
PORTARIA MPA/SEMOC Nº 32, DE 17 DE JUNHO DE 2015 
 
O SECRETÁRIO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA PESCA E 
AQUICULTURA, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 178, de 21 de 
janeiro de 2015, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, tendo em vista o disposto no Decreto nº 6.972, de 27 de setembro de 2009, 
na Portaria Interministerial MPA/MMA nº 04, de 14 de maio de 2015, na Instrução 
Normativa MPA nº 06, de 18 de maio de 2015, na Portaria SEMOC nº 27, de 26 de 
maio de 2015, Portaria nº29, de 03 de junho de 2015 e o que consta no processo nº 
00350.004724/2011-13, resolve: 
 
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo I, a relação nominal das embarcações 
selecionadas para as vagas remanescentes relativas à concessão da Autorização de 
Pesca Complementar para a captura de tainha (Mugil liza), com auxílio de rede de 
cerco, nas regiões Sudeste e Sul do País, na temporada de pesca do ano de 2015, em 
atendimento ao Art. 7º, da Instrução Normativa MPA nº 06, de 18 de maio de 2015. 
 
Art. 2º Divulgar, na forma do Anexo II, a relação nominal, por ordem de classificação, 
das embarcações não selecionadas para as vagas remanescentes relativas à 
concessão da Autorização de Pesca Complementar para a captura de tainha (Mugil 
liza), com auxílio de rede de cerco, nas regiões Sudeste e Sul do País, na temporada 
de pesca do ano de 2015, em atendimento ao Art. 7º, da Instrução Normativa MPA nº 
06, de 18 de maio de 2015. 
 
Art. 3º Divulgar, na forma do Anexo III, a relação nominal das embarcações com 
requerimentos indeferidos pelo não atendimento dos critérios de habilitação para as 
vagas remanescentes estabelecidos no Art. 4º, da Instrução Normativa MPA nº 06, de 
18 de maio de 2015. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CLEMESON JOSE PINHEIRO DA SILVA 
 

ANEXO I 
 
Relação nominal das embarcações selecionadas para as vagas remanescentes 
relativas à concessão da Autorização de Pesca Complementar para a captura de 
tainha (Mugil liza), com auxílio de rede de cerco, nas regiões Sudeste e Sul do País, 
na temporada de pesca do ano de 2015, em atendimento ao Art. 7º, da Instrução 
Normativa MPA nº 06, de 18 de maio de 2015. 
 

 

ANEXO II 
 
Relação nominal, por ordem de classificação, das embarcações não selecionadas 
para as vagas remanescentes relativas à concessão da Autorização de Pesca 
Complementar para a captura de tainha (Mugil liza), com auxílio de rede de cerco, nas 
regiões Sudeste e Sul do País, na temporada de pesca do ano de 2015, em 
atendimento ao Art. 7º, da Instrução Normativa MPA nº 6, de 18 de maio de 2015. 



 

ANEXO III 
 
Relação nominal das embarcações com requerimentos indeferidos pelo não 
atendimento dos critérios de habilitação para as vagas remanescentes estabelecidos 
no Art. 4º, da Instrução Normativa MPA nº 6, de 18 de maio de 2015. 
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