
INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MPA/MMA Nº 5,  
DE 13 DE ABRIL DE 2010. 

 
 

OS MINISTROS DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA e DO MEIO 
AMBIENTE no uso de suas atribuições, e  
 
TENDO EM VISTA o disposto na Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, alterada 
pela Lei n° 11.959, de 29 de junho de 2009 no Decreto n° 6.981, de 13 de outubro 
de 2009 e na Portaria Interministerial MPA/MMA nº 2, de 13 de novembro de 
2009, e o que consta no Processo n° 00350.000082/2003-73, Resolvem: 
 
Art. 1º A frota de camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri), que atua nas 
regiões sudeste e sul do País, com comprimento total igual ou menor que 10 (dez) 
metros, fica dispensada da apresentação dos Mapas de Bordo de que trata o art. 
2° da Instrução Normativa Interministerial MMA/SEAP-PR n° 26, de 19 de julho de 
2005. 
 
Parágrafo único. A Dispensa da apresentação dos Mapas de Bordo de que trata o 
caput deste artigo será até a revisão da IN/MMA/SEAP-PR n° 26, de 2005. 
 
Art. 2º O armador ou responsável legal de cada embarcação pesqueira da frota de 
camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) deverá apresentar ao Ministério da 
Pesca e Aquicultura o Requerimento de Renovação de Registro, conforme modelo 
constante no Anexo I desta Instrução Normativa, e em substituição aos 
comprovantes citados no artigo anterior, informações sobre a operação da 
embarcação em 2009, na forma disposta no Anexo II desta Instrução Normativa. 
 
§ 1º As informações de que trata o caput deste artigo serão aceitas para fins de 
renovação da respectiva Autorização de Pesca, sem prejuízo do disposto na 
Instrução Normativa SEAP n° 03, de 12 de maio de 2004, e no art. 9o da Instrução 
Normativa SEAP/PR n° 18, de 27 de julho de 2007. 
 
§ 2° Caso a embarcação não tiver operado na temporada de pesca de 2009, o 
amador ou representante legal deverá apresentar Requerimento de Renovação de 
Registro, conforme modelo constante no Anexo I desta Instrução Normativa, e 
Declaração de Inatividade, conforme modelo constante no Anexo III desta 
Instrução Normativa. 
 
Art. 3º As demais embarcações da frota de camarão sete barbas (Xiphopenaeus 
kroyeri) não tratadas no art. 1º desta Instrução Normativa, para fins de renovação 
da autorização de pesca para o exercício 2010, deverão apresentar os 
comprovantes de entrega de Mapas de Bordo referentes aos cruzeiros realizados 
em 2009, na forma da Instrução Normativa Interministerial MMA/SEAP-PR nº 26, 
de 19 de julho de 2005, ou Declaração de Inatividade, conforme modelo constante 
no Anexo III desta Instrução Normativa, e o Requerimento de Renovação de 
Registro, conforme modelo constante no Anexo I desta Instrução Normativa. 



 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ALTEMIR GREGOLIN 
Ministros de Estado da Pesca e Aqüicultura 
 
IZABELLA TEIXEIRA 
Ministros de Estado do Meio Ambiente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


