
PORTARIA N'? 18 - DE 29 DE OUTUBRO DE 1976

O Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca -
SUDEPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 2'?, inciso VII,
do Decreto nl! 73.632, de·13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o disposto no
artigo 33, § 2'? do Decreto-Lei n'? 221, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta
do Processo n'?S/8800/73. resolve:

Art. I'? - Proibir a captura de tartarugas marinhas.



Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às tartarugas das espécies
Otdonia mydas e Caretta earetta, na forma disciplinada nesta Portaria.

Ar!. 2'? - .; proibida a colheita de ovos de tartarugas marinhas.

Art. 3'? - Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 10. são vedados
o desembarque, o transporte, a comercialização ou a simples detenção de tartarugas
marinhas e de ovos de qualquer espécie desses quelônios.

Art. 4'? - .; defeso molestar tartaruga marinha nos locais de reprodução.

Art. 50 - A pesca de tartarugas marinhas das espécies e nas dimensões a seguir
discriminadas é permitida, anualmente, por período de 10 de maio a 30 de novem-
bro, exclusivamente a pescadores artesanais:

1- Otelonia mydas - 80 em;
,,- CareUa caretta - 70 cm.

Parágrafo único. As medidas a que se refere este artigo correspondem ao com-
primento da carapaça superior tomado, em linha reta, da extremidade do bordo
anterior à do bordo posterior.

Art. 6'? - As licenças para a pesca, das espécies permitidas serão fornecidas
anual e gratuitamente, pela SUDEPE, a pescadores filiados a cooperativa ou .olônia
de pescadores.

Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo informarão ao órgão
regional da SUDEPE, mensalmente ou quando for por esta solicitado, o número dos
indivíduos capturados, segundo a espécie.

Art. 7'? - Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades
previstas no artigo 56 do Decreto-Lei n'? 221, de 28 de fevereiro de 1967, sem pre-
juízo da suspensão, pelo prazo de um ano, das licenças concedidas.

Art_ 8'? - Obrigam-se as cooperativas e colônias de pescadores a denunciar as
irregularidades praticadas por seus associados, sob pena de serem excluídas, durante
um ano, dos benefícios desta Portaria.

Art. 9'? - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário. - Josias Luiz Guimarães, Superintendente.
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