
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA HABILITAÇÃO DE 
ASSOCIAÇÕES E COLÔNIAS DE PESCADORES ARTESANAIS DA BAÍA 

DE SEPETIBA NO ÂMBITO DE PROJETO SOCIOAMBIENTAL – TAC 
INEA n.o  02/2016 

 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradoria da República no Rio de 
Janeiro e Procuradoria da República no Município de Angra dos Reis, e a 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio de sua 
Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa, comunica aos interessados a abertura 
de procedimento de habilitação para inclusão de projetos de associações e colônias de 
pescadores artesanais em programa socioambiental que será submetido ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, como parte do Termo de Ajustamento de Conduta 
TAC INEA n.o 02/2016, com vistas à aquisição de produtos e serviços em benefício 
dos pescadores artesanais e maricultores, e respectivas associações e colônias da Baía 
de Sepetiba.  
 
DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 
PERÍODO: de 11 de junho a 22 de junho de 2018. Horário: das 11 às 17 horas. 
ENDEREÇO: Procuradoria da República no Rio de Janeiro (Avenida Nilo Peçanha, 

31 – sala 922 – Centro – RJ) OU Procuradoria da República em Angra dos Reis (Av. 
Juiz Orlando Caldellas 42 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis). 
 
DATA DE DIVULGAÇÃO DA LISTA CONTENDO A RELAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES OU COLÔNIAS HABILITADAS E INABILITADAS: 29 de 
junho de 2018 
DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O 
RESULTADO DA HABILITAÇÃO: 06 de julho de 2018 
DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS: 13 de julho de 
2018 
 
1. DO OBJETO 
 
Habilitação de associações e colônias de pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, 
para inclusão de projetos em programa socioambiental que será submetido ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, como parte do Termo de Ajustamento de Conduta 
TAC INEA n.o 02/2016, aprovado no âmbito do TAC INEA n.º 02/2016, até o valor 
de R$ 2.350.0000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), revertidos em 



produtos ou serviços em benefício dos pescadores artesanais e maricultores e 
respectivas associações e colônias. 
 
2. OBJETIVOS DO PROGRAMA: 
 
2.1. Melhoria das condições de trabalho de pescadores artesanais e maricultores na 
Baía de Sepetiba, mediante aquisição de pequenas embarcações e equipamentos de 
segurança e navegação e troca de petrechos, em conformidade com a legislação 
pesqueira e ambiental. 
 
2.2. Fortalecimento das entidades representativas da pesca artesanal (associações e 
colônias), de forma igualitária e transparente, mediante a aquisição de equipamentos 
de escritório, mobiliário ou material de construção para reforma de sede, a fim 
de melhorar o atendimento das necessidades dos pescadores e maricultores associados.  
 
3. DIRETRIZES: 
 
3.1. Destinação prioritária dos recursos aos pescadores artesanais e maricultores 
afetados pela poluição na Baía de Sepetiba, a partir de 2015. 
 
3.2. Transparência e igualdade na aplicação dos recursos. 
 
3.3. Cumprimento à legislação ambiental vigente. 
 
4. BENEFICIÁRIOS: 
 
4.1. Pescadores e pescadoras artesanais residentes na área da Baía de Sepetiba há pelo 
menos 3 (três) anos, que estejam devidamente habilitados junto à Capitania dos Portos 
e/ou à Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura e que possuam ou trabalhem 
em sistema de parceria com proprietários de embarcações regularizadas de até 8 (oito) 
metros de comprimento. 
 
4.2. Maricultores e maricultoras residentes na área da Baía de Sepetiba há pelo menos 
3 (três) anos, mediante comprovação do exercício da atividade durante todo o período. 
 
4.3. Associações e colônias de pesca artesanal e maricultura com sede e atuação na 
Baía de Sepetiba, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 4 
(quatro) anos. 



 
5. RECURSOS DISPONIBILIZADOS: 
 
5.1. O valor total líquido do projeto é de R$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e 
cinquenta mil reais) e contempla duas linhas de ações distintas:   
 
(1) a primeira linha refere-se à melhoria das condições de trabalho e petrechos dos 
pescadores artesanais e maricultores que vivem em condições de vulnerabilidade 
socioambiental. O montante do recurso disponível para esta linha de ação será de 75% 
do valor total do edital (equivalente a R$ 1.762.500,00), para aquisição 
exclusivamente dos produtos indicados no Anexo I deste edital, até o limite máximo 
de R$ 4.000,00 por pescador, estimando-se como número potencial de beneficiários 
500 pescadores artesanais da baía; 
  
(2) a segunda linha de ações está voltada à reforma e melhoria da infraestrutura de 
atendimento das colônias e associações de pescadores e maricultores que atuam na 
Baía de Sepetiba, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Serão 25% do 
valor total do edital (equivalente a R$ 587.500,00), para aquisição de equipamentos 
de escritório, mobiliário ou material de construção para reforma de sede, indicados no 
Anexo I, estimando-se entre dez e quinze o número potencial de associações e 
colônias beneficiárias. 
 
5.2. A gestão dos recursos e aquisição dos produtos e serviços adquiridos em favor 
dos pescadores, maricultores e respectivas colônias e associações será feita pela 
Associação Noel Rosa, entidade vinculada à Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – RJ, a qual apresentará prestação de contas de todos os valores recebidos e 
bens adquiridos com recursos do projeto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o 
encerramento do programa. 
 
5.3. O valor final individualmente aportado poderá variar segundo o número de 
beneficiários regularmente inscritos e aprovados, número de entidades habilitadas, e 
valor efetivamente disponibilizado pela Administração Pública ao projeto. 
 
5.4. Ficam os interessados cientes de que a efetiva destinação dos recursos e 
aquisição dos produtos dependerá da aprovação de plano de trabalho por parte 
do Instituto Estadual do Ambiente e da disponibilização do montante necessário 
à Associação Noel Rosa, pela Transpetro. Desta forma, a habilitação das 



associações e colônias neste edital não gera nenhum direito subjetivo à entrega 
dos bens pleiteados. 
 
5.4. Serão admitidos projetos coletivos, beneficiando mais de um pescador. Nesse 
caso, serão somados os valores dos pescadores proponentes, para fins de definição do 
produto adquirido. 
 
5.5. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

5.5.1. Lista de produtos disponibilizados pelo edital. (Anexo I) 
5.5.2. Termo de Compromisso (Anexo II) 
5.5.3. Ficha de Inscrição/Dados do Representante Legal (Anexo III); 
5.5.4. Modelo de lista nominal dos associados que estão pleiteando o benefício, 

segundo as regras constantes do item 6.3 deste edital, assinada pelo 
representante legal da associação ou colônia (Anexo IV). 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
6.1. Poderão participar do processo seletivo as associações e colônias de 
pescadores da Baía de Sepetiba que atenderem, cumulativamente, aos seguintes 
requisitos: 

6.1.1. Adequação do projeto aos objetivos do programa e aos produtos 
disponibilizados. 
6.1.2. Atuação comprovada da entidade na Baía de Sepetiba há, pelo menos, 
quatro anos. 
6.1.3. Regularidade perante os órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais.  

 
6.2. A participação no processo implica aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes deste edital. 
 
6.3. Farão jus ao recebimento dos produtos listados no Anexo I deste edital os 
pescadores artesanais profissionais, proprietários ou trabalhadores de 
embarcações de até 8 (oito) metros de comprimento, bem como aquicultores 
familiares que exercem atividade de maricultura associados às colônias ou 
associações habilitadas, que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

6.3.1. Regularidade do pescador ou maricultor associado como pescador 
artesanal profissional, comprovada mediante:  



3.1.a) declaração assinada do próprio interessado, sob as penas da lei 
(conforme modelo - Anexo IV);  

3.1.b) declaração assinada do representante legal da entidade, sob as 
penas da lei (conforme modelo - Anexo IV);  

3.1.c) cópia da Carteira de Pescador Profissional ou Protocolo de 
Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal ou 
habilitação do pescador junto à Capitania dos Portos. 

3.1.d) comprovante de residência na região da Baía de Sepetiba há, 
pelo menos, 3 (três) anos, e no mesmo Município de atuação da 
Colônia ou Associação responsável pelo projeto. 

6.3.2. Não possuir condenação por crime ambiental nos últimos 5 anos, 
comprovada por certidão de antecedentes criminais. 

6.3.3. Certificado de Registro e Autorização de Embarcação Pesqueira ou 
Certificado de Registro de Permissão Prévia de Pesca ou Protocolo de 
Requerimento de Registro assinado e carimbado pelo Escritório Federal 
de Pesca no Rio de Janeiro.  

6.3.4. Caso o pescador ou maricultor não seja proprietário da embarcação, 
deverá indicar o nome do proprietário e comprovar a regularidade da 
embarcação utilizada.  

6.3.5. A comissão avaliadora poderá confirmar a condição de pescador artesanal 
mediante, inclusive, consulta aos sistemas Caged,  Cnis e SisRGP.  

6.3.6. Incumbe à associação ou colônia recolher os petrechos não aproveitáveis 
dos pescadores beneficiados, e providenciar sua adequada disposição, 
seguindo orientação que será oportunamente divulgada pela comissão de 
avaliação.  

 
6.4. É vedada a realização de reforma ou obra em imóvel de propriedade ou posse 
de qualquer integrante da direção da associação ou colônia.  

 
7. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO: 
 
7.1. As colônias ou associações interessadas em participar da seleção deverão 
entregar envelope nas Procuradorias da República do Rio de Janeiro ou Angra dos 
Reis, contendo a seguinte documentação: 

7.1.1. Ficha de inscrição preenchida com os dados sobre a colônia/associação 
(Anexo III); 

7.1.2. Comprovante recente de endereço da sede da colônia ou associação na 
área da Baía de Sepetiba; 



7.1.3. Cópia do RG, CPF e comprovante recente de residência do responsável 
legal pela entidade; 

7.1.4. Cópia da ata de fundação, ata da última eleição e estatuto da entidade, 
registrados em cartório; 

7.1.5. CNPJ regular; 
7.1.6. Certidão Negativa de Débitos (CND) fiscais e previdenciários válida; 
7.1.7. Relação nominal de todos os associados que serão beneficiados pelo 

programa, assinada pelo representante legal da associação ou colônia 
(Anexo IV) 

7.1.8. Prestações de contas de recursos recebidos anteriormente em decorrência 
de compensações socioambientais na área. 

 
8. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 

 
8.1. LOCAL: os documentos de Habilitação deverão ser entregues à Comissão de 

Avaliação do projeto, nas Procuradorias da República no Rio de Janeiro 
(Avenida Nilo Peçanha, 31 – sala 922 – Centro – RJ) ou Angra dos Reis (Av. 
Juiz Orlando Caldellas 42 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis); 
 

8.2. DATA: a entrega dos documentos de inscrição deverá ocorrer no período de 11 
a 22 de junho de 2018, entre 11 e 17 hs.; 

 
8.3. FORMA: os documentos de habilitação exigidos neste edital poderão ser 

entregues em original ou por qualquer processo de cópia, desde que 
perfeitamente legíveis. 
 

9. DA HABILITAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
 

9.1. Os projetos e documentos apresentados pelas associações e colônias serão 
avaliados por comissão independente, composta por representantes do Ministério 
Público Federal, UERJ e Secretaria Federal de Pesca/RJ, a qual emitirá parecer escrito 
analisando a adequação dos produtos e serviços solicitados aos limites e termos deste 
edital, bem como a viabilidade da proposta. 
 
9.2. A Comissão poderá, a qualquer tempo, solicitar a complementação das 
informações prestadas, bem como eventual adequação da proposta aos recursos 
disponíveis e aos termos deste edital. 
 



9.3. Com vistas à adequação do valor disponível e dos objetivos a serem 
alcançados por este edital, a comissão poderá propor a modificação da proposta 
originalmente apresentada e aprovada nas regras do presente edital. 
 
9.4. O resultado da avaliação da Comissão será publicado no site da Procuradoria 
da República (http://www.mpf.mp.br/rj), bem como comunicado por correio 
eletrônico às associações e colônias interessadas. 
 
9.5. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a divulgação da listagem, 
que transcorrerá no período de 02 a 06 de julho de 2018, para apresentação de recurso 
administrativo contra o resultado das habilitações das associações e colônias. 
 
9.6. Decorridos tal prazo, a comissão terá o prazo de 3 (três) dias para análise dos 
recursos apresentados, e posteriormente será publicado o resultado final das 
instituições habilitadas no dia 13 de julho de 2018. 

 
10. DA ENTIDADE SELECIONADA: 

 
10.1 As entidades selecionadas no âmbito deste edital deverão firmar Termo de 
Compromisso com o Ministério Publico Federal pelo qual assumem plena 
responsabilidade em cumprir fielmente os termos do edital, especialmente no que se 
refere à prestação de contas dos produtos e serviços recebidos e à entrega dos bens 
aos pescadores e maricultores associados. 
 
10.2 Após a entrega dos produtos à entidade, por parte da Associação Noel Rosa, a 
associação ou colônia terão o prazo máximo de 90 (noventa dias) para promover e 
comprovar a entrega dos produtos a todos os pescadores e maricultores identificados 
no IV, mediante recibo, ficando terminantemente vedada a qualquer forma de 
comercialização. 
 
10.3 Petrechos não utilizados deverão ser devolvidos ao Ministério Público Federal.  
 
10.4 Em caso de fraude, prestação de falsa informação ou omissão na prestação de 
contas, a entidade será imediatamente descredenciada do programa, sem prejuízo de 
eventual responsabilização criminal.  
 
10.5 As obras executadas com material de construção adquirido no âmbito deste 
edital deverão ser executados e comprovados no prazo máximo de 12 (doze) meses, a 



partir da entrega dos produtos, sob pena de devolução do valor equivalente ao 
material entregue, sendo terminantemente vedada a comercialização do material. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1. O presente processo seletivo poderá vir a ser revogado, no todo ou em parte, 
por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento 
dos participantes dos documentos de inscrição e/ou da divulgação do resultado do 
julgamento; 
 
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão avaliadora.  
 
11.3. As entidades com projetos aprovados e em andamento deverão, 
obrigatoriamente, participar de eventos promovidos pelo MPF, Inea, Ibama e 
Superintendência de Pesca, sempre que convidadas. 
 
11.4. As entidades com projetos aprovados e em andamento auxiliarão a pesquisa e 
mapeamento da economia da pesca artesanal na baía de Sepetiba, contribuindo para 
maior visibilidade da economia na região. 
 
11.5. As entidades com projetos aprovados deverão afixar em local visível na sede 
da entidade a informação de que a obra ou equipamento foram adquiridos com 
recursos públicos decorrentes de compensação ambiental. 
 
11.6. Este Edital poderá ser complementado por normas subsequentes as quais ser 
dará publicidade. 

 
Rio de Janeiro, 05 de junho de 2018. 

 
 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA  IGOR MIRANDA DA SILVA 
Procurador da República   Procurador da República 

 



ANEXO I 
LISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO EDITAL 

 
I. Produtos disponibilizados aos pescadores artesanais e maricultores (em 
conformidade com a legislação ambiental) até o limite de R$ 4.000,00 por 

pescador/maricultor (ver itens 5 e 9 do edital): 
 
 

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO  

ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO PLEITEADO 
(comprimento, material, 

etc.) 

QUANTIDADE PLEITEADA 
(UNIDADES) 

Redes 
Observação: para 
redes de emalhe, 

deverão ser 
observadas as 

seguintes 
especificações: a) 

comprimento 
máximo: 3.000 

metros; b) altura 
máxima: 4 metros; 

c) material: 
exclusivamente 

náilon 
monofilamento; d) 

é obrigatória a 
identificação das 

redes. 

Fio: 
Boias: 
Cordas: 
Linhas de seda: 
Chumbo: 

 

Material para 
caíco  

Observação: 
comprimento 

máximo: 8 metros. 

Compensado: 
Galão de Resina: 
Lã: 
Tábua: 
Cola: 
Pregos: 
Sarrafo: 
Talco industrial náutico: 

 



Catalizador: 
Tinta: 
Manta de fibra: 

Motor de rabeta 
Motor de popa  

Potência: (no máximo 18 HP 
para pesca de emalhe)  
 

 

Outros Molinete: 
Roupa impermeável para 
pesca: 
Equipamento de GPS: 
Colete salva-vidas: 
Caiaque de alumínio:  
Caiaque de madeira: 
Remo (par): 

 

Produtos para 
maricultura 

Sementes para maricultura: 
Tubos de PVC: 
Cabos e redes mexilhoneiras: 
Mudas da alga Kappaphycus 
alvarezii: 
Travesseiro para cultivo de 
ostras: 

 

 
II. Produtos disponibilizados às associações e colônias (em conformidade com a 
legislação ambiental) até o limite de R$ 60.000,00 por entidade (ver item 9.3. do 

edital): 
 

DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
PLEITEADA (UNIDADE) 

Computador/Notebook   
Impressora   

Freezer   
Máquina de gelo   

Material De 
Construção: 

Cimento 
Areia lavada 

Cal 
Pedra para construção 

  



Tinta 
Telhas 

Pó de pedra 
Ralo 

Coluna e viga de ferro  
Viga de madeira  

Parafuso de telhado  
Paraboute  

Pregos  
Tijolo  
Argila  

Tábuas de pinus  
Sarrafo 

Bocal de louca  
Tomadas  
Lâmpadas  
Fio elétrico 

Rolo de fio 10mm  
Rolo de fio 6mm  

Disjuntores 
Vaso sanitário  

Chuveiro elétrico 
Janela em alumínio 
Porta de alumínio 
Porta de madeira  
Torneira de inox 

Trinchas  
Projetor e tela   

Quadro branco para 
escrever 

  

Ar-condicionado   
Cadeira giratória – 

escritório  
  

Cadeira de plástico   
Cadeira escolar com 

braço 
  

Mesa de escritório   
Barco de fibra com   



motor 
Gerador    
Balança   

Guincho manual Tifor   
Aparelho televisor   

Armário de escritório    
Câmara fria   

Microfone sem fio   
Ponte/píer  Mourões de eucalipto: 

Travessões:  
Varas roscadas de aço 

inoxidável: 
Assoalho de lambri de ipê: 

 

 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
TERMO DE COMPROMISSO (item 10.1. do edital) 

 
__________________________, portador da cédula de identidade ________, CPF 
_________, representante legal da associação/colônia ____________, DECLARO, 
SOB AS PENAS DA LEI, que todas as informações prestadas no âmbito deste projeto 
são verdadeiras, e assumo, em nome da entidade, plena responsabilidade em cumprir 
fielmente os termos do edital, especialmente no que se refere à prestação de contas 
dos produtos recebidos. 
 
 
DATA: 
ASSINATURA: 

 
 

 



ANEXO III 
FICHA DE INSCRIÇÃO/DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOME DA ENTIDADE 
 
ENDEREÇO: 
 
MUNICÍPIO 
 
CNPJ: 
 
ENTIDADE ESTÁ INSTALADA EM IMÓVEL PRÓPRIO OU DE TERCEIROS? 
 
DESDE QUANDO ENTIDADE ESTÁ INSTALADA NESTE IMÓVEL?  
 
ENTIDADE JÁ RECEBEU RECURSOS, PRODUTOS OU SERVIÇOS 
DECORRENTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA ÁREA OU DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL? EM CASO AFIRMATIVO, INDIQUE QUAIS 
AS FONTES DOS RECURSOS: 
 
FORAM PRESTADAS CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS?  
 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
_____________________________________________ 
 
RG: ____________________ 
 
CPF: _________________________ 
 
Inscrição como Pescador Profissional junto à Capitania dos Portos (apresentar cópia): 
______________________________ 
Endereço (apresentar comprovante): ___________________ 
Município: ________________________________ 
 
JÁ FOI PROCESSADO OU CONDENADO POR CRIME AMBIENTAL? Se sim, 
quando? 
 



 
DESCREVA, EM NO MÁXIMO 10 LINHAS, EM QUE CONSISTE A ATUAÇÃO 
DA COLÔNIA OU ASSOCIAÇÃO EM FAVOR DOS PESCADORES 
ARTESANAIS DA BAÍA DE SEPETIBA, CITANDO CASOS DE ATUAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 
Cópia da ata de fundação, ata da última eleição e estatuto da entidade, registrados em 
cartório; 
 
Comprovante de endereço em nome da colônia ou associação.  
 
Cópia do CNPJ 
 
Certidão Negativa de Débitos (CND) fiscais e previdenciários recente, da associação 
ou colônia. 
 
Comprovante da propriedade do imóvel onde sede da associação ou colônia está 
instalada (escritura, contrato de aluguel, registro imobiliário etc).  
 
Cópia do RG, CPF e comprovante recente de residência do responsável legal pela 
entidade; 
 
Prestações de contas de recursos recebidos anteriormente em decorrência de 
compensações socioambientais na área. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV 
LISTA NOMINAL DOS ASSOCIADOS QUE ESTÃO PLEITEANDO O 

BENEFÍCIO, SEGUNDO AS REGRAS CONSTANTES DO ITEM 6.3 DESTE 
EDITAL, ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ASSOCIAÇÃO 

OU COLÔNIA 
 
 
Nome da Associação/Colônia Proponente:  
________________________________________________________________ 
Responsável: _____________________________________________________ 
 
Número TOTAL de pescadores artesanais ou maricultores beneficiados (listados 
abaixo): 
 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações abaixo prestadas são verdadeiras,  
que os pescadores e/ou maricultores abaixo indicados são associados desta Colônia ou 
Associação e que efetivamente exercem atividade de pesca artesanal na Baía de 
Sepetiba há pelo menos três anos: 
 
Local e Data: _________________________ 
Assinatura do representante da colônia ou associação: _____________________ 
 
Nome do Pescador ou Maricultor: 
_______________________________________________ 
RG (apresentar cópia): _________________ 
CPF (apresentar cópia): _________________ 
RGP (apresentar cópia ou requerimento): ____________________ 
Inscrição como Pescador Profissional junto à Capitania dos Portos (apresentar cópia): 
______________________________ 
Endereço (apresentar comprovante): ___________________ 
Município: ________________________________ 
Tempo de residência no local (apresentar comprovante): 
_________________________ 
Sua principal fonte de renda é com a atividade econômica de pescador ou maricultor 
artesanal na Baía de Sepetiba? Há quanto tempo?  
Já foi condenado por crime ambiental? _____    Em caso afirmativo, há quanto 
tempo? ____ 



Certificado da embarcação (apresentar comprovante ou requerimento): 
________________ 
Nome do proprietário da embarcação (caso não seja o próprio beneficiário): 
_____________________ 
Comprimento da embarcação (em metros): _____________ 
Produtos ou serviços pleiteados (até o limite de valor estabelecido no edital): 
_____________________________________________________________________
______________________ 
 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras.  
Assinatura do pescador ou maricultor interessado: 
_________________________________________. 
 
 
 
 
 


