área rural
Ações ou projetos municipais relacionados à conectividade
(internet) na área rural
Levantamento das condições saneamento (água, esgoto e
resíduos sólidos) das propriedades da área rural do município
Participação do Programa Rotas Rurais/Existência de
convênio
Disponibilidade de transporte coletivo para área rural
Inovação: Infraestrutura Rural

Pontos
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Produção, distribuição e consumo sustentável
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Produção e Consumo Sustentável
Atividades

• Compras de produtos da Agricultura Familiar destinados à
•
•
•
•

Secretaria de Educação e aos demais órgãos públicos do
município
Cadastro de fornecedores de produtos agropecuários da
prefeitura
Ações de esclarecimento sobre a destinação correta de
embalagens vazias de agrotóxicos
Exigência de regularidade dos fornecedores na OCESP
Inovação: Produção e Consumo Sustentável

Pontos
2,50
2,00
2,00
1,50
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Produção, distribuição e consumo sustentável

Defesa Agropecuária
Atividades

• Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de

Origem Animal
• Participação municipal nas campanhas de vacinação contra
doenças de maior relevância (febre aftosa, brucelose
e raiva)
• Educação Sanitária para prevenção de doenças de animais
de criação
• Inovação: Defesa Agropecuária

Pontos
3,00
2,50
2,50
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Saudabilidade e segurança dos alimentos
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Abastecimento e Segurança Alimentar
Atividades

• Plano Municipal de Segurança Alimentar
• Ações municipais junto as organizações rurais (Cadastro

e mobilização)

• Acompanhamento da movimentação dos produtos

agropecuários
• Feira exclusiva de produtores
• Inovação: Abastecimento e Segurança Alimentar

Pontos
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Saudabilidade e segurança dos alimentos

Fortalecimento Social do Campo
Atividades

• Ações ou projetos municipais relacionados à Segurança
•
•
•
•
•
•
•

da Mulher na área rural
Ações ou projetos municipais relacionados à Educação na
área rural
Ações ou projetos municipais relacionados a
empregabilidade na área rural
Ações ou projetos municipais relacionados à Segurança
na área rural
Ações ou projetos municipais relacionados à Saúde na
área rural
Ações ou projetos municipais de incentivo aos jovens e
mulheres no campo, favorecendo a sucessão rural
Ações ou projetos municipais relacionados a promoção de
cultura, esporte e lazer
Inovação: Fortalecimento Social do Campo

Pontos
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
0,50
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Saudabilidade e segurança dos alimentos
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Solo e Água
Atividades

• Plano Municipal de Conservação do Solo (ou de Controle
•
•
•
•

de Erosões)
Ações de conservação do solo e controle de erosões
Ações ou projetos municipais relacionados a recuperação de
nascentes
Execução de ações na área rural previstas no Plano de Bacia
Hidrográfica
Inovação: Solo e Água

Pontos
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030
Agro SP Sustentável
Infraestrutura no campo

Biodiversidade
Atividades

• Porcentagem do território municipal, com cobertura vegetal
•
•
•
•
•

nativa, de acordo com o último Inventário Florestal do
Instituto Florestal
Estratégia de apoio à Adequação Ambiental das propriedades
rurais do município
Nível de restauração ecológica do município
Identificação do tipo (nativas ou exóticas) e a origem das
mudas empregadas nas ações de arborização urbana e
restauração ecológica no município
Estratégia de contenção de espécie invasoras
(especialmente fauna)
Inovação: Biodiversidade

Pontos
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030
Agro SP Sustentável
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Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas
Atividades

• Ações de controle e prevenção de incêndios na área rural
• Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil,

contemplando a área rural
• Inovação: Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas

Pontos
4,00
4,00

9

2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030
Agro SP Sustentável

Interação Campo-Cidade
Atividades

• Eventos destinados à promoção da agropecuária local
• Ações ou projetos municipais que favoreçam o turismo rural

no município

• Inovação: Interação Campo-Cidade

Pontos
4,00
4,00
2,00

Inovação comprovada por envio de relatório contendo: diagnóstico do problema, solução proposta,
execução das ações e resultados alcançados

Cidadania no Campo 2030

Produção, distribuição e consumo sustentável
Inovação, empreendedorismo e fomento
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Ambiente Virtual

1

Informações de Apoio à Gestão

2 Documentos de Apoio e Manual Operacional
3

Ambiente para tirar dúvidas e com atualizações de notícias e informações
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cidadanianocampo.sp.gov.br
(11) 5067-0324 | municipioagro@sp.gov.br

