
 
PORTARIA MPA/SEMOC Nº 27, DE 26 DE ABRIL DE 2013 

 
Relação das embarcações sardinheiras, 
autorizadas para a captura de tainha (Mugil 
platanus e M. liza), para a safra de 2013, 

 
O SECRETÁRIO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA PESCA E 
AQUICULTURA DO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 
SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Portaria nº 430, de 
24 de dezembro de 2012, do Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, a 
Portaria MPA nº 523, de 1º de dezembro de 2010, e de acordo com o disposto 
na Lei nº 9.784,de 19 de janeiro de 1999, na Instrução Normativa SEAP/PR nº 
3, de 12 de maio de 2004, na Instrução Normativa IBAMA nº 171, de 9 de maio 
de 2008, na Instrução Normativa MPA nº 2, de 10 de abril de 2013, e do que 
consta no Processo MPA nº 00350.004724/2011-13, resolve:  
 
Art. 1º Divulgar, na forma do anexo I, a relação nominal das embarcações 
sardinheiras, relacionadas no anexo II da Portaria SEMOC/MPA nº 21/2013, 
que cumpriram as exigências pendentes para renovação da Autorização de 
Pesca Complementar para a captura de tainha (Mugil platanus e M. liza), para 
a safra de 2013, conforme o estabelecido no art. 3º Instrução Normativa MPA 
nº 2, de 10 de abril de 2013. 
 
Art. 2º Divulgar, na forma do anexo II, a relação nominal das embarcações 
sardinheiras, relacionadas no anexo II da Portaria SEMOC/MPA nº 21/2013, 
que tiveram o pedido de renovação indeferido, uma vez que não cumpriram as 
exigências pendentes para renovação da Autorização de Pesca Complementar 
para a captura de tainha (Mugil platanus e M. liza), para a safra de 2013, 
conforme estabelece o art. 3º Instrução Normativa MPA nº 2, de 10 de abril de 
2013. 
 
Art. 3º Conforme estabelece o art. 6º da IN MPA nº 02/2013, os proprietários ou 
representantes legais das embarcações sardinheiras terão o prazo de 10 (dez) 
dias, para habilitação das embarcações sardinheiras à seleção das vagas 
remanescentes da frota complementar de Tainha. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
CLEMESON JOSÉ PINHEIRO DA SILVA 
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ANEXO I 
 
Relação nominal das embarcações sardinheiras, relacionadas no anexo II da 
Portaria SEMOC/MPA nº 21/2013, que cumpriram as exigências pendentes 
para renovação da Autorização de Pesca Complementar para a captura de 
tainha (Mugil platanus e M. liza). 



 

 
 
 
ANEXO II 
Relação nominal das embarcações sardinheiras, relacionadas no anexo II da 
Portaria SEMOC/MPA nº 21/2013, que tiveram o pedido de renovação 
indeferido, uma vez que não cumpriram as exigências pendentes para 
renovação da Autorização de Pesca Complementar para a captura de tainha 
(Mugil platanus e M. liza), para a safra de 2013. 
 

 
 
 
 
 
  


