
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPA Nº 02, DE 21 DE JANEIRO DE 2010 
 

 
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA PESCA, no 
uso de sua atribuição que lhe confere o art. 5º da Instrução Normativa 
Interministerial MPA/MMA nº 3, de 20 de janeiro de 2010, e o que consta no 
Processo MPA nº 00350.004478/2009-85, Resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos administrativos para concessão 
de Autorização Provisória de Pesca para embarcações devidamente 
autorizadas à captura da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) e 
respectiva fauna acompanhante, pela modalidade de cerco, na região Sudeste 
e Sul do país, conforme disposto na Instrução Normativa Interministerial 
MPA/MMA nº 3, de 20 de janeiro de 2010. 
 
Art. 2º Os interessados em obter a Autorização Provisória de Pesca deverão 
protocolar requerimento na sede do Ministério da Pesca e Aquicultura, em 
Brasília/DF, dirigido ao Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura da 
Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura - 
DRPA/SEMOC, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
publicação desta Instrução Normativa. 
 
§ 1º Somente serão considerados os requerimentos encaminhados a partir da 
data de publicação desta Instrução Normativa. 
 
§ 2º Os interessados de que trata o caput poderão protocolar o requerimento 
diretamente ou se fazer representar por sua Entidade Representativa. 
 
Art. 3º A Autorização Provisória de Pesca de que trata esta Instrução 
Normativa será concedida aos proprietários, armadores ou arrendatários de 
embarcações de pesca que obedeçam aos seguintes critérios: 
 
I - detentor de embarcação recadastrada no Registro Geral da Atividade 
Pesqueira - RGP, nos moldes da Instrução Normativa SEAP/PR nº 2, de 15 de 
maio de 2009; e 

II - comprove a adesão ao Programa Nacional de Rastreamento de 
Embarcações Pesqueiras por Satélite - PREPS, com o equipamento de 
rastreamento instalado, em perfeito funcionamento e enviando posições ao 
Sistema da Central de rastreamento. 

 
Art. 4º As Autorizações Provisórias de Pesca serão emitidas pela SEMOC, 
observado obrigatoriamente o modelo do Anexo I desta Instrução Normativa. 
 
Art. 5º Os responsáveis legais pelas embarcações contempladas com 
Autorização Provisória de Pesca deverão atender, ainda, aos seguintes 
requisitos: 
 



I - entregar sistematicamente os Mapas de Bordo, dentro dos prazos e 
condições estabelecidos na Instrução Normativa Interministerial MMA/SEAP-
PR nº 26, de 2005. 

II - monitorar as atividades de pesca de cada embarcação através do 
embarque de Observadores de Bordo, em 25% (vinte e cinco por centro) dos 
cruzeiros de pesca, observado o mínimo de 01 (um) cruzeiro de pesca com no 
mínimo 10 (dez) dias, ou 02 (dois) ou mais cruzeiros que somados totalizem no 
mínimo 10 (dez), observando o disposto na Instrução Normativa Conjunta 
SEAP-PR/MMA nº 01, de 29 de setembro de 2006. 

 
Art. 6º Fica proibida a operação de embarcações na modalidade prevista na 
Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 3, de 2010, sem o porte 
obrigatório da Autorização Provisória de Pesca, dentro do seu prazo de 
validade, sob pena de cancelamento da Autorização de Pesca de cerco de 
sardinha verdadeira. 
 
Art. 7º Os infratores desta Instrução Normativa estão sujeitos a aplicação das 
penalidades previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto 
nº 6.514, de 22 de julho de 2008, independente de outras sanções previstas 
em legislação especifica.  
 
Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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