
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 

 

PROGRAMA/SERVIÇO 

 

BENEFÍCIO COMO SER 

BENEFICIADO 

 

LOCAL HORÁRIO 

Fiscalização Ambiental 

 

Verificação da 

situação das 

licenças 

ambientais 

emitidas e 

denúncias feitas 

ao departamento 

Após a 

comprovação da 

denúncia é 

emitida a 

notificação com 

vistas à correção 

da situação que 

está irregular 

perante a 

legislação 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394, Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

54 33801838 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 

17:00 

Licenciamento Ambiental 

 

Procedimento 

pelo qual o órgão 

ambiental 

permite a 

localização, a 

instalação e a 

operação de 

empreendimentos 

e atividades que 

utilizam os 

recursos naturais 

e que são 

consideradas 

potencialmente 

poluidoras ou 

possam causar 

degradação 

ambiental. 

O município é 

habilitado e 

possui autonomia 

para realizar o 

licenciamento 

ambiental de 

atividades que 

são consideradas 

de impacto local. 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394, Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

54 33801838 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 

17:00 

Licenciamento Florestal 

 

Qualquer 

intervenção, 

como corte ou 

poda, em 

vegetação 

localizada nos 

Emissão de 

alvarás de 

licenciamento 

para o corte de 

vegetação nativa, 

onde se define 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394 

Centro - 

Ibirapuitã/RS 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 



passeios ou 

logradouros 

públicos, 

somente poderá 

ser feita após 

obtenção da 

devida licença. 

No interior de 

terrenos urbanos, 

o licenciamento 

florestal é 

obrigatório para 

intervenção em 

vegetação nativa 

e isento para 

espécies de 

origem exótica. 

como 

compensação do 

corte de árvores 

conforme 

montante. 

 

54 33801838 

17:00 

Patrulha Agrícola  Provimento de 

máquinas e 

implementos 

agrícolas para os 

produtores e 

demais 

munícipes que 

necessitam da 

prestação de 

serviços de grade 

aradoura, 

encanteiramento, 

de distribuição de 

adubo e calcário, 

colheita de milho 

para silagem, 

batedor de 

cereais. 

Para requerer os 

serviços é 

necessário se 

inscrever na 

Secretaria da 

agricultura 

portando CPF 

para, 

posteriormente, 

as fichas serem 

encaminhadas 

para execução do 

serviço. 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394 

Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

54 33801838 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 

17:00 

Programa De Incentivo Ao 

Produtor Rural  

Programa “Mais 

pasto, mais 

renda”  

Para requerer os 

serviços é 

necessário se 

inscrever na 

Secretaria da 

agricultura 

portando CPF 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394, Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 



para, 

posteriormente, 

as fichas serem 

encaminhadas 

para execução do 

serviço. O total 

de horas 

subsidiadas é de 

04 horas. 

543380-1838 17:00 

Feira Do Produtor E Feira 

Do Peixe 

Destinado a 

fomentar e 

incentivar as 

atividades 

desenvolvidas 

pelos produtores 

rurais do 

Município e 

incrementar a 

economia da 

agropecuária e da 

agricultura 

familiar. 

Para participar é 

necessário 

manifestar o 

interesse a 

Secretaria da 

Agricultura e 

Meio Ambiente.  

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394, Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

543380-1838 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 

17:00 

Inspetoria Veterinária  Convênio 

firmado entre o 

município e a 

SEAPA-RS 

Cadastramento e 

controle de fichas 

de animais e 

emissão e 

controle de GTAs 

- Guias de 

Trânsito Animal, 

distribuição de 

vacinas para 

controle de Febre 

Aftosa e 

Brucelose, 

oriundas do 

Governo 

Estadual, 

recebimento e 

Aos munícipes 

que possuem 

cadastro junto ao 

setor na 

Secretaria de 

Agricultura e 

meio Ambiente. 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394, Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

543380-1838 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 

17:00 



lançamento de 

planilhas de 

atualizações 

cadastrais de 

rebanho, etc. 

Emater Convênio 

firmado entre o 

município e a 

EMATER-

RS/ASCAR 

visando à 

prestação de 

assistência 

técnica, extensão 

rural e bem estar 

social aos 

produtores. 

Assistência 

técnica e 

extensão rural 

realizada pelos 

profissionais 

lotados no 

escritório 

municipal da 

EMATER que 

abrangem desde 

culturas à 

criações, bem 

como 

associativismo, 

comercialização 

e gerenciamento 

rural. 

Rua Antônio 

Scyla Muniz, 

394 

Centro - 

Ibirapuitã/RS 

 

07:30 ás 

11:30 

 

13:00 ás 

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


