
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2052 - Pesca e Aquicultura

Número de Ações 35

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

0080 - Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Embarcação pesqueira beneficiada com a subvenção econômica ao preço do óleo diesel.

litroUnidade de Medida:Óleo diesel subvencionadoProduto:

Especificação do Produto

Equiparar o preço do óleo diesel doméstico ao praticado em nível internacional, a fim de aumentar a competitividade da atividade pesqueira nacional.

Descrição
Subvenção ao preço do óleo diesel, mediante aprovação de cadastro das embarcações pesqueiras, aos pescadores profissionais, armadores, cooperativas de pesca e indústrias
pesqueiras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Execução por meio de ressarcimento financeiro aos beneficiários.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 2003; Lei 9.445, de 1997; Decreto 4.969, de 2004;  Instrução Normativa da SEAP/PR nº18, de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da PescaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

106R - Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Acessos aquaviários marítimos e continentais adequados e implantados, promovendo a melhoria do transporte de profissionais e gêneros da atividade pesqueira, de maneira a
fortalecer quadros de segurança, de economia financeira e de menor gasto de temp

unidadeUnidade de Medida:Acesso aquaviário adequadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar e adequar acessos aquaviários marítimos e interiores, visando a qualificação do percurso e a segurança da via navegável, de forma a proporcionar maior efetividade e
redução de custos nas atividades de embarcações pesqueiras, o que por sua vez, promoverá a otimização da cadeias produtivas pesqueiras, especialmente nas atividades de
recepção e escoamento dos produtos e subprodutos.

Descrição
Realização de intervenções que resultem no implante ou na adequação de acessos aquaviários de pequeno vulto que permitam a efetividade do deslocamento de embarcações
pesqueiras em locais carentes de tais serviços. As intervenções, obedecendo a condicionantes locais e respeitando quadros e protocolos legais, podem abranger, entre outros:
molhes de proteção, dragagens de aprofundamento e manutenção, sinalização, balizamento, contenção de margens, áreas de manobra e fundeio, bem como acessos a essas
estruturas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária, editais, convênios e instrumentos congêneres com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e
organizações privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 35R$ 19.691.939,0031/12/2015 Custo Total:

0058 - Tucuruí - PA

Unidade Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0064 - Rio Araguaia - Vila dos Pescadores - No Estado do Pará

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

Decreto-Lei 221, de 1967; Lei 10.683, de 2003; e Decreto 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

123E - Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Terminal pesqueiro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, facilitando o transbordo, o escoamento a comercialização de produtos, o aumento de
oferta de pescado às populações na área de abrangência desta unidade e a redução dos custos. Isso permitirá ofertar produtos a preços mais baixos ao consumidor e diminuirá a
defasagem de preços pagos ao pescador. Implantar infra-estrutura de recepção, armazenamento, beneficiamento e comercialização do pescado com capacidade, qualidade
operacional, sustentabilidade econômico-financeira e estrutura de custos e receitas capazes de contribuir com condições competitivas para a produção pesqueira.

Descrição
É prevista dotação de infra-estruturas que possam atender com tecnologia e padrões sanitários adequados às seguintes demandas, entre outras: i) descarga, transporte, manuseio,
classificação e pesagem de pescado; ii) beneficiamento, comercialização, estatística e armazenagem de pescado; iii) fabricação e armazenagem de gelo; iv) comercialização de
víveres, combustível, petrechos e gelo para o abastecimento de embarcações pesqueiras; v) aproveitamento industrial de resíduos e rejeitos do manuseio e do beneficiamento de
pescado; vi) reparos e manutenções de embarcações pesqueiras; vii) formação, capacitação e qualificação de pessoal para o desempenho da atividade pesqueira; viii) serviços
bancários, de comunicações, de alimentação e ambulatoriais destinados a atender aos usuários do teminal; e ix) fiscalização e inspeção do exercício da atividade pesqueira,
envolvendo questões trabalhistas, sanitária, aduaneira, fazendária, ambiental e marítima, realizadas pelos órgãos competentes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, através de Editais e instrumentos congêneres.

Localizador (es)
0101 - No Município de Belém - PA

15/05/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 46.000.000,0031/12/2013 Custo Total:

Decreto-Lei 221/67; Lei 10.683, de 2003; e Decreto 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento da PescaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

1862 - Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade demonstrativa implantada e em operação, realizando a produção e distribuição de formas jovens ou engorda de organismos aquáticos, o treinamento e capacitação de
produtores e técnicos, e difundindo tecnologias avançadas.

unidadeUnidade de Medida:Unidade demonstrativa implantadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a implantação e operação de unidades demonstrativas aquícolas no processo de produção de formas jovens, engorda, capacitação técnica, difusão de tecnologia, aquisição
de estruturas de cultivo e custeio de ciclo de produção.

Descrição
Implantação e operação de unidades demonstrativas de aquicultura, incluindo investimentos em equipamentos, tanques e estruturas de cultivo, custeio de insumos e de serviços de
assistência técnica e qualificação, para fins de difusão tecnológica, atendendo a produtores, técnicos e extensionistas.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária ou instrumentos congêneres.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 29R$ 27.647.461,0031/08/2015 Custo Total:

Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 9.636, de 1998; Lei nº 11.958, de 2009; Lei nº 11.959, de 2009; Decreto nº 4.895, de 2003; Decreto nº 6.972, de 2009; Instrução Normativa STN nº 1, de
1997; Instrução Normativa Interministerial SEAP/SPU nº 01, de 2007; Instrução Normativa Interministerial SEAP/MMA/MP nº 06, de 2004; Resolução CONAMA nº 413, de 2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

20J0 - Fiscalização das Atividades de Aquicultura e Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ação de fiscalização é implementada por meio da realização de atividades educativas e de divulgação da legislação em vigor, participação em missões de fiscalização em campo ou
aplicação de sanções administrativas aos infratores.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização efetuadaProduto:

Especificação do Produto

Realizar a fiscalização do uso das licenças, permissões e autorizações para o exercício da aqüicultura e da pesca no Território Nacional, com vistas a garantir a sustentabilidade da
atividade pesqueira e aquícola. O MPA está respaldado, não só com base na legislação e regulamentos vigentes sobre a matéria, como também pela melhor doutrina consolidada
pelos citados mestres de Direito Administrativo de nosso país, para, no caso concreto, aplicar o cancelamento dos atos autorizativos de pesca e aqüicultura  fundamentado
tecnicamente.

Descrição
Identificar situações irregulares no uso das licenças, permissões e autorizações para o exercício da aqüicultura e da pesca no Território Nacional por meio dos instrumentos de
monitoramento e controle instituídos ou a serem desenvolvidos; participação em comissões de fiscalização com outros órgãos responsáveis pela fiscalização da atividade pesqueira
e aquícola; visitas a empreendimentos de aqüicultura e pesca e divulgação do Registro Geral da Pesca; aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pesqueira nos
casos de irregularidades no uso das licenças, permissões e autorizações para o exercício da aqüicultura e da pesca.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta a partir de vistorias técnicas em unidades produtivas da pesca e aqüicultura, tais como embarcações e empresas de aqüicultura; análise dos dados gerados pelos
sistemas de monitoramento e controle da atividade; participação em comissões de fiscalização coordenadas por outros órgãos competentes; capacitação de servidores públicos em
pesca e aqüicultura, legislação pesqueira e procedimentos de fiscalização; A execução descentralizada e por transferência voluntária se dará com a celebração de convênios ou
realização de destaques orçamentários a instituições e órgãos com competência de fiscalização, nas esferas federal, estadual ou municipal, visando apoiar suas atividades no
combate às atividades ilegais de pesca e aqüicultura.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 2003; e Lei nº 11.958, de 2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

20J1 - Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pescadores e aquicultores atendidos com ações de assistência e extensão pesqueira e aquícola

unidadeUnidade de Medida:Pescador atendidoProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar serviços de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola, visando o aumento sustentável da produção, da produtividade e da qualidade do pescado, com foco
na inclusão social e melhoria das condições de vida dos pescadores artesanais e aquicultores familiares.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Descrição
Apoiar a estruturação e execução de serviços de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação desta ação ocorre através da celebração de convênios com entidades governamentais e não governamentais, selecionadas por meio de instrumentos específicos,
de acordo com as prioridades de atendimento definidas pelo MPA. Também são estabelecidas parcerias e acordos de cooperação com outros órgãos federais, para a execução das
atividades de forma direta e/ou contratação de prestadores de serviço de assistência técnica e extensão através de chamadas públicas amparadas na lei no 12.188/2010.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.326, de 2006; Lei nº 11.959, de 2009; Lei nº 12.188, de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

20J2 - Divulgação dos Produtos Aquícolas e Pesqueiros Nacionais nos Mercados Nacional e Internacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o consumo de pescado no mercado interno e a inserção do pescado no mercado institucional, para promover e incrementar a inserção dos produtos aquícolas e pesqueiros
brasileiros no mercado internacional.

Descrição
Fomentar a inserção do pescado no mercado institucional, através do apoio a ações de assessoria, articulação, organização e elaboração de projetos, em pólos de produção e
consumo de pescado.Apoiar e desenvolver o pescado brasileiro em eventos gastronômicos, feiras, festivais de alimentação visando divulgar e promover o consumo freqüente do
pescado.Realizar estudos e prospecção de mercado para levantamento de informações que subsidiem a elaboração de ações comerciais e estratégias de marketing; definição de
linhas de produtos e preços e avaliação do posicionamento competitivo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação desta ação ocorre por meio da celebração de convênios com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, contratos e descentralização para outros órgãos
federais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.696, de 2003; Lei nº 11.326, de 2006;Lei nº 11.959, de 2009; Lei nº 11.947, de 2009; e Decreto nº 6.972, de 2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

20NE - Apoio a projetos de pesquisa e capacitação de recursos humanos nas fases da Cadeia Produtiva da Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atividade inovadora gerada para a melhoria tecnológica do setor

unidadeUnidade de Medida:Projetos implementadosProduto:

Especificação do Produto

Atuar de forma conjunta com as instituições de pesquisa e ensino no desenvolvimento de atividades indutoras de inovação e desenvolvimento tecnológico e na melhoria da mão-de-
obra do setor pesqueiro regional.

Descrição
Implementação de atividades de pesquisa em busca de alternativas de exploração pesqueira e aquícola; Fomento à geração, à difusão e à transferência de tecnologia pesqueira; e
fomento a cursos e treinamentos na área de Ciência e Tecnologia.

Finalidade

DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Superintendência do Desenvolvimento da AmazôniaUO: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
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Detalhamento da Implementação
Celebração de convênio ou termo de cooperação técnica  para alcance dos objetivos. Identificação das demandas mais urgentes em termos de capital humano para projetos
estruturadores em implantação ou a implantar na Região, para os quais a qualificação da mão-de-obra disponível, na Amazônia Legal.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Lei Complementar 124, Art. 4º Inciso VIII.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

20TL - Apoio à Implantação de Infraestrutura Aquícola e Pesqueira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estruturas físicas e logísticas de unidades integrantes das cadeias produtivas aqüícola e pesqueira implantadas e em funcionamento.

unidadeUnidade de Medida:Infraestrutura apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar rede estratégica e regionalizada de infraestruturas para o desenvolvimento e o bom funcionamento das cadeias produtivas aquícola e pesqueira integradas, promovendo a
pesquisa, o ensino, o consumo, a comercialização, o beneficiamento, armazenamento, conservação e a produção, com qualidade, segurança, rentabilidade e sustentabilidade.

Descrição
Recuperação, ampliação, custeio e manutenção das cadeias produtivas da aquicultura e pesca nacionais de apoio logístico e de infraestrutura diversa e tecnologicamente adequada
para a captura e cultivo através de formas coletivas de produção, armazenamento, conservação, acondicionamento, processamento, beneficiamento, escoamento e comercialização
de pescado, iniciativas em pesquisa, ensino e projetos sociais voltados ao tema. Entre as unidades integrantes das cadeias produtivas aquícola e pesqueira destacam-se: fábricas
de gelo; unidades de armazenamento e conservação de pescados, Unidades de estocagem de peixes ornamentais, Centros Integrados da Pesca Artesanal e da Aquicultura,
secadores de algas, coletores de sementes, mecanização de cultivos; aquisição e fornecimento de meios de transporte de produtos e insumos pesqueiros e aquícolas; embarcações
para transporte de peixes ornamentais, estruturas de desembarques; trapiches; atracadouros; flutuantes; ancoradouros; entrepostos de pescado; fábricas de insumos; unidades
produtoras de formas jovens, edificações para acondicionamento de embarcações pesqueiras e petrechos; estruturas destinadas à
elaboração e à manutenção dos equipamentos utilizados pelos pescadores e aquicultores no exercício de suas atividades, além daquelas que visam um melhor aproveitamento de
produtos e subprodutos, como filés, peles, escamas e ovas de peixe, ossos e carne residual.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária, editais, convênios e instrumentos congêneres com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e
organizações privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0022 - No Estado do Piauí

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0027 - No Estado de Alagoas

0029 - No Estado da Bahia

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0051 - No Estado de Mato Grosso

0056 - Alfenas - MG

0058 - Anchieta - ES

0060 - Fábrica de Gelo - Viseu - PA

Unidade Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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0062 - Alenquer - PA

0064 - Rio do Peixe - Área de Lindoia - No Estado de São Paulo

0066 - Guaratuba - PR

0068 - São Félix do Xingu - PA

0070 - Cametá - PA

0072 - Porto Walter - AC

0074 - Arraial do Cabo - RJ

0076 - Macaé - RJ

0078 - Guaratuba - PR

0080 - Pinhalão - PR

0082 - Angra dos Reis - RJ

0084 - Consórcio Público do Extremo Sul - No Estado do Rio Grande do Sul

0090 - Apoio a Serviços e Aquisição de Equipamentos Agrícolas - No Estado do Pará

0092 - Breves - PA

Decreto-Lei 221, de 1967; Lei 10.683, de 2003; Decreto 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Centro/estação mantidaProduto:

Promover a sustentabilidade da pesca e desenvolvimento da aquicultura por meio da produção de alevinos de espécies de importância econômica e ecológica para peixamentos de
rios, lagoas, reservatórios e açudes, e para o incremento da produção do pescado por aquicultores; apoio a ações voltadas para a estruturação de arranjos produtivos locais (APLs)
de aquicultura; desenvolvimento de pacotes tecnológicos para cultivo de  peixes em  viveiros, tanques-rede e canais de irrigação; capacitação de técnicos, produtores, pescadores
artesanais e estudantes em técnicas de manejo e criação de peixes, associativismo e gestão de empreendimentos aquícolas; prestação de assistência técnica; e realização e
publicação de pesquisas em aquicultura, limnologia e biologia pesqueira.

Descrição
Funcionamento das Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura, com aquisição de material permanente e de consumo, realização de obras e instalações, pagamento de
obrigações tributárias e contratação de serviços.

Finalidade

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0022 - No Estado do Piauí

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Base Legal da Ação
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Decreto nº 4.895, de 25 de novembro de 2003; Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pelas leis nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000, nº 12.040, de 1º
de outubro de 2009, e nº 12.196, de 14 de janeiro de 2010.
O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2C02 - Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Monitoramento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Manter um sistema integrado e participativo de coleta de dados e informações da atividade aquícola e pesqueira, abrangendo todo o território nacional, incluindo dados de produção,
ambientais e sócio-econômico, além de uma rede de informações estratégicas sobre a atividade pesqueira entre os órgãos responsáveis pela fiscalização para disseminação dos
alvos prioritários.

Descrição
Levantamento de dados e informações acerca das cadeias produtivas da aquicultura e pesca, incluindo produção, comercialização, consumo, estoques, empregos e divisas
geradas, com vistas a subsidiar as políticas públicas de gestão dos recursos pesqueiros e aquícolas. Controle da atividade pesqueira por meio da verificação do cumprimento da
legislação pesqueira em vigor e fornecimento aos órgãos responsáveis pela fiscalização de informações estratégicas sobre a dinâmica espaço-temporal da frota pesqueira e laudos
técnicos referentes às irregularidades constatadas. Emissão de certificados de captura e fornecimento de informações sobre o cumprimento da legislação pesqueira, para fins de
cadastro no Registro Geral da Aquicultura e Pesca.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e por meio de convênios com instituições especializadas nos âmbitos federal, estadual ou municipal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 1.823, de 2005; Lei nº 11.959, de 2009; Decreto nº 7.024, de 2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2C41 - Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia da Conformidade e Segurança dos Produtos da Aquicultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Planos de qualidade da produção de produtos da aquicultura apoiados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Melhorar e garantir a qualidade da produção aquícola proporcionando maior competitividade e acesso dos produtos brasileiros aos mercados interno e externo, por intermédio da
certificação, controles higiênico-sanitário, certificação de formas jovens e, por meio de análises laboratoriais, a identificação inequívoca de amostra de pescados.

Descrição
Estabelecimento de diretrizes básicas, normas e regulamentos para o controle da qualidade da produção aquícola, baseados nos sistemas de Análise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle, Boas Práticas de Manejo e Princípios e Padrões de Higiene Operacional, da rastreabilidade nos processos de produção, beneficiamento, armazenamento, transporte e
processamento, monitoramento e classificação das áreas de cultivo e extração; certificação, monitoramento, auditoria e rastreamento do sistema; credenciamento de órgãos,
entidades e profissionais integrantes do processo; capacitação de recursos humanos; supervisão e auditoria das atividades descentralizadas ou credenciadas; desenvolvimento e
implementação de uma metodologia segura para a identificação molecular das principais espécies de pescado brasileiro, através de sistemas (kits) de diagnóstico, a serem utilizados
nacionalmente em centros (laboratórios) de referência para diagnóstico e identificação molecular (RENIMP).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária, editais, convênios e instrumentos congêneres com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e
organizações privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Lei nº 1.823, de 2005; Lei nº 11.959, de 2009; Decreto nº 7.024, de 2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

4518 - Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Além do cultivo de peixes marinho esta ação prevê também o cultivo de ostras, que será implantado em pontos do litoral nordestinos, de modo a estabelecer um pacote tecnológico
para este tipo de cultivo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Tecnologia desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Tornar a Região Nordeste auto-sustentável no que diz respeito à produção de pescado de origem marinha por meio do incremento da produção de pescado marinho de alto teor
protéico e valor econômico, visando reverter o  déficit da balança comercial brasileira nesse setor que gira entre US$ 350 a 500 milhões/ano, sendo que o alcance desses objetivos
representa um enorme potencial quanto à geração de emprego e renda.

Descrição
Difusão  de técnicas de reprodução de peixes marinhos e cultivo em viveiros e tanques-rede  para atender a pequenos produtores, caso de
pescadores artesanais e a grandes empresas ao modelo de fazendas marinhas, por meio da identificação de espécies com potencialidades de
reprodução em cativeiro e engorda em viveiros e fazendas marinhas (tanques-rede).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Estabelecimento, difusão e adequação de técnicas de propagação artificial e cultivo de espécies marinhas, primordialmente peixes marinhos e ostras, buscando a interação entre os
aspectos sociais e econômicos inerentes às comunidades que habitam as regiões costeiras, nos estados do Nordeste;b)Realização de eventos/workshop’s/seminários

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

Lei Complementar nº 125, de 03/-1/07, de criação da SUDENE e Decreto nº 6.047, de 22/02/07, que instituiu a PNDR.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Execução de Projetos de Ciência, Tecnologia e InovaçãoUO: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

4846 - Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver, ampliar e modernizar sistemas informatizados de gestão da aquicultura e pesca, em parceria com outros órgãos da administração pública, facilitando a gestão dos
recursos biológicos e controle das atividades aquicola e pesqueira.

Descrição
Ampliação e fortalecimento dos sistemas informatizados já existentes e em fase de desenvolvimento, como o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por
Satélite, Sistema de Mapas de Bordo, Programa Nacional de Observadores de Bordo e Plano Nacional de Monitoramento da Pesca e Aquicultura, Sistema de Informações das
Autorizações de Uso das Águas de Domínio da União para fins de Aquicultura, Sistema Informatizado de Subvenção do Óleo Diesel Pesqueiro e o Sistema Informatizado de
Registro Geral da Aquicultura e Pesca, além de sistemas de certificação de captura e de uso de cotas de captura e outros necessários à execução das competências do MPA.
Integração dos sistemas utilizados pelo MPA com outros mecanismos de gestão, incluindo tecnologia de Sistema de Informações Geográficas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e por meio de convênios com instituições especializadas nos âmbitos federal, estadual ou municipal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Decreto-Lei nº 221, 1967; Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 4.810, 2003; e Decreto nº 4.895, 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

5282 - Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Agregar valor aos resíduos e subprodutos de pescados e dar destinação econômica às espécies de baixo valor comercial.

Descrição
Geração de tecnologia de processamento de pescado e transferência, por meio da realização de cursos trimestrais, aos Centros de Pesquisa e Estações de Piscicultura do DNOCS
e às comunidades pesqueiras sediadas no entorno dos açudes administrados pelo DNOCS.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão adotados os seguintes procedimentos e método:  - Estudos técnicos preliminares realizados pela Coordenação de Pesca e Aquicultura do DNOCS;  - Processo licitatório para
a compra de materiais e serviços;  - Instalação de sistemas de refrigeração e congelamento, operacionalização de fábrica-escola.  - Após a conclusão dessas fases, a
operacionalização das unidades demonstrativas será feita em parceria construção de fábrica-escola, do DNOCS com associação devidamente qualificada, para desenvolver esta
atividade.  Método: Após o desenvolvimento de vários produtos derivados do pescado, implantar as referidas tecnologias junto as comunidades.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

30/12/2014Data Início: R$ 1.033.000,00Data Término:01/01/2004 21Custo Total: Total Físico:

Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as SecasUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

5352 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Rios, Grandes Reservatórios e Canais de Perímetros de Irrigação - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Produtores/pescadores capacitados nas unidades demonstrativas em piscicultura compostas por tanques-rede, viveiros,  galpão, equipamentos, utensílios de pesca e ração para
alimentação de peixes.

unidadeUnidade de Medida:Produtor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Oferecer alternativa de trabalho a pequenos e médios produtores/irrigantes e a pescadores artesanais, inserindo-os na cadeia produtiva da aqüicultura; revitalizar a pesca
profissional a partir da diminuição do esforço de pesca sobre os estoques pesqueiros naturais, com possibilidade de recuperação de espécies de peixes em processo de extinção; e
aumentar a produção de pescado.

Descrição
Capacitação de pequenos e médios produtores/irrigantes e pescadores artesanais em técnicas de criação de peixes em tanques-rede em rios, açudes, grandes reservatórios e
canais de perímetros de irrigação e em viveiros escavados, nos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, Itapecuru e Mearim. Implantação e manutenção de módulos coletivos,
compostos por telas, delimitadoras de seções de canal, acessórios, ração, kits de monitoramento da qualidade da água; destinados à capacitação de aqüicultores, pescadores
artesanais e pequenos e médios produtores/irrigantes de perímetros de irrigação com acompanhamento, prestação de assistência técnica e manutenção dos tanques-rede e viveiros
até a concessão de uso para a gestão pelos beneficiários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Gerência de Empreendimentos SócioambientaisUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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0022 - No Estado do Piauí

29/02/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 590R$ 1.734.035,0031/12/2015 Custo Total:

0029 - No Estado da Bahia

29/02/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 1765R$ 5.187.529,0031/12/2015 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pelas leis nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000, nº 12.040, de 1º de outubro de 2009, e nº 12.196, de 14 de
janeiro de 2010. Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

5372 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado em regiões carentes deste tipo de infraestrutura, possibilitando o total aproveitamento dos produtos e subprodutos do peixe.

unidadeUnidade de Medida:Unidade implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar unidades de beneficiamento de pescado, com os objetivos de  processar a  produção regional de pescado, gerar produtos de maior aceitação e com maior valor agregado,
difundir tecnologias na área de processamento de pescado e facilitar o escoamento da produção.

Descrição
Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado em regiões carentes deste tipo de infra-estrutura, possibilitando o total aproveitamento dos produtos e subprodutos (filés,
outros cortes, peles, carne residual). A implantação compreende: elaboração do projeto, a execução das obras civis, aquisição dos equipamentos e demais utensílios necessários ao
funcionamento da Unidade, a capacitação da mão de obra especializada e a manutenção da unidade até a concessão de uso para a gestão pelos beneficiários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Seleção dos municípios, escolha dos terrenos, elaboração das plantas e projeto, construção e aparelhamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0027 - No Estado de Alagoas

31/12/2003 Total Físico:Data Início: Data Término: 1R$ 1.077.894,0030/11/2015 Custo Total:

0028 - No Estado de Sergipe

31/12/2003 Total Físico:Data Início: Data Término: 1R$ 80.000,0030/11/2015 Custo Total:

0029 - No Estado da Bahia

31/12/2003 Total Físico:Data Início: Data Término: 1R$ 1.409.176,0030/11/2015 Custo Total:

Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Gerência de Implantação de ObrasUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

5406 - Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidades Demonstrativas compostas de módulos de viveiros e ou tanques-rede para a criação intensiva de pescado e/ou camarão.

unidadeUnidade de Medida:Unidade implantadaProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a produção de pescado e/ou camarão e, em conseqüência, a renda do produtor.

Descrição
Serão implantadas Unidades Demonstrativas compostas de módulos de viveiros e ou tanques-rede para a criação intensiva de pescado e/ou camarão nos estados do Nordeste,
visando oferecer alternativas de alimentação às comunidades carentes e de fonte de renda aos aquicultores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão adotados os seguintes procedimentos e método: estudos técnicos preliminares realizados pela Coordenação de Pesca e Aquicultura do DNOCS; e seleção de áreas ou
espelho d`água.   Após a conclusão dessas fases, a operacionalização das unidades demonstrativas será feita em parceria, do DNOCS com associação devidamente qualificada,
para desenvolver essa atividade.  Método: implantação de unidades demonstrativas de piscicultura intensiva, compostas de viveiros, ou tanques-rede, em áreas públicas.
Observação: para consecução do desiderato acima, há a necessidade de que sejam destinados recursos para compra de ração balanceada (extrusada) com vista a alimentação dos
peixes em cultivo, recursos estes já alocados para o ítem investimento inicialmente equivocado.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

30/12/2015Data Início: R$ 1.440.000,00Data Término:01/03/2008 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as SecasUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

5464 - Implantação de estações de piscicultura e centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Estrutura implantadaProduto:

Implantar 3 estações de piscicultura e 2 centros integrados de recursos pesqueiros e aquicultura com o objetivo de  aumentar a produção de alevinos de espécies de importância
econômica e ecológica para peixamentos de rios, lagoas, reservatórios e açudes, e para o incremento da produção do pescado por aquicultores; apoio a ações voltadas para a
estruturação de arranjos produtivos locais (APLs) de aquicultura; desenvolvimento de pacotes tecnológicos para cultivo de peixes em viveiros, tanques-rede e canais de irrigação;
capacitação de técnicos, produtores, pescadores artesanais e estudantes em técnicas de manejo e criação de peixes, associativismo e gestão de empreendimentos aquícolas;
prestação de assistência técnica; e realização e publicação de pesquisas em aquicultura, limnologia e biologia pesqueira.

Descrição
Implantação de três estações de piscicultura, sendo uma no estado do Rio Grande do Norte, uma no estado do Ceará e a outra no estado do Piauí. Implantação de dois Centros
Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura, sendo um no estado da Bahia e outro no estado do Maranhão. A implantação compreende a elaboração do projeto, a execução
das obras e a aquisição de equipamentos, móveis e outros bens necessários ao pleno funcionamento da unidade.

Finalidade

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste
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30/12/2015Data Início: R$ 7.606.874,00Data Término:29/02/2008 100Custo Total: Total Físico:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Lei nº 4.229, de 01/06/1963 - DNOCS; Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pelas leis nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000, nº 12.040, de 1º de
outubro de 2009, e nº 12.196, de 14 de janeiro de 2010. Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores.

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

6104 - Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Difusão tecnológica para a pesca artesanal; dimensionamento de estoques de recursos vivos na zona econômica exclusiva; levantamento de informações pesqueiras em águas
continentais; pesquisa e desenvolvimento tecnológico sobre aquicultura.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Induzir e apoiar o desenvolvimento e aplicação de tecnologias em pesca e aquicultura, gerando condições de incremento de produção e de apropriação de renda pelo pescador,
observada a sustentabilidade ambiental e socioeconômica do setor; estabelecer ferramentas para projetos de pesquisa estratégicos e fortalecer estações e centros de pesquisa em
aquicultura com vistas a apoiar o seu desenvolvimento científico e tecnológico.

Descrição
Apoio ao desenvolvimento, validação e difusão tecnológica de estudos e pesquisas em aquicultura e pesca; delimitação e definição de potencialidades e vocações da aquicultura e
pesca nos diferentes biomas; pescarias experimentais e de prospecção de  estoques inexplotados e sub-explotados; estudos de seletividade e aproveitamento racional da fauna
acompanhante na pesca artesanal e industrial; apoio a estudos para o diagnóstico de cadeias produtivas estabelecidas e de novas cadeias produtivas da aquicultura e pesca; apoio
a infra-estrutura de instituições de  pesquisa e de unidades produtoras de formas jovens; apoio à formação de pesquisadores e à formatação e manutenção de redes de pesquisa,
comitês científicos e a realização de eventos em aqüicultura e pesca; promoção do ordenamento e expansão territorial das atividades produtivas pesqueiras, de maneira a
proporcionar ambiente favorável à inclusão social e aos investimentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de contratos, convênios com instituições de pesquisas e editais públicos de pesquisas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0042 - No Estado de Santa Catarina

0056 - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - Criciúma - SC

Lei nº 11.958, de 2009; e Decreto nº 6.972, de 2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

6108 - Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade apoiadaProduto:

Fomentar a atividade de unidades produtoras de formas jovens de organismos aquáticos, objetivando sua implantação, modernização e ampliação de capacidades produtivas.

Descrição
Implantação e adequação de infra-estrutura (obras civis, sistema hidráulico e elétrico) e de equipamentos laboratoriais nas unidades produtoras de formas jovens de organismos

Finalidade
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aquáticos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

Lei 10.683, de 28/05/03 e suas alterações; Decreto 4.670 de 10/04/03.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

6112 - Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Fomentar o desenvolvimento e consolidação de cooperativas e demais formas associativas do setor pesqueiro e aquícola, a fim de melhorar a eficiência das atividades
desenvolvidas pelos pescadores e aquicultores, reduzindo sua dependência em relação aos intermediários no processo de comercialização, valorizando seus produtos.

Descrição
Apoio ao desenvolvimento e consolidação de cooperativas e demais formas associativas do setor pesqueiro e aquícola. Promoção de atividades de qualificação da gestão dos
empreendimentos da pesca e aquicultura. Apoio a formas alternativas de geração de renda e agregação de valor ao pescado, qualificando sua gestão e organização. Estímulo à
formação de redes de entidades e empreendimentos. Disponibilização de instrumentos e mecanismos que facilitem e qualifiquem o planejamento e a gestão das cooperativas e
demais formas associativas. Promoção e apoio a ações voltadas à autogestão dos empreendimentos, visando garantir a autonomia de pescadores e aquicultores, tendo por base os
princípios da Economia Solidária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de execução direta, contratos e convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, bem como por meio de descentralização de créditos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0026 - No Estado de Pernambuco

0029 - No Estado da Bahia

0032 - No Estado do Espírito Santo

Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: GabineteUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

6425 - Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Espécies de peixes existentes nos mananciais da região nordeste.

unidadeUnidade de Medida:Espécie identificadaProduto:

Especificação do Produto

Identificar e mapear as espécies de peixes da Região Nordeste, visando a recuperação de seu poder genético e sua preservação.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Obras Contra as SecasUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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Utilização de metodologias PCR e eletroforese para identificar e mapear as espécies de peixes dos mananciais da Região Nordeste do Brasil.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Coleta sistemática das espécies nos mananciais da Região Nordeste,  para análise e estocagem no Centro de Pesquisa em Aqüicultura do DNOCS, em Pentecoste-CE.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

Lei nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

6948 - Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidades da cadeia produtiva e pesqueira recuperadas, ampliadas e mantidas em operação.

unidadeUnidade de Medida:Unidade apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a gestão e o funcionamento de unidades integrantes da cadeia produtiva pesqueira e promover sua adequação física e sanitária com o objetivo de gerar produtos de maior
aceitação e com maior valor agregado, bem como apoiar o funcionamento de estruturas públicas ou de interesse público em estruturas de desembarque, beneficiamento,
conservação e comercialização de pescados, viabilizando as condições necessárias à gestão dessas unidades.

Descrição
Apoio ao funcionamento de Centos Integrados da Pesca Artesanal - CIPAR;
Apoio ao funcionamento das unidades integrantes da cadeia produtiva, nos espaços especialmente protegidos (unidades de conservação com interesse em pesca), para o
desenvolvimento de atividades pesqueiras em sistemas de gestão compartilhada;
Apoio à gestão e ao funcionamento de estruturas públicas ou de interesse público de desembarque, beneficiamento, conservação e comercialização de pescados necessárias à
gestão dessas unidades.
Estímulo ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de organismos aquáticos ornamentais;
Apoio ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias para catação e processamento dos mariscos bivalves, caranguejos e outros;
  Apoio a instalação e funcionamento de centros de formação de profissionais, bem como estações de comunicação que objetivem a difusão de informações sobre a atividade
pesqueira e aqüícola.
  Integração e harmonização das cadeias produtivas da pesca artesanal e pesca amadora;

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e descentralizada, por meio de contratos, convênios com instituições de pesquisas e editais públicos de pesquisa, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

0015 - No Estado do Pará

0056 - Igarapé-Miri - PA

Decreto-Lei 221, 1967; Lei nº 10.683, de 2003; e Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

7618 - Implantação de Terminal Pesqueiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Terminal pesqueiro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Aumentar a qualidade do pescado desembarcado e o controle geral da atividade pesqueira, facilitando o transbordo, o escoamento, a comercialização de produtos, o aumento da
oferta de pescado às populações nas áreas de abrangência destas unidades e a redução dos custos. Isso permitirá ofertar produtos a preços mais baixos ao consumidor e diminuirá
a defasagem de preços pagos ao pescador. Implantar infra-estrutura de recepção, armazenamento, beneficiamento e comercialização do pescado, em pontos estratégicos da costa
brasileira, com capacidade, qualidade operacional, estrutura de custos e receitas, capazes de garantir condições competitivas para a produção pesqueira nacional, bem como a
sustentabilidade econômico-financeira dos terminais.

Descrição
Recuperação, ampliação, custeio, manutenção e promoção das cadeias produtivas da aqüicultura e pesca nacionais de Terminais Pesqueiros Públicos (TTP), a partir da
consolidação de uma rede ordenada e integrada de serviços de recepção, movimentação, armazenagem, beneficiamento, comercialização e escoamento de pescados e de
mercadorias relacionadas. É prevista nos Terminais Pesqueiros Públicos a dotação de infra-estruturas que possam atender com tecnologia e padrões sanitários adequados às
seguintes demandas, entre outras: i) descarga, transporte, manuseio, classificação e pesagem de pescado; ii) beneficiamento, comercialização, estatística e armazenagem de
pescado; iii) fabricação e armazenagem de gelo; iv) comercialização de víveres, combustível, petrechos, energia elétrica, água e gelo para o abastecimento de embarcações
pesqueiras; v) aproveitamento industrial de resíduos e rejeitos do manuseio e do beneficiamento de pescado; vi) reparos e manutenções de embarcações pesqueiras; vii) formação,
capacitação e qualificação de pessoal para o desempenho da atividade pesqueira; viii) serviços bancários, de comunicações, de alimentação e ambulatoriais destinados a atender
os usuários dos TPP; e ix) fiscalização e inspeção do exercício da atividade pesqueira, envolvendo questões trabalhistas, sanitária, aduaneira, fazendária, ambiental e marítima,
realizadas pelos órgãos competentes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária, editais, convênios e instrumentos congêneres com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e
organizações privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 25R$ 178.026.839,00Custo Total:

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0056 - Praia da Gamboa - Ilha de Itacuriçá - Mangaratiba - RJ

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0109 - No Município de Salvador - BA

01/01/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 2R$ 8.758.131,0031/12/2012 Custo Total:

Decreto-Lei 221, de 1967; Lei nº 10.683, de 2003; e Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 363 - Ensino ProfissionalSubfunção:Esfera:

8006 - Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura e Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidades de ensino para capacitação e formação de profissionais em aquicultura e pesca apoiadas.

unidadeUnidade de Medida:Unidade de ensino apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Adequar, manter, apoiar e implantar instalações de ensino destinadas à capacitação e formação de profissionais para atuação nos setores produtivos aquícola e pesqueiro,
possibilitando o aumento do contingente de pessoal com conhecimento e domínio de tecnologias tradicionais ou modernas e outras informações pertinentes, de forma a viabilizar a
implementação, melhoria ou continuidade de atividades inerentes à pesca e à aquicultura de forma sustentável.

Descrição
Implantação ou fortalecimento de unidades de ensino destinadas à capacitação e formação de profissionais qualificados para o exercício e o aprimoramento das atividades
produtivas aquícolas e pesqueiras de forma legal e sustentável. Essa ação apresenta forte interação com outras do Ministério e tem amplo espectro de parcerias com outras
instituições, valendo destacar que colabora na promoção das cadeias produtivas aquícolas e pesqueiras a padrões de produção que proporcionam maior geração de renda e
emprego e ampliam a diversificação e a qualificação do pescado e, consequentemente, contribui para o alcance de novos mercados e para a soberania alimentar e nutricional.
Complementa-se que estão aí incluídas as Escolas Técnicas de Aquicultura e os Centros Federais de Educação Tecnológica.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária, editais, convênios e instrumentos congêneres com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e
organizações privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 221, de 1967; Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8008 - Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a formação dos trabalhadores da pesca e aquicultura, permitindo a qualificação profissional e possibilitando melhorias na sua qualidade de vida. Apoiar atividades de
formação de caráter socioeconômico para pescadores artesanais e aquicultores familiares, com foco na saúde e segurança do trabalhador, eqüidade nas relações sociais,
cidadania, acesso aos direitos, organização e sustentabilidade ambiental, entre outros. Garantir o acesso de pescadores e aquicultores a conhecimentos e tecnologias adequadas à
sua realidade e necessidades. Valorizar e estimular o resgate dos conhecimentos tradicionais. Apoiar a ampliação do número de pessoas envolvidas na cadeia produtiva da pesca e
aquicultura, viabilizando sua inserção qualificada no processo. Capacitar extensionistas, agentes locais de desenvolvimento e outros atores sociais que desenvolvam atividades
relacionadas à pesca e aquicultura.

Descrição
Apoio à realização de cursos, fóruns, oficinas, seminários e outras atividades de capacitação voltadas aos trabalhadores da pesca e aquicultura. Fomento à qualificação da força de
trabalho pesqueira e aquícola e acesso à informação, em parceria com outros órgãos de Governo e entidades não governamentais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária, editais, convênios e instrumentos congêneres com entidades parceiras, tais como prefeituras municipais, governos estaduais e
organizações privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0028 - No Estado de Sergipe

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Lei nº 10.683, de 2003; e Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

8038 - Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar o redirecionamento de parte do esforço de pesca atuante sobre recursos sobre-explotados para recursos alternativos inexplotados ou em fase inicial de explotação.
Organizar cruzeiros de pesca demonstrativos para geração de material de divulgação, como vídeos e cartilhas. Garantir o acesso às tecnologias necessárias para o ingresso nas
pescarias alternativas, assegurando a sustentabilidade da atividade. Promover a utilização de tecnologias que resultem em melhorias nas condições laborais e de conservação do
pescado, bem como na redução das capturas incidentais e dos gastos das operações de pesca. Fomentar o acesso a dados ambientais para o auxílio a pesca, como dados de
temperatura superficial do mar (TSM), ventos e correntes marinhas. Desenvolver projetos de instalação, divulgação e acompanhamento de dispositivos de atração de peixes e
incentivar a instalação dos dispositivos pelo setor produtivo, respeitando-se as normas estabelecidas.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da PescaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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Indução de estudos de viabilidade técnica das pescarias alternativas, abrangendo variáveis ambientais, sociais e econômicas. Realização de cruzeiros de pesca prospectivos para
produção de material de divulgação. Instalação de atratores flutuantes para a pesca de grandes peixes pelágicos. Proporcionar a transferência tecnológica da informação por meio
da promoção de eventos com a participação do setor produtivo de captura e de insumos para a pesca.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta na organização dos cruzeiros de pesca demonstrativos e instalação de atratores flutuantes. Formação de parcerias com o setor produtivo e demais órgãos do
Governo Federal para operacionalização dos projetos. Divulgação dos resultados junto ao setor interessado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

8066 - Apoio à Renovação da Frota Artesanal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Embarcação pesqueira da frota artesanal reformada.

unidadeUnidade de Medida:Embarcação modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover ações voltadas ao desenvolvimento para a manutenção de pequenas embarcações da pesca artesanal e renovação dessa frota.

Descrição
Apoio à renovação da frota pesqueira artesanal, por meio da reestruturação e modernização de pequenos estaleiros já existentes, da realização de cursos para qualificar e atualizar
a mão-de-obra local, valorizando os profissionais das comunidades pesqueiras e habilitando os pescadores para realização de serviços de reparo nos cascos e manutenção de
motores. Promoção da qualificação e requalificação de profissionais no que diz respeito à construção e manutenção de pequenas embarcações, bem como a estruturação e
modernização pequenos estaleiros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e descentralizada por meio de convênios, parcerias, descentralização de créditos entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0028 - No Estado de Sergipe

Decreto-Lei nº 221, de 1967; Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 4.670, de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da PescaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

8070 - Estudos e Projetos para Implantação da Aquicultura em Águas Públicas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos elaborados; parques aquícolas demarcados, implantados e monitorados; estudos, prospecções, prototipações e desenvolvimentos que conduzam a uma solução de
software, composta por módulos, para a gestão dos processos de autorização de uso das águas da União e gestão dos projetos aquícola, para atendimento às necessidades de
evolução funcional e tecnológica do atual sistema existente.

unidadeUnidade de Medida:Parque aquícola implantadoProduto:

Especificação do Produto

Realizar estudos técnico-científicos necessários à seleção e demarcação de espaços físicos em corpos d'água marinhos e continentais para a implantação de parques aquícolas e
para produção de informações estratégicas capazes de dotar o Estado de condições efetivas para ordenar a ocupação das águas públicas, bem como viabilizar a regularização dos
parques aquícolas, provendo-os de recursos operacionais e logísticos necessários para sua efetiva operação.

Descrição
Elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica e de planos de logística; aquisição de software de gestão, bancos de dados e base cartográfica; controle do ciclo de vida

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura
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dos processos de autorização de uso, fiscalização e monitoramento remoto de áreas e parques aquícolas; operação, manutenção e modernização do Sistema Nacional de
Autorização de Uso de Águas de Domínio da União, elaboração de plano de sinalização náutica, implantação e manutenção de suas estruturas; manutenção das vistorias da
marinha e do licenciamento ambiental; gerenciamento, administração e capacitação dos atores envolvidos nessas atividades; elaboração de metodologia para aprimoramento de
cálculo de capacidade de suporte dos ambientes aquáticos para aquicultura e fiscalização da ocupação dos espaços públicos sob administração do Ministério da Pesca e
Aquicultura.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária ou instrumentos congêneres.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 9.636, de 1998; Lei nº 11.958, de 2009; Lei nº 11.959, de 2009; Decreto nº 4.895, 2003; Decreto nº 6.972, de 2009; Instrução Normativa STN nº 1, de
1997; Instrução Normativa Interministerial SEAP/SPU nº 01, de 2007; Instrução Normativa Interministerial SEAP/MMA/MP nº 06, de 2004; Resolução CONAMA nº 413, de 2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

8090 - Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar as unidades da cadeia produtiva aquícola, em âmbito local e regional, de condições físicas, operacionais e gerenciais capazes de gerar produtos de maior aceitação e maior
valor agregado no mercado.

Descrição
Apoio à estruturação, adequação física e sanitária, gestão e funcionamento de unidades integrantes da cadeia produtiva aquícola; apoio ao funcionamento de estruturas públicas ou
de interesse público destinadas à produção, escoamento e comercialização de produtos; promoção do ordenamento territorial da aquicultura familiar.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, transferência voluntária ou instrumentos congêneres.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0014 - No Estado de Roraima

0022 - No Estado do Piauí

0052 - No Estado de Goiás

Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 9.636, de 1998; Lei nº 11.958, de 2009; Lei nº 11.959, de 2009; Decreto nº 6.972, de 2009; IN STN nº 1, de 1997; Resolução CONAMA nº 413, de 2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Ordenamento da AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8352 - Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Planos de Gestão e de Recuperação para espécies de peixes e invertebrados aquáticos ameaçadas de extinção e sobreexplotação e sobreexplotadas elaborados e implementados,
contendo estratégias elaboradas por colegiados participativos e iniciativas pré-identificadas como aporte aos planos, em diversos estágios de implementação.

unidadeUnidade de Medida:Plano elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e implementar, de forma participativa, envolvendo Governo e sociedade, atividades voltadas para a conservação e uso sustentável dos recursos pesqueiros.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e RecursosUO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Coordenação, com a participação dos órgãos estaduais, da comunidade científica e da sociedade civil organizada, da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros, da elaboração
e implementação dos Planos de Gestão e Recuperação para as espécies constantes da lista nacional de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de extinção e
sobreexplotados ou ameaçados de sobreexplotação. Nos Planos de Gestão e Recuperação serão definidas as  melhores práticas de gestão, incluindo áreas de manejo de pesca e
gestão ecossistêmica, regulamentações para o uso e conservação desses recursos, proposição a aplicação de instrumentos econômicos e socioambientais, aperfeiçoamento de
procedimentos de comando e controle, capacitação e educação ambiental e monitoramento dos impactos dos Planos.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão desenvolvidos estudos, diagnósticos, avaliações e capacitações, por meio de contratações, convênios, seminários e reuniões, além da aquisição de equipamentos
necessários para o levantamento de dados para subsidiar a elaboração dos planos de gestão, bem como eventuais convênios para a execução dos estudos em parcerias com
instituições de pesquisa ou organizações não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 5.197, de 3/01/1967; Lei nº. 9.605, de 12/02/1998; Lei nº. 10.683, de 28/05/2003; Decreto nº. 2.519, de 16/03/1998; Decreto nº. 92.446, de 7/03/1986; Decreto nº. 3.179, de
21/09/1999 e Decreto nº. 4.339, de 22/08/2002.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8687 - Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semiárido

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Produtor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a capacitação de famílias de baixa renda, de pescadores e agricultores na criação e tecnologia de beneficiamento de peixe e/ou camarão, a fim de possibilitar a geração
de trabalho e renda na área de atuação do DNOCS, Açudes e Perímetros Irrigados.

Descrição
Realização eventos de capacitação na área de beneficiamento de peixe e/ou carcinicultura com vistas a divulgação, estímulo a produção e incentivo a criação de tecnologias de
beneficiamento de peixes e/ou camarões no semiárido do Nordeste.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão realizados eventos de capacitação na área de peixe e/ou carcinicultura com vistas a divulgação, estímulo a produção e incentivo a criação de tecnologias de beneficiamento
de peixes e/ou camarões no semiárido do Nordeste pelos próprios servidores, utilizando a estrutura física dos Centros de Pesquisa e Estações de Piscicultura.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

Lei  nº 4.229, de 01/06/1963.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Pesca e AqüiculturaUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
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