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CHECK-LIST PARA SOLICITAÇÃO DE CARTÃO PRODUTOR 

PESCA MANEJADA 

 

1) Autodeclaração que a pesca manejada é sua principal atividade produtiva;  

2) Declarar que estar vinculado a uma Organização da Sociedade Civil – OSC detentora 

de cota, autorizada pelo órgão competente;  

3) Declaração da Organização da Sociedade Civil – OSC, que participa das atividades 

relativas às etapas do manejo participativo de pesca e tem cota; 

4) Comprovante de residência (LOCAL ONDE MORA); 

5) Coordenadas geográficas da principal área onde é realizado o manejo participativo 

de pesca;  

6) Declaração de produção (espécies e quantidade em kg) emitida pelo órgão oficial de 

ATER (IDAM). 

7) Para emissão ou quaisquer mudanças (endereço ou atividade exercida) deverá ser 

enviado a declaração de produção emitida pela Unidade Local, o documento dos 

dados cadastrais (Sefaz) com alteração solicitada, espelho do CPF e cópia do RG e 

CPF. 

8) Para renovação deverá ser enviado a declaração de produção emitida pela Unidade 

Local, a cópia da carteirinha anterior ou Boletim de Ocorrência (BO), em caso de 

extravio ou roubo/furto. 
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M O D E L O  I T E M  1  e  2  

D E C L A R A Ç Ã O  

 

Declaro para os devidos fins, que eu, _____________________________________, 

inscrito (a) no CPF n.°_______________ e portador do RG de n.°___________________, 

tenho como principal atividade produtiva a Pesca Manejada do Pirarucu. Declaro ainda, 

que sou vinculado (a) à ________________________________________________ 

(Organização da Sociedade Civil) e possuímos liberação de cota autorizada pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – Ibama para a pesca manejada do 

Pirarucu.  

 

 

 

Local (AM), ___de ____________de 2022. 

 

 

__________________________________ 
Assinatura do Pescador Manejador 

 

 

 

OBS: após o preenchimento dos espaços em branco os itens em negrito e dentro dos parênteses (), “ MODELO ITEM 

3”, juntamente com essa “OBS” deverão ser excluídos. 
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M O D E L O  I T E M  3  –  P o r  p e s c a d o r  

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO MANEJO DO PIRARUCU 

 

  

Declaro para devidos fins, que o(a) Sr.(a) ________________________, inscrito(a) 

no CPF n.°_________________ e portador(a) do RG de n.°_____________ manejador(a) 

da área _________________ com os seus respectivos dados citados na lista anexa, 

participam das atividades desenvolvidas no processo do manejo participativo da pesca 

manejada do pirarucu na área de manejo __________________, abrangência do município 

_________________. 

 

 

 

___________, AM, _____/_____/_______ 
    (Cidade)             (dia)     (mês)     (ano) 

 

 

______________________________________ 

(Inserir nome do Presidente da Associação) 

Presidente da _______________________ 

                    (nome da Associação) 

 

 

 

OBS: após o preenchimento dos espaços em branco os itens em negrito e dentro dos parênteses (), “ MODELO ITEM 3”, 

juntamente com essa “OBS” deverão ser excluídos. 
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M O D E L O  I T E M  5  –  P o r  p e s c a d o r  

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PESCA MANEJADA 

 

Município – AM, ___ de __________ de 2022. 

Nº UNLOC-____/2022                                           

 

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) 

______________________________________________________, brasileiro(a), portador(a) 

do CPF n.º __________________ e do RG n.º___________________, residente 

________________________________, município de ___________- AM, possui como 

atividade produtiva principal a pesca manejada, (tal informação é baseada na autodeclaração 

apresentada a essa Unloc________________________________________) sendo vinculado 

à_________________________________________________________________________ 

que possui _______ associados e cota autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para captura de ____ indivíduos (pirarucus adultos) 

de peso aproximado de _______ kg, conforme autorização de 

N.º___________________________________.  

Ademais, informamos que o(a) mesmo (a) participa de todas as atividades desenvolvidas 

no processo de manejo da área ____________________________, com cota individual média 

de ________ de pirarucu por manejador.  

OBS: O(a) pescador(a) cultiva/cria _____________________ para fins de subsistência. 

 

Coordenadas da principal área do(s) lago(s) de manejo ____________, _________, 

__________ e __________: 

 

Latitude: (S) ___________.                                 Longitude: (W)___________. 

 

    

Assinatura e carimbo do Técnico                                  Assinatura e carimbo do Gerente. 
    
 

Obs. As demais declarações e autodeclaração do solicitante ficam arquivadas na UNLOC, sendo necessário 

o envio à CPCPR apenas da Declaração de Produção. 


