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Atuação da SEPROR

A Secretaria de Estado de Produção Rural é um órgão integrante da Administração Direta do Poder 
Executivo do Governo do Estado do Amazonas, criada pela Lei Delegada Nº 84, de 18 de Maio de 2007.

Tem como finalidade a formulação, coordenação e implantação de política estadual de desenvolvimento 
integrado da agricultura, da pecuária, florestal, da pesca e da aquicultura. 

Assim, esta Secretaria promove os Programas de Governo referentes ao desenvolvimento do setor primário 
no Estado do Amazonas juntamente com os órgaos vinculados ao Sistema SEPROR: 

• Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Amazonas - IDAM; 
• Agência de Defesa Agropecuário e Florestal do Amazonas - ADAF;
• Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS.
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Sistema SEPROR

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS

Agência responsável pela elaboração, coordenação e execução da política de defesa 
agropecuária no Estado do Amazonas, garantindo a preservação e a sanidade do 
patrimônio animal e vegetal do Estado, bem como promovendo a idoneidade dos insumos 
e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade e a segurança higiênico sanitária e 
tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Tem como responsabilidade realizar o papel de agente catalisador das negociações entre os agricultores 
familiares, produtores rurais, pescadores, extrativistas e suas organizações (associações e cooperativas), 
empresários do setor primário (agroindústrias, etc), e os mercados consumidores privados e governamentais, 
viabilizando assim a interação comercial entre o setor produtivo rural e o mercado consumidor.

Tem como principais atribuições a elaboração, implantação, execução, acompanhamento e controle de 
planos, programas e projetos de assistência técnica e extensão rural, agropecuária, florestal e pesqueira.

Agência de Defesa Agropecuário e Florestal do Amazonas – ADAF

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável 
do Amazonas – IDAM
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Secretarias Executivas

É responsável pelo planejamento, coordenação, execução e avaliação das ações relacionadas com o 
desenvolvimento da política estrutural da SEPROR e seus órgãos vinculados apoiando as atividades de 
agricultura, pecuária e florestal, analisando e elaborando projetos que visam ao aprimoramento do setor 
primário com a difusão e adoção de tecnologias, e a supervisão das ações desenvolvidas pelo departamento 
técnico e suas gerências.

Atua na promoção do crescimento harmônico e competitivo de todos os segmentos da cadeia produtiva da 
pesca e da aquicultura, promovendo a execução e avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao 
desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, bem como ao fomento da aquicultura e ao repovoamento 
dos ecossistemas aquáticos

Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal
do Amazonas - SEAPAF

Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura - SEPA
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Missão, Visão e Valores
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Missão

Visão

Valores

Promover e coordenar as políticas voltadas ao setor primário, através dos órgãos vinculados ao 
Sistema SEPROR, estimulando o desenvolvimento do agronegócio de forma sustentável e 
produzindo renda para o produtor rural com produtos competitivos no Estado do Amazonas.

Desenvolver, impulsionar e fortalecer o setor primário, valorizando o produtor rural e o 
agronegócio como a principal matriz econômica do Estado do Amazonas, juntamente com os 
outros setores econômicos.

Ética, Transparência, Probidade, Responsabilidade, Comprometimento, Inovação, Participação e 
Gestão Democrática.



Canais de Atendimento ao Usuário

PRESENCIAL VIRTUAL REDES SOCIAIS

Av. Carlos Drummond de 
Andrade, 1.460 - Bloco G, 
Conjunto Atílio Andreazza, 

Japiim. Cep: 69077-730 
Manaus/Am.

Segunda a Sexta-feira
das 8h às 17h 

(exceto feriados)

Instagram: @seproramazonas
Facebook: facebook.com/sepror

Youtube: youtube.com/SistemaSepror

Sepror/Am Fala Produtor

HORÁRIO DE ATENDIMENTO TELEFONE / E-MAIL REDES SOCIAIS
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Canal criado pelo Sistema 
SEPROR para que o produtor 
rural possa tirar suas dúvidas 
sobre como participar dos 

programas de apoio, criados 
pelo governo estadual, para 

atendimento emergencial, via 
telefone, WhatsApp ou e-mail.

A SEPROR possui perfil na rede 
social Instagram, Facebook, 

Youtube, onde realiza 
publicações das ações 

implementadas pela Secretaria 
e demais.

falaprodutorsepror@gmail.com

FALA PRODUTOR

(92) 99984-8274 / (92) 98415-0704  
(92) 99128-4010 / (92) 98464-8243 
(92) 99382-2906 / (92) 98855-1231  



Serviços de Ouvidoria
A ouvidoria exerce a função de facilitar o atendimento da população com a administração 
pública por meio do acolhimento de demandas no sistema eletrônico de ouvidoria.

PRESENCIAL ELETRÔNICO TELEFONE/WHATSAPP

Av. Carlos Drummond de 
Andrade, 1.460 - Bloco G, 
Conjunto Atílio Andreazza, 

Japiim. Cep: 69077-730 
Manaus/Am.

ouvidoria@sepror.am.gov.br (92) 99267-8794

Segunda a Sexta-feira
das 8h às 17h 

(exceto feriados)

Nome, e-mail e
descrição da demanda

de forma clara e objetiva.

Imediata ou, caso a informação 
não esteja disponível, o prazo 

será de 30 (trinta) dias corridos, 
podendo ser prorrogado por 

igual período, mediante 
justificativa.

Sepror/Am

HORÁRIO DE ATENDIMENTO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PRAZO DE RESPOSTA
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O caminho é servir com
transparência e participação social.




