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+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• email, telefone ou presencial 

 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E 
TURISMO 
 
 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 
Programa de Microcrédito  Empreende Água Boa -  do Municipio e 
Desenvolve-MT 

+ Descrição do serviço 

• Programa de Microcrédito  Empreende Água Boa -  do Municipio e Desenvolve-MT 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Ser micro e pequeno produtor ruraL, MEI, ME, EPP, documentos pessoais 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Aproximadamente de trinta a sessenta minutos 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Levantamento de dados dos produtores e empresas com recolhimentos de 
documentos necessarios para avaliação do credito 

+ Formas de Prestação do Serviço 

 Presencial ou whatsapp 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Sala do Empreendedor presencial 

Telefones: (66) 3468 - 6436 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

• Aproximadamente de trinta a sessenta minutos 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• Canais de atendimento da sala do empreendedor 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• presencialmente  e whatsapp      
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp      
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Regularizaçoes fundiarias urbanas de loteamentos irregulares 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

Contratos de compra e venda, declaraçao de ocupaçao, documentos pessoais, comprovantes 
de endereço antigos, ex: IPTU e outros 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Trimestralmente 

+ Principais Etapas do Serviço 

Para regularização fundiaria levantamento em loco pela equipe tecnica para cadastramento do 
loteamento junto ao cartorio. Recolhimento dos documentos comprobatorios dos proprietarios 
dos imoveis 

+ Formas de Prestação do Serviço 

 Atraves da Secretaria de Desenvolvimento e REURB 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e 
Turismo 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

• Aproximadamente vinte a trinta minutos 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• presencialmente  e whatsapp                

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

• presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 
 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

Autorizaçao de escrituras de imoveis da prefeitura doados e vendidos 

+ Descrição do serviço 

Autorizaçao de escrituras de imoveis da prefeitura doados e vendidos 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Negativas de debitos municipais, documentos pessoais, contratos de compra e 
vendas da prefeitura e de terceiros quando necessario e conforme as leis municipais de 
cada loteamento 
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+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Tres dias para analise 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Recolhimento dos documentos comprobatorios dos proprietarios dos imoveis, 
conforme os chek list de cada loteamento 

+ Formas de Prestação do Serviço 

 Atraves da Secretaria de Desenvolvimento e alguns pela REURB 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: 
•  (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
 

• Aproximadamente vinte a trinta minutos 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• presencialmente  e whatsapp                

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 
 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

SIM - Serviço de Inspeçao Municipal 

+ Descrição do serviço 

SIM- serviço de inspeçao municipal 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

Produtores e empresas no ramo de produçao de produtos de origem animal 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Semanalmente 

+ Principais Etapas do Serviço 

apresentaçao de documentos conforme chek list do decreto municipal do SIM 
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+ Formas de Prestação do Serviço 

Assessoria de medica veterinaria 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, Agricultura e 
Turismo, juntamente com a veterinaria e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

Aproximadamente vinte a trinta minutos 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

presencialmente  e whatsapp                

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

 presencialmente  e whatsapp                

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

presencialmente  e whatsapp               

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

Cursos de Capacitaçao para mão de obra publica e privada 

+ Descrição do serviço 

• Cursos de Capacitaçao para mão de obra publica e privada 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Servidores publicos e trabalhadores do setor privado 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Semanalmente 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Inscriçoes junto a Secretaria, SEBRAE, SENAR, SENAC, SENAI e outros 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Atraves de consultorias, assessorias, palestras, exames teoricos e praticos 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 
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+ Prioridades de atendimentos:  

Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

Aproximadamente vinte a trinta minutos 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

Divulgaçoes dos cursos nas redes sociais e sites de parceiros 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

presencialmente  e whatsapp                

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

presencialmente  e whatsapp.        

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

Acompanhamentos das associaçoes dos seis assentamentos 

+ Descrição do serviço 

• Acompanhamentos das associaçoes dos seis assentamentos 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Ser pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Reuniões trimestrais 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Contato com o diretoria 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Elaboração de Atas, contatos com contador e juridico, 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

• Trimestralmente 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  
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• Presencial e por telefone 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

Psicultura- Manutençao e construçao de tanques 

+ Descrição do serviço 

• Psicultura- Manutençao e construçao de tanques 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Curso psicultura, Titulo de eleitor de Agua Boa-MT, pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Mensalmente 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Visitas tecnicas para avaliação do tanque e area apta para futuras construções 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Serviços de maquinas para construção, e visita tecnicas de entidade parceiras para 
manutenção do tanques já construidos 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: 
•  (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
 

• Para construção de tanque é determinado em horas de maquinas, e 
manuntenção a previsão é de aproximadamente entre 01 a 02 horas. 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• Visitas da equipe da agricultura nas propriedades presenciais. 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUA BOA - MT 
Av. Planalto, 410, Centro, Água Boa/MT – CEP 78635-000  

Fones: (66) 3468-6400 - 3468-6432 
www.aguaboa.mt.gov.br - prefeitura@aguaboa.mt.gov.br 

 

Página 67 de 84  

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 
Emprestimo de equipamentos para preparação e correção de solo sendo 
alguns gratuitos e outros locados 

+ Descrição do serviço 

• Emprestimo de equipamentos para preparação e correção de solo sendo alguns 
gratuitos e outros locados 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Titulo de eleitor do municipio, negativa de debitos municipais, documentos pessoais, 
enquadrar no pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Diariamente 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Agendamentos presenciais junto a Secretaria e em casos esporadicos atraves do 
whatsapp (66) 99988-7995 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Emprestimo do equipamento 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

• Media de vinte dias para cada agendamento 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• Presencial na Secretaria 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 
 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 
Locaçao de maquinarios- serviços de gradiaçoes e caçimbas para pequenos 
produtores e indigenas 

+ Descrição do serviço 

• Locaçao de maquinarios- serviços de gradiaçoes e caçimbas para pequenos 
produtores e indigenas 
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+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Titulo de eleitor do municipio, negativa de debitos municipais, documentos pessoais, 
enquadrar no pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Diariamente 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Agendamentos presenciais junto a Secretaria e em casos esporadicos atraves do 
whatsapp (66) 99988-7995 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Locação do maquinario 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

Horas de maquinas de acordo com o serviço prestado 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

Presencial na Secretaria 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

 presencialmente  e whatsapp                

+ Mecanismos de consulta do usuários:  

presencialmente  e whatsapp               

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

Serviços de reparos para o pequeno produtor 

+ Descrição do serviço 

• Serviços de estradas, serviços de preparaçao e correcao de solos para os produtores 
do programa do leite, correçoes de buracos, limpezas nos lixoes dos assentamentos, e 
conserto de boeiros gratuitamente para pequeno produtor e indigenas 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Titulo de eleitor do municipio, negativa de debitos municipais, documentos pessoais, 
enquadrar no pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Diariamente 
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+ Principais Etapas do Serviço 

• Agendamentos presenciais junto a Secretaria e em casos esporadicos atraves do 
whatsapp (66) 99988-7995 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Locação do maquinario 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• Presencialmente na prefeitura, na Secretaria de desenvolvimento Economico, 
Agricultura e Turismo e traves do whatsapp (66) 99988-7995 

Telefones:(66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
 

• Horas de maquinas de acordo com o serviço prestado 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• Presencial na Secretaria 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

Distribuiçao de Calcario 

+ Descrição do serviço 

• Distribuiçao de Calcario 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Titulo de eleitor do municipio, negativa de debitos municipais, documentos pessoais, 
enquadrar no pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Mensamente 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Levantamento da precisão juntamente as associaçoes dos assentamentos 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• transporte do calcario 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 
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• atraves das associaçoes dos assentamentos 

Telefones:(66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  

Saida do armazém o caminhao leva aproximadamente de  cinco a oito horas dependendo do 
local da entrega 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

• Atraves das associaçoes dos assentamentos 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Agricultura e Turismo 

 poços artesianos 

+ Descrição do serviço 

• Confecçao de poços artesianos 

+Requisitos, documentos para requistar o seviço 

• Titulo de eleitor do municipio, negativa de debitos municipais, documentos pessoais, 
enquadrar no pequeno produtor rural 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

• Diariamente 

+ Principais Etapas do Serviço 

• Levantamento da precisão juntamente as associaçoes dos assentamentos 

+ Formas de Prestação do Serviço 

• Locação de maquinario 

+ Local e/ou Forma de Manifestação 

• atraves das associaçoes dos assentamentos 

Telefones: (66) 3468 – 6400 ou (66) 9 9988 - 7995 

+ Prioridades de atendimentos:  

• Equipe da agricultura que vai averiguar a real necessidade 

+ Previsão de tempo de espera para atendimento:  
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• Para construçao do poço é determinado em horas maquinas 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários:  

Junto a Secretaria de Desenvolvimento,Eeconomico, Agricultura e Turismo 

+ Procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários 

•  presencialmente  e whatsapp                
+ Mecanismos de consulta do usuários:  

• presencialmente  e whatsapp               

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E 
INFRAESTRUTURA  
 
Infraestrutura 

 

 
Tapa Buracos 

+ Descrição do serviço 

Serviço de Manutenção e Conservação de Vias com Asfalto, Tapa-Buracos. 

+ Requisitos e Documentos Necessários 

Identificação do solicitante com endereço completo da ocorrência. 

+ Etapas para processo do Serviço 

• Solicitação do usuário. 
• Abertura de ordem de serviço (O.S). 
• Programação do serviço e execução. 

+ Previsão e Prazo para Entrega 

Serviço continuo – sem expecificação de prazo. 

+ Formas de Prestação do Serviço 

O serviço pode ser solicitado pelos telefones (66) 3468-3705 
A execução do serviço é feita de forma presencial, pelas equipes da secretaria. 

 + Local e/ou Forma de Manifestação 

Secretaria de Infraestrutura/Secretaria Adjunta de Urbanismo - Telefones: (66) 3468-3705 

 + Prioridade de atendimento dos serviços 

• Serviço continuo – sem expecificação de prazo. 

 + Previsão de espera para atendimento da demanda do serviço 

Demanda de acordo com a gravidade de cada serviço. 

+ Mecanismos de comunicação com os usuários 

 Contato via telefone (66) 3468-3705  


