
 
 

PORTARIA MAA N° 370, 21 DE SETEMBRO DE 2000 
 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e o 
que consta do Processo n° 21000.006313/99-28, Resolve:  
 
Art. 1° Criar o Comitê Consultivo Permanente de Gestão sobre Atuns e Afins - CPG, 
com a seguinte estrutura organizacional: 
 
I) Subcomitê Científico; 
II) Correspondentes Estatísticos; e 
III) Secretaria Executiva. 
 
Art. 2° O CPG, de que trata o artigo 1° desta Portaria, terá a seguinte composição: 
 
I) dois representantes do Departamento de Pesca e Aqüicultura da Secretaria de Apoio 
Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sendo um 
deles o Diretor do Departamento, o qual o presidirá; 
 
II) um representante de cada instituição ou entidade a seguir indicadas: 
 
a) Conselho Nacional das Entidades de Pesca - CONEPE; 

b) Confederação Nacional de Pescadores - CNP; 

c) Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRME, 
vinculada ao Comando da Marinha do Brasil; 

d) Estado Maior da Armada - EMA/MB; 

e) Ministério do Meio Ambiente - MMA; 

f) Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; 

g) Ministério das Relações Exteriores - MRE; 

h) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC; 

i) Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e 
Pescadores; e 

j) Subcomitê Científico do CPG. 

 
§ 1° Cada um dos membros do Comitê terá um suplente. 
 
§ 2° Poderão participar das reuniões do Conselho Consultivo, como observadores, 
representantes de classe, de governos estaduais e municipais, entre outros, desde que 
convidados ou autorizados pelo Presidente do Conselho Consultivo. 
 
§ 3° Os Membros do Conselho Consultivo serão indicados pelas respectivas 
instituições ou órgãos, e designados pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento. 
 

A NOMEAÇÃO FOI REALIZADA PELA P MAA N° 311/2001;  

REVOGADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAP N° 04/2004 



Art. 3° O Subcomitê Científico terá a seguinte composição: 
 
I) um representante da Comunidade Científica indicado pelo Presidente do CPG, o qual 
o presidirá; e 

II) de representantes de instituições e especialistas que desenvolvem atividades 
relacionadas aos aspectos biológico, tecnológico e sócio-econômico da atividade de 
pesca de atuns e afins. 

 
Parágrafo Único O número e a indicação dos nomes dos membros referidos no inciso II 
deste artigo caberá ao CPG. 
 
Art. 4° Os Correspondentes Estatísticos serão os representantes do Departamento de 
Pesca e Aqüicultura - DPA, no Ministério da Agricultura e do Abastecimento, nos vários 
Estados da Federação onde ocorra a pesca de atuns e afins, pertencentes ou não ao 
Subcomitê Científico. 
 
Art. 5° A Secretaria Executiva do CPG será integrada por: 
 
I) um Secretário Executivo; 
II) um Secretário Adjunto; e 
III) três pessoas de apoio. 
 
Parágrafo Único - Caberão ao Diretor do Departamento de Pesca e Aqüicultura as 
nomeações dos integrantes da Secretaria Executiva. 
 
Art. 6° Ao CPG compete prestar assessoramento ao Ministro da Agricultura e do 
Abastecimento, no que diz respeito: 
 
I) à implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pesca de Atuns e 
Afins; 

II) à implementação da política externa brasileira para a pesca de atuns e afins, 
incluindo a promoção da cooperação internacional, a definição das condições para 
arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca, e a formulação de estratégias 
de condução da posição brasileira nos foros internacionais sobre pesca. 

 
Art. 7° Ao Subcomitê Científico compete: 
 
I) assessorar cientificamente o CPG; 

II) analisar os dados sobre atuns e afins disponíveis no país; 

III) gerar relatórios científicos sobre as diversas espécies de atuns e afins capturados 
nas águas sob jurisdição brasileira e alto mar, incluindo os aspectos biológicos, 
tecnológicos e socioeconômicos; 

IV) acompanhar e analisar, as informações apresentadas nos relatórios do Comitê 
Permanente de Pesquisa e Estatísticas - SCRS, da Comissão Internacional para 
Conservação do Atum Atlântico - ICCAT; 

V) participar ativamente das reuniões do Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística 
– SCRS da ICCAT; e 



VI) Designar, entre os seus integrantes, os responsáveis pelos assuntos relacionados 
às espécies e grupos de espécies, segundo a metodologia de divisões em subgrupos 
adotada tradicionalmente pelo SCRS. 

Parágrafo Único - As recomendações do Subcomitê Científico serão submetidas à 
aprovação do CPG. 
 
Art. 8° Aos Correspondentes Estatísticos compete: 
 
I) coletar sistematicamente os mapas de bordo de embarcações pesqueiras que 
capturem regularmente atuns e afins, e enviá-los à Secretaria Executiva; 

II) distribuir as freqüências de comprimentos de exemplares capturados, detalhes da 
metodologia por apetrechos de pesca utilizados e as informações adicionais que 
venham a ser solicitados pelo Subcomitê Científico. 

 
Art. 9° À Secretaria Executiva compete: 
 
I) compilar, sistematizar e disponibilizar ao Subcomitê Científico, na forma por este 
indicada, os dados estatísticos sobre atuns e afins no país, incluindo os coletados pelos 

Correspondentes Estatísticos; 

II) manter os fluxos de informações entre a Comissão Internacional para Conservação 
do Atum Atlântico e o CPG; 

III) apoiar os trabalhos do CPG, incluindo a infra-estrutura necessária à realização de 
suas atividades e à participação de seus membros nas reuniões do Comitê 
Permanente de Pesquisa e Estatística - SCRS da ICCAT; 

IV) convocar, previamente, para cada Reunião os membros integrantes do Subcomitê 
Científico. 

 
Parágrafo Único - A Secretaria Executiva apoiará as diversas atividades do CPG e dará 
cumprimento as suas decisões. 
 
Art. 10° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
MARCUS VINÍCIUS PRATINI DE MORAES 
Ministro 
 


