
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPA Nº 8, DE 25 DE AGOSTO DE 2015.

Dispõe sobre procedimentos
relativos à autorização da utilização
de área da União diversa da
inicialmente cedida para fins de
aquicultura, decorrentes de
alterações das condições locais
causadas por motivo de força maior
que comprometam a produção
aquícola.

O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso das suas
atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição Federal, e de acordo com
o disposto no Decreto n° 3.725 de 10 de janeiro de 2001, no Decreto n° 4.895,
de 25 de novembro de 2003, no Decreto n° 6.972 de 27 de setembro de 2009,
na Instrução Normativa Interministerial n° 6, de 31 de maio de 2004, na
Instrução Normativa Interministerial n° 7, de 28 de abril de 2005, na Instrução
Normativa Interministerial n° 1, de 10 de outubro de 2007, e o que consta nos
processos n° 00350.002300/2015-48 e nº 00350.004433/2015-59, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos relativos à
autorização da utilização de área da União diversa da inicialmente cedida para
fins de aquicultura, decorrentes de alterações das condições locais causadas
por motivo de força maior que comprometam a produção aquícola.

Art. 2º Nos casos em que as alterações das condições locais comprometam a
produção aquícola da área cedida, o (a) Outorgado (a) Cessionário (a) deverá
requerer formalmente, junto ao Outorgante Cedente, Ministério da Pesca e
Aquicultura, a realocação temporária da Área Aquícola

Parágrafo único. A requisição de que trata o caput dar-se-á por meio do
preenchimento de formulário padrão, na forma do modelo Anexo a esta
Instrução Normativa, que deverá ser protocolizada na Superintendência
Federal de Pesca e Aquicultura da Unidade da Federação da Área Cedida ou
na sede do Ministério da Pesca e Aquicultura, atentando o (a) Outorgado (a)
Cessionário (a) para:

I - o correto fornecimento dos dados requeridos no formulário padrão; e
II - a caracterização do problema que impeça ou prejudique a produção
aquícola em questão (item 3.21 do formulário padrão).

Art. 3º A área pleiteada para a realocação temporária deverá manter as
mesmas características, não podendo ser maior que a da Área Aquícola
originalmente cedida.

Art. 4º Após o encaminhamento do Formulário de Solicitação de Áreas em
Corpos D'Água de Domínio da União por Tempo Determinado, a mesma
passará por análise e manifestações da Administração



Parágrafo único. Nos casos em que a Área Aquícola estiver situada fora dos
limites de parques aquícolas, a solicitação após analisada será encaminhada a
Marinha do Brasil -MB e a Secretaria do Patrimônio da União - SPU.

Art. 5º Caso deferida a realocação de área, será formalizado Termo Aditivo ao
Contrato de Cessão de Uso originalmente celebrado, que descreverá a área a
ser utilizada pelo (a) Outorgado (a) Cessionário (a), pelo tempo que perdurar o
impedimento.

Art. 6º Após a celebração do Termo Aditivo, o (a) Outorgado (a) Cessionário (a)
será responsável:

I - nos casos das Áreas Aquícolas onerosas, pela retribuição pecuniária total ou
proporcional relacionada ao novo espaço referente à realocação temporária e
aos demais encargos previstos na legislação vigente;

II - nos casos das Áreas Aquícolas situadas fora dos limites dos Parques
Aquícolas, pelas licenças ambientais e as licenças subsequentes, quando
necessárias, devendo comunicar ao órgão ambiental a cessão de Área
Aquícola diversa da inicialmente cedida, que não altera as características do
projeto original, responsabilizando-se por quaisquer complementações de
informações requeridas; e

III - pelas despesas decorrentes da realocação.

§ 1º O retorno à Área Aquícola originalmente cedida deverá ocorrer mediante
comunicação e autorização do Ministério da Pesca e
Aquicultura.

§ 2º Fica proibida a utilização da Área Aquícola primária durante a vigência do
Termo Aditivo.

§ 3º O (a) Outorgado (a) Cessionário (a) terá o prazo de 90 (noventa) dias para
concluir as operações de transferência entre Áreas Aquícolas.

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

HELDER BARBALHO
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ANEXO

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura
Departamento de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Águas da
União
Sistema de Informações das Autorizações de Uso das Águas de Domínio da
União para Fins de Aquicultura


