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Ofício nº 867 /2012/GAB. SEC.                                                   Belo Horizonte, 27 de setembro de 2013. 

 

 
Assunto: COMUNICADO - SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA CRIAÇÃO DE TERRITÓRIOS 
RURAIS EM MINAS GERAIS 

 
 

O Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRAF MG torna público, 
para todos os interessados que está aberto, em Minas Gerais,  o processo de analise e qualificação de 
propostas para criação de novos territórios rurais, no âmbito do  Programa Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais - PRONAT, em atenção a Portaria nº38, de 15 de maio de 2013 da 
SDT/MDA.  

 
As orientações para encaminhamento das propostas encontram-se anexo. 
 
De acordo com as orientações, para participar do processo de seleção as propostas deverão ser 

encaminhadas pelos interessados para a Secretaria Executiva do CEDRAF MG, até o dia 28/10/2013.  
 
Enfatizamos que, propostas entregues à Secretaria Executiva do CEDRAF MG após a data limite 

estabelecida não serão consideradas para este processo de analise e qualificação e serão analisadas em 
data posterior a ser divulgada. 

 
Maiores informações, entrar em contato com: 

 
 Secretaria Executiva do CEDRAF  

Fone: 31.39158438 
Email: cedraf@agricultura.mg.gov.br 
 

 Delegacia Federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MG 
Fone: 31.3344-1881 

 
 

 
 

 
 

ELMIRO NASCIMENTO 
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Presidente do Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável-CEDRAF-MG 

 
 
 
 

Belo Horizonte - MG, 30 de setembro de 2013. 
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ANEXO 
 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA CRIAÇÃO DE 

TERRITÓRIOS RURAIS EM MINAS GERAIS 

 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte - MG, Setembro de 2013. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
II – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO EM 2013 

 

III – ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS  
 
1. Quem encaminha a proposta? 
 
2. O que a proposta deve conter? 
 
3. Para quem e até que data deve ser encaminhada a proposta? 
 
4. De que forma a proposta deve ser encaminhada? 
 
5. O que acontece com a proposta, após ser recebida pela Secretaria Executiva do 

CEDRAF MG? 
 
6. De que forma será realizada a análise da proposta pela Câmara Técnica de Política 

Agrária e Ambiental? 
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I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
O Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT é executado, 
nacionalmente, pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário – SDT/MDA, e tem o objetivo de apoiar projetos de infra-estrutura e serviços, em territórios 
rurais selecionados.  
 
Anualmente, de acordo com a disponibilidade do recurso orçamentário, a SDT/MDA define uma cota 
de territórios a serem incorporados ao Programa, isto é, o número de territórios que serão 
atendidos pelo PRONAT naquele ano. A Portaria nº38, de 15 de maio de 2013 da SDT/MDA versa que 
todas as propostas de novos territórios devem ser analisadas pelos Conselhos Estaduais e 
encaminhadas para SDT/MDA que procederá com a homologação dos territórios de acordo com a 
disponibilidade de recurso para o Programa no ano em questão. Uma vez selecionado, o Território 
passa a ser apoiado, no ano de sua seleção e nos anos subseqüentes.  
 
O processo seletivo de territórios em questão é executado em conformidade com critérios 
estabelecidos pela SDT/MDA através da Portaria nº 38, de 15 de maio de 2013 da SDT/MDA. 
 
Em Minas Gerais faz parte do processo de seleção o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CEDRAF MG, por delegação formal da SDT/MDA. Cabendo ao mesmo neste processo 
de seleção do(s) território(s) que serão apoiados pelo PRONAT, analisar e qualificar as propostas de 
novos territórios.   
Para apreciar e manifestar com segurança sobre as propostas apresentadas para constituição de 
novos territórios rurais, os Conselheiros do CEDRAF MG conta com o assessoramento da Câmara 
Técnica de Política Agrária e Ambiental – CTPAA. 
 
Assim, o papel da CTPAA é analisar as propostas de constituição de novos territórios rurais, tendo 
como referência critérios estabelecidos pela SDT/MDA através da Portaria nº 38, e pelos critérios  
deliberados pelo CEDRAF MG em reunião ocorrida no dia 27 de agosto de 2013, emitindo assim 
parecer recomendando aos Conselheiros do CEDRAF MG aquelas propostas com nível de 
qualificação adequadas a serem apreciadas e remetidas a Delegacia Federal do MDA em Minas 
Gerais e a SDT/MDA. 
 
II – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO EM 2013. 
 
As etapas operacionais são as seguintes: 
 

ETAPA PERÍODO 

1. A Secretaria Executiva do CEDRAF MG recebe as propostas.  Até 28/10/2013 

2. A Câmara Técnica de Política Agrária e Ambiental – CTPAA analisa as 
propostas recebidas, e emite parecer sobre as mesmas, e o 
encaminha para a Secretaria Executiva. 

Até 01/11/2013 

3. A Secretaria Executiva encaminha o parecer da Câmara técnica 
aos Conselheiros do CEDRAF, para manifestação sobre as 
propostas.  

Até 05/11/2013 

4. A Secretaria Executiva encaminha à SDT/MDA e a Delegacia 
Federal do MDA em Minas Gerais, a manifestação dos 

 

Até 14/11/13 
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Conselheiros do CEDRAF MG, acompanhada de todas as 
propostas de territórios rurais analisados. 

 

 

 

III – COMO ENCAMINHAR PROPOSTA DE NOVO TERRITÓRIO PARA O CEDRAF MG 

 
1) Quem encaminha a proposta?  
 
A proposta para habilitação ao processo de seleção de novos Territórios Rurais em Minas Gerais 
pode ser encaminhada por: órgão público, entidade da sociedade civil organizada ou organização 
de agricultores familiares, individualmente ou em conjunto, 
 
É considerada como condição fundamental para o acatamento da proposta de novo território pelo 
CEDRAF MG, que sejam PROPONENTES e SIGNATÁRIOS, da mesma: 
 

a. Que a densidade demográfica dos municípios seja de até 80 habitantes/km². 
 

b. Que mais de 50% dos municípios do território tenham menos de 50 mil habitantes. 
 

c. Que possua colegiado territorial ou instância de organização inicial composta, 
obrigatoriamente, por representantes do poder público e da sociedade civil organizada de 
todos os municípios do território. 

 
Observação: Os territórios que tenham um percentual de estabelecimentos da agricultura familiar 
superior a 50% do total de seus estabelecimentos rurais poderão ser incorporados ao programa ainda 
que sua densidade demográfica supere a especificada no item a. 

 
 
2) O que a proposta deve conter? 
 
O conteúdo da proposta a ser encaminhada à Secretaria Executiva do CEDRAF deverá proporcionar 
aos integrantes da Câmara Técnica de Política Agrária e Ambiental, dados e informações que possam 
responder, satisfatoriamente, às seguintes questões básicas: 
 
Primeira: QUEM SOMOS? 
 

 Relacionar os municípios que compõem a proposta anexando um croqui ou mapa de localização 
dos mesmos no Território. 
 

 Listar e caracterizar, sucintamente, quais são os proponentes e signatários da proposta do novo 
Território, ou seja: 

 
a) organizações de agricultores familiares, incluindo as de pescadores artesanais, 
extrativistas, silvicultores e aqüicultores, grupos mulheres e de jovens rurais, bem 
como as comunidades indígenas e quilombolas;  
  
b) outras entidades da sociedade civil organizada, e  
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c) órgãos do poder público (municipal, estadual e federal). 

 
Segunda: O QUE COMPREENDEMOS COMO “TERRITÓRIO RURAL”, E, “POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL”? 
 

 Descrição sucinta sobre ambos os temas. 
 
 
Terceira:     POR QUE QUEREMOS SER UM TERRITÓRIO RURAL? 
 

 Informar as potencialidades para o desenvolvimento rural sustentável do conjunto de 
municípios, que motivam a proposta de implantação do Território.  

  Relacionar para cada uma dessas potencialidades, os fatores impulsores e os fatores restritivos, 
e informar, para cada um desses fatores, qual a forma que está sendo planejada para trabalhá-lo 
a partir da seleção do Território pela SDT/MDA. 

 
 
Quarta:       PARA QUE QUEREMOS SER UM TERRITÓRIO RURAL? 
 

 Descrever os possíveis impactos econômicos sociais, políticos, culturais, tecnológicos e 
ambientais, para os agricultores familiares e para a sociedade, que os proponentes esperam que 
ocorram com a implantação do Território.   

 
IMPORTANTE: 
 

Para participar do processo seletivo, não é necessário apresentar um projeto 
detalhado de desenvolvimento territorial, junto com a proposta. 
O projeto detalhado será demandado posteriormente, para os Territórios que 
forem selecionados pela SDT/MDA.  
Portanto, para participar do processo seletivo, a proposta a ser apresentada 
não deverá contemplar um projeto detalhado de desenvolvimento territorial. 
A proposta deverá, sim, evidenciar respostas com um bom conteúdo, para as 
perguntas acima.  

 
 
 

3) Para onde, e até que data, a proposta deve ser encaminhada?  
 
Conforme informado no Item II – “Etapas do Processo Seletivo”, as propostas para analise de novos 
Territórios Rurais em Minas Gerais no ano de 2013 pelo CEDRAF MG, deverão ser encaminhadas à 
Secretaria Executiva do Conselho Estadual até o dia 28 de outubro de 2013, por meio físico e 
eletrônico.  
 
O endereço para postagem é: 
 
Aos cuidados Juliana Cecília Veloso  
Secretária Executiva do CEDRAF MG 
Rod. Pref. Américo Gianetti, s/n. Serra Verde - BH - MG- Edifício Gerais. CEP 31630-901. 
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Email: cedraf@agricultura.mg.gov.br ou Juliana.veloso@agricultura.mg.gov.br 
 

 
A proposta pode ser encaminhada via postal e por meio eletrônico, a Secretaria Executiva do 
CEDRAF MG, no endereço acima informado. Cada proposta será protocolada pela Secretaria 
Executiva que registrará o dia e à hora do seu recebimento. 
 
 
4) De que forma deve ser encaminhada a proposta?  
 
A proposta deve ser encaminhada para o CEDRAF MG da seguinte forma: 
 
a) Acompanhada de ofício apresentado à proposta. O ofício deve ser assinado por um órgão 

público, uma entidade da sociedade civil organizada ou uma organização de agricultores 
familiares, individualmente ou em conjunto.  

b) Em via original, impressa e devidamente assinada pelos PROPONENTES, que também rubricarão 
todas as páginas, e também, 

c) Em meio eletrônico (CD ou pen drive).  
 
 
5) O que acontece com a proposta, após o seu recebimento pela Secretaria Executiva do CEDRAF?  
 
Proposta que for recebida pela Secretaria Executiva do CEDRAF MG dentro do prazo acima 
estabelecido, será encaminhada para a Câmara Técnica de Política Agrária e Ambiental – CTPAA, que 
a analisará e emitirá parecer para o Conselho Estadual qualificando as propostas de acordo com 
critérios estabelecidos por em plenário no dia 27 de agosto do corrente ano. 
 
Proposta que for recebida em data posterior 28/10/2013 não será considerada nesse processo 
seletivo.  
 
 
6) De que forma será feita a análise da proposta pela Câmara Técnica?  
 
A Câmara Técnica de Política Agrária e Ambiental – CTPAA fará a análise das propostas de territórios 
rurais, com base em critérios estabelecidos pela Portaria nº 38, de 15 de maio de 2013 da SDT/MDA 
(supracitados), e pelos critérios qualitativos estabelecidos pelo plenário do CEDRAF MG no dia 27 de 
agosto de 201, a saber: 
 

 A proposta territorial deveria ter a adesão de pelos menos 50% dos Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais e 50% dos Conselhos Municipais – CMDR’s; bem como a adesão, se 
possível, de ONG’s, Movimentos Sociais e CODEMA’s. 

 A proposta territorial deverá incluir a participação de Povos e Comunidades Tradicionais, 
Quilombolas e Tribos indígenas. 

 A proposta territorial deverá ter a adesão de pelo menos 20% de Prefeituras e 20% de 
órgãos públicos estaduais. 

 A proposta territorial deverá explicitar a existência de práticas em Sistemas Agroecológicos 
e Programas e Projetos de Preservação Ambiental. 

 Deverá ser apresentada uma justificativa por escrito da importância da criação do território, 
em termos de identidade e foco na agricultura familiar. 

 O colegiado territorial deverá ser eleito em Assembleia. 
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6.3 – CONTEÚDOS DA PROPOSTA  
 

Será avaliado a partir do conteúdo das respostas às perguntas: “Quem somos?”; “O que 
compreendemos como Território Rural e Política de Desenvolvimento Rural?”, e “Por que 
queremos ser Território Rural?” e “Para que queremos ser  Território Rural?”. 
 
 
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
A Câmara Técnica de Políticas Agrárias e Ambientais analisará o conjunto de propostas, tendo como 
referência os parâmetros acima informados.  
Para debater as propostas e esclarecer dúvidas, caso julgue necessário, a Secretaria Executiva do 
CEDRAF MG poderá, a seu critério, convidar representantes dos signatários das propostas, para 
reunião em Belo Horizonte MG, em data e horário previamente definidos. 
 Após apreciação do parecer da Câmara Técnica pelos Conselheiros do CEDRAF, as propostas serão 
remetidas a SDT/MDA e Delegacia Federal do MDA em Minas Gerais para aprovação e homologação 
dos novos territórios rurais.  
 
 
 

Belo Horizonte, setembro de 2013. 
 
 

Juliana Cecília Veloso 
Secretária Executiva CEDRAF MG. 

 
 

 
 

 

 


