
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2052 - Pesca e Aquicultura

Número de Ações 16

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

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

Óleo diesel subvencionado Unidade de Medida: litroItem de mensuração:

Descrição
Concessão de subvenção ao preço do óleo diesel aos pescadores profissionais, armadores, cooperativas de pesca e indústrias pesqueiras,
objetivando equiparar o preço do óleo diesel doméstico ao praticado em nível internacional, a fim de aumentar a competitividade da atividade
pesqueira nacional.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Execução por meio de ressarcimento financeiro aos beneficiários aprovados no de cadastro das embarcações pesqueiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 2003; Lei 9.445, de 1997; Decreto 4.969, de 2004;  Instrução Normativa da SEAP/PR nº 18, de 2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

14TI - Implantação de Terminais Pesqueiros (TPP)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Terminal pesqueiro implantado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Implantação, recuperação, ampliação, manutenção, custeio operacional e consolidação de uma rede ordenada e integrada de Terminais
Pesqueiros Públicos (TPP) para a disponibilização de serviços de recepção, movimentação, armazenagem, beneficiamento, comercialização e
escoamento de pescados e de mercadorias correlatas, de modo a propiciar o aumento da qualidade do pescado desembarcado e o controle
geral da atividade pesqueira, facilitando o transbordo, o escoamento e a comercialização de produtos, para promoção das cadeias produtivas da
pesca e aquicultura nacionais, propiciando o aumento da oferta e a redução dos custos do pescado às populações nas áreas de abrangência
destes terminais.

Inicio 01/01/2004
Término 31/12/2015
Custo Total = R$ 309.507.011,00
Previsão no PPA 2012/15 - Implantação de 9 terminais e adequação de 6 terminais

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta; contratação de prestadores de serviço; celebração de convênios e instrumentos congêneres com entidades governamentais e
não governamentais sem fins lucrativos; descentralização, parcerias e acordos de cooperação com outros órgãos federais ou estaduais;
Localizador (es)
0001 - Nacional
0369 - No Município de São Félix do Xingu - PA

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

53202 - Superintendência do Desenvolvimento da AmazôniaUO: Unidade Responsável: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

Projeto implementado Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.
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.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de 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)
6000 - Na Amazônia Legal

Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

20Y0 - Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Iniciativa de fomento implementada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Fomento à  produção de organismos aquáticos mediante a implantação de parques aquícolas e unidades demonstrativas, realização de
pesquisas e assistência técnica,  modernização de infraestruturas produtivas, renovação da frota artesanal, promoção, divulgação e certificação
dos produtos aquícolas e pesqueiros no mercado nacional e internacional, bem como apoio ao desenvolvimento e consolidação de cooperativas
e demais formas associativas do setor pesqueiro e aquícola, por meio de atividades de qualificação da gestão dos empreendimentos, incentivo a
formas alternativas de renda e agregação de valor ao pescado e, ainda, apoio a trabalhos voltadas à autogestão dos empreendimentos, visando
garantir a autonomia de pescadores e aquicultores por intermédio da realização de cursos, fóruns, oficinas, seminários e outras atividades de
capacitação e qualificação.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta; contratação de prestadores de serviço; celebração de convênios e instrumentos congêneres com entidades governamentais e
não governamentais sem fins lucrativos; descentralização, parcerias e acordos de cooperação com outros órgãos federais ou estaduais;
Localizador (es)
0001 - Nacional
0011 - No Estado de Rondônia
0014 - No Estado de Roraima
0015 - No Estado do Pará
0016 - No Estado do Amapá
0021 - No Estado do Maranhão
0026 - No Estado de Pernambuco
0029 - No Estado da Bahia
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0032 - No Estado do Espírito Santo
0033 - No Estado do Rio de Janeiro
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
0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul
0214 - No Município de Maués - AM
0907 - No Município de Oeiras - PI
1087 - No Município de Jijoca de Jericoacoara - CE
2175 - No Município de Maraú - BA
3327 - No Município de Paty do Alferes - RJ
3340 - No Município de Rio das Ostras - RJ
3779 - No Município de Pederneiras - SP
4285 - No Município de Ponta Grossa - PR
5096 - No Município de São José do Norte - RS
7000 - Instituto Amazonico Saber da Terra - IAST - No Estado do Amazonas
7002 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - No Estado do Maranhão
7004 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro
7006 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - No Estado do Mato Grosso do Sul
7008 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquícolas e Serviços - No Estado de Rondônia
7010 - Aquisição de Equipamentos e Assistência Técnica - No Estado de Roraima
7012 - Associação dos Carcinicultores da Costa Negra - ACCN - No Estado do Ceará

Decreto-Lei nº 221, de 1967; Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 9.636, de 1998; Lei nº 10.696, de 2003; Lei nº 10.683, de 2003;  Lei nº 11.326, de
2006; Lei nº 11.947, de 2009; Lei nº 11.958, de 2009; Lei nº 11.959, de 2009; Lei nº 12.188, de 2010; Decreto nº 4.670, de 2003; Decreto nº
4.895, 2003; Decreto nº 6.972, de 2009; Instrução Normativa STN nº 1, de 1997; Instrução Normativa Interministerial SEAP/MMA/MP nº 06, de
2004;  Instrução Normativa Interministerial SEAP/SPU nº 01, de 2007; Resolução CONAMA nº 413, de 2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

20Y1 - Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

58101 - Ministério da Pesca e AquiculturaUO: Unidade Responsável: Secretaria-Executiva

Unidade da cadeia produtiva
disponibilizada/mantida Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Implantação de infraestruturas de produção, recepção, beneficiamento, distribuição e comercialização do pescado, visando promover o aumento
da produção sustentável, a agregação de valor e a qualidade dos produtos pesqueiros e aquícolas nacionais.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de convênios e instrumentos congêneres com entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos;
descentralização, parcerias e acordos de cooperação com outros órgãos federais; execução direta; ou contratação de prestadores de serviço.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0011 - No Estado de Rondônia
0013 - No Estado do Amazonas
0015 - No Estado do Pará
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0022 - No Estado do Piauí
0023 - No Estado do Ceará
0025 - No Estado da Paraíba
0027 - No Estado de Alagoas
0029 - No Estado da Bahia
0032 - No Estado do Espírito Santo
0042 - No Estado de Santa Catarina
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul
0205 - No Município de Japurá - AM
3166 - No Município de Uberlândia - MG
3274 - No Município de Angra dos Reis - RJ
3313 - No Município de Mangaratiba - RJ
3326 - No Município de Paraty - RJ
7000 - Apoio a Serviços e Aquisição de Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará

Decreto-Lei 221, de 1967; Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 9.636, de 1998; Lei 10.683, de 2003; Lei nº 11.958, de 2009; Lei nº 11.959, de 2009;
Decreto 4.670, de 2003; Decreto nº 6.972, de 2009; Intrução Normativa STN nº 1, de 1997; e Resolução CONAMA nº 413, de 2009.

Base Legal da Ação

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

20Y2 - Fiscalização e Monitoramento para a Sustentabilidade dos Recursos Pesqueiros e Aquícolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Iniciativa realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Fiscalização, monitoramento e desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação para a orientação e gestão das atividades pesqueiras
e aquícolas com vistas à promoção da exploração sustentável dos recursos pesqueiros.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Celebração de convênios e instrumentos congêneres com entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos;
descentralização, parcerias e acordos de cooperação com outros órgãos federais e estaduais; execução direta; ou contratação de prestadores
de serviço.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 221, 1967; Lei nº 10.683, de 2003; Lei nº 11.958, de 2009; Lei nº 11.959, de 2009; Decreto nº 4.810, 2003; e Decreto nº 4.895,
2003; Decreto nº 7.024, de 2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do SãoUO: Unidade Responsável: Gerência de Desenvolvimento Territorial

Centro/estação mantido(a) Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Funcionamento das estações e centros de pesquisa em aquicultura, que inclui a aquisição de material permanente e de consumo, a realização
de obras e instalações, o pagamento de obrigações tributárias e a contratação de serviços. As unidades custeadas por essa ação têm por
objetivo 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,
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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.

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)
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

Decreto nº 4.895, de 25 de novembro de 2003; e Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

5282 - Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Tecnologia desenvolvida Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

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

Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do SãoUO: Unidade Responsável: Gerência de Desenvolvimento Territorial

Produtor capacitado Unidade de Medida: unidadeProduto:
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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.
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.

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)
0022 - No Estado do Piauí
0029 - No Estado da Bahia

Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de 2013; e Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

5372 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do SãoUO: Unidade Responsável: Gerência de Desenvolvimento Territorial

Unidade implantada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.
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.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0027 - No Estado de Alagoas
0029 - No Estado da Bahia

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

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Unidade implantada Unidade de Medida: unidadeProduto:
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Descrição
Implantação de 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 aumentar a produção de pescado e/ou camarão e oferecer alternativas de alimentação às
comunidades carentes e de fonte de renda aos aquicultores.

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

Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Estrutura implantada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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. Esse projeto visa 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.

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)
0020 - Na Região Nordeste

Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de 2013 ; e Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963.
Base Legal da Ação

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

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

Espécie identificada Unidade de Medida: unidadeProduto:
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Descrição
Utilização de metodologias PCR e eletroforese para identificar e mapear as espécies de peixes dos mananciais da Região Nordeste do Brasil.
Identificar e mapear as espécies de peixes da Região Nordeste, visando a recuperação de seu poder genético e sua preservação.

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 1º de junho de 1963.
Base Legal da Ação

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

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos RecursosUO: Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos

Plano elaborado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
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.

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

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão desenvolvidos estudos, diagnósticos, avaliações e capacitações, além da aquisição de equipamentos necessários para o levantamento de
dados para subsidiar a elaboração dos planos de gestão, bem como a execução dos estudos em parcerias com outros entes federados, 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

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

Produtor capacitado Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

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 1º de junho de 1963.
Base Legal da Ação
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