SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA
ENDEREÇO: Av. Araguaia, s/n
SETOR: Vila Menezes
CIDADE: Minaçu – GO.
CEP: 76.450-000.
REFERÊNCIA: em frente ao ESTÁDIO PEREIRÃO.
CONTATO: (62) 995607516
RESPONSÁVEL: Gerônimo Ribeiro Barros Neto
E-MAIL: smica.minacuoficial@bol.com.br

I.
O QUE É? A Secretaria Municipal de Indústria Comercio e Agricultura de Minaçu, Estado de
Goiás, tem como função coordenar a política agrícola do Município, coordenar, fomentar e
desenvolver políticas de produção familiar, apoiar, planejar, coordenar e executar programas de
capacitação de agricultores e trabalhadores rurais, por meio de programas e projetos realizados e
apoiados, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria. Indústria e Comércio:
•
Promover a captação de investimentos públicos e privados, através de cooperação técnica e
científica, visando o desenvolvimento econômico, fomentando ações de apoio à pequena e média
empresa no âmbito Municipal
•
Estruturar, em parceria com as demais Secretarias Municipais diretamente envolvidas, projetos
que visem à melhoria e à adequação da infraestrutura do Município visando à implantação de
indústrias e comércios;
•
Apoiar e promover a qualificação profissional em parceria com instituições especializadas,
buscando a permanente melhoria da qualidade da mão-de-obra, apoiando as atividades estratégicas
para a geração de oportunidades de trabalho e riquezas para o Município;
•
Promover, estimular e apoiar o processo de desenvolvimento econômico das iniciativas privadas
relacionadas com o Setor industrial, comercial e de serviços;
•
Organizar através de cadastro próprio, a tipologia e estrutura das indústrias, empresas comerciais
e prestadoras de serviços do Município;
II. Programa de Preparo de Solo: “ARAÇÃO” apoio e suporte na preparação do solo para o plantio;
o programa consiste no apoio ao plantio, onde é executado até 04 h por Produtor, o óleo diesel gasto
na execução do serviço é por conta do beneficiado.
III. Programa Minaçu Planta bem: “TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE CALCÁRIO”; apoio
ao produtor rural no fortalecimento do solo; dentro deste programa está o transporte e a distribuição de
corretivo de solo (calcário), para os agricultores familiares e pequenos produtores que necessitarem de
até 50 toneladas, a Prefeitura cederá o transporte, cabendo ao beneficiado o custo do óleo diesel gasto
no transporte.
IV. Programa de Silagem: O programa é executado por até 12 horas por produtor, subsidiadas pela
Prefeitura, para os pequenos produtores e agricultores familiares cadastrados na Sec. De Agricultura e
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considerados como tal, o alcance social da produção de alimentos para suprir a necessidade do
rebanho bovino no período de estiagem para a produção de leite, o óleo diesel gasto na execução é por
conta do beneficiado.
V. alimentos para suprir a necessidade do rebanho bovino no período de estiagem para a produção
de leite, o óleo diesel gasto na execução é por conta do beneficiado.
VI. Cursos de Capacitação visando a melhoria e qualidade de vida das Famílias e comunidade
minaçuenses, tendo como foco o desenvolvimento de uma economia sustentável, adequada a região;
VII. Piscicultura assistência técnica gerencial e presencial, demarcação e licenciamento de tanque
escavado e tanque rede, ao produtor rural;
VIII. Fruticultura assistência técnica gerencial e presencial, contribuindo para a mudança da realidade
da agricultura minaçuense, tornando a fruticultura um setor competitivo.
QUANDO SOLICITAR? O cidadão deverá solicitar à Secretaria Municipal de Ind., Comercio e
Agricultura pessoalmente no que tange à solicitação desejada.

PUBLICO ALVO: Produtor Rural e Comunidade minaçuense em geral.
REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:
Os requisitos, documentos e informações necessárias, dependem de cada tipo de serviço prestado à
população e está discriminado em formulário próprio e disponibilizado na Secretaria da Indústria
Comercio e Agricultura.

CANAIS PARA SOLICITAR:
SOLICITAÇÃO PRESENCIAL:
Secretaria de Indústria, Comercio e Agricultura.
Endereço: Avenida Araguaia, s/nº
Setor: Vila Menezes.
Cidade: Minaçu – Go.
Cep: 76.450-000.
Referência: Em Frente Ao Estádio Pereirão.

SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE:
Contato: (62) 995660-7516

SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL:
E-mail: smica.minacuoficial@bol.com.br
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PRINCIPAIS ETAPAS:
De acordo com cada programa.

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica nº 8171/91 (Política Agrícola)
Lei Orgânica nº 028/2010 de 18/11/2013
Lei Ordinária nº 2.400/2019 de 31/07/2019 (Art. 21 /Seção IV)

OBSERVAÇÕES:
Toda a informação sobre os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Industria, Comercio e
Agricultura encontra-se neste formulário bem como através do site: http://www.minacu.go.gov.br/

ORGÃO RESPONSÁVEL:
Prefeitura Municipal de Minaçu- GO.
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura.
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