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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2020/SUPPMA - SMTTDE 

Regularização de Ranchos Permanentes de Pesca e Maricultura  

 

1.Objetivo 

Disciplinar no âmbito do município de Florianópolis, os procedimentos para a obtenção de autorização 

para regularização e de licença para construção e reforma de ranchos permanentes de pesca e 

maricultura, de responsabilidade da Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura, 

estabelecidos no Decreto Municipal nº 20.180/2019. 

 

2.Disposições Gerais 

Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por: 

I - Processo de autorização para regularização, construção e reforma de ranchos permanentes 

de pesca e/ou maricultura: Processo administrativo instaurado para análise e anuência dos órgãos 

competentes da PMF (SMPMA, IPUF, Floram e SMDU, entre outros), com objetivo de permitir ou não 

a permanência (regularização), construção ou reforma de rancho permanente de pesca e/ou 

maricultura. 

II –Ranchos Permanentes de pesca e/ou maricultura: edificações utilizadas durante todo o ano, 

para atender às atividades relacionadas à captura dos diversos tipos de pescados e cultivos marinhos 

realizados no município. 

III-Pescador Profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada 

pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios 

estabelecidos em legislação específica. 

IV - Pescador Profissional Artesanal: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País 

que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma 

ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 

podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca de pequeno porte. 

V –Pescador Tradicional: aquele que possui modo de vida baseado principalmente na pesca ou 

maricultura, que utiliza conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição, e 

que sua reprodução cultural está ligado ao mar. 
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VI -Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

VII- Aquicultor: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, 

exerce a aquicultura com fins comerciais; 

VIII - Aquicultor Familiar: é o aquicultor queexplora reservatórios hídricos com superfície total de até 

2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração 

se efetivar em tanques-rede, atendendo os requisito da Lei nº 11.326/2006. 

IX - Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas” (Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, Art. 3º). 

X -Manejo Animal: conjunto de atividades diárias desenvolvidas para assegurar o cultivo de animais 

aquáticos. 

 

3.Tramitações e Responsabilidades Institucionais 

                O processo de autorização para regularização, construção e reforma de ranchos de pesca 

permanente de pesca e maricultura deverá tramitar nos órgãos da Prefeitura Municipal de Florianópolis 

(PMF) conforme o Fluxograma apresentado no anexo 1. 

O interessado pela autorização de rancho de pesca e maricultura deve estar devidamente 

caracterizado como pescador tradicional e artesanal ou como pequeno aquicultor, com respectivo 

Parecer e anuência, emitidos pela Superintendência Municipal de Pesca e Maricultura (SMPMA).  

Obtida a anuência da SMPMA, o IPUF se manifestará quanto ao local de instalação do 

rancho de acordo com a atividade apresentada e os estudos realizados pelo IPUF, definindo o modelo 

de rancho a ser construído/permitido. 

Obtida a anuência da SMPMA e do IPUF, deve o processo tramitar nos demais órgãos da 

PMF (Floram e SMDU, e outros órgãos quando solicitado), para manifestação e aprovação.  

Deverá o requerente obter o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) na 

Superintendência do Patrimônio da União (SPU/SC) após as anuências dos órgãos da PMF. 

Os processos instaurados na PMF, anteriores ao Decreto nº 20.180/2019, devem conter o 

requerimento da solicitação da TAUS, emitido pela SPU/SC. 
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Somente após as anuências dos órgãos da PMF e obtenção da TAUS/SPU será emitida a 

autorização de construção/permanência, sob responsabilidade da SMDU. 

Os Órgãos da PMF (SMPMA, IPUF, Floram e outros) responsáveis pela regularização de 

ranchos, não assumirão qualquer responsabilidade pelos custos de reforma, construção e 

regularização de ranchos permanentes para uso privado e de seus projetos. 

 

4.Competência da SMPMA 

É competência da Superintendência da Pesca, Maricultura e Agricultura (SMPMA): 

1. Realizar a caracterização sociocultural do pescador profissional artesanal e/ou do aquicultor 

familiar, do exercício da atividade que fundamente a permanência do rancho de pesca ou de 

maricultura no local solicitado; 

2. Aplicar questionários específicos aos pescadores e/ou aquicultores responsáveis pelos 

ranchos permanentes para caracterização da atividade; 

3. Elaborar Parecer devidamente fundamentado com anuência ou indeferimento da solicitação 

de regularização, construção e/ou reforma de rancho permanente; 

4. Elaborar Relatório quando constatado desvirtuamento de uso, degradação ambiental ou não 

atendimento ao regramento vigente e encaminhar aos órgãos responsáveis pela fiscalização; 

5. Monitorar uso adequado dos ranchos permanentes e da atividade praticada; 

6. Realizar a verificação de denúncias e realizar as medidas possíveis 

7. Aplicar notificações em caso de verificação de irregularidades; 

8. Solicitar a revogação da autorização quando não couber outro recurso; 

9. Acompanhamento do pescador e/ou aquicultor nas demolições de ranchos permanentes 

quando houver decisão administrativa ou ordem judicial; 

10. Realizar e atualizar o cadastro do pescador no banco de dados a ser criado dentro da 

Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura; 

11. Realizar e intermediar reuniões com os pescadores e instituições; 

12. Atender demanda judicial quanto às atividades da pesca e da maricultura em ranchos 

permanentes. 

 Em casos do parecer ser desfavorável ao solicitante, o mesmo terá o prazo de 10 dias após 

sua ciência para solicitar reconsideração e obter uma nova análise. 

5.Caracterização do Pescador Profissional Artesanal e o Aquicultor Familiar 
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A SMPMA deverá elaborar um Parecer contendo a caracterização do responsável, 

solicitante de ranchos permanentes (assim como, dos colaboradores que utilizam o rancho), como 

pescador profissional artesanal e/ou aquicultor familiar, conforme estabelecido pelo Decreto nº 

20180/2019, e da atividade exercida que fundamente o uso permanente do rancho.  

O Parecer deve conter: 

1.Análise dos documentos apresentados no processo que comprovem a atividade; 

2. Relatório de vistoria ao local com informações sobre o rancho permanente (quando já 

existente). Descrição dos equipamentos e materiais usados na atividade, dos petrechos 

guardados e dos materiais que constituem a estrutura do rancho (se de acordo com modelo 

IPUF); 

3. O questionário padrão desenvolvido pela SMPMA aplicado para caracterização do pescador e 

da atividade exercida, com assinaturas dos entrevistados; 

4. Comprovação através de relatos de pessoas da comunidade local sobre o pescador e a 

atividade por ele exercida, quando possível; 

5. Em caso de demanda judicial, quando existentes, anexar estudos da atividade (laudo 

antropológicos, entre outros) constantes nos autos; 

6.  Manifestação conclusiva quanto à solicitação de regularização de ranchos permanente. 

7. Croqui do local onde deseja instalar o rancho e a descrição dos motivos para a escolha do local; 

 

6.Restrições e Condicionantes a anuência da SMPMA 

A autorização para construção, reforma e regularização de ranchos permanentes estará 

condicionada a: 

a) Estar devidamente caracterizado como pescador profissional artesanal e maricultor familiar; 

b) Aprovação dos projetos e estudos, quando solicitado; 

c) Anuência dos demais órgãos envolvidos no processo de regularização de ranchos 

permanentes; 

d) Preenchimento e atualização de Cadastro; 

e) Assinatura de termo de compromisso.  

O solicitante terá direito a 1 (um) rancho de pesca e/ou maricultura no município de Florianópolis. 

Em casos que o mesmo tenha mais de 1solicitação, deverá escolher o que melhor se apta a sua 

atividade, respeitando as restrições ambientais e urbanística existentes. 
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O solicitante não terá direito ao rancho de pesca e/ou maricultura caso possua renda familiar 

mensal maior de cinco salários mínimos provenientes de outra atividade, conforme Decreto- Lei nº 

1876/1981.  

Em casos quando o solicitante for aposentado por invalidez, o mesmo não terá direito ao rancho 

de pesca. 

Não será permitido ao responsável pelo rancho e associados obter renovação da autorização 

quando for constatada infração ambiental na área da implantação do rancho permanente ou quando 

houver denúncias fundamentadas e verificadas. 

O descumprimento das condições de validade da autorização acima citados implica na 

revogação da mesma, cabendo ainda a aplicação das sanções previstas (Dec. nº 6.514/2008), 

inclusive multa, demolição e apreensão do material utilizado no cometimento da infração.  

 

 

7. Documentações necessárias para anuência da SMPMA: 

A documentação exigida pela Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura são as 

relacionadas abaixo, sendo que poderá solicitar documentos complementares nos casos que julgar 

necessário para a comprovação do vínculo do solicitante com a pesca, como também a dependência 

financeira da atividade na renda familiar. 

- RG e CPF; 

- Comprovante de residência atual; 

- Carteira de Pescador Artesanal/ Profissional ou Comprovante da Atividade de 

Maricultura; 

- Número de Identificação do Trabalhador (NIT), como segurado especial na 

Previdência Social; 

- Número da matrícula no Cadastro Específico - CEI, do Ministério da Fazenda - Receita 

Federal; 

- Comprovante de recebimento de Seguro Defeso (seguro Desemprego - emitido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego); 

- Comprovante da aposentadoria, quando aposentado; 

- Certificado de Registro com número e nome da embarcação; 

- Autorização de pesca da embarcação; 

- Declaração de imposto de renda do ano anterior; 

- Protocolo de entrada do processo na SPU; 

- Fotos antigas e recentes que comprovam a atividade da pesca no local indicado; 

- ART/RRT de projeto e execução elétrica quando requerer energia elétrica; 

- ART/RRT de projeto e execução hidrossanitário quando requerer água e esgoto; 

- Comprovação de Cadastro do Produtor Rural Primário junto à SEF/SC. 
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Para ranchos de uso coletivo, todos os usuários devem ter seu cadastro e caracterização 

realizada juntamente a Superintendência Municipal da Pesca, Maricultura e Agricultura. Em caso de 

constatação de irregularidades, todos os usuários são responsabilizados solidariamente. 

Para ranchos que pertencentes a ações judiciais, o procedimento de requerimento é o mesmo 

seguido pelos demais casos. 

 

8. Responsabilidade do Solicitante: 

É de responsabilidade do solicitante 

- Apresentação da documentação exigida; 

- Elaboração de projetos, que podem ser realizados com auxílio de organizações, com objetivo 

de angariar fundos para construção e reforma de ranchos, sendo que cabe a SMPMA apenas 

auxiliar quando necessário; 

- Permitir e possibilitar o acesso dos servidores da SMPMA e demais órgãos da PMF à estrutura 

do rancho (interna e externa); 

- Informar qualquer alteração a ser realizada no rancho a SMPMA para sua ciência e aprovação; 

- Fornecer a SMPMA, anualmente, relatório das notas de produtores emitidas a fim de 

comprovar a renda obtida a partir da pesca; 

- Todo o custo pela mudança de local, reforma, construção e regularização, assim como, pela 

recuperação da área degradada;  

- Qualquer dano ao ambiente natural no local do rancho permanente. 

 

9. Do Uso do Rancho  

O uso do rancho de pesca e/ou maricultura é exclusivo para a guarda de petrechos para a 

execução da atividade como também a realização de pequenas manutenções nos materiais utilizados 

pelo próprio requerente, sendo que não é permitido o uso do mesmo como estaleiro. 

Para ranchos de maricultura, será permitido atividades de manejo animal, desde que dado a 

destinação correta para os resíduos produzidos.. 

No rancho deve conter apenas de utensílios e equipamentos que sejam utilizados no 

desenvolvimento da atividade, como também, fornecer aos seus usuários condições de trabalho, sendo 

vedado o uso do mesmo como moradia mesmo que provisória.  

Será permitida a permanência no período noturno para pernoite no rancho em casos 

específicos e justificados pela atividade, como a pesca da tainha. Para essa permanência, deve-se 

solicitar a Superintendência, que avaliará caso a caso. 
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Não é permitido usar o rancho para qualquer tipo de festividade, exceto quando autorizada 

pela Superintendência Municipal de Pesca, Maricultura e Agricultura, como por exemplo a festividade 

comemorativa do início de safra. 

Atividades culturais poderão ser desenvolvidas pelos pescadores e/ou aquicultores, desde 

que o projeto seja previamente apresentado e aprovado pela Superintendência da Pesca, Maricultura 

e Agricultura e obtenhaanuência da FLORAM. 

Não é permitido dentro do rancho qualquer tipo de beneficiamento do pescado para comércio 

como filetagem, evisceração, entre outros, como também o armazenamento do pescado em câmaras 

frias, freezers ou geladeiras. Para a venda direta ao consumidor, deve ser preconizado os requisitos 

do Art. 188 do Decreto Municipal nº 18.185/2017. 

 

 

10. Do Cadastro de Pescador: 

O Cadastro de pescador e maricultor fica criado dentro da SMPMA, através de uma entrevista 

a ser realizada pelos servidores com solicitante. 

 

11. Notificações 

 

- Quando notificado o responsável deverá atender à solicitação. Em caso de não 

atendimento, a Superintendência da Pesca, Maricultura e Agricultura encaminhará a notificação aos 

órgãos responsáveis pelas sanções a serem aplicadas; 

- Conforme previsto no Decreto, o uso do rancho permanente sem a devida 

regularização poderá sofrer sanções ambientais e urbanística 

- Em caso de não comprovação de produção, o pescador e/ou aquicultor perderá o 

direito aos ranchos de pesca permanentes, sendo que o mesmo deve retirar-se do mesmo 30 (trinta) 

dias após a notificação; 

- Ranchos permanentes usados de forma indevidas serão demolidos ou cedidos ao 

outro pescador devidamente caracterizado pelo município. 

- Em caso de denúncias fundamentadas e verificados, serão aplicadas sanções de 

acordo com as normas vigentes  

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

I.  Os efeitos desta Instrução Normativa conjunta são aplicados, de forma direta, aos seguintes 

atores envolvidos: 

▪                Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis; 
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▪                Superintendência Municipal da Pesca e Maricultura; 

▪                Fundação Municipal do Meio Ambiente; 

▪               Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e desenvolvimento Urbano; 

▪               Secretaria Municipal do Continente; 

▪                Pescadores artesanais/tradicionais e/ou pequenos maricultores. 

 

 II.       Esta Instrução Normativa deve ser atualizada sempre que houver prerrogativa legal 

(alterações normativas), bem como, quando necessário a implantação de procedimentos de 

aprimoramento, devidamente fundamentados por parecer técnico de órgãos da municipalidade; 

III.       Esta Instrução Normativa foi aprovada pelo Grupo de Trabalho instituído para a normatização 

do processo de regularização dos ranchos de pesca e maricultura dentro do município de 

Florianópolis, devidamente instituído pelo Decreto Municipal n. 18.905/2018, em reunião ordinária 

XX/2019, realizada no dia 14 de outubro de 2019; 

IV.        Esta Instrução Normativa conjunta entra em vigor na data de sua homologação. 

 

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2020 

 

Adriano Roberto Weickert 

Superintendente Municipal da Pesca, Maricultura e Agricultura 
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