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AGRICULTURA - CONTEXTUALIZAÇÃO 

• Como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela 
se dediquem, rentabilidade compatível com a de outros setores da 
economia; 

• O adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a 
tranquilidade social,  a ordem pública e o processo de desenvolvimento 
econômico-social; 

• O processo de desenvolvimento rural deve proporcionar ao homem do 
campo o acesso aos serviços essenciais: saúde, educação, segurança 
pública, transporte, acessibilidade, saneamento, crédito.... Ou seja, tudo 
aquilo que o espaço urbano proporciona aos seus habitantes e empresários. 

  



           Situação encontrada: 

Marcos legais ultrapassados; 

Entes consultivos – Conselhos e Câmaras Setoriais –  com 
pouca ou nenhuma efetividade; 

Procedimentos excessivamente burocráticos. 



           Desafio: 

Revisar marcos legais existentes; 

Propor legislações para os setores que delas careçam; 

Reduzir a burocracia. 



           Ações – Portarias publicadas 

 Portaria nº 15, de março/2019, instituindo GT responsável por 
elaborar de propostas para o aprimoramento das legislações 
de fomento, abastecimento e desenvolvimento rural; 

Portaria nº 34, de abril/2019, instituindo o Comitê de Gestão 
Estratégica. 

Portaria nº 25, de abril/2019, instituindo GT permanente de 
Planejamento Estratégico;  



           MARCOS LEGAIS A SEREM REVISTOS 

Desenvolvimento Rural Lei Distrital nº2499/1999 - PRÓ RURAL; 

Fundo de Desenvolvimento Rural  - FDR - Lei Distrital 
nº5024/2013; 

Boas Práticas Agropecuárias  BPA Portaria Seagri nº35/2016;  

Decretos e Portarias – Conselhos e Câmaras Setoriais. 

Produtos Artesanais Comestíveis Lei Distrital nº 4096/2008; 



Agroindústria de Pequeno Porte; 

Abastecimento Alimentar. 

    MARCOS LEGAIS A SEREM CRIADOS 



           Situação atual: 

Lei Distrital nº2499/1999 - PRÓ RURAL: anteprojeto elaborado; 

Lei Distrital nº5024/2013 – FDR: anteprojeto elaborado, em 
avaliação pela Secretaria de Fazenda; 

BPA Portaria Seagri nº35/2016 – BPA:  elaborado anteprojeto 
de Lei que institui a Política de Boas Práticas Agropecuárias – 
Brasília Qualidade no Campo; 

Lei Distrital nº 4096/2008 – Produtos Artesanais Comestíveis: 
anteprojeto elaborado. 



Agroindústria de Pequeno Porte: PL encaminhado 
para CLDF, em 13/06; 

Abastecimento Alimentar: em elaboração; 

     Situação atual: 

Marcos legais – Conselhos/Câmaras setoriais: a 
iniciar. 



Desburocratização – ação conjunta com as 
subsecretarias:  

Portaria nº 31, de 09/04 – procedimentos para o registro de 
agroindústrias (SDA);  

Portaria nº 55, de 07/06 – procedimentos para o registro de 
produtos (SDA); 

Em elaboração:  Portaria que simplifica os procedimentos 
administrativos para elaboração do Plano de Utilização (SRF). 



1º LUGAR....SEMPRE É BOM MOSTRAR!!!! 
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