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TEMA 14 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Política Municipal do Desenvolvimento

Rural Sustentável



A Política Municipal do Desenvolvimento
Rural Sustentável tem por finalidade:

1. Promover as atividades econômicas e
sociais na área rural do município;

2. Reduzir as desigualdades sociais no
campo e melhorar a qualidade de vida e
do meio ambiente;

3. Adequar ao Zoneamento Ecológico-
Econômico de Campo Grande (ZEE-CG).

Conceito
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I - promoção de incentivos fiscais, tributários e/ou comerciais ao
produto rural;

II - utilização de parceria com instituições públicas ou privadas;

IlI - fomento à difusão e aplicação de técnicas adequadas de produção e
tecnologias orientadas ao uso racional e à proteção e conservação dos
recursos naturais;

IV - estímulo a adoção de práticas de sanidade agropecuária e
fortalecimento da agricultura familiar e da segurança alimentar,
bem como a certificação de alimentos;

Diretrizes
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V - melhoria da infraestrutura necessária à mobilidade, à
diversificação, a implementação e ao fortalecimento das cadeias
produtivas locais;

VI - apoio às ações que incrementem o processamento e a
comercialização da produção rural;

VII - a gestão democrática, transparente e participativa por meio do
envolvimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas, projetos e ações;

Diretrizes
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VIII - identificação e indução das vocações e potencialidades econômicas
para cada Macrozona rural, tendo como referência o ZEE-CG;

Diretrizes

IX - fortalecimento do papel estratégico desempenhado pelas áreas
rurais na construção de um modelo de desenvolvimento municipal
sustentável;
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X - criação de mecanismos de compensação ambiental destinados aos
proprietários rurais que sofrerem limitações ao uso e exploração de
áreas localizadas em Unidades de Conservação;

XI - incentivo a serviços ambientais, como retribuição, monetárias ou
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas, em
conformidade com a legislação vigente;

XII - fomento à agrobiodiversidade;

XIII - prever a infraestrutura necessária ao desenvolvimento
sustentável ao meio rural, especialmente quanto à estrutura
viária.

Diretrizes
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I - ampliar as alternativas econômicas, promovendo a geração de renda
com qualidade de vida;

II - propiciar condições favoráveis para que a população rural
permaneça no campo;

IlI - promover a diversificação de atividades agrícolas, considerando a
aptidão do solo, os potenciais naturais e os elementos estruturadores do
território, bem como sistemas integrados de exploração de lavoura,
pecuários e floresta e agricultura de baixo carbono;

IV - valorizar o patrimônio natural e cultural;

Objetivos
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V - incentivar a produção, distribuição e comercialização de
produtos locais;

VI - incentivar as atividades associativas e cooperativas, que visem a
organização dos produtores das comunidades rurais;

VII - aprimorar o sistema de abastecimento municipal, priorizando a
comercialização direta do produtor para o consumidor;

VIII - promover políticas e serviços públicos visando a autonomia da
juventude rural e da mulher do campo, com ênfase nas políticas
educacionais e nas organizações produtivas;

Objetivos
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IX – implementar o Programa de Desenvolvimento Rural da Agenda 21 de
Campo Grande - MS;

X - promover a produção sustentável e competitiva das cadeias
produtivas agro-silvo-pastoril;

XI - contribuir para o desenvolvimento sustentável de
comunidades tradicionais e assentamentos;

XII - definir mecanismos de segurança hídrica, dando acesso
sustentável a água de qualidade e adequando ambientalmente
os meios produtivos nas bacias hidrográficas e propriedades rurais.

Objetivos
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SISGRAN
www.campogrande.ms.gov.br/sisgran
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