
PROPRIEDADE AMIGA 



O QUE É? 

Propriedade amiga é a nova Diretriz do Comando de Policiamento Ambiental, 

alinhada ao Programa de Policiamento do Patrulhamento Rural, que visa 

aproximar ainda mais a Polícia Militar Ambiental dos produtores rurais, 

oferecendo a essa importante parte da sociedade, a tranquilidade em seu dia a 

dia e apoiá-los em sua missão de aprimorar a produção agrícola paulista. 

 

 



Como Funciona? 

O cadastro, auto declaratório, está disponível na Homepage da Internet do 

CPAmb, abaixo em destaque, sendo que ao clicar no link será remetido à página 

principal do programa: 

 

http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/cpamb/index2.html  
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Como Funciona? 

 Ao acessar o link da inscrição terá que fazer login com uma conta google. Isso 

auxiliará no controle de cadastros e não impossibilitará a inserção de novos 

cadastros de outras propriedades amigas. 

 Haverá campos que serão obrigatórios seu preenchimento, caso o solicitante 

tiver dificuldades poderá realizar contato com o setor responsável. 

 O formulário de inscrição está dividido em 3 partes. 

1. Dados Pessoais 

2. Localização da Propriedade 

3. Informações da Propriedade 

 E haverá possibilidade de enviar arquivo com imagens de documentos e fotos 

dos equipamentos, veículos e máquinas agrícolas. 



Como Funciona? 

 Ao entrar no link de cadastro, o proprietário rural cadastrará as informações 

básicas de sua propriedade, como local, nome, contato, número do CAR e 

informações sobre maquinários; 

 

 Esses dados alimentarão o banco de dados da Div Op do CPAmb, que verificará a 

que OPM pertence a propriedade e encaminhará essas informações a respectiva 

unidade que providenciará uma visita na propriedade em até 15 dias úteis; 

 

 Após a visita e confirmação das informações lançadas na planilha, a OPM 

encaminhará o “OK” à Div OP que registrará a propriedade com número próprio e 

encaminhará ao proprietário o número e o layout da placa de sua propriedade por 

e-mail, assim como as orientações para sua colocação e manutenção. 

 

 

 



Como Funciona? 

 Com o layout da placa, disponibilizada em 4 tamanhos diferentes, o 

proprietário poderá confeccioná-la e afixá-la em local visível, além de poder 

utilizar essa numerações em seus maquinários e insumos agrícolas. 

 

 

 

 

 



Como Funciona? 

 Conforme as visitas forem ocorrendo nessas 
propriedades, todas as ocorrências atendidas 
serão registradas em controle próprio, para assim 
poder ter a rápida localização e visualização 
dessas propriedades e, o quanto antes, prestar 
atendimento às propriedades amigas, podendo 
dessa mesma forma rastrear maquinários 
furtados, abandonados, roubados e até mesmo 
insumos desviados 
 

 

 

 

 



Possíveis problemas enfrentados 

 Falta de interesse dos proprietários, por não 

quererem receber visitas da PAmb em sua 

propriedade. 

 A divulgação não ocorrer de forma positiva, ou 

fora de contexto. 

 Número excessivo de cadastros, além da 

capacidade de visitas das propriedades (material 

e humano) 

 

 

 

 

 



Regulamentação 

 DIRETRIZ Nº CPAmb-001/3.1/18 

 

 ANEXO 1: Manual de Atendimento  

 

 NOTA DE SERVIÇO Nº CPAmb- 001/4.1/18 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado 

 Busca-se dessa forma a integração do Policiamento 

Ambiental com a comunidade das áreas rurais, e 

assim fortalecer a sensação de segurança para a 

sociedade que vive no campo, e que são os grandes 

responsáveis pela economia paulista e brasileira. 

 Cadastramento e georreferenciamento das 

propriedades rurais, mantendo informações 

estratégicas de maquinário e localização das 

propriedades rurais. 

 

 

 

 

 


