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APRESENTAÇÁO

o Sr. Superintendente desta Autarquj.a incumbiu a
COPLAN de preparar os Subsidios para o V PNDP. Missão esta, que
estamos iniciando cientes da sua importância intrínsica e da
opOrtunidade que propicia a SUDEPE de se preparar,com tempo, p!----.----

[

o documento que ora apresentamos foi intensional
mente confeccionadó comas'~fetçõesde um proj eto, embora ele corre~
ponda ao nosso primeiro relatório de atividades. Uma rotina que
pretendemos seja mantida de forma bimensal informando toclos os
Departamentos da SUDEPE sobre a evolução dos nossos trabalhos.

Ele representa o início de um ri tual lógico ã cla
boração de todo plano, isto ~, transformar esse trabalho num am
pIo processo de discussão interna ã organização, sobre a forma
de aperfeiçoar suas ações e de ajustar sellS instrumentos de an5
lise para compreender melhor o comportamento do setor pesqueiro.
n co~dição indispensivel para o ~xito do processo de planejame~
to que o plano opere como um catalizador de novas iJ6ias e po~
5a traduzir, efetivamente, o consenso relativo, que possuem os
agentes economicos concernidos, sobre a melhor forma do Governo

•'.
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Federal cumprir com as suas finalidades.
o projeto a que aludimos foi elaborado com o in

tuito de fornecer ao Sr. Superintendente uma visão mais deta
lhada dos procedimentos, prazos e recursos considerados essell-
ciais para levar a termo o que nos foi solicitado.

'..•.
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CONSIDERAÇOÉS GERAIS

Os temas que se seguem representam a primeira ver
sao da estratégia escolhida para elaborar os "Subsídios para o V
PNDP".

As maiores atenções foram dedicadas a compatibili
zaçao da metodologia, prazos e recursos com a necessidade de for
mular um plano que restitua o primado desse instrumento na ges-
tão da organização e lhe permita obter progressivamente o m~ximo
de eficiência para coordenar todas as ações pOlíticas federais a
médio e longo prazo.

o detalhamento e os valores monet5rios lançados
foram especificados com menos rigor, visto o interesse de cons-
truir, nessa primeira etapa, apenas uma Vlsao de conjunto do pr~
cesso de elaboração do Plano.

~ intensão que o documento ,"Subsídios para o V
PNDP'; .apresente uma definição da política pesqueira para o perí~
do de 1986-91 (com os seus obje t ivos ,.me tas e estrat égias de ação}
a partir.de um conhecimento crítico do setor c produzida
de modo conjunto pcln SUDEPE e os Governos Estaduais através dos
seus Planos Estaduais de Pesca.
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o conhecimento crItico a que se aludiu, ~ um exame da
estrutura de funcionamento do setor pesquelro que supere a enu
meração dos fatos e problematize as disfunções encontradas. Tra
ta-se de explicar o desempenho do setor - produção e abastecime~
to - e situar claramente os pontos de estrangulamento de modo a
permitir conclusões sobre as estrat6gias mais adequadas.

Esse tratamento analItico,certamente, facilitar~ o
esforço de compatibilização das diretrizes estaduais e reg ionai.s
com as de imbito nacional, tendo em consideração os diferentes
estágios de desenvolvimento pesqueiro e as suas causas extra e
inter-setorial.
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DO OBJETO DE TRABAÜio "sUBsfDIOS PARA O V PNDP"

Para precisar o campo de açao do trabalho que ora
pretende-se. desenvolver tem-se corno definição:·

Subsídios porque ~ intenção da Superintend~n-
cia preparar, antes mesmo de possuir

as diretrizes gerais do pr6ximo Plano Nacional,um
conjunto de proposições elaboradas com o apoio dos
Governos: Estaduais e dos seus segmentos pesquei-
ros para informar a primeira hora, a futura ges-
tão federal.

.'

porque em consonância com as atribui
ções da SUDEPE de elaborar e promo-

ver a execução de Planos Nacionais de Desenvolvi-
mento ·da Pesca, cabe-lhe novamente a missão de com

V PNDP

por o plano que dever~ ~utstituir o IV PNDP em vi
gor at~ 1985.

(
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OBJETIVOS.

Objetivo Geral

Com base nos constantes desafios que envolvem o
desenvolvimento s6cio-econ5mico do Brasil e da contribuição que
pode oferecer o seu setor pesqueiro, a SUDEPE atr3vés do docu-
mento "Subsídios para o V PNDP" deverá sugerir para nortear as
açoes governamentais específicas os seguintes objetivos gerais:

a) No Plano InstituciOnal

dar relevo e consolidar o processo de plane-
jamento de médio e longo prazo como instru-
mento mais eficiente para a tomada de decisão
e execução, no sentido de permitir uma descen
tralização gradual das funções da SUDEPE e,
desse feito racionalizar e agilizar a adminis
tração pesqueira governamental.

b) No Plano Economico e Social
••

elevar a produção e a produtividade no senti
do de prover o mercado interno e estimular

•.•
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·1

os excedentes export~veis, dentro de um Jlori
zonte de justiça social, isto 6, de valoriza
ção do trabalho, de criaçio de novos empregos
e de mellloria da alimentação das populações
carentes.

\~
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Objetivos Específicos

Coerente com a .diretriz geral que preconiza uma
açao simultânea e desenvolvimentista no setor público e priva-
do, a definição dos objetivos específicos serão agrupados em
dois conjuntos: objetivos do projeto e objetivos de impacto.
A despeito do título, o tema deve ser tratado como as de refle
xão que a SUDEPE sugere às equipes estaduais para elaborarem
seus planos de modo a garantir uma real compatibilização entre
'as estratégias estaduais, regionais e nacional.

a} Objetivos do projeto - medidas que fortaleçam
o uso do instrumental de planejamento dentro
da organização e viabilizem a implementação
do plano no processo de planejamento.

",

a.1 - Obter um conjunto coerente de conclu
sões e proposições para o período de
1986-91, derivados das diretrizes e
prioridades estabelecidas pelos órgãos
públicos estaduais e se~s diversos seg
mentos sócio-econômicos ligados ao se
tor pesqueiro.

a.2 - Dispor de um marco de referência esta-
tístico e de an&lise que oriente com
mais efic&cia a formulaç5o de Progra-
mas e Projetos.

••
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a.3 - Criar a base técnica (Recursos Humanos)
e operacional para um processo de pla-
nejamento de açâo ~onjunta com os Go
vernos Estaduais, descentralizado e
participativo.

a.4 - Fornecer simultâneamente, substância
política e rigor técnico ao elenco de
prioridades definidas pelo Governo Fe
deral, de modo a facilitar a tomada de
decisâo.

b) Objetivos de Impacto - alvo cujo o atingimen
to deve produzir mudanças positivas sobre o
perfil atual do setor dentro do período esti
mado.

b.l Modernização administrativa da SUDEPE
com ênfase na utilização crescente do
instrumental de planejamento e conco-
mitante ação gradual de descentraliza
ção da sua administração, agilizando e
dando maior eficiência às funções de
execuçao e coordenação.

b.2 - Estimular a auto organização e autopr~
moção do pescador artesanal como forma
de melhorar a sua qualidade de vida e
ampliar por recorrência seus padrões de
produtividade.
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b.3 Racionalizar e ampliar a eficiência ~
cnica da pesca extrativa, através da
implementação de tecnologias apropria-
das â particularidades regionais, de
medidas que promovam a economia de com
bustível e de uma regulamentação ade
quada para uso dos recursos pesqueiros.

b.4 - Fomentar a aquicultura promovendo o
seu aproveitamento econômico e
volvendo novas pesquisas.

b:S _ Melhorar o ~istema de'comercializaçâo
e de distribuição do pescado, assegu

desen

rando qualidade e preços mais remunera
dores a nível do pescador e mais·asses
siveisanível de consumidor.

b.6 - Estimular as exportaçôes pelo desenvol
vimento de novos mercados e linhas de
produção.

b.7 - Explorar novos recursos pesqueiros pa
ra atender aos mercados consumidores
sem a necessidade de grandes
mentos físicos.

desloca

b.8 - Desenvolver e ampliar a eficiência téc
nica e comercial da estrutura de pr~
cessamento.

b.9 - Preservar os recursos hidricos e hidró
bios garantindo a continuidade e a po~
sibilidade do incremento da aquicult~
ra e pesca extrativa.

b.lO- Ampliar a oferta de emprego com a cor
re~pondente elevação do nivel de vida
da população pesqueira.
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JUSTIFICATIVA

.
1 - Para urna Utilização Maior do Instrumento de Planejamento

A SUDEPE ressente-se, atualmente, de urna equIpe
de planejamento permanente e calejada nos óbices desse ofí
cio. Desse problema, alias, padece todo o Serviço Público
Federal obrigado nos últimos anos, a agir com decisões p~
lrtica~ tornadas numa ótica, virtualmente, de curto prazo.
O planejamento dessa organização, por coerência, reduziu-se
a planos operacionais de programação anual, de acordo com
o orçamento previsto.

Com um plano (IV PNDP) carente de prioridades hie
rarquizadas e de objetivos mais definidos, a SUDEPE teve di
ficuldades de adaptar-se com eficiência à política vigente,
de saneamento do déficit público, através da constrição or-
'çamentária. Não pode, assim corno desejaria, fazer face de
forma abrangente, a todas as dificuldades do setor pesquei-
ro nacional. O fato foi contornado, 'dentro do possível, por
urna multiplicação de ações isoladas de orgaos federais e es
taduais, imbuídos de ~spirito público, sem porêm, garantirem
por insuficiência de urna coordenação mais ampla, a raciona-
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lização desse esforço, para o desenvolvimento do setor: pu];.
v~rizando recursos e criando paralelismo de aç6es.

11 - Para uma definiç~o de prioridades objetivos e metas assent~
das ~m bases concretas - diagn6stico crItico e participati-
vo.

A dimensã~ dos trabalhos estão, em parte, relaci~
nados ~ necessidade de superar a falta de estatIsticas efi-
cientes, da qual tem padecido a SUDEPE, por falta de-recur-
sos. O seu desconhecimento, crescente, ~obre as ações desen
volvidas por outros 6rgãos públicos e, em particular, sobre
o desempenho do setor pesqueiro diante dos estImulos ofere~
cidos por estes e o desafio que se deve assumir sem mais de
mora.
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METODOLOGIA

Este tópico corresponde ao conjunto de regras e
passos a serem observados na elaboração do Plano. Regras essas,
de carater analítico e operacional.

I - Modelo Operacional

A elaboração do documento "Subsídios para o V
PND.PI1deverá obedecer um roteiro de trabalhos realizados em
dois níveis:

a) Coordenação Nacional - equipe especialmente
montada com a finali-

dade de formular o documento I1Subsídios para
o V PNDP", devendo cumprir as atividades ele:

a.1. - elaborar o termo de refer~ncia;
n.2. - envolver as CEPA's e COREG's para os

Planos Estaduais ele Pesca;
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a.3. - desenvolver "estudos básicos" atinen-
tes aos prováveis programas do V PNDP
instrumentalizando a organização para
essa tomada de decisão;

a.4. - analisar os Planos Estaduais de Pesca
além de reavaliar o diagnóstico e o
prognóstico preliminar realizado pela
Coordenação Nacional ~ luz das novas
informações, compatibilizando os enfo
ques Estadual e Nacional;

a.s. - elaborar o perfil institucional da SU
DEPE e demais órgãos públicos;.

a.6. - realizar seminários para examinar a
participação do Estado no setor pes-
queiro nacional;

a. 7. - caracterizar os programas e definir os
instrumentos para sua implementação;

a.8. - montar o documento "Subsídios para o
V PNDP".

b) Coordenações Estaduais - equipes montadas com
t6cnicos das COREG's

e das CEPA's tendo como dbjetivo a formulação
dos Planos Estaduais de Pesca, executando as
seguintes atividades:

b.1. - adequar o Termo de Refer~ncia elabora-
dó pela Coordenação Nacional ~s partl
cularidadcs do segmento pesqueiro esta
dual;
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b.2. - elaborar o perfil institucional da SU
DEPE local e demais 6rgãos pGblicos que
atuem no Estado;

b.3. - promover reunloes com os 6rgãos pGbli-
cos no sentido de:
• produzir um levantamento das ações d~

senvolvidas para o setor. pesqueiro;
• identificar problemas e definir os

mais urgentes;
-identificar perspectivas para os pr~

ximos 5 anos.
b.4. - promover levantamentos por "grupo de

interesse", são eles:
h.4.l. - pesca artesanal
b.4.2. - pesca industrial
b.4.3.
b.4.4.

I b.4.S.

b.4.6.

- industria pesqueira
- produção de ins~mos
-~distr~b.yição, comercialização

,e ~bas tec i.ment ô>
-, i--·-- -~ -----

- aquicultura
b.4.7. - sistema cooperativista

b.S. - promover reuniões por "grupos de inte-
resse" para:
b.S.l. - comprometer as lideranças e en

tidades de classe, no proces-
so de planejnmento dentro de
um espirjto participativo.
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b.S.2.- - identificar problemas e defi-
nir os mais urgentes.

b.5.3. - identificar soluç6es e definir
prioridades.

b.6. - elaborar os perfis por "grupo de inte-
resse".

b.7. To formular estudos básicos a serem defi
nidos pela Coordenação Estadual segun-
do peculiaridades do seu segmento pe~
queiro, orientados sempre para a futu
ra,formulação de programas ou projetos
especiais a nível de Estado ou Região.

b.8. - elaborar um diagn5stico do segmento pe~
queiro estadual analisando sua evolução
recente (10 anos) e seu desempenho re-
lativo.

b.9. - montar o documento "Plano Estadual da
Pesca 1986-91".

11 - Modelo Analítico

o método de análise para formular os programas e
as prioridades, quer seja para os Planos Estaduais de Pes-
ca ou para o V PNDP, seguir5, com as adaptaç6es necess5rias
segundo o enfoque estadual ou nacional, as etapas abaixo
descr im inadas . O período de referência para o estudo da evo
luç~o recente do setor pesqueiro, deverá corresponJer- aos
últimos 10 anos disponíveis estatisticamente.



a) Introdução

a.l. - importância sócio-economica a nível es
tadual e regional.

a.2. - participãção da pesca nas importações
e exportações quer a nível nacional el
ou internacional.

a.3. - principais -esp~cies e produtos pesquei
ros do Estado.

a.4. - população envolvida e m~o-de-obra,de~
criminada por tipo de atividade.

a.5. - participação relativa da pesca extra-
tiva - industrial e artesanal - e da
aquicultura caracterizando as tend~n-

.cias na evolução recente.

b) Potcncialidade dos Recursos Pesqueiros e per~
pectivas .de Produção

b.l. - pesca extrativa
b.l.l. águas marinhas e estuarinas
b.l.2. águas intcriores

b.2. - aquicultura

c) Áreas dc Concentração das Principais Esp6cies
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c.l. - incid~ncias de sazonal idades temporal,
e especial .

.d) Estudo do Setor por Perfis

d.l. - Institucional
d.l.l. Assist~ncia t~cnica e extensão

pesqueira;
d.l.2. Pesquisa e inovações tecnologl

cas;
d.l.3. Preservação dos ~ecursos pes-

queiros;
d.l.4. Apoio econômico-financeiro;
d.l.S. Fomento;
d.l.6. Capacitação de Recursos Huma-

nos;
d.l.7. Comercialização e abastecimen-

to;
d.l.8. Elaboração de estatísticas;
d.l.9. política e planejamento pesque!

ro;
d.l.l0. Registro de barcos e apetrecho~

d.2. - Grupos de Interesse
d.2.l. Pesca Artesanal
d.2.2. Pesca Industrial
d.2.3. Industria Pesqueira
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d,2.4. Produção de Insumos

d.2.5. Comercialização e abastecimen
to

d.2.6. Aquicultura

d.2.7. Cooperativismo Pesqueiro

A análise do setor por perfil possue a vantagem
de facilitar a formulação de programas, porquanto eles se derl
vam de um diagnóstico específico dos futuros interessados.

Os perfis deverão ser analisados sob a ótica Es
tadual, Regional e Nacional conforme registro abaixo e, a pa~
tir do exame dos fatores de produção e combinação entre eles ,
por grupo de interesse. O procedimento analítico adotado perml
te uma Vlsao sist~mica de cada segmento produtivo do setor pe~
queiro e do conjunto deles, o que teria sido mais difícil se a
opçao fosse uma análise do setor a partir dos fatores de prod~
c ào . '

A título de exemplo apresentamos na pg o es
quema de análise para elaboração do perfil da pesca artesanal
que dev~rá acompanhar o termo de refer~ncia a ser enviado aos
Estados.

111 - Estudos Básicos

Refere-se ã necessidade de ampliar certos hori-
zontes de análise que auxiliem diretamente a formulação de fu
turos programas e projetos a nivel federal e estadual respect!
vamente. Eles t6m a finalidade de estimular, para al~m do ro
teiro geral, um exame mais profundo de problemas particulares e
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prioritários a cada Estado. Os estudos propostos para serem
produzidos pela SUDEPE em BrasIlia foram orientados para um.
aperfeiçoamento dos seus atuais instrumentos de ação e( eventu
almente, sondar a possibilidade de novas ações como na área de
comercialização de pescado, por exemplo.

Salvo razões especiais, a abordagem dos termos
se fará a partir de revisões bibliográficas ou qualquer outra
forma para se obter informações, não havendo, contudo, previ
são de levantamentos ã campo.

No que diz respeito aos estudos desenvolvidospe
Ia SUDEPE, a sua realização obedecerá os seguintes critérios:

OBJETIVO - Apoiar a SUDEPE:

a) Na formulação de Programas e proje
tos;

b) Na definição de metas globais para
o desempenho do setor;

c) Na definição de·prioridades.

METODO OPERACIONAL:

a) Estudos elaborados integralmente
por unidades da SUDEPEi

b) Estudos elaborados por unidades da
SUDEPE com Consultoria Técnical

c) Seminários com 6rgãos p6blicos i~
teressado~ para avaliação de ins
trumentos para o desenvolvimento.
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~lATRIZ DE ANÁLISE DO SISTEl-IA INSTITUCIONAL
DO SETOR PESQUEIR0 PARA O V PNDP

SUDEPE E DEMAIS ()RGAOS

ATIVIDADES ASSISTfNCIA PESQUISA E PRESERVAv\O I APO10 (1) CAPACITAc;AC Co.\1ERCIJ:P ELABOR\CÃO POLrTICA E REGISTRO
\rnI;:,

TfC~IC.A. E 11\D\'ACOES DOS RECURsoi ECONo.\IICO FO:-'lENTO(2)
DE ZM)\O E DE PLA.\'EJI\'\lE\TORECURSOS ABASTECI - BARCOS.~~:O::'.D..\G. EXTh'iS.":'io TEC\'OWGI- ~!ENTO ESTATfSTI-::::':G~'\1X) PESQUEIROS !i\f..1A.'iOS PE.SqJ EIRO E

:t-\10 ,;'0\0 PESQUEIM CAS HfDRIC/HI- . FIN/\J'lCElRO CAS
I\STI,.,JI CíO DRCB. ftJ>ETREGlOS

I I
ESTADUAL

REGIONAL

,

NACIO~AL
.

- ........

(1) Incentivos Fiscais, Crédito, e t c , .
(2) Produção de Alcv.inos ; Entrepostos e Termiria is de Desembarque; Estruturas Físicas para Conservação; Produção de Gelo;

etc. )
(3) Estudos de ~lcrcado; Infracs trutura de Distribuição; Preço ~línimo; Proroçâo de Pescado; etc.

,

,

N
N



.}

.._. __ ._---------------- ..•....------------...,...---:---------------------------

~iATRIZ DI: A'Jt~LISE DO SISTEi'IA INTR.'\ SETORiA!.
DO $E1D~ PESQUE I RO PARA O V pNDP

ESTADUAL

COOPERATIVISMO

PESQUEIRO

PESC~ PESCA It-.:1YJST!Ui\ PRODUCAO DISTRIBUICÃO
DE (o\IERCIALIZ. I AQUlaJLTIlRA

A.~TESAtW- INDUSTRIAL PESQUEIRA. I NSlNJS ABASTECI~1EN-
TO

REGIONAL

:\ACIQ:-<AL

\

,

N
t,.l
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CIRCUITO DE PRODUChO

H8;)ELO k\1ALrnCO DE ID! PERFIL, EX~lPLO PESCA ARTESAI'-lAL

CO~i)IçOES TfcNICAS E ~íATERIAL DE TRABALHO

DESCRICÃO NS APETREClIOS DE PESCA E DAS
f..\3/\J\G\ÇÜSS

ESTAl'O J\1ü1\L E FOr~\L"1SDE COi\SERVJ\0\O OOS
APETí-'-ECliOS DE PESG\ E Dúl!iJZCAÇOES

• TfCi\lC;\S DE PESCA
REi..:\r,JIO DE 11\SLr.-OS~L\IS FREQUENTG\rENTE
irn L IZAOOS

TECi\ I CAS DE COi\SERVAÇi\O DE PESCi\OO A
BOiUX)
TfcNlCAS DE W\J'.JlPULi\çJiO

N9 DE VIAGEi\S POR ~Iês Si\lTh\
E;"1"RESAFRA

PESCADOR - NATUREZA

~-

PRODUÇÃO
DE'

PESCADO

PP'oDl[f IV I DADE

- CUSTO

DE
PRODU CÃO

GRAU DE ELl
~IINACM DE

ESPStiES NAo
ECOi\OJ'-lI CAS

PERD,\S i'< .0\

~iANIPULAçAo
E COi\SERVJ\CT\Q

,

N-~

w
'---

RELACÃO DE TRABALHO

FOR:-1AS DE RECRUT /u\IENTO DA 1>1.O;

MODALIDADES DE PAGA~~NTO

• DIFERENÇAS DE RENDA POR FUNCÃO
NO BARCO
GRAU DE ESTABILIDADE DA EQUIPE
NAS Hil3r\RCACOES

NATUREZA

I

I PESCADOR

!
QUE ARRE~

DA OS ~iEI
OS-De Pil.Q I
DUÇ;\O

~

' --------
PESCADOR
'''O "R I ,.r 1\ r 1 c-

T,\;,10 DOS

~IEI OS DE
PROiJUCiíO
QuE pr;SCAl- __ . _

I ?ESCADOR

I
i\.~0 PRO-
PRI ET r'\í\IO

I DOS :-:E10S

I DE PRODu- í10°0

/1"\



I ..}ODELO A.'\ALITICO DE Ú~t PEPJ=IL, FXDWLO PESCA A.tIT"LSA.'lAL i
CIRCUITO DE CO~~RCIALIZAÇÃO PESCADOR - CONSOl1IDOR

S'uõ);;:m:.., V;;\Q ~

• GRAU DE D\DIVIDAlv.E:,'TO.

• DE..SCRl:Ç,~ SOBRE A HYJALI-f----_

D;0::: ~Ct'uCA DE FZ?~

Di.:Çi,~ D.-\S DISCRE?k~I..z\S

DE REND •.\.

• DESC?.Iç..."'IO SC3RE FOR.'lAS DE

'-.!~
PESCADO-----------1 n:SCl,Do"ES

,.

\l/
(1)

INTErulEDIÁRIOS CO:\SVX!DORES J
___ :fI,~ _

("

,

• DE....<:CRIÇÃOto SISID'A DE' co..-';'SE.t:I;.iu;J.o.
, zxrrxsxo E DlfICtiLDj\DES DE TF1\;\JS?OiU'E.

• m E TIPOS DE I,G:::::m::.s a:o,,\,ÚUCOS.

• G?-J."\ü DE. SUL-.or"oili/\ç,\o 00 VAllEJISTA CCl'1 A IN-
TIR\:EDIl,çJ,o •

• m:....scnrczo Di\ FOF"V,ÇJ-\Q 00 P?~OM ca."lstr.>IIDOi\.

• TI?CS DE BD.'EFICLII-D<"TO DO ?E..SC..\OO.

• VOLt:r:r:S DE PLS0\DO P/ClúIT.IJ?JA.

• a;STCS DE IKI'.G;'.illLIÇlD.

I

• CATfm?ü\S SOCJAIS DE CCNSl;'MIIX)R.
(DCSI,DJ .•••'DITO SOCLIL DA OCl::RTI,)

(1) Inclui na categoria IndGstria Pesqueira como somprador de mat6ria prima e atacadistas N
C.l1

.,.0 ",".-.'- .•.. ~ .• _--:- •...... t" •••• _ '* .• ~ .•. : " ".
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BASE INSTITUCIONAL

I Coordenação Nacional

Equipe especialmente montada, com dedicaçio exclusiva sob
a responsabilidade da COPLAN - Coordenação de Planejamen-
to da SUDEPE com sede em Brasília.

Objetivos: Envolver e coordenar todos os 6rgãos pGblicos
federais e estaduais que possam contribuir na
"Elaboração dos Subs ídios para o V PNDP"; p~
dronizar as ações mediante .a emissão de rotei
ros par~ a confe~ção dos Planos Estaduais de
Pesca; tomar todas as iniciativas e criar as
condições para permi tir a negociação eloV PNDP
como consenso dos interesses estaduais e fede
rais para o setor.

11 Coordenações Estaduais

Equ ipe s const itui.das.p rcf eren cialmen t c.por t écn ico s da s COREG 's
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e das CEPA's sob a responsabilid~1e de um ou outro dcss~s
dois 6rgãos. A escolha, igualmente, poderi recair sobre
qualquer outra entidade que atue no Setor e represente a
melhor opção t~cnica do ponto de vista das autoridades 10
cais. O envolvimento institucional far-se-i mediante con-
vênio a partir de uma iniciativa das COREG's

Objetivos: Formular os respectivos Planos Estaduais de
Pesca a partir do envolvimcnto massivo das en
tidades de classe, lideranças e 6rgãos p~bli-
cos que exerçam atividade no setor.

111 Envolvimento Setorial

111.1 - Orgios vinculados direta e indiretam~nte ao ~~ ,
atrav~s da SEPLO/MA ou da SUDEPE.

111.2 ~ Superintend~ncias Regionais de Desenvolvimento
SUDESUL; SUDENE, SUDAM, SUFRAMA e SUDECO.

111.3 - Sistema de Cr~dito Agrícola, BNCC, Bancos de De
senvolvimento, etc.

111.4 - Outros 6rgãos p~blicos que atDem no Setor em
ações convergentes com as da SUDEPE.

Objetivos: Buscar entrosamento entre os 6rgios pGblicos,
mormente os de administração federal nas ati-
vidades afins, e de sentar as bases, a partir
de um comprometimento concreto desses 6rgios
na "Elaboração dos Subsfdios para o V PNDP" ,
para uma cooperaçao mais estreita e permanen-
te na implementação dos programas do V P:\DI1.
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IV VINCULACÃO FORMAL DO PROJETO

A coordenação nacionàl encarregada de elaborar
os "Subsídios para o V PNDP" está sob a responsabilidade
da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLO). Caberá
a esta como unidade executora, em Gltima instincia, forma
lizar todas as atividades necessárias a execução do Proje-
to. Com vistas a dar o máximo de agilidade a tomada de de
cisão para a implementação do projeto e~dado a importãncia

'.

que lhe credita a Autarquia, a coordenação nacional estai~
lecerá um contato direto com a Supcrintend~ncia sempre de
acordo, previamente, com a SEPLO.
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PROPOSTA DE CRONOGRA.'iA - VINCULACÃO'- DOS dRGÃOS PARTICIPANTES DA EXECUCÃO DO PROJETO'
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•

SUPERINTENDfNCIA .. . .
• ,

I ., .. •,
.. SEPLOI

,

COPLAN

COORDENACÃO NACIONAL
- ...

ELABORAÇÃO DOS .
'.'suBsIDIOS. PAAA.O V Pr,'DP"

!

I. I I .' I ,I
~

a:oimS'lACOES ESTAtUAIS u 0< Óí{GÃOSpúnLICOS Ii'iTIRESSAinS
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~"t:..l .t- t:lr.. OZ Z .
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CEPACs) COREGCs) o c, < .u. t:l o ....J ti') C' ::;:: t:J

o.. tJ.l! a l!.l tl.l .0 Z l!.l'-:: c/) < t:J e, Z ti).. ua I o c::: . -- u z (/) c::l o z Z t:J- •... ~ oo. - ~ >-< <I ° z u < c:
U· -J ~ t:J c:: U ~ -J ::J Z

o - au t- I ~ ;:1 . :::... V)

EQUIPES ESTADUAIS . V)
:;:,

tl.l V)

\

~

:~+;~.::.~.

..•.~.
N
1.0
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÁO

As metas a atingir, segundo o esquéma de ativida
des, partiram do pressuposto que qualquer iniciativa para impl~
mentar parte .d.op Lano çt em 1986., deverá -produ ai r seus efeitos,
~~ antes de agosto de 1985,quando será consolidado seu orçamen
to.

Para a formulação do cronograma tomou-se.em cons ide
raçao, ainda, os segu~nte~ par~metros:

Estudos que exijam definições
teóricas, revisão bibliográfl
ca, consulta a interessados e/
ou especialistas, redação, re
visão e edi t orac âo , - 30 a 40 dias úteis

• Estudos de apoio, que exijam
revisão bibliográfica, consul
ta a interessados c/ou especl
alistas, redação, reVlsao p!
ra circulação interna . - 20 a 30 dias úteis

. Elahoração de roteiros paraos



Termos de Refer~ncia, Progra-
mação de Atividade~, etc. Cm
versao definitiva. - até 20 dias úteis

• Anilise da Versão Preliminar
dos Planos Estaduais de Pesca .;20 dias úteis

• ·Deslocamentos da Coordenação
Nacional ao s Es tados - duração de 5 dias

úteis por estado

• Seminários - 3 dias úteis

Elaboração dos Planos Estad~
ais de Pesca em versao defi-
nitiva - 80 dias úteis
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PROJETO 'N:CLA'BORACAO J 'sUBsfDIOS

I
,CRONOCRAJ.!A DIl 1~lrl.l:)IEHT"C"O

PARA V PIIDP"

3.!

.~
.

1 9 a 4 198 5

J!IVIOAOES ' SETE.\IBRO OUTUBRO IIOVDIDRO UH"~la~" JAN[IRO F[\,[REIRO llARÇO ARR I~ )1,\10 JU~1I0 JULi!..:'

lI. Constitulç'o d3 [qulpe Central'. !Sa
I I

I,
::. El~bor~cio ~o Ter.o de Referincla I

i.
I0.2.1. Pcrccpção do problcQ3 _ o V PNOP
!

. I
i I0.Z.2. Reunião coa os deplTtamento da SUDEPE I
: !
I i

O.Z.l. Diagnóstico preliminar
I
I
!

0.2 ••• Definição do marco an.lítlco ,

0.1.5. De!inicjo dos objetivos e procedl.e~
tos ge r-a i s .
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PROJETO "ELABOltACAO Df; SlIDSfDIOS PAltA Y PNDP"
I

II

.. "'-.. "

CRONOCR~IA D~ nlPLHIENTACÂO

~u

t 9 á 4 t t • S

SETtMBRO OUTUBRO NOnMBRO ll~Zt~IU~" JANEIRO FEVEREIRO )(ARÇO A8RIL !-IAIO JUNHO JULIIO~
; I0.1,6, Re~e{ini,.o do. prazo.

0.:.7. Ilct~lhJ~cnto d3 JC~3nd3 de recurs~s
hu~~nos e Clnanceiros
.r:~ulpc central - DSB .
• 1.clIlIP(o,\ c:oõt.1..!u.,is rOJf,rr.'s. O'1'A'5) , .

0.Z.8. E13borJc3o do termo de re(cr~nil. dos
Perfis SÓCio-cconÔrrliCOSdo setor pesqueiro

0.2,9. EIJooracão Jo ter-o de rcrcrcnci3 00 rerfi!
Ins t í toc í ona l SU'JlPE e ue"",!. Org,;os Públi-
cos

41 .. En\"Oh'imcnto 005 Orgias Est3dwis ao V psop

I

0.3.1 • .\caNO em • SllPLA~~L\ pora deflagrar prece!

I50 3 n ivc I federal

0.3.2. Posicio=:"Cnto do. OrgJos EJt"<luals

I I
.._ ..•.. -,-_ ..,----------

#1



...

•
•

\ .:,

.' .
-,

I'
PROJETO "!ELAnORACAO ll~ SUBsfDIOS PARA V PNDP"

CRONOCR~IA Dq HlrLEMENTACÂO
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e "

J',

,
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í
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."'.~. ..•.
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J.4

SI'~I'\:\A ).lês ,,",u

,-:';:ll.\!1ES

, 9 a 1 9 a 5

SliTI"'IHRO OUTUBRO SO\'E~JURO D~Zt~IHK\l JAN[IRO FEVCR[IRO MARCO ABRIL MAJO JUNIJO JULIIO

' ..l.3. r:.$tf\Jtur~..:ão "'.u equipes cst3Jwis e ucrln!
,50 de ~lLU m;Ittizcs institucionai,

, •.~ •.-l. Vi:tgcns ,",1.:1 tDorJCn.1ç~ S:l~ íona l .lOI cst.lJos

0.:5.4.1'. fOf'T.\1lÍZ.lção tegat do tenro Jc CO!!!

proní s so

O.3••••Z. Trc ircurcntc e nl vc laecnt c can 35

cqu rpcs cs t adua is c início dos t raba
lhos pJr., c l abc rnçfio dos pj aros [st~

0.3.4.1. üi scos sic com as cqu ipc s Iocais da
pr iec ir-a vcrsSc dos Planos Lst aduai
de Pe-ca

~r.:ulac30 de Fqtk.!os B.1sicos
:"'\...orJ.l&C~teórica sobre cstnté!!ias para o dcsenvo r-
viocnrc pesqueiro bras i le iro

') • .a .1. Pot enc ial idades da peSC3 cs t rat lva e a atual

produção

ti

.- ....__ .~...•._-_ ..~.. -.". '.~- ........•...--._ .._- ___ •• _......... ..,. •••••••~ _, ~.tMiII''W '''- -.----...., ••••
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PROJETO "ln~AnORACAO D SUBsfDIOS PARA. V PNDP"

ICRONOCn,QIA D~ HIHGfmNTACi\O

,.-
-..

3$

I~ 19. 4 I • • I

":I\-IOAO[5 - S~TE.\18RO OUtUBRO NOV~fIBRO lJLZt"~~U JANnlRO FEVnRlllRO ~IARCO ABRIL ~IAIO JUNIIO JULHO

i O, J.:, I'otcnd.IIJoJc. d.1"'Iul~ltllu •• atu.1
proJuo;5o

I
O.J.3. A\'J1 íacJe u.:a politio. de cntrcpostos o term!

~, n.tis pcSA.{uciroJ . .
--I 0 •••• '. ~;llc;.C dos cf reut rcs co-e rcj aí s do Setor;

Pc squc r ro-ec rcndo de insU":05. ecrcaôo, I\.lté :I
I Tl.1 prtr.1 f'.JTJ inJústrl.1 Oc ali..rentos -

I, o ..•. S. r~"Oluc5o recente da ioowtrla pcsqucir3 e
I 5U.1..S perspectivas

; 0.4.6. Situ.1ç5:o atua l e perspectivas do ccopcrat.I .•
I
: vt sec pcsqcc ire

;
0.4.7. PCsqU15J Pc sque ira , tr~.,~[ercnc:ia~c.tccnol~

I
glJ e lqucto das inov.lç'ocS tecnolog1cas se.•
bre o setor

: O.~.8. Pese,) '\rtc!o.vul, • de::u.nda de t..rn.'l política
!
! pr icr it.iria .

-- ---

-<-
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SHIASA fiES MiO

·~t\':OAOES

1 9 198 S

JUL;o(! r',S~TDIBRO OUTUBRO NO\'E~IBRO UlZl ..~~ltv JA~cIRO FE\"Ekt:lkO ~L\RÇO Ank I L /.l.\lO J ux 110

O.~.9. "bJerni::H:.io ;l..h1inistr.ltiv3 da SIUEPt
CCS1..10 dc sccnt rn Li zada , l..I'n.l avalj,lcão de ris
cos c b.,.·nCri(lOS -

0.4.10. J"crsr'C:ct i\',JS do mercado intcnucionll de PC!

c.lJo p.lr.1 o Bra~il

0.".11. E.ltcns30 l\:squeirl, a busca Je UT\.1illtcnut!
va p;lra a auto promoção do pcscaoor nrtc:s.:m:tl

o.,s.ll. Pre scrvac Sc dos recursos pesqueiros - rrogT!
lU de controle Jo sobre espace Uc JX'SCI

;j. Ilabor.Jç5o do Perfil Oreanizaclonal (técnico
• Cuncion.ll d. SUDEPE

0,5.1, Av.li.çia dos Instru.,ntol di atu.ç~

'0.1.:. PropoltA Orian1&aclonil para aJoqu!
ç5a d. SUDcPE Ias obJotlVos do
V r~np

-.

"-'-I-t'-1 I I 1 I I 1 1 I 1 1-1-
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PROJETO "aLADOIlACAO PAU V PND""...

Ir
I
1
I

t
!

.
1 9 • 4 , 9 • S

'7 StiTDIDRO OUTUBRO HOVllMBRO 1111t~~I~~\J JANOIRO PO\'GRU I RO HMCO A~AIL 11AIO JUNIIO JIJI.II~~
O. S. 3. PI'O\'Cl'13 d. ~tcMu~30 ~. UII .1It~ do It5)nltor!lç50 e :'Y;lli2Ção u~ ptoQ,r::\ltl.1J

;.. Ellbor,<;o do ""rfil lns t í tuc icna l por Atlvld..Je do. I
[)cr •• is 6r~;o. que At""" no Setor Pesquelro

,. . j,
.'. ~Wri03 pJr3 f..x;v.c da Participação do Estado no I :

Setor Pesqueiro COI'I ., Presença de Or&50s f\Íblico. ,

0.1.1. Pcl It íca de pcsquisa, trõl1lsfercnci.:a de t~
r-10gi3 C' trovacêe s tecnológic3.S ,

O. ,. z , I'cr f iI da inJústria pesqueira, abastecimento r.-
e con:rcio exterior

, ,
0.1.l. Cocpcrotí ví sec Pesqueiro e forms de organ.l r-

\ucão Jo pcsccdor a r te sanaI

0.' .•4. Extens.lo ou commicacão pesqueira r-
lk\3 .r.cão cent rat í rsda ou desccnt ral Izada .

:._'. '.•.

_ __ .. .- , ._-_. - - ..-..1
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Cl\ONOCl\AHA D~ IMPLEMUNTAC)lO •

-. .•. ~..

: :,,'l:·\tJI.S

1 9 a 1 , e 5

S~Tr"IBRO OUTUBRO SO\'I:~IHRO UlZ~~IH~" JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRI!. .,AIO JUl'flO

I' •••• s , ,'quicultur:a, ~ ôaltcrn.nh·;a CCOflO'/ftic.1

~.;.b. C~n:i:11i:.:to;30 c ;\h;l~tC'\:ir...."1lto intemo, "'º
1rue;! -Je preces ""ínlr."Os. C1J1';mn:ls de :lU:
n:'n~o~ r:trJ. J. iX"jluta..;.io de ba rxa fCnUJ

Q.7.1. CrNito Ilc custeio e ftn.los de fin..-ltlciamcn~ -
O.7.S. Pol it ica de ent rcpos tos e tcrmiruis pesque!

ros

:!. :.....ilisc da vcr sâc Prc I imina r 005 P13IlOS EstaJu..,i, c.1c
resca pc lil Coorucn.açio :".1dol'\.11

.J. :"UCUSs.30 com as &.tuipcs Locais da Versão Prclimin.1r

jos Jl1J,.I")()S Est;tJuais de Pesca

: -, :ansolid.1c50 das Oiretri:cs para os Pro~r.JJ!\35 e Pro
-e rcs "Schs idios p:af:1 o \' r:-.UI'''' m 8r0511i.1 eM a-
,'reSCt"IÇ3 dos CoorJcn.:lJorcs t-.st.1J~i,

I--

I--

I--

r-

··w • _

I--
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'CRONOC~i\"A
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DJ SUaSfDIOS PARA 'V I'NDP"

Ol!, 1~IPLt!I~IITACÂO

j
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" :..
'.':',

\'
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r
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v,

~
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;1
l
~l

J
:j
!/:i

, ;}
:1
j

j
"

~I)L\SA l-11!sA~O

.' .v: :I.\:-I.S

1 9 • 1 9 , S

SJ:TI~'IIIHO OUTUIIRO SOVE)I~HO lJlI"~lu~t) JA~tl RO r.EVERtIRO W,RCO ABRIL MAIO JU~1I0 JULIIO

· l , t.o:.!>OltJ.:l.;ão OO~ r'Iaecs EstaJU3is ele J'to~3 pcbs
I~I:J1J1C'~ l.!\t3Ju"is

I
c.,r~tCr1 :;,.;:10 UOSPr0b:ra."!\,;\s. Projetos e Ilcfini,50
dos, lnstrlDC'nto~ {l.u,] 5U.1J"1'ltT.'ICnt~50

· 3. ~nt.3S~ do Dxurcnto "Subsídios para o V P.\1}PO'

· 1.. &'.h tOT.1ç3o do O:::JCurocnto "Sub s íd ios p3ra o V ~Up"1

.~. Ir.ído das Gestõcs PJn Inccrpcrcc âc 00 "SubsId lc
p>r, o V P:\DP"

Inído do Processo de PIJ,.'lcj~nto Caril as Diretrizes
Jo V P:\DP- I~ ICIlrnt,ç:;o Jo PI,no

l~l:l~t.l(.:;o de Ccnt ro lc s c dos lnstn.m:ntos de Aval i
.J,';~o elo Processo de p l ancj aec nt c -
"\\·.1hJ;~ão de cCiclcncia e de t;ficáci3 de Projetos

._--_.-"-~,._----,

,;

________ -:;:;:.;-.;:;:-.:;:.:;.=;:.:. --;;z--.., ••••• I ,.,..-----
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RECURSOS·HUMANOS

o exposto tem correspond~ncia com o levantamento
de atividades realizado previamente quando da definição do pl!
no de trabalho, da metodologia e dos prazos considerados
opo!tunos para o inicio do processo de planejamento.

como

Demanda Total

• Coordenação;
Equipe técnica;
Equipe de apoio administrativo;

• Consultorias externas ã SUDEPE;
Equipes especiais departamento da SUDEPE

- equipes estaduais

Critérios para Constituição da Equipe

· Unidade de doutrina sobre desenvolvimento e a fun
cão do processo de planejamento;
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Identificação com os m~todos de an5lise;
Complementariedade das especialidades;

• Membros, preferencialmente, egressos dos departa-
mentos da SUDEPE de modo a garantir e agilizar a
participação efetiva desses na confecção dos sub
sídios para o V Plano;

• Interesse pessoal em participar dessa atividade.

Constituição da Equipe T~cnica

• Por demanda de atividades especializadas:
divisão de economia;
divisão de tecnologia e pesquisa;
divisão de análise - social;- e promoçao

- divisão de documentação.

• Por ocupaçao específica de acordo com o plano de
trabalho.

Constituição da Equipe de Apoio Administrativo - Atividades de
Secretaria

• datilografia;
• arquivo;
· protocolo;

controle de material de consumo;
• telefone;
• atividade administrativa externa;

preparação e controle relativos a viagens de t6c
nicos da equipe.
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Consultorias Externas a SUDEPE

• Refere-se a contribuição de ~onsultores na elabo-
ração do Plano em ~reas que a SUDEPE não possa cOE
responder com seus pr6prios especialistas.

Equipes Especiais

Trata-se de dois tipos de equipes: as equipes es-
taduais respons~veis pela formulação dos Planos
Estaduais de Pesca, e os departamen~os da SUDEPE
sediados em Brasflia para a implementação de tare
fas técnicas afins - SEPLO, DEPET, PDP, DEFOP e
DEAI.
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RECURSOS FrSICOS - LOCAL DA EQUIPE, ~ffiTERIAL PERMANENTE E DE
EXPEDIENTE

O material permanente dever~ ser, provavelmente,
adquirido por ced~ncia, e o material "de expediente oriundó do
almoxarifado. Por isso nos limitaremos, aqui a relacioná-Ios co
mo bens necess~rios a instalação da equlpe.

A melhor localização para a equipe ~ sem dGvida
-uma area contigua a biblioteca da SUDEPE. A escolha se prende ao

fato desse local reunir, de uma s6 vez, as condições essen~iais
para o êxito dos trabalhos, isto ~:

I - Proximidade do acervo da biblioteca, visto a
natureza essencialmente documentalista e te6
rica do trabalho em apreço.

11 - Da colaboração constante de uma das atuais
bibliotecárias da SUDEPE para realizar as t~
refas de documentaç~o, sem que para isso te-
nha que ausentar-se do seu local de trabalho.

111 - Da equipe localizar-se pr6ximo a dois corpos
t6cnicos essenciais a sua atividade, pois -e
sua intenss80 contar com o apoio, mais dire-
to, do Projeto Especial CPM, ora funcionando
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no mesanino da biblioteca, e do PDP instali
do em outro pr~dio, a poucos metros dessa.

IV - A escolha de urna area pouco atingida pelas
atividades de rótina da SUDEPE, o que repr~
senta aspecto da maior relev~ncia para urna
equipe que deveri estar permanentemente exeE
cendo urna atividade de reflexão.

V - Por fim partimos da hipótese, de não estar-
mos, com essa solicitação, prejudicando as
tarefas normais e indispensiveis da biblio-
teca conforme consta no estudo de localiza-
çao em anexo.
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rTENS QUANT.

36
37
38

39
40
41
42
43
44

45
46

47
48
49

50
51

52
53
54
S5
56

57
58
59
60

61

62

63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

73

50

10
02

10

10
10
10

03
500
40
30
14

14

14

04
04
02

01

10

08
14

31
100

15
03

02

10

05
03

10

10
02

05
05
OS
04

100

SOO

TIPO DE ~1i\TERIAL

Pastas com Ferragem
Fichirios de Acrílico pl Mesa
Porta Durex
Rolos de Fita Durex
Rolos de Fita Crepe
Unidades de Cola Cascola
Unidades de Cola Bastão
Tesouras Grandes
Envelopes Pardos: Pequeno, Médio e Grande
Fitas Cassete
Pastas Tipo Classificador
Porta Clips
Porta Canetas
Bandejas pl Papéis
Caixas de Alfinetes
Caixas de Percevejos
Jogos de Caneta Hidrocor
Caixa de Pincel Atômico
Lixeiras
Cinzeiros
Suportes pl Recados
Mapas - 25 dos Estados, 5 das Regiões, 1 do País
Cartões pl cada Técnico
Xícaras pl Café
Garrafas Térmicas
Bandejas
Blocos de Cl's
Blocos de Telex
Blocos de Requisição de Material
Resmas de Papel Chamex Tamanho offcio
Resmas ele Papel Chamex Tamanho Carta
Caixas de Carbono
Resmas de Papel ri Ofício
Resmas de Papel pl Côp:ia - Ofício
Blocos Concess~o de Di5rias
Resmas Papel Ofício Li mb rado
Blocos pl Rascunho - Papel Jornal
lLc h a s Pu u t a d a s pl Fi c h a r i o
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LISTA DE ~IATERI/\L DE EXPEDIENTE E PEl<~I.'\~~[NTE
V PNDP

fTENS QUANT.
01 02
02 04
03 01
04 03
05 02
06 02
07 10
08 10
09 04
10 01
11 06
12 02
13 01
14 01
15 01
16. 01
17 04
18 01
19 03
20 06
21 06
22 100
23 02
24 03
25 20
26 02
27 02
28 03
29 03
30 04
31 02
32 02
33 1O
34 10
3S 100

TIPO DE MATERIAL
Máquinas de Escrever Elétrica - rBM
Máquinas de Calcular Elétrica - cl visor
Aparelho Telefonico cl n9 - . Extensão Ramalproprlo + e
Circuladores de Ar
Me sas p I Da ti logr af ia
Cadeiras pl Mesa de Datilografia
Escrivaninhas
Cadeiras pl Escrivaninhas
Poltronas
Mesa para Reunião
Cadeiras pl Mesa de Reunião
Arquivo de Aço cl 4 Gavetas
Gravador Cassete
Quadro de Avisos
Dicionário - Aurélio Buarque de Holanda
Quadro pl Exposições - marca KARTRO-PLAN
Estantes (lmetro) pl Livros e Public~ções
Suporte pl Ãgua Mineral
Garrafões d'água
Caixas de Fitas pl Máquina de Escrever - rBM
Caixas de Fitas Corretivas pl M~quina - IBM
Pastas Suspensas
Furadores de Papéis
Grampeadores - 1 Grande e 2 P~quenos
Copos pl ÃgUâ.
Almofadas pl Carimbo
Porta Carimbos
Caixas de Canetas
Caixas de Lápis
Apontadores
Caixas de Lápis Borracha
Caixas de Borracha pl Escrita
Héguas Plnsticas
Caixas de Grampo pl Gr~mpeador
Pastas cl El~stico
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RECURSOS fINANCEIROS

. .

Os valores aqui arrolados represeniam uma estima
tiva sensata dos custos que deverão ser engajados para levar a
termo a missão de elaborar os subsídios para o V PNDP, sem ris
c~s de solução de continuidade. Nos referimos a uma simples es
timativa,porquanto é difícil aferir, nesse primeiro momento, os
custos reais de elaboração dos Planos Estaduais de Pesca que de
verão constituir a mat6ria prima essencial do V PNDP. Dependerão
eles de uma negociação,estado por estado, de acordo com as disp~
nibilidades técnicas e financeiras das CEPAls - alternativa ins
tituciollal preferencial para cumprir essa atividade - e das di
ferentes dificuldades estaduais em diagnosticar seus segmentos
pesqueiros. S sensato, portanto, cobrir essas incertezas - da
aus~ncia, por exemplo, de alguma administração estadual devido
a dificuldades financeiras - com apropriação dos recursos neces
sirios de maneira a não comprometer a qualidade técnica e o al-
cance político indispcnsivel ao V PNDP.

As despesas totais previstas atendem a cinco que
sitos:

I - Passagens c diirias para deslocamento da Co
ordenação Nacional (vide demostrativo anexo)

Sub-total CrSl00.493.S98,OO
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11 - Custos operacionais das CEPA's nas 25 Unida
des Federativas (vicie demonstrativo)

Sub-total Cr$ 250.000,00

111 - Custos operacionais das COREG's corno corres
pons~veis na elaboração dos Planos Estaduais
de Pesca (vide demonstrativo)

Sub-total ..... Cr$ 191.523.605,00

IV - Consultoria técnica especializada

Sub-total ....•.. Cr$84~322.S92,OO

CUSTO TOTAL Cr$ 626.339.795,00
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A N E X O I

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO DA COORDENAC]\O NACIONAL

Estão previstas tr~s viagens a cada unidade
da Federação para efetuar as atividades de:

- envolvimento dos 6rgãos Estaduais;
- treinamento e nivelamento com as equipes

estaduais;
discussão com as equipes locais da primei
ra versao dos Planos Estaduais de Pesca.

Os valores foram reajustados em 30% para os
dois primeiros turnos de viagem e em 100% para o terceiro.



CONSOLIDACAO DEJlONSTRATIVA CUSTOS CI DIARIAS - VPNDP

DI SCRlf,11 NACPD VALOR CR$

02(DUAS) VISITAS RICIDADE - CooRDENADOR 14,215,950 iXJ225 DIÁRIAS

Ol(u/yV\) VISITA pI CIDADE - TÉCNICOS
uz.s DIÁRIAS 6.525,662,,00

CUSTO TOTAL EM VAL, ATUAIS (SET/84)
03(TRES) VISITAS ri CIDADE - CoORDENADOR 20,741,612,,00(02) ETÉCfnCOS (ul) - 337 DIÁRIAS

V.T I DIÁRIAS-REAJUSTE Et17010 35,2bO,7LIO"OO

S1'

CONSOLIDACAO Dfi'10NS11~ATIVA CUSTOS PASSAGENS - V PNÚP

DI SCR I i-1I NACÃO VALOR CR$

01(ur-iAJ V IAGHi - IDA E VOLTA - À
CNJA C IDADE • VAL, SET184 14,181.067,,00

.
03(TRES) VIAGENS - IDA E VOLTA - A
CADA CIDADE - VAL. SET/84 42.543.3:20"tlJ

02 (DUAS) VIAGENS - IDA E VOLTA - A
CADA CIDADE - INFLAC, 30% - 1984 28.362.l34,,00 + 30% = 36.870.724"QU

01(UMA) VIAGEf''l- IDA E VOLTA - A CADA
CIDADE - INFLAC. 100~ ~.ÀBR/85 14.181.067,,00 +100% = 28.362.134"OJ

CUSTO TOTAL 03(TRÊS) VIAGENS - IDA E .
- VOLTA A CADA CIDADE COM VALORES INFL6 65.232.858,,00CIONADJS CONF, O INDICADO ACIt"'A

L- ~ _ --- ------_.-
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ETAPAS DO PLANO
DE TRABIILliO

Início dos trabalhos
Elaboração dos subsídios
V - PNDP - Coordenação
Nacional

• Início do trabalho para
formulação dos Planos
Estaduais

Análise da versão pre
1iminar dos Planos _.
Estaduais pela Coorde
nação Nacional -

lníc io das gestões para
consol ídacfio do V 1'!IIIll'
c sua incorporação ao IV
PNO

• Conso l hlaçiio dos 1'1anos
Estaduais de Pesca pelas
equipes locais
Início dos t r.rb.r lbos de
det a J h.uucnt o dos ProJ~ra
a~lS c Projetos pela 1:0::
onlell:J,:lorúc inn.i l

En t rc')~iI vt'r'~;11)de' r in i t i
V:I do dl)C1#IIt'lItn "';lIh •.•r:
li ius para CJ V I'NU!'''

.•. .,. ..

CIHlNOl;RAMA FINANCElltO
RI!I.AT I VO A llESI'ES,\S

COM l'ASSAGENS E VIfiRIAS

01/10/84

1D1/11/84

~3/12/84

10/12/84

11/03/85

03/04/85

PREVISM OE I'ESI.OCMtENTO

DE TGCNICOS

Deslocamento da Coord. Nacional
Envolvimcnto dos Orgãos
Estaduais

Deslocamento da Coord. Nacional
Treinamento e nivclamento com
Equipes Estaduais

Deslocamento da Coord.Nacional
Discussão com as equipes 10-
eais da primeira versão dos
Planos Estaduais

Deslocrunento da Coord.Estàdual
Conso l iducfio das diretrizes
para os I'ro1:r:"":JSe Projetos
Subs íc.lios para o V I'NIJI' em
Ilras iliu Com lodos os Coordc
nadorcs Es t adlla is
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ESTlf\fllIVí\1)[ CU::;lOSCI PflSSI\GlNSr lJll'\!ÜI\S- v I'r~lJl'

PASSAGENS ESPECIFICAS DIAP..J..AS
ESTADOS PRECOS CR$TRAJETO

750.105,00 9x81.902,00 - 737111H,UO 1.07~. %4 ,00Ai'1I\ZONAS BSB -i'IM -llSll 4,5x7S.017 ,00 = 331.úLlli,pO
9x5~.5u2,OO - 52G.518,OU 7Gl.83:J,5UPARA llSB-llEL-BSB 632.L191.0o LL5:63.527,00 = 241.32L50
9x~.5u2,GO - ~2li.518,UU 757.!l39,5LlRORAIr1A BSB-BVB-BSB 800.000,00 ~,5)ó3.ó21 ,0O 21.j1.32L50
Y.5H.502,UO - '25.51~,OU 757.839,5URO~UONIA BSB-PVH-BSB 790.63~,00 ll.')x,)3:ó?7,00 2ll1:321 50
9x81.902,OU = 737.118,00 1.071.j,96LI, 00ACRE BSB-RBR-BSB 886.964,00 1.j,5x7S.077 ,00 337.SLiõ,OO.. 9x58.502,OU =,526.518,00AI'1APA BSB-i'1CP-BSB 755.856,00 4,5x53.627 00 - 241 321,50 767.83Y,50

MARANHAO BSB-SLZ-BSB 63Y.I01.00 9x58.502,00 = 526,518,00 757.839,,0IllC;yÇl;F.?7.r,n ?U1 ,')1 <n

PIAUI BSB-THE-BSB 532.103,00 9x58.502,00 = 526.518,00 7b7.839,50LI ~yÇl;'h?7 J,,1 ?ul ,?1 ";11
9x58,502,00 = 526,518,00 767,839,50CEARA BSB-FOR-BSB 679.140,00 iu."ix'))fi??,nn - ? ts 1 ,? 1 <n
9x58.502,00 = 526,518,OU 7b7.839,50R.G.DO NORTE BSB-NAT-BSB 7S9,1.j74,00 lu"y"~;:")7,l)n- ?ul' -~'}lC;11

PARAÍBA 9x58.502,00 = 526,518,00 7b7,839,,0BSB JPA IlSB 70~.459,00 LI ;yÇl;h?7 nn ?1J1 ,?1 c;n
9x58.502,00 = 520.518,UO 767.839,50PERNArlliUCO llSB-REC-BSB 554.651.00 C;v".).....l;i?7IIn ?u1 '1?l,C;n

ALAGOAS BSB-t-lCZ-BS~ 591.672,OU 9x58.502,00 " 526.518,00 lti7.C30.:;J!ljC;yc;<;h?7,nn _ ?úl ,?1 c;n
9x58,502,00 = 526.518,OU 7G7,839,5uSEkGIPE ~SB-AJU-BSB 532.103,00 1.j,5x53,627,00 = 241,321,50

t
9x81.902,OO = 73/.118,UU 1.074.9b~,OUBAHIA rlSB-SSA-BSB LJ38,708,00 4,5x7S,077 ,UO = 337,846,00
9x58.5U2,OO = 525,5i8,OUESPIRlTO smro BSB-VDC-BSB 405,780,00 ~;5x53.627,OO = 2I.jl,321,50 707,839,5U- .,

9x81.902,UO = 737,118,OU 1.074,9ô4,UORIO DE.-'v\'''l[ IRO BSB-R IQ-BSB 359,000,00 4,5x75.077,00 = 337.846,00
9x5~.5U2,00 = 526,518,00eao HORIZQ'ITE BSB-BHZ-BSB 238.000,00 ~,5x53.627,OO = 2Li1.3:.il,:;O 7ti7.839,SO

I 9x81,902,OO " 737,IIH,00SAO PAULO BSB-SÃO-BSB 368.791,00 ~,5x7S.077,OO = 337.81.j6,00 1,074,964,OU
9x58.5U2~00 = 526.518,OUPARANA BSB-CUB-llSB 497.871.00 H,5x53,627,00 = 241.321.5U 757,H3Y,5u
9x5H.502,OU = 526.518,00SANTA CATARIN; BSB-FLN-BSB 5/5.609,00 ~,5x53,627,00 = 241.321.50 7ti7.839,50

RIO GfW'lDE00 SUl 9x58,502,Uu = 526,518,00BSB-POA-óBSB 664,359;00 ~~5x53.627,00 " 2Ln.321.50 767.839,50
MATS GROSSO BSB-CCB-I.lSB ~x5~.5U?,UO = 526.518,OU38LJ.779,00 ,5x53.527.-,00~ 2/11.32L50 7G7,839,5U
r1l\TOuosso SUL 9x58.502,00 = 526.518,00BSe-GON .•BSB 380.302,00 ,5x53.627,00 = 2li1.321.50 l57.:(WJ,50
GOI~S llSIl-GON-BSB 119,104,00 9x5H.502,bo = 526,518,OU

1,51'53.627.,00" 2/11.321,5Ll 767.83'J,50

TOTAL 1/1,181,OG7,OU 20.741. G12 ,UU
----,-------_. ~.__ ._.._-- V'v.
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ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS OPERACIONAIS·DAS CEPA's

Segundo informações da SUPLAN-MA, c.s-i st ema CEPA' s
passa atualmente por dificuldades financeiras, sendo pouco pro-
vive! que a SUDEPE possa contar com os seus prestimos sem cust~
ar despesas operacionais, como deslocamento de técnicos e outros
ítens. Por isso tomamos como referência o último convênio firma
do entre o M.A. (PRODIACT) e as CEPA's de Mato' Grosso, Goiis,M~
ranhão e Pari e recalculamos os valores para uma demanda de:

2 técnicos 4 meses
20 dias de levantamento a campo

Custo por CEPA Cr.$ 10.000.000.00
25 Unidades da Federação

Sub-total====== Cr$250.000.000,00
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ANEXO 111

DEMOSTRJ\TIVO DOS CUSTOS RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO DAS COREG's

As Coordenador ias Estaduais desta Autarquia deve
rao ser mobilizadas para realizarem os Planos Estaduais de Pes-
ca em corresponsabilidade com as CEPA's. Estas, entre outras a-
tividades, deverão responsabilizar-se pelos levantamentos dape~
ca extrativa marItima que forem indispensiveis. Assim, os vaIo
res lançados para as Coordenador ias referem-se as despesas com
diirias, combustrvel, a16m de uma passagem com diirias para ca
da coordenador local para participar em Brasília de um encontro
nacional de planejamento pesqueiro que deveri consolidar as di-
retrizes para os Programas e Projetos do V PNDP.
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DEMONSTRATIVO GASTOS COREG(s) - V PNDP

,
2. TfcNICOS EM DISPONIBILIDADE 04 meses' ,

60 DIÁRIAS PI TfcNICOS 60 X Cr$ 53.627
21 ESTADOS

= Cr$ 3.217.620,00 (VAL.SET/84)
= Cr$67.570.020,OO CVAL.SET/84)

+ REAJUSTE 70% INFL.=Cr$1 14 .869 .034 ,00

GASTOS CI connusr rvm DE VIATURA UTILIZ.
DURANTE 60 DIAS, PERCORRENDO EM MfDIA
150 r.:i-l/DIA

9.000 km - 900 1. COMB.X Cr$ 1.120(v.l.gas.SET/84)
Cr$ 1.008,00 p/COREG
21 Estados = Cr$ 21.168.000,00
+ ~úSTE 100% INFL. ~ Cr$ 42.336~OO

PASSAGENS - 01 (uma) VIAGEM (ida e volta)
T~~J. BSB - CAPITAIS, PI REPRES. COREG(s)
PART. SEM.

21iPASSAGE!~S= Cr$ 10.947.613,00 (VAL.SbT/84)
+ REAJ.12.0% (ESI. PI JUN/1985) = c-s 24.084.474,00

DI..\RI1\S(3,5) PI REPRES.COREG(s) PARI. SEMINÁRIO
"CO?\SOLIDAÇÃO DIRETR. GERAIS DE PROJ.E PROGR.
V P;\DP.

73,5 X 81.902,00 = Cr$ 6.019.797)00 (VAL.SbT/84)
+ REAJ. 70% INFL. = CrSl0.233.655,OO

V.\LORTOTAL GASTOS COREG(s) (SET 184)

VALOR TOTAL GASTOS COREG(s) C.valores reajustados)
Cr$ 105.705.430,00
Cr$ 191.523.605,00 V1

0".
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ANEXO IV

DRDNSIRATlVOS tos CUSTOS COM CONSULlDRIATECNlCA

Os temas abaixo discriminados representam estudos estric
tamente orientados para a formulação de própostas de programas a
serem ratificados na elaboração final do V PNDP. Outros - .provavels
programas como Aquicultura, Entrepo~tos e Terminais, etc., serao
devidamente examinados, no que concerne seus impactos, nos depart!
mentos técnicos da SUDEPE.

ESTUDOS

a. Modernização Administrativa

a.l. Gestão descentralizada, uma avaliação de riscos e benefí
cios
• remuneraçao da consultoria:

32 h/consultor/m~s x 4 meses x Cr$ 42.500 = Cr$ 5.400.000
32 h/consultor/m~s x 2 meses x Cr$ 72.500 = Cr$ 4.640.000

Sub-total Cr$10.080.noo
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a.2. Monitoração dos programas da SUDEPE e acompanhamento
das atividades dos demais órgãos públicos envolvidos
mediante programação conjunta .

• remuneração de consultoria:
c~lculo id~ntico ao item a.l. = Cr$ 10.080.000

b. Extensão Pesqueira, a busca de uma alternativa para a auto_.
promoçao do pescador artesanal .

. remuneração da consultoria:
cálculo idêntico ao ítem a.l. Cr$ 10.080.000

/c. Perspectivas da Industria Pesqueira

remuneração da consultoria:
~álculo id~ntico ao item a.l. = Cr$ 10.080.000

diarias:
16 x Cr$ 139.233 + 8 x Cr$236.696 = Cr $ 4 • 1 21 • 196

. passa.gens:
12 x Cr$ 650.000 = Cr$ 7.800.000

Total item c. = c-s 22.001.296

d. Promoção e Expansão do Mercado Interno de Pescado

remuneração da consultoria:
calculo id6ntico ao item a.l. = Cr$ 10.080.000
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e. Comportamento e Perspectivas do Com~rcio Exterior
.remuneraç5o da consultoria:

cálculo idêntico ao item a. 1. = Cr$ 10.080.000

diárias:
16 x Cr$ 139.233 + 8 x Cr$ 236.696 = Cr$ 4.121.296

. passagens:
12 x Cr$ 650.000 = Cr$ 7.800.000

Total item e. c-s 22.·001.296

TOTAL GERAL = Cr$ 84.322.592=;:::;:;============
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JUSTIfICATIVA DOS CÁLCULOS

o crit~rio considerado nas estimativas de cust6s- prev~ a ofer, -
ta ou não de consultoria especializada no mercado local (Bra-
sília) induzindo, portanto, segundo o caso, a custos adicio-
nais de diárias e passagens.

Para o cilculo da Remuneração do Serviço de Consultoria, lan-
çamos como refer~nçia 6s valores:
Jan - Abr: Cr$ 42.500 h/consultor
Mai - Jun: Cr$ 72.250 h/consultor

(com 70% de reajuste); para contactos quinzenais
de dois djas de trabalhe (2 dias x 8h x 2 ~ 32 h/
consultor/mês) .

As passagens tiveram seus custos estimados pelo valor de um
trajeto lflédiode viagem na região sul/sudeste com reajuste de
30\ para o semestre: Cr$ 650.000,00

As diárias, semelhante aos custos de remuneraçao da consulto
ria, são estimadas, considerando 70% de Tesjuste:
.Jan ..Ab r : Cr$ 139.233,00
Mai - Jun: Cr$ 236.696,00


