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GOVERNO DO ESTADO 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS 

O Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ADS, 

no uso de suas atribuições legais conferidas no decreto estadual 26.747/07, e 

CONSIDERANDO o que consta no artigo 2°, § 1 ° do decreto estadual n° 41.829, 

de 21 de janeiro de 2020, que trata sobre a Subvenção Econômica dos 

Pescadores Manejadores de Pirarucu no Amazonas; 

CONSIDERANDO a previsão do decreto supracitado no qual o Presidente da 

ADS constituirá uma Comissão Interinstitucional encarregada de proceder a 

análise dos processos relativos aos pedidos de subvenção, bem como para 

resolver os casos omissos; 

CONSIDERANDO por fim, o artigo 2°, § 2° do decreto n° 41.829/2020, que 

estabelece a elaboração pela Comissão Interinstitucional de um Regimento 

Interno, posteriormente aprovado por ato do Presidente da ADS, definindo 

objetivos, competências, implantação e operacionalização da concessão de 

subvenção econômica a pesca do pirarucu manejado. 

RESOLVE: aprovar o regimento interno da Comissão Interinstitucional da 

Subvenção Econômica dos Pescadores Manejadores de Pirarucu no Amazonas, 

após deliberação dos integrantes da Comissão, nos termos abaixo: 

Título I- Dos objetivos, estrutura e competência 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1 °— O presente Regimento norteará os objetivos, competências, implantação 

e operacionalização, além do processamento e a fiscalização das habilitações e 

dos pagamentos das subvenções no âmbito do PROGRAMA DE SUBSÍDIO 

AOS PESCADORES DO PIRARUCU MANEJADO na forma de que trata a Lei 

n° 2.611, de 04 de julho de 2000 e o Decreto no 41.829, de 21 de janeiro de 

2020. 
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Art. 2°— Este Regimento Interno deve servir de base para avaliações e 

planejamentos ao longo do ano que antecede o período da pesca manejada, 

fazendo deste um procedimento de gestão compartilhada, entre a diretoria 

executiva da ADS, que planeja o programa, e a Comissão Interinstitucional que 

fiscaliza e executa a política de subvenção. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA 

Art. 3°— O programa de subvenção econômica dos pescadores do pirarucu 

manejado foi idealizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas com o objetivo de incentivar a atividade de forma sustentável, dada a 

importância econômica, social, ambiental e cultural da cadeia produtiva da 

espécie. A ADS por força do decreto n° 41.829 de 21 de janeiro de 2020, possui 

o papel de organizador da Comissão Interinstitucional proporcionando fóruns de 

discussão e instâncias de decisão, a fim de criar e aprovar o regimento interno 

do programa de subvenção econômica do pirarucu manejado do Amazonas. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL 

Art. 4°— Na forma estabelecida no Decreto n° 41.829, de 21 de janeiro de 2020, 

os integrantes da comissão foram indicados segundo a previsão do artigo 2°, 

parágrafo 1 °, do referido diploma do executivo estadual. 

Art. 5°— A comissão é presidida por um representante da própria empresa e 

composta por um representante dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de 

Produção Rural (Sepror); Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas (Idam); Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econõmico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti); 

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Organização de Pescadores 

Manejadores, indicado pelo respectivo titular; Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (Serra); Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 

(Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 
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Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Sociedade Civil/Organizações 

Não Governamentais. 

Art. 6°— A execução do PROGRAMA DE SUBSÍDIO AOS PESCADORES DO 

PIRARUCU MANEJADO na forma de que trata a Lei n.° 2.611, de 04 de julho 

de 2000 e o Decreto n° 41.829, de 21 de janeiro de 2020, sedará de acordo com 

o Plano de Trabalho desenvolvido por um profissional devidamente e legalmente 

habilitado. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E COMPETÊNCIA 

Art. 7°— A Comissão Interinstitucional, compor-se-á de: 

I —Plenário; II —Diretoria; III —Membros — I II -Secretaria Executiva. 

Art. 8°— São serviços auxiliares: I -Assessoria Administrativa; II -Assessoria 

Técnica. 

SEÇÃO I 

Do Plenário 

Art. 9°— Considera-se o Plenário os membros da Comissão Interinstitucional, 

suplentes e convidados. 

Art. 10° — Ao Plenário compete: 

I - discutir e deliberar sobre os assuntos relacionados as suas competências; 

II - analisar e deliberar sobre assuntos encaminhados à apreciação dos membros 

da Comissão Interinstitucional; 

III -dispor sobre as normas relativas ao funcionamento da Comissão; 

IV -decidir sobre o pedido de urgência e de prioridade das matérias constantes 

da ordem do dia da respectiva sessão; 
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V - discutir e decidir sobre os assuntos relacionados com propostas ou ugestões, 

moções ou indicações, providências ou medidas do que resultem manifestações 

dos membros da Comissão Interinstitucional; 

VI - julgar os recursos interpostos contra decisões do Presidente; 

VII - alterar e aprovar atas das sessões da Comissão; 

VIII -apreciar, aprovar ou rejeitar pareceres oriundos dos membros da Comissão 

Interinstitucional. 

Parágrafo único. São integrantes do plenário os membros titulares e os membros 

Suplentes da Comissão Interinstitucional, sendo que na presença do Titular 

somente este terá direito a voz e voto. 

SEÇÃO II 

Da Diretoria 

Art. 11— A diretoria da Comissão Interinstitucional será composta por Presidente, 

e Vice-Presidente. 

Art.12—São atribuições do Presidente, na qualidade de autoridade administrativa 

superior da Comissão Interinstitucional: 

I -presidiras sessões plenárias e os trabalhos do Conselho; 

II -convocar reuniões extraordinárias; 

III -fixar pauta para as reuniões e aprovar a ordem de cada sessão plenária; 

IV -designar relator para os assuntos em pauta, nos casos em que não se trate 

de matéria que necessite parecer dos membros da comissão; 

V - participar, quando julgar necessário, dos trabalhos da Comissão 

Interinstitucional; 

VI -formular consultas ou promover conferências, por iniciativa própria ou das 

Comissões, sobre matéria de interesse da Comissão Interinstitucional; 
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VII -encaminhar as Instituições componentes da Comissão Interinstitucional as 

delìberações da Comissão; 

VIII - representar a Comissão Interinstitucional ou delegar a representação; 

IX - mobilizar os meios e os recursos indispensáveis ao pleno e eficaz 

funcionamento da Comissão; 

X -editar instruções normativas, deliberadas pelo Plenário; 

XI -aplicar penas disciplinares, após aprovadas em plenário, quando as decisões 

da Comissão Interinstitucional não forem cumpridas pelos membros da 

Comissão Interinstitucional, respeitada a ampla defesa; 

XII -delegar competências; 

XIII -manter contato permanente com as Instituições componentes da Comissão 

Interinstitucional; 

XIV -fazer cumpriras disposições da Lei de Criação e deste Regimento; 

XVI -conceder licença aos membros dessa Comissão na forma e nos casos 

previstos neste Regimento; 

XVIII- apresentar para apreciação e deliberação do plenário a proposta 

orçamentária para o exercício financeiro do ano subsequente da subvenção 

econômica; 

XIX -tomar decisões em caso de urgência "ad referendum" do Plenário, devendo 

submetê-Ias na reunião subsequente. 

XX -nas sessões plenárias, o Presidente será o último a votar nas deliberações 

do colegiado, cabendo-lhe o voto de qualidade em caso de necessidade de 

desempate. 

Art. 13—Caberá ao Vice-Presidente da Comissão Interinstitucional desempenhar 

as atribuições do Presidente, quando este se fizer ausente. 
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I -sempre que o Presidente se fizer ausente na hora regimental do início dos 

trabalhos, oVice-Presidente assumirá as funções, cedendo-lhe o lugar logo que 

se fizer presente; 

II- nas sessões plenárias, ovice-presidente será o primeiro a votar nas 

deliberações do colegiado. 

Seção III 

Dos Membros 

Art. 14— A cada membro da Comissão Interinstitucional, caberá: 

I - estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem 

distribuídas pelo Presidente da Comissão; 

II -formular indicações a Comissão, de interesse da pesca manejada do pirarucu; 

III -requerer votação de matéria em regime de urgência; 

IV - fiscalizar e fazer cumprir integralmente as previsões do decreto estadual n° 

41.829, de 21 de janeiro de 2020. 

V —proferir voto nas seções plenárias da Comissão Interinstitucional. 

Seção IV 

Da Secretaria Executiva 

Art. 15— As atividades administrativas da Comissão Interinstitucional ficarão a 

cargo da Secretaria Executiva. 

Art. 16— Compete especificamente àSecretaria Executìva: 

I - assessorar o presidente da Comissão Interinstitucional em assuntos de 

natureza técnica e administrativa; 

II -expedir convocações para as reuniões; 

III - coordenar a organização e atualização das correspondências, dos arquivos, 

dos documentos e cadastros das entidades representadas na Comissão; 
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IV - orientar e controlar as funções de administração de: pessoal, material, 

orçamento, patrimõnio arquivo; 

V -elaborar relatório das atividades da Comissão, anualmente, ou sempre que 

solicitado pela presidência; 

VI -manter contato com os órgãos da administração, visando integração, tomada 

de providências, coleta de dados e informações necessárias à solução de 

assuntos de competência da Comissão Interinstitucional; 

VII -secretariaras sessões plenárias da Comissão Interinstitucional; 

VIII - providenciar a execução das medidas determinadas pelo Presidente e as 

deliberações do plenário; 

IX -prestarem plenário as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente 

e pelos membros da Comissão. 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, DECISÕES E 

ENCAMINHAMENTOS 

Do Funcionamento Das Sessões Plenárias 

Art. 17— A Comissão Interinstitucional reunir-se-á em Sessão Plena Ordinária, 

através de convocação prévia por seu presidente. 

Art. 18— A convocação para as reuniões extraordinárias da Comissão 

Interinstitucional, será realizada com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, 

se formalizada no dia da reunião ordinária e, nos demais casos, deverá ser 

efetuada sempre com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

Art. 19— As Sessões Plenas, bem como suas deliberações, só ocorrerão com a 

presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Membros. 

Parágrafo único. Quando, no decurso da sessão, faltar número para as votações, 

prosseguir-se-á, na discussão da matéria constante na ordem do dia, 

retornando-se a matéria pendente na sessão seguinte para discussão e votação. 
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Art. 20— A Sessão Plenária observará a seguinte ordem: 

I - leitura da ata; 

II -expediente; 

III -ordem do dia. 

Art. 21— As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos. 

Art. 22— As Sessões Plenárias não durarão mais de 2 (duas) horas, salvo a 

requerimento do Plenário, não excedendo a prorrogação de 30 (trinta) minutos. 

Seção I 

Da Ata 

Art. 23— As Sessões Plenárias da Comissão Interinstitucional terão início com a 

discussão da ata da reunião anterior. 

§ 1° A Secretaria Executiva encaminhará as atas para apreciação dos Membros, 

com antecedência, mínima, de 48 (quarenta e oito horas) horas. 

§ 2° Não havendo manifestações contrárias ao teor da ata, será a mesma 

aprovada e subscrita pelos Membros presente. 

§ 3° As retificações requeridas por Membros serão inseridas na ata da sessão 

subsequente. 

Art. 24— As atas serão lavradas em livro especial. 

Seção II 

Do Expediente 

Art. 25— No Expediente, o Presidente da Comissão dará ciência, em sumário, 

das proposições, ofícios, representações, petições e outros documentos 

dirigidos a Comissão. 

Parágrafo único. As proposições e papéis serão entregues ao Presidente 30 

(trinta) minutos antes da instalação dos trabalhos para a leitura e 

encaminhamentos. 
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Art. 26— Durante o Expediente e mediante inscrição formalizada junto à mesa, 

poderão os Membros usar da palavra, por até 03 (três) minutos, improrrogáveis, 

não sendo permitido apartes. 

Art. 27— O Expediente não poderá ultrapassar 30 (trinta) minutos, contado 0 

tempo reservado à leitura e aprovação da ata. 

Seção III 

Da ordem do Dia 

Art. 28— A ordem do dia será organizada pela Secretaria Executiva e aprovada 

pelo Presidente, não podendo as matérias serem discutidas e votadas, senão, 

de acordo com as respectivas inscrições, salvo mediante requerimento de 

preferência, aprovado pelo Plenário. 

~ 1 ° Na organização da Ordem do Dia, o Secretário Executivo da Comissão 

colocará em primeiro lugar as proposições em regime de urgência, e das em 

regime de tramitação ordinária, na seguinte sequência: 

I -votações adiadas; 

II -discussões adiadas; 

III -proposições que independem de pareceres, mas dependam de apreciação 

do Plenário; 

§ 1° Os atos do Presidente, sujeitos à homologação do Plenário, serão incluídos 

na Ordem do Dia, em último lugar, dentro do grupo correspondente ou regime 

em que tramitam. 

Art. 29— As votações e as discussões de matérias poderão ser adiadas mediante 

requerimento do Membro, devendo este ser apresentado antes da votação e 

aprovação pelo Plenário, observando prazo de duas Sessões Ordinárias. 

Art. 30— As votações serão simbólicas, podendo qualquer Membro requerer 

votação nominal. 

Parágrafo único. Havendo voto vencido, far-se-á do mesmo, menção na ata e, 

quando feito por escrito, acompanhará o parecer. 
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Art. 31— Encerradas as discussões, nenhum Membro poderá fazer uso da 

palavra, salvo para encaminhamento de votação. 

Parágrafo único. Antes do início da votação de qualquer matéria, será concedida 

vista ao Membro que solicitar. 

Seção IV 

Da Discussão 

Art. 32— Nenhum Membro poderá falar sem que lhe tenha sido concedida à 

palavra pelo Presidente. 

Parágrafo único. Ao pronunciar-se, o Membro deverá ater-se a matéria em 

discussão. 

Art. 33—Apalavra será dada ao Membro que primeiro a tiver solicitado, cabendo 

ao Presidente regular a procedência quando mais de um a pedirem ao mesmo 

tempo. 

Parágrafo único. O Relator terá preferência para manifestar-se sobre a matéria 

em discussão. 

Art. 34— As proposições e pareceres incluídos em Pauta poderão receber 

emendas durante a discussão, sendo estas incluídas ao parecer, desde que o 

relator aceite. 

§ 1° As emendas serão supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas. 

§ 2° As emendas deverão ser apresentadas por escrito. 

Art. 35—. O Presidente solicitará ao Membro que interrompa o seu discurso, para: 

I -comunicação importante; 

II -recepção de autoridade ou personalidade. 

Seção V 

Dos Apartes 
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Art. 36— Aparte é a interrupção do orador, para indagação ou esclarecimento, 

relativo à matéria em debate. 

§ 1 ° O Membro somente poderá apartear o orador se obtiver permissão do 

mesmo. 

§ 2° Não será admitido aparte: 

I - na palavra do Presidente; 

II -por ocasião de encaminhamento de votação; 

III -quando 0 orador estiver suscitando questão de ordem. 

Seção VI 

Das Disposições Preliminares 

Art. 37— As Sessões Plenárias serão públicas. 

Art. 38— Poderá a Sessão Plenária ser suspensa ou encerrada por: 

I - conveniéncia da ordem; 

II -falta de quorum para votação das proposições; 

III -falta de matéria a ser discutida. 

Parágrafo único. A ata será lavrada ainda que não haja sessão por falta de 

número, mencionados os nomes dos Membros presentes. 

Art. 39— Fora dos casos expressos no artigo anterior, somente mediante 

deliberação do Plenário, requerimento de 2/3 (dois terços) no mínimo, das 

entidades representadas, poderá ser a sessão suspensa ou encerrada. 

Art. 40— O Plenário poderá destinar as duas primeiras partes da sessão a 

comemorações, ou interromper os seus trabalhos, em qualquer fase, para 

recepção de personalidades, por proposta do Presidente ou de Membro. 
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Título II- Da Concessão da Subvenção 

CAPÍTULO I 

Da obrigação das partes (manejadores, concedente, comissão) 

Art. 41— Para a concessão da subvenção à pescadores em regime de manejo 

sustentável do Pirarucu, constituem-se obrigações: 

I - A ADS: 

a) Liberar os recursos das subvenções econômicas aos pescadores, 

associações/cooperativas em regime de manejo sustentável do pirarucu, 

devidamente habilitados no Programa de Subvenção Econômica após a 

aprovação pela Comissão Interinstitucional; 

b) Cadastrar e habilitar os beneficiários das subvenções econômicas; 

c) Acompanhar e controlar a execução das Concessões de Subvenções; 

d) Exercer a função gerencial e fiscalizadora dentro do prazo de Substituir 

"Cooperação" por "processo de subvenção" execução/prestação de contas das 

Concessões de Subvenções, ficando assegurado aos seus agentes qualificados 

o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não justificativas com 

relação às eventuais disfunções havidas na execução, sem prejuízo da ação 

controladora do Estado; 

e) Receber e analisar os documentos dos beneficiados pelo programa de 

subvenção após a aprovação dos pedidos dos manejadores, pela Comissão 

Interinstitucional; 

f) Receber, analisar e emitir parecer nos processos de prestação de contas das 

Associações/Cooperativas ou pescadores/manejadores individuais; 

g) Proceder à fiscalização financeira sobre a utilização dos recursos oriundos 

das subvenções concedidas; 

h) Proceder a publicação do extrato junto ao Diário Oficial do Estado do 

Amazonas. 

II) DAS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS: 
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a) Cumprir o estabelecido no artigo 3° parágrafo 1 ° e 2°, do decreto n° 41.829, 

de 21 de janeiro de 2020. 

b) Utilizar os recursos exclusivamente na execução do previsto na subvenção 

concedida; 

c) Apresentar no prazo de 60 dias a contar da liberação, a prestação de contas 

referente à parcela recebida, acompanhada dos relatórios parciais das 

atividades; 

d) Apresentar, no prazo de 30 dias, a contar da liberação da última parcela, a 

respectiva prestação de contas, acompanhada do relatório final, que indique a 

realização de seu objeto; 

e) Promover, à falta de apresentação da prestação de contas, no prazo 

regulamentar, a restituição dos recursos transferidos acrescidos de juros e 

correção monetária de acordo com o índice oficial, salvo quando decorrente de 

caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 

g) Facilitar e aceitar a fiscalização financeira desta Agência na aplicação dos 

recursos creditados; 

h) Manter o registro contábil de toda aquisição e venda do pirarucu, inclusive 

identificando a movimentação individual de cada associado/cooperado; 

i) Encaminhar à AGÉNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

AMAZONAS - ADS, dentro do prazo estabelecido no edital de credenciamento 

a Subvenção Econômica do Pescadores Manejadores do Pirarucu a 

documentação exigida, atendendo ainda eventuais pedidos de diligência pela 

Comissão Interinstitucional. 

CAPÍTULO II 

DA DOCUMENTAÇÃO 

Entregar os seguintes documentos para abertura do processo de firmar 

PARCERIA: 
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1. Ofício de encaminhamento da documentação para firmar a 

parceria no modelo cedido pela a ADS; 

2. Ofício da cota autorizada e emitida pelo IBAMA; 

3. Plano de Trabalho de acordo com o modelo padrão disponibilizado 

pela ADS e aprovado pela Comissão Interinstitucional; 

4. Ata da Fundação da Associação/Cooperativa; 

5. Estatuto da Associação/Cooperativa; 

6. Relação atualizada dos associados da Associação/Cooperativa; 

7. Ata da Eleição e Posse da Diretoria Executiva com a 

documentação oficial dos representantes eleitos: RG, CPF e 

comprovante de residência ou documento equivalente; 

8. Relação dos associados/cooperados que votaram na eleição da 

atual Diretoria; 

9. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ; 

10. Certidão Negativa de débitos da Prefeitura -CND; 

11. Certidão Negativa de débitos da SEFAZ; 

12. Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos Federais e a 

dívida ativa da união; 

13. Comprovante de conta corrente específica; 

14. Relação dos pescadores manejadores que serão beneficiados no 

pagamento da subvenção econômica do pirarucu manejado na 

cota autorizada pelo órgão competente e solicitada junto com a 

identificação oficial: RG e CPF; 

15. Declaração do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Estado do Amazonas — IDAM, ou órgão 

correlato legalmente constituído declarando que presta serviços de 

Assistência Técnica aAssociação/Cooperativa. 

Art. 42— A Associação/Cooperativa deverá, na forma da lei 10.046/02 e da lei 

6.015/73 para fins de recebimento dos recursos relativos à concessão de 

subvenção, apresentarem os seguintes documentos comprobatórios da 

produção e comercialização do pirarucu: 

a) Nota Fiscal por ela emitida quando da primeira venda da produção dos 

pescadores manejadores; 
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b) ROMANEIO, com indicação dos pescadores e respectiva quantidade 

comercializada e o valor da subvenção econômica, de acordo com o modelo 

padrão disponibilizado pela ADS e aprovado pela Comissão Interinstitucional. 

CAPÍTULO II I 

PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO DE PEDIDO DE 

SUBVENÇÃO 

Art. 43— A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS, de 

acordo como Art. 2.° do Decreto n° 41.829, de 21 de janeiro de 2020, que cita 

está ADS como responsável pelo processamento e a fiscalização das habilitadas 

e dos pagamentos das subvenções ao pescador manejador do pirarucu 

manejado do estado do Amazonas da subvenção a que têm direito, terão por 

base o fluxo de produção e a comercialização do pirarucu manejado nos 

seguintes termos contidos em um plano de trabalho, de acordo com o modelo 

padrão disponibilizado pela ADS e aprovado pela Comissão Interinstitucional: 

a) O pescador manejador entrega sua produção para a associação ou 

cooperativa; 

b) A associação, cooperativa e/ou instituições afins mantém registro 

contábil das operações realizadas com cada pescador manejador 

associado. 

c) A associação cooperativa e/ou instituições afins comercializa à 

produção para ocomerciante/entreposto de beneficiamento/ indústria 

da pesca ou afins. 

d) A associação cooperativa e/ou instituições afins apresentarão à 

Agência de Desenvolvimento Sustentável — ADS a relação dos 

pescadores manejadores, contendo o total da produção em 

quilograma, o quantitativo da produção de cada um dos pescadores 

beneficiários e a nota fiscal de primeira venda da respectiva 

produção. 

e) A ADS ou instituição por ela credenciada procederá a vistoria com a 

respectiva marcação do lote constatando na nota fiscal apresentada; 

f) De posse da documentação e mediante análise prévia e aprovação 

da Comissão Interinstitucional de que trata o inciso § 1.° deste 
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Decreto, a ADS processará o pagamento da subvenção de acordo 

com as normas legais; 

A associação, cooperativa e/ou instituições afins realizarão 0 

pagamento da subvenção do pirarucu manejado, de acordo com o 

quantitativo individual de cada um, conforme o registro da sua 

produção repassada à respectiva organização; 

h) A ADS ou instituição por ela credenciada procederá à verificação, por 

amostragem, se o recurso da subvenção foi devidamente repassado 

ao pescador manejador. 

i) Para a comercialização em feiras locais, deverá apresentar a guia de 

comercialização emitida pelo IBAMA. 

Título III- Da suspensão, pagamento, prestação de contas e vigéncia da 

Subvenção 

CAPÍTULO I 

DA SUSPENSÃO DAS SUBVENÇÕES 

Art. 44— A liberação da subvenção na Parceria será suspensa até a correção das 

impropriedades ocorridas, nos casos a seguir especificados: 

a) Quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela 

anteriormente recebida, na forma de legislação aplicável, inclusive mediante 

procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela ADS, ou 

pelo Órgão competente que ela indicar; 

b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 

justificados no cumprimento dos prazos de prestação de contas, práticas 

atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública na execução 

deste Plano de trabalho; 

c) Quando for descumprida, pela Associação/Cooperativa, qualquer cláusula ou 

condição do instrumento de Parceria. 

d) A liberação das parcelas da Parceria será suspensa definitivamente na 

hipótese de sua rescisão. 

CAPÍTULO II 
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DO PAGAMENTO 

Art. 45— O pagamento da subvenção econômica aos pescadores manejadores 

de pirarucu será realizado em parceria com as organizações de produtores, 

Cooperativas e Associações, devidamente credenciadas junto à ADS, ou 

mediante pagamento direto aos pescadores manejadores individualizados e 

cadastrados junto ao órgão oficial de assisténcia técnica do Estado do 

Amazonas, seguindo critérios apresentados no Regimento Interno produzido 

pela comissão interinstitucional. 

Art. 46— As organizações de pescadores manejadores e pescadores 

manejadores individuais a que se refere o artigo anterior ficam obrigadas a 

apresentar periodicamente a ADS, e sempre que solicitado, o demonstrativo 

contendo a relação dos produtores beneficiários da subvenção econõmica, bem 

como as correspondentes cópias das notas fiscais da produção comercializadas 

e numeração de lacres identificado. 

Art. 47— Tratando-se de pagamento direto aos produtores individualizados, com 

habilitação no MAPA, esse órgão expedirá autorização e/ou carteira de 

pescador, para a anexação na respectiva nota fiscal de venda, como condição 

para a habilitação na parceria de subvenção econõmica. 

Parágrafo 1°. Na auséncia da expedição de carteira ou autorização por parte do 

MAPA, a Comissão Interinstitucional avaliará a eventual substituição por 

documento correlato. 

Parágrafo 2°. É vedada a concessão da subvenção econômica de que trata este 

Decreto: 

a) Aos possíveis intermediários desta cadeia produtiva. 

b) as indústrias de beneficiamento de pescado. 

c) ao pirarucu proveniente de criação. 

d) ao pescado ilegal. 

Art. 48— A subvenção econõmica paga aos pescadores ou sua respectiva 

organização será no valor de R$ 1,00 (um real) por kg de pirarucu 

comercializado, mediante a apresentação de nota fiscal de primeira venda. 
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Art. 49— Os valores referentes à subvenção econõmica do pirarucu serão 

creditados às associações/cooperativas para serem repassados aos respectivos 

pescadores manejadores do pirarucu, na agência bancária no munícipio, por 

meio do Sistema de Pagamento do Estado do Amazonas, administrado pela 

secretaria de Estado da Fazenda — SEFAZ. 

CAPÍTULO III 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 50— A Associação/Cooperativa ficará sujeita a apresentar prestação de 

contas, devidamente assinada e carimbada pelo presidente e tesoureiro da 

associação, até 60 dias após a data do encerramento dos recursos recebidos, 

que será constituída dos seguintes documentos abaixo relacionados para 

compor o processo: 

a) Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

b) Extrato da Conta específica do recebimento e retirada do valor creditado; 

c) Relação de Pagamento dos pescadores manejadores beneficiados, bem 

como o recibo de pagamento individual devidamente assinado pelo 

beneficiário; 

Título IV- Disposições Finais 

Art. 51— A Comissão Interinstitucional poderá convidar outros participantes para 

as suas sessões/reuniões para debater assuntos considerados relevantes, sem 

contudo, que estes tenham direito a voto. 

Art. 52— Somente os membros integrantes da Comissão Interinstitucional na 

forma do artigo 2° parágrafo 1 °, 

Art. 53— Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo plenária. 

~~ 
S" ='• Paulo Mc~iteiro litaiff Filho 

Presidente da Agéncia de Desenvolvimento Sustentável - ADS 
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