
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA MPA Nº 03, DE 29 DE JANEIRO DE 2010 
 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso de suas 
atribuições e,  
 
TENDO EM VISTA o art. 87 da Constituição Federal, o Decreto de 17 de 
agosto de 2009, e de acordo com o disposto no art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, alterada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de 2009, bem 
como na Lei 11.959, de 29 de junho de 2009; e  
 
TENDO EM VISTA o disposto no Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 
1967; na Instrução Normativa SEAP/PR nº 03, de 12 de maio de 2004; na 
Portaria IBAMA nº 096, de 22 de agosto de 1997; na Instrução Normativa 
IBAMA nº 15, de 21 de maio de 2009; na Instrução Normativa SEAP nº 02, de 
15 de maio de 2009; na Instrução Normativa MPA nº 02, de 31 de agosto de 
2009; na Portaria MPA nº 61, de 07 de outubro de 2009; na Instrução 
Normativa MPA nº 04, de 13 de novembro de 2009 e o que consta no Processo 
nº 00350.002415/2006-41, Resolve: 
 
Art. 1º Tornar público o resultado das análises dos recursos administrativos 
impetrados pelos proprietários ou armadores das embarcações relacionadas no 
Anexo III da Instrução Normativa MPA nº 04, de 13 de novembro de 2009, 
publicada no DOU de 16 de novembro de 2009, em atendimento ao disposto 
na Instrução Normativa SEAP nº 02, de 2009, que dispõe sobre procedimentos 
para o recadastramento obrigatório das embarcações pesqueiras com 
Permissão de Pesca para operar na captura de sardinha-verdadeira, no litoral 
Sudeste/Sul, conforme discriminado a seguir: 
 
I - Ficam deferidos os recursos apresentados pelas 02 (duas) embarcações 
listadas no anexo I desta Instrução Normativa, devido ao saneamento das 
pendências existentes; 

II - Ficam indeferidos os recursos apresentados pelas embarcações listadas no 
Anexo II desta Instrução Normativa, que não sanaram todas as pendências 
elencadas na Instrução Normativa MPA 04/2009. 

 
Parágrafo único. A identificação, com respectivo detalhamento, da codificação 
das pendências documentais não sanadas de cada uma das embarcações 
listadas no Anexo II consta do Anexo III desta Instrução Normativa. 
 
Art. 2º Os proprietários, armadores, arrendatários ou responsáveis pelas 
embarcações relacionadas no Anexo II da presente Instrução Normativa e no 
Anexo II da Instrução Normativa MPA Nº 01, de 20 de janeiro de 2010, terão o 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Instrução 
Normativa, para apresentar à Diretoria de Registro da Pesca e Aquicultura - 
DRPA a respectiva documentação pendente, sob pena de cancelamento 
automático da respectiva permissão de pesca. 

ALTERADA PELA  

PORTARIA MPA N° 88/2010 



 
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ALTEMIR GREGOLIN 


