
PORTARIA SUDEPE N.o 734, de 16 de dezembro de 1970

o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDêNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA PESCA, usando das atribuições que lhe
confere o Art. 17 alínea "a", do Decreto n.? 62.759, de 22-5-68,
e em correspondência com a Resolução n.? 5/65, do Conselho Deli-
berativo da SUDEPE,

CONSIDERANDO que os valores constantes da Portaria n.? 286,
de 12-07-67 estão aquém das necessidades reais da conjuntura pes-
queira do País;

CO SIOERANDO a neecssidade de dinamizar as operações de
revenda de material de pesca;

CO SIOERANDO, ainda, a necessidade de melhar atendimento
ao pescador profissional,



RESOLVE

Art. 1.0 - Fixar no âmbito do Departamento de Controle e
Assistência (ex-Departamento de Serviços Básicos), o Serviço Espe-
cial de Revenda de ~Iaterial de Pesca - SER.\IAP -, autorizado
pelo Art. 3.° do Inciso VII, da Lei Delegada n.o 10, de 10-10-1962.

Art. 2.° - O Serviço Especial de Revenda de Material de Pes-
ca é destinado ao atendimento das solicitações dos pescadores pro-
fissionais, armadores de pesca e indústrias de pescado, para aquisi-
ção de motores, pequenas embarcações as im consideradas as de até
20 toneladas, redes. aparelhos de telecomunicações, aparelhos eletrô-
nicos, cordas, anzóis, bóias, equipamentos frigorificos e outros ma-
teriais necessários ao desenvolvimento das atividades pesqueiras.

Art. 3.° - A revenda de materiais de pesca será permitida s0-
mente aos pescadores profissionais devidamente habilitados pela Ca-
pitania dos Portos do Ministério da ~Iarinha, Armadores de pesca
e Indústrias de pescado, devidamente registrados na SUDEPE.

Art. 4.° - De acordo com o Art. 96, do Decreto-Iei n.? 221, de
28-2-67, poderá, ainda, ser permitida a revenda de materiais de pes-
ca às Colônias de Pescadores legalmente constituidas, devidamente
organizadas e registradas na Confederação acionai dos Pescadores.

Art. 5.° - Os requerimentos de solicitação de materiais de pes-
ca do SERiIIAP, deverão ser dirigidos à Superintendência do Desen-
volvimento da Pesca, às suas Delegacias ou Agências Regionai , ins-
truídos com os seguintes elementos:

a) nome do requerente;
b) nacionalidade;
c) residência;
d) titulo eleitoral;
e) certidão negativa do Imposto de Renda;
f) especificação do material que pretente adquirir.

Art. 6.° - Nas operações a prazo, além das instruções constan-
tes do Artigo anterior, o requerente deverá, ainda, preencher as se-
guintes condições:

a) capacidade econorruca e financeira, comprovada através de
referências cadastrais ou outras, a juízo da SUDEPE;

b) indicação, quando for o caso, de avalista ou fiador que sa-
tisfaça as condições do item anterior;

c) capacidade de bem utilizar o material e equipamento objeto
da compra, comprovada por parecer técnico, sempre que julgado ne-
cessário e a juízo da 5 DEPE.

§ 1.0 - Caso a S DEPE não disponha do material pretendido
pelo interessado, este poderá juntar ao seu pedido, proposta de for-
necedor e pecializado, com todos os detalhes técnicos necessários.



§ 2.0 - Da proposta de que trata o parágrafo anterior, deverá
constar:

a) nome e endereço do fornecedor;
b) caracterização perfeita do material;
c) preço, prazo e local de entrega, natureza da embalagem e

outras condições de venda;
d) garantia do material, de sua integridade, perfeito funciona-

mento e de assi tência técnica mecânica, bem como de que dispõe de
peças sobressalente.

§ 3.° - O prazo de validade da proposta não deverá ser infe-
rior a 30 (trinta) dias.

rt. 7.° - Aprovada a proposta de que trata o artigo 6.°, o in-
teressado fará um depósito equivalente a 10"< (dez por cento) do
valor do material, como garantia da compra.

Parágrafo Único - O depósito referido neste artigo será:

a) levado à crédito do comprador, como parcela paga à vista;
b) devolvido integralmente ao depositário, caso a operação não

se realize por culpa do fornecedor ou da SUDEPE;
c) recolhido à conta SER 1AP, a título de multa, na hipótese

do depositário desi tir de efetuar a operação.
Art. 8.° - s operações a prazo obedecerão à seguintes nor-

ma

a) limite minimo equivalente a 2)/, (dua e meia) vezes o sa-
lário-minimo vigente na capital da República;

b) limite máximo equivalente a 1.000 (mil) vezes o salário-
minimo vigente na capital da República;

c) condicionamento à capacidade econômica e financeira do re-
querente, à adequação e ao aproveitamento do material e às disponi-
bilidades do SERMAP, considerados Os recursos e a demanda regional;

d) os Pescadores, Armadores de Pesca e Indústrias de pescado
poderão er beneficiados com as vantagens de novos contratos desde
que, no total, obedeçam o limite do item" b", levando-se em conside-
ração, para o côrnj uto desse limite, inclusive os valores dos financia-
mentos de outras naturezas de que porventura sejam beneficiários,
na DEPE;

e) as operações de revenda de material de pesca serão realiza-
da de conformidade com os seguintes plano:

I - Prato máximo de 1 (u",) OIW

Bóias, anzóis, fios, linhas, cordas e materiais equivalentes;

11 - Prato máximo de 2 (dois) a1WS

Redes e peças sobressalentes para motores;



111- Praro máximo de 3 (três) ali os
Aparelhos eletrônicos, de telecomunicações e instrumentos
de pesca e navegação;

IV - Proso máximo de 5 (til/co) anos
~lotores, pequenas embarcações e conjuntos frigoríficos,
de custo superior a Cr 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), ex-
clusive. Nos demais casos, o prazo máximo será de 2 (dois)
anos.

/) as prestações serão mensais e sucessivas;
s) o inicio do pagamento das prestações se dará 30 (trinta)

dias apôs a entrega do material;
b) ao preço de custo do material, acrescentar-se-á um percen-

tual a ser fixado pelo Superintendente da SUDEPE. Sobre o preço
de revenda serão cobrados juros de 1% (um por cento) ao mes;

i) a fim de resguardar os interesses da SUDEPE, deverão ser
exigidas. nas operações de revenda, garantias que assegurem o retorno
do capital empregado constituindo-se. ditas garantias. de:

I - contrato de compra e venda. adotada. sempre que possível.
3. reserva de domínio;

11 promissórias avalisadas.

i) a falta de pagamento de até 3 (trê) prestações mensais ou
o não cumprimento de qualquer cláusula contratual motivará a SU-
DEPE a promover a cobrança administrativa. judicial ou a execução
da reserva de dominio:

I) em qualquer dos casos de execução de que trata o item an-
terior. ao valor do saldo devedor será acrescida a multa de 10%
(dez por cento). além da cobrança de juros de 1% (um por cento)
ao mes. contados da data do vencimento;

m) no caso de renovação de contrato ou dilatação do prazo.
serão sempre cobrados juros de 1% (u mpor cento) ao mês;

1/.) será dispensado o aval na aquisição de motores destinados
a barcos de pesca. devidamente registrados na SUDEPE. desde que
tais embarcações sejam oferecidas como garantias reais da operação
e estejam livres e desembaraçadas de quaisquer ônus;

o) sem maiores exigências. salvo a da reserva de domínio. as
Cooperativas poderão servir de avalistas dos respectivos cooperados.

Art. 9.° - Os Delegados e Agentes da SUDEPE poderão deci-
dir sobre as operações de revenda de que tratam as presentes instru-
ções. até o valor equivalente a 300 (trezentas) vezes o salário-minimo
vigente na capital da República. cabendo ao Diretor Geral do Depar-
tamento de Controle e Assistência (ex-Departamento de Serviços Bá-
sicos). a decisão sobre as operações acima de 300 (trezentas) e até
1.000 (mil) vezes o referido salário.



Art. 10 - As operações de revenda de material de pesca cujo>
valores ultrapassarem o limite máximo fixado, dependerão de auto-
rização do Superintendente da SUDEPE, em parecer fundamentado
oferecido pelo Departamento de Controle e Assistência.

Art. 11 - Para efeito de controle, ficam as Delegacias ou Agên-
cias regionais da SUDEPE, obrigadas a remeter ao Departamento de
Controle e Assistência, até o 5° (quinto) dia de cada mês, um de-
monstrativo relativo ao movimento de revenda efetuado no mês an-
terior.

Parágrafo Único - Qualquer irregularidade ocorrida no decurso
de operações de revenda, bem como as providências adotadas, deve-
rão, também ser comunicadas ao D.C.A.

Art. 12 - Os usuários do SERMAP que tenham compelido a
SUDEPE a utilizar-se da faculdade descrita no item "i" do Art. 8°,
ficam impedidos de operar com a revenda, até que tenham saldado
seus compromissos.

Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em
contrário e em particular a Portaria n.? 286, de 12 de julho de 1967.

Eng. Fernando Araújo Salltos
Superintendente
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