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EDITAL DE ABERTURA DO PROGRAMA TROCA-TROCA 

SEMENTES DE MILHO E SORGO 

 

 

Edital nº 01/2022 de abertura do programa troca-troca sementes de milho e sorgo Safra 2022/2023, 

vinculado à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. 

 

 

1. Disponibilidade: 

Cada agricultor poderá solicitar até 6 sacas de sementes de milho e/ou sorgo, tanto na etapa de 

pedidos da Safra como da Safrinha (aumento na quantidade de 4 para 6 sacas é novidade neste 

ano).  

 

 

2. Prazo e local para realizar o pedido de semente: 

Os produtores poderão realizar os seus pedidos em horário de expediente da Administração Pública 

Municipal, 7h:30min as 11h:30min e 13h:30min as 17h:30min, na Secretaria Municipal de 

Agricultura, com sede na Rua Castelo Branco, 784, Bairro São Francisco, Santa Rosa/RS, durante o 

período que estiver disponível as inscrições de pedido de semente no SITE do FEAPER; 

O sistema ficará aberto para pedido nos seguintes períodos: 

- Para pedidos de sementes para Safra: de 30 de maio a 17 de junho 2022 (3 semanas) 

- Para pedidos de sementes para a Safrinha: de 20 a 24 de junho (1 semana) 

 

 

3. Documentos a serem apresentados no momento do protocolo de pedido de semente: 

4.1. Os documentos deverão ser apresentados ou estar disponíveis no momento do protocolo, sob 

pena de não abertura do protocolo ou seu indeferimento caso constatado irregularidade posterior. 

Apresentar: 

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Identidade; 

c) Inscrição Estadual de cadastro de produtor rural no município de Santa Rosa; 

d) Certidão negativa de debito do município de Santa Rosa; 

 

 

4. Critérios para deferimento do pedido: 

4.1. Realizar o pagamento da transgenia e da parte hibrida no até as datas estipuladas. 

 

 

5. Valor, Forma e Prazo de pagamento: 

O valor será conforme a tabela do programa FEAPER. 

Pagamento através de boleto bancário até dois dias antes do prazo final das inscrições pelo 

programa FEAPER; 

Pagamento diretamente no caixa da prefeitura até o último dia das inscrições do programa 

FEAPER. 

http://www.santarosa.rs.gov.br/
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6. Contatos para duvidas: 

55 3511 5111 – Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

 

7. Informações: 

https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202205/27101401-informativo-tecnico-troca-

troca-safra-2022-2023.pdf  

 

 

 

 

Santa Rosa/RS, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

Paulo Roberto Dos Santos 

Secretario Municipal de Agricultura 
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