
CARTA DE
SERVIÇOS

 AO USUÁRIO

FUNDAÇÃO INSTITUITO DE
PESCA DO ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO



O QUE É CARTA
DE SERVIÇOS?

          A Carta de Serviços ao Usuário é um documento elaborado para
informar ao cidadão sobre os serviços prestados por esta Fundação, as
formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de
qualidade de atendimento ao público. A Carta de Serviços aos Usuários da
FIPERJ é um instrumento de transparência inspirado nos (Capítulos II e VI da
Lei Federal 13.460 de 26 de junho de 2017), (art. 14 da Lei Estadual nº 6.052 de
23 de setembro de 2011), (art. 7º, IV do Decreto Estadual n° 46.622 de 04 de
abril de 2019) e (Decreto nº 46.836 de 22 de novembro de 2019), que visa
melhorar o relacionamento com os usuários do serviço público, divulgar os
serviços prestados e seu atendimento para que sejam amplamente
conhecidos pela sociedade de forma notória.

 



TÓPICOS DA CARTA DE
SERVIÇOS

 
•Conhecendo a FIPERJ 

• Estrutura Organizacional da FIPERJ

• Serviços Administrativos e Técnicos

• Serviços e Canais de Atendimento ao Usuário       

TÓPICOS DA CARTA
DE SERVIÇOS 



A Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro é um órgão
integrante da estrutura da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro,

vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento - SEAPPA. 

 

SOBRE A FIPERJ 



MISSÃO E VISÃO MISSÃO

A FIPERJ tem a missão de promover o
desenvolvimento sustentável da aquicultura e

pesca fluminense, ao gerar e difundir informações
e tecnologias, articulando e consolidando políticas
públicas para o setor em benefício da sociedade.

 

Ser reconhecida pela sociedade e suas
associações como órgão referência na pesquisa e

fomento da atividade pesqueira e aquicultura
fluminense, visando o aperfeiçoamento contínuo

dos serviços públicos e aumento do bem-estar da
população. 

 

VISÃO



VALORES



OBJETIVOS GERAIS

I - Promover a utilização racional dos recursos
vivos aquáticos; 

 
II - Promover o incremento da indústria de pesca
em seus diferentes níveis; 

III - Promover a proteção aos ecossistemas
envolvidos, de forma harmônica e integrada na
política sócio-econômica estadual.



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

I - Propor, acompanhar, supervisionar e executar a política estadual
voltada para a pesquisa, extensão e fomento das atividades de produção,
industrialização, comercialização e consumo dos recursos vivos aquáticos
oriundos do Estado do Rio de Janeiro e das áreas de pesca situadas no
mar territorial brasileiro, na zona econômica exclusiva, na plataforma
continental nas áreas internacionais e de jurisdição estrangeira;

II - Participar na elaboração e execução de projetos e programas a cargo
dos órgãos municipais, estaduais e federais para implantação, ampliação e
transferência de entrepostos de pesca;
 
III - Cumprir e fazer cumprir, no que couber, a legislação municipal,
estadual ou federal específicas nos assuntos de pesca e aquicultura; 
 
IV - Realizar pesquisas básicas e aplicadas sobre os recursos vivos e o
meio ambiente aquáticos, visando ao aumento da produção e da
produtividade e à exploração racional desses recursos;

 
.

 

 



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

V - promover a alocação de equipamentos e petrechos de pesca,
prioritariamente, a pescadores profissionais, artesanais,
individualmente ou através de suas associações e cooperativas;
 
VI - elaborar e executar programas de pesquisa, extensão e fomento
da pesca e da aquicultura;

VII - estabelecer prioridades para projetos de empreendimentos
privados de interesse do desenvolvimento econômico da pesca e da
aquicultura, visando a obter a concessão de benefícios fiscais ou
colaboração financeira pública ou particular;

VIII - promover, estimular e divulgar resultados de pesquisa, estudos e
análises, objetivando o desenvolvimento da pesca e da aquicultura;

IX - participar e colaborar com instituições nacionais, internacionais e
estrangeiras nos trabalhos e estudos referentes à proteção dos
recursos naturais renováveis aquáticos, fornecendo subsídios que
permitam a sua melhor utilização;

.
 

 



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

X - estimular formas alternativas de pesca e aquicultura indispensáveis à
subsistência das associações e cooperativas dos pescadores
profissionais artesanais e de seus dependentes, durante o período de
proibição de pesca de determinadas espécies por agências federal,
estadual e/ou municipal, bem como pescarias alternativas para a frota
pesqueira industrial;
 
XI - criar condições para a instituição de escolas de pesca, de nível
médio e de instituto de pesca, de nível superior;

XII - prestar assistência técnica, prioritariamente, aos pescadores
profissionais artesanais, aquicultores e as suas associações.

Para a realização de seus objetivos, a Fundação poderá participar de
outras instituições, seja no desenvolvimento de atividades conjuntas,
seja na condição de sócia. 

.
 

 



          Com sua sede administrativa em Niterói, a FIPERJ está presente em todas as regiões
do Estado do Rio de Janeiro. Suas unidades no interior do Estado atuam diretamente com a
prestação de serviços de assistência técnica à criadores, pesquisadores e pescadores. Em
sua sede localiza-se a Presidência e a Diretoria Administrativa e Financeira responsável
pela Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Recursos Humanos. Não obstante, a
Diretoria de Produção e Pesquisa situada também em Niterói coordena e direciona as
unidades de campo descentralizadas através da Coordenadoria de Pesca Marítima,
Coordenadoria de Aquicultura e Pesca Interior e Coordenadoria de Extensão.  

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS



 

ORGANOGRAMA



 

MAPA



SERVIÇOS PRESTADOS AO PÚBLICO



 

ATEPA – ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO
PESQUEIRA E 
AQUÍCOLA

          Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola engloba serviços
de orientação, articulação, acompanhamento, organização e discussão com
as comunidades tradicionais órgãos públicos e produtores rurais, de forma a
contribuir para o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura; assim
como incentivar formas de comercialização e beneficiamento do pescado,
que resultam em alternativas de diversificação e agregação de valor aos
produtos do pescado e estimular a geração de renda e emprego.

 



 

          O Termo de Cooperação Técnica é um instrumento formalizado entre órgãos e entidades da
Administração Pública com o objetivo de firmar interesse de mútua cooperação técnica visando à
execução de programas de trabalho, projetos ou atividades, da qual não decorra obrigação de
repasse de recursos entre os partícipes. Nesse sentido, é importante mencionar que a FIPERJ
adota este mecanismo junto ao diversos municípios fluminense e faculdades entre outras
instituições, com o objetivo de contemplar as atividades de assistência técnica especializada direta
aos produtores, ministrar seminários, palestras, eventos e cursos de capacitação em pesca e
aquicultura. Não obstante, por meio de diversos Órgãos Colegiados de participação social, Comitês
de Bacia Hidrográfica e Conselhos de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro atua
no diálogo e por conseguinte, na elaboração de políticas públicas em benefício da sociedade.



 

PESQUISA

          A Fundação Instituto de Pesca do Estado
do Rio de Janeiro conta com excelência
acadêmica e notoriedade profissional em seu
quadro. Sendo responsáveis por diversas
pesquisas voltadas às demandas do setor
pesqueiro e aquícola. São trabalhadas vertentes
como a qualidade do pescado, beneficiamento
pesqueiro, repovoamento de áreas pesqueiras,
dentre outras.

 



          A partir de 2010 a FIPERJ realiza o Monitoramento da
Pesca no Estado do Rio de Janeiro (Estatística Pesqueira)
em pareceria com diversas instituições. O objetivo é
estimar a produção pesqueira desembarcada e suas
oscilações sazonais e espaciais, além de caracterizar a
frota quanto aos tipos de petrechos e embarcações
utilizadas. As informações levantadas são de captura de
pescado, aparelhos de pesca, insumos básicos, esforço
pesqueiro empregado e áreas de pesca, no intuito de
prover o governo, setor científico, setor produtivo e
sociedade de informações atualizadas que subsidiem a
elaboração de políticas públicas, visando o
desenvolvimento sustentável da pesca fluminense.

       MONITORAMENTO 
DA ATIVIDADE

PESQUEIRA



DAP - EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
APTIDÃO AO PRONAF

            Dentre as ações desenvolvidas pela FIPERJ, destaca-se a de Emissão de Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP),
que é o documento que identifica os pescadores artesanais e aquicultores familiares e/ou suas formas associativas
organizadas em pessoas jurídicas, aptas a realizarem operações de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Além do acesso ao crédito, a DAP é obrigatória em outros programas e
ações federais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) por meio do qual o agricultor vende sua produção
para o governo e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

            Diante da emissão, com responsabilidade e controle social de DAP, e como forma de conhecer adequadamente a
realidade desse público, a FIPERJ, de maneira responsável, ética, transparente, vem contribuindo com o governo federal
no processo da gestão pública.



INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR AO PESCADOR 
 

          A FIPERJ subsidiariamente auxilia os pescadores quanto as questões legais e burocráticas, esclarecendo dúvidas,
orientando as solicitações do registro do pescador profissional artesanal e amador (categoria embarcada ou não
embarcada) junto à Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP/MAPA do Governo Federal.



CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO



        A FIPERJ efetua muitas vezes o atendimento “in
loco” dos usuários do serviço público. Atuando de
maneira proativa em diversas ocasiões. Ademais, o
cidadão pode procurar a Unidade Descentralizada mais
próximo de sua casa, onde estamos sempre disponíveis
para o atendimento ao público nos dias úteis e no
horário estabelecido de 10h da manhã à 16h da tarde.   

       UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

REGIÃO METROPOLITANA I 
Unidade Descentralizada Metropolitano I
Endereço: Praça Fonseca Ramos , s/n
Terminal Rodoviário Roberto Silveira – Sobreloja. Centro - Niterói - RJ. 
CEP: 24030-020 - Brasil.
Tel.: +55(21)3601-5008
Contato: Henrique Rhamnusia
E-mail: erm.fiperj@gmail.com



UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

REGIÃO METROPOLITANA II
Unidade Descentralizada Metropolitano II

Endereço: Rua Silva Fernandes, 170 - 
CEP: 25085015 - Parque Duque – 

Duque de Caxias - RJ. Tel.: +55(021) 96529-1999 
Contato: Everton Gustavo Nunes dos Santos 

E-mail: ermetro2.fiperj@gmail.com 
 
 

REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE I
Unidade Descentralizada Noroeste Fluminense I

Endereço: Rodovia Prefeito Renato de Alvim Padilha,
Km 2 - Divinéia –

Santo Antonio de Pádua - RJ.
 CEP: 28470-000 - Tel.: +55(22)3853-1404

 Contato: Ramon Brum
E-mail: fiperjnoroeste@gmail.com

 

.

 



        
REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE II
Unidade Descentralizada Noroeste Fluminense II
Endereço: Rodovia BR 356, Km 2 (Antigo Mercado do Produtor)
Cidade Nova - Itaperuna - RJ. CEP: 28.300-000 Tel.: +55(22)3822-5890 
Contato: Diogo Fonseca da Rocha
E-mail: eregnoroeste2@gmail.com 

       UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

REGIÃO NORTE FLUMINENSE I
Unidade Descentralizada Norte Fluminense I
Endereço: Rua Alberto Torres, 371, sala 209/210 Edifício Executivo 
Centro - Campos dos Goytacazes - RJ. Tel.: +55(22)99261-6208. 
Contato: Luis Bernabe Castillo
E-mail: fiperjcampos@gmail.com



UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

REGIÃO NORTE FLUMINENSE II
Unidade Descentralizada Norte Fluminense II
Endereço: Av. Pres. Feliciano Sodré, térreo 466 

Centro - Macaé - RJ. CEP: 27913-080 
Tel.: +55(21)96957-9494 - Contato: Luiz Salgado 

E-mail: fiperjnortef2@gmail.com 
 
 
 

REGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS
Unidade Descentralizada Baixadas Litorâneas

Endereço: Rua José Antônio Sampaio, n.º 06 
Parque Riviera – Cabo Frio - RJ. CEP: 28.980-000 

Tel.: +55 (22) 99264-4632 - Contato: Aline Thomasi 
E-mail: erbl.fiperj@gmail.com

 

 

.

 



        
REGIÃO DA COSTA VERDE
Unidade Descentralizada Costa Verde
Endereço: Rua do Comércio, 10 – sobreloja 
Centro - Angra dos Reis - RJ. 
CEP: 23909-560 -Tel.: +55(24) 9296-5064. 
Contato: Paulo Márcio Santos Costa 
E-mail: fiperjercv@gmail.com
 

       UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
Unidade Descentralizada Médio Paraíba
Endereço: Av. Gadalajara, 125  
Centro - Piraí - RJ. CEP: 27175-000 
Tel.: +55(24) 2431-6490. Contato: Maria Dalva Ribas 
E-mail: fiperjermp@gmail.com



UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

REGIÃO CENTRO - SUL FLUMINENSE
Unidade Descentralizada Centro - Sul Fluminense

Endereço: Av. Cesar Lattes, 317 - Centro - Miguel Pereira - RJ. 
CEP: 26900-000. Tel.: +55(24) 2484-1249 

Contato: Rodrigo Grizendi de Paula 
E-mail: eregcentrosul@gmail.com

 
 
 

Centro de Treinamento em Aquicultura de Rio das Flores
Endereço: Fazenda Patronato de Menores – 

Rodovia RJ 145 Km 96, 56660 - Centro - Rio das Flores - RJ. 
CEP: 27660-000. Tel.: +55(24)2458-6163 

Contato: Jacqueline Cristina de Oliveira Xavier 
E-mail: fiperjctarf@gmail.com

 
 

 

.

 



        
REGIÃO SERRANA
Unidade Descentralizada da Região Serrana
Endereço: Rua Euclides Solon de Pontes, 30
Centro - Nova Friburgo - RJ. 
CEP: 28625-020. Tel.: +55(21)96559-0667 
Contato: Lícius de Sá Freire 
E-mail: erserranafiperj@gmail.com

 

       UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

RREGIÃO CENTRO-NORTE
Unidade Descentralizada Centro - Norte Fluminense
Endereço: Parque de Exposições Raul Veiga s/n 
Centro - Cordeiro - RJ. CEP: 28540-000 
Tel.: +55 (22) 99206-9691 
Contato: Cesar Roberto da Silva Pinheiro 
E-mail: udpc.fiperj@gmail.com



Unidade Didática de Piscicultura, Pesquisa e Produção de Cordeiro
Endereço: Parque de Exposições Raul Veiga s/n 

Centro - Cordeiro - RJ. 
CEP: 28540-000. Tel.: +55(22) 99206-9691 

Contato: Gilson Afonso Menezes 
E-mail: udpc.fiperj@gmail.com

 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES
DESCENTRALIZADAS



 

              A forma mais rápida de entrar em contato conosco é através do nosso site institucional http://www.fiperj.rj.gov.br/.
Em nosso endereço virtual você encontra disponíveis os atalhos para as plataformas e - SIC.RJ e Fala.BR. As duas
plataformas são administradas por nossa Ouvidoria, ressaltando que o e-SIC.RJ é o caminho correto para os pedidos de
acesso à informação de forma eletrônica, enquanto o Fala.BR trata de denúncias, elogios, reclamações, solicitações,
sugestões e demais manifestações. 
          Os links http://www.esicrj.rj.gov.br/ e https://falabr.cgu.gov.br/publico/RJ/Manifestacao/RegistrarManifestacao
são respectivamente o acesso ao sistema eletrônico de informação ao cidadão e o canal integrado para registro eletrônico
das manifestações do Fala.BR. Os dois canais de atendimento estão disponíveis 24h por dia, todos os dias da semana,
permitindo que qualquer pessoa, física ou jurídica, registre sua manifestação ou solicitação, e acompanhe o prazo e o
tratamento recebido.

 

OUVIDORIA

http://www.fiperj.rj.gov.br/
http://www.esicrj.rj.gov.br/
https://falabr.cgu.gov.br/publico/RJ/Manifestacao/RegistrarManifestacao


 

               Em se tratando das solicitações de informações, qualquer usuário do serviço público pode acessar o sistema e
realizar seu pedido de informação. O Prazo de resposta é de até 20 dias corridos, mas dependendo da complexidade da
demanda, o prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias corridos, mediante justificativa da área responsável. Há
possibilidade de recursos em 1ª, 2ª e 3ª instâncias, quando da discordância da informação prestada ou de sua negação, na
forma das normas citadas, sendo obedecida a seguinte rotina: Recursos 1ª Instância será encaminhado à autoridade
imediatamente superior a que negou o pedido de acesso à informação. Se necessário a 2ª Instância será encaminhado à
autoridade máxima do Órgão. Chegando a necessidade da 3ª Instância, o recurso será dirigido à Controladoria Geral do
Estado, por intermédio da Ouvidoria Geral do Estado. Os prazos para Interposição serão de até 10 (dez) dias após
recebimento do indeferimento à informação solicitada e de 05 (cinco) dias em cada instância recursal, a contar do
recebimento do recurso. Não há cobrança de valores para este atendimento.
 

 

OUVIDORIA



 

               Para mais informações e eventuais dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail:
ouvidoria@fiperj.rj.gov.br ou via telefone: +55(21) 3601-5826. Se preferir, o atendimento presencial fica
disponível em nossa sede no endereço: Praça Fonseca Ramos s/nº - sobreloja – Terminal Rodoviário
Roberto Silveira, – Centro - Niterói–RJ. CEP: 24030-020, nos dias úteis entre as 10h da manhã e 16h da tarde.
 

OUVIDORIA


