
IMPLANTAÇÃO DOS POLOS AGROINDUSTRIAIS 
 

No que concerne à área de abastecimento e desenvolvimento rural, foi lançado, em dezembro 

de 2020, o Edital de Chamamento Público para apresentação de propostas para implantação de agroindústrias 

no Polo Agroindustrial do PAD-DF, na Região Administrativa de São Sebastião. Os projetos de acesso, via BR-

251, bem como o das vias internas do Polo, estão em elaboração no DER/DF e no DNIT. O próximo passo será 

a obtenção do licenciamento ambiental do parcelamento e a assinatura dos contratos de concessão dos lotes 

agroindustriais. A existência de ocupantes irregulares está sendo tratada, em busca da regularização fundiária. 

A concessão dos lotes será feita como benefício do PRORURAL/DF-RIDE. Foi estabelecida, em parceria 

conjunta entre SEAGRI e as Secretarias de Estado de Empreendimento (SEMP) e de Projetos Especiais 

(SEPE), a criação de um Comitê Executivo paritário, para acompanhamento e apoio à instalação das 21 (vinte 

e uma) agroindústrias previstas para o complexo. 

A implantação do Polo Agroindustrial do Rio Preto foi atrasada pela necessidade de alteração de 

seu Decreto de criação, de modo a compatibilizar os parâmetros estabelecidos em Decreto com a capacidade 

de suporte dos recursos maturais da área. O projeto técnico do Polo está concluído e, seguindo os 

procedimentos padrão definidos para o Polo do PAD-DF, o Edital de chamamento público será lançado até 

fevereiro de 2021. 

O PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DA GRANJA DO TORTO 

Com relação ao Parque de Exposições Agropecuárias da Granja do Torto – PAGT, o mesmo 

estava funcionando sob a gestão da Associação dos Criadores do Planalto – ACP, até setembro de 2015, 

quando a Seagri retomou a administração do Parque. Em julho de 2019, foi assinado o Contrato de Gestão, 

transferindo para o Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto – PGT a administração do Parque. 

Naquela data, 32 entidades estavam sediadas no Parque, sem respaldo de contrato de locação legal e sem 

contribuírem para as despesas de funcionamento e manutenção do espaço. Essa situação gerou 

questionamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, o qual exigiu providências no sentido de 

regularização da situação dessas entidades e o ressarcimento de despesas realizadas com energia elétrica, no 

período de setembro de 2015 a junho de 2019. A DIPARQUES fez o levantamento dessas despesas e emitiu 

a cobrança dos valores, rateado entre as entidades usuárias e beneficiárias do Parque. Coube ao PGT a 

regularização da ocupação das diversas entidades ali sediadas. 

O Contrato de Gestão, assinado em 12 de julho de 2019, transferiu para o PGT, instituído pela 

Lei nº 6.170, de 5 de julho de 2018, a responsabilidade pela manutenção e operação do PAGT, estabelecendo 

as seguintes metas: 

1. Instalação do espaço físico do PGT, compatível com a estrutura de funcionamento (REALIZADA); 
2. Criação de regimento interno e regulamento condominial, para acomodação das entidades 

usuárias (CRIADOS); 
3. Promoção do rateio das despesas de funcionamento entre os usufrutuários do espaço 

(REALIZADO VIA CONTRATO DE LOCAÇÃO); 
4. Regularização da ocupação das entidades ocupantes do PAGT (CONCLUÍDA); 
5. Captação de recursos e melhoria das instalações (PREJUDICADA PELA PANDEMIA); e 
6. Elaboração e implementação de um Plano de Negócios, com vistas à sustentabilidade econômico-

financeira do PAGT (REALIZADA PARCIALMENTE,.PREJUDICADA PELA PANDEMIA) 

 

Em 26 de fevereiro de 2021, encerra o mandato da atual Diretoria Executiva do PAGT, exigindo 

a nomeação, pelo Governador do Distrito Federal, da nova diretoria, sendo permitida a recondução da atual. 

O GALPÃO DO PRODUTOR E O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAZLÂNDIA 



A DIPARQUES está coordenando a construção do Galpão do Produtor de Brazlândia, a ser 

sediado no futuro Parque de Exposições de Brazlândia, no Parque da Cascalheira, naquela Região 

Administrativa. Os recursos foram captados via emenda parlamentar e o projeto de engenharia está concluído. 

A Construção deverá ser concluída no primeiro semestre de 2021. A construção do referido Parque de 

Exposições, em área de 26,15 hectares, cedida pela TERRACAP, também está sob a coordenação da 

DIPARQUES, estando em fase de elaboração de projetos e captação de recursos. Está em andamento a 

limpeza e o cercamento do Parque, para garantir a integridade dos serviços e evitar a ocupação irregular da 

área. 


