
PCRI7\RIANQN-OOB,[E 12 [E Ml\IO[E 1980.

o ~tendente da Superinten:lência do DesenvolviJrento da

Pesca - SlIEPE, no uso das atri.btú.ções que, lhe cx:nfere o art. 10, do Decreto
rR 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, teroo emvista o dí.sposto ro art. 29,
item 'tv, da lei Delegada ,." 10, de 11 de outubro de 1962 e,

Cl:Jnsiderandoa reoessirlade de dar destinação adequada aos

prodItos de pesca apreenli.dos na fcn:mado art. 56, do Decreto-lei nç 221, de

28 de fevereiro (te;1967;
Cl:Jnsiderandoque a elevada perecibilidade desses produtos

exige procedimento de atíereçêc tanto mais rápido quanto meros disponíveis
sejam as facilidades de ccoserveçéor

ccesteererõo necessário cx:npatibilizar a alienação de ~

do can as procedírrentce licitatórios previstos ro Decreto-lei n9 200, de 25
de fevereiro de 1967 e can out.ras fonnas t:a'rbÉ!n aàni.tidas na legislação.

I - Esta Portaria regula a destinação de aparelhos de pes

ca e produtos de pescaria apreendí.dos na fot:mado Decreto-lei rR 221, de 28
de fevereiro de 1967.

11 - A apreensão far-se-á de aoordo a::rn o rito procedírren

tal estabelecido na Portaria n9 G-67, de 16 de outubro de 1979.
lI! - A alienação, cbservadas as formalidêdes legais pert!

nenties, realizar-se-á pcre
a) - verda trediante licitação, em todas as suas m::rlalidades,

inclusive o leilão;
b) - cessão a titulo gratuito.
IV - na definiçã::> do cbjeto da alienação serão Levedos em

cx:nta:
a) - as características 00s aparelhose dos produtos de

pesca apreendidos;

b} - as espécies apreerrlidas, seus tam:l!'lh:ls,qualidades e
quantidades ;

c) - o grau de perecibilidade em furçoo dos meios de oo~
vaçOO dtspordveí.s ,



DI\vamI'..

V - A venda de aparelOOs de pesca e prod1tos da pescaria

realizar-se-á de ao:m:Io can o estabelecido no Decreto-lei ri> 200, de 25 de f~

_ de 1967, por:

a) - ar.XJuâlCia;
b) - TanacIade preQOS;

c) - Ccnvite;

d) - Leilão.
VI - A CX'lIlCX>.rt:ênc1a, a tanada de preços e o CCrlv1:te eêc ~

lidades de licitaçã:> de produtos não perecfveí.s e daqueles que, por sua natl:

reza, possan ser mantid::lSem depósito, sen õetertcceçêo, pelo tenpo previsto
para a realização do p:rooedinento.

DI\~.
VII - A <XlI'lOC>nênciaserá aànitida quando o valor dos apare

lhos de pesca e dos produtos , alcanoe o vulto desta modalidade ou a natureza

deles justifique a participação de quaisquer interessados no pleito CCl1CX)="!!

cial.
VIII- A CXXlOOI'rênciaserá ccjeto de arpla divulgaçoo e ex!

gj.rá a Nbilitaçã:> preliminar e qualificação dos interessados, obsezvadas as

n:a:mas gerais de Direito Jldninistrativo.

(li'. 'l'CMI\DI\ 1E Pm:a;.
IX - A TanacIade Preços será adotada entre interessados ~

vidioDente inscritos no Registro Geral da Pesca (R.G.P.), quando o valor das
coisas ~das alcance o wlto desta m:xlalidade de licitaçã::>o

00 cnNlTE.

X - O OJnvite será aànitido entre interessados deviclarente

inscritos no Registro Geral da Pesca (R.G.P.), quando a quantidade, o valor e

a natureza dos bens ~dos não justifiquem a TanacIade preços,

XI - Opzooedin'entolicitatório, seja qual for a m::dal.ida
de, será precedido de prévia evau.eçêc do bem epreendíôo, sob pena de nulida

de.

XII - será venoedar da lici teçêc aquele que oferecer maior
peeço acima da avaliaçoo e as rrelhores cx:rrli.çêies de pagêlTlel1.to.

DOIEILiiD.

XIII - Entre as JOOdalidadesde lici taçã:> inclui -se O LEniO
que pode ser:

a) - Oficial;

b) - Jldninistrati vo.



!Xl IEnJio OFICIJ\L.

XIV- O leilão Oficial coservarâ, 00 que cccber , o disposto
ro Decreto rR 21.981, de 19 de outubn> de 1932, can as IR:rlaficaçi)es int..rOOu

zidas pelo Decreto nQ 22.427, de 19 de fevereiIo de 1933.

'IN - ~ levaébs a leilã:> oficial aparelOOs de pesca ~
preerxlidos, após a ultiJllaçOO de regular processo a:lmi.nistrativo - (Portaria,

G-67, de 16 de outubro de 1979).

!Xl IEnJio I\DfiNISTI1ATI\Q.

XVI - O Leilão Mninistrativo será utilizado para aliena
ção de: bens pereciveis (produtos de pescaria), desde que em bemestado de

ronservaçao .
XVII - O I.e.iloo Administrati\.o a::rrpreeOOe os ritos:

a) - ordinário;

b) - sumário.

XVIII- O procedimento ordinário será eõoeeôc em locais orôe

existen adequadas condições de conservação dos produtos apreendidos.

XIX - J'I.ck)tar-se-á o procedimento sunãrio anele rã> haja

condições adequadas de conservação do produto apreendido e será preoedido de

lITlsin1;>les aviso aos mteresseôos , p:xlen::kl efetivar-se no próprio local da

apreensao.
xx - O leilão lduinistrativo será realizaó::> pelo rresno

serviço de Fiscalização que determinar a ~ e a lavratura do Auto de

rntreçêc ,

XXI - Precederá o Leilão lldministrativo:

a) - a avaliação;
b) - a divulgação.

XXII - O Leilão de produtos adequadanente aoondicionados se

rã de EDITALafixado obrigatoriarrente na sede da COOrdenaà:>ria da StD~, na
sede 00 órgã:> estadual executor do convênio de fiscalização e ro rrerceôo lTtI.ln!

cípaj , se bouver .
XXIII- O Leilão aàni.tirá lances verbais e aceitação de rre

lhor oferta, can entrega e reoebiJrento imediatos do lote de produtos ~
tado.

XXIV- A avaliação de bens destinados a Leilão observará:
a) - o preço rnini.no fixado pelo órgãl pêbl.í.co ccrrpetente;

b) - o preço de rrercado, deduzido de 30% (trinta por ~

to) . ')(}N - OS produtos desti..nachs a Leilão serão distr.i.buidos '

6Y1 lotes, por espécies,t:.arnartxJs e quantidades, de sorte a facilitar a arr~

tecão.



XXVI - Não acorrendo interessados às licitações de produ

tos perecIve.is OJ inpediJTento legal para sua o:mercialização, a Ccordenadoria

Reg:iala.l da SlIEPE poôerâ autorizar o Executor 00 Convênio de Fiscalização do
EStaà> a ceõê-Ios , a titulo gratuito, 00 todo ou emparte, epôs se certificar
da irEx:i.stência de CXJTpradores,na forma do Decreto-lei nQ 200, de 1967, art.

126, § 29, a1lnea "c".
XXVII- Semente serão beneficiários da cessão as institU!

fj5es federais, estaduais e 11'IJJ1.icipais que tenhan a obrigação de fornecer aI!

eeoece, tais CXJTI) asilos, quartéis, escolas e entidades sinúlares, a critério
oh 0X>rdenad0r da SUIEPE.

OI\S OISFOSlrnEs =5.

XXVIII - 1:'!ve:1ado ao infrator, que teve a nerceôoraa ap~

dida, participar de qualquer processo de alienação.

)Q(IX - A SlDEPE poderâ autorizar. em circunstâncias ~
dais, a verrla direta ã CaTpanhi.a Brasileira de Ali.Irentos de Produtos de
Pesca apreendidos, independentemente de licitação, para reverda direta ao

cx:nsuDiàlr de baixa renda, cbservado quanto ao preço a alínea "b" do itern

XXIV.
)00( - Se em qualquer das rrodalidades de alienação resul

tar pagcJJelto de tributos estêduais, estes correrão à oonta do adquirente.
XXXI - As urcoreêrcres arrecaiadas cem a alienação de

apare.lhJs de pesca ou prcdutos de pescarias serão recolhidas ao Bana:> do

Brasil S.A., à o:mta da &JDEPE, sco o titulo "recursos da Pesca".

XXXII - Os casos anissos serão resolvidos, casuisticanente,
pelos Coordenaó:>res Regionais da SlDEPErce Estados.

XXXIII - Esta Portaria entrará em vtçor na data de sua ~
blicação, reccqedas as dí.sposdçóes em oontrário.

JOSl': UBlRAJAAA CXElHl DE SOOZATIM1

Superintendente

O.D.U. 20/05/80.



J\OS dias do eêe de de

devidarrente autorizado pela SUlEPE(Portaria nQ de

_1-.1_, publicada ro D.D.U. de --.1--.1_, pág. nQ __ ), foi ce:tido
gratuitalrente à _

(rrme da instituição beneficiària)
localizada à , nesta Cidade, _

(endereço)

_______ quilos de pescado apreendido oonfonre Auto de Infração nQ

lavrado en _1_1_.

Local e data

(l\ssinal11ra do Execu_ do COnvêniode Fiscalização)

De acordo, _

(Coordenador Regional da SUlJEPE)

Reoebi, _

(Assinatura do beneficiário)



EDITAL

Fdital de IEIÚÍO para oonhecirrento de interessaOOs,expeàJ.oo

Emrazão à:l Auto de Apreensão nQ I, 1OCIIIi00pela fiscalização da
Pesca ro Estaà:> de _

(rane)
Agente de F1scallzação da Pesca, rc uso das atribuições ocnferidas pela Por

taria SUlEPEnQ G-67, de 16/10(79, publicada rc Diário Oficial da união de
18/10/79, pãg. 5789, e devida"nenteautorizado, faz saber, a quem interessar
possa, que ro dia __ 1--.1__ às horas, ro _

______ será levado a únioo Leilão, can entrega inediata, a rnercacbria
(local)

apreeOOida, abaixo dis=irni.rala, oonstante de ( ) lote (s). A nerceõo

ria foi avaliada de confoJ:midade can o iten XXIVda Portaria SUEPE nQ

de _1-1 __. Será velCEldoIo licitante que oferecer o rraior lance acima

00 preço da avaliação.
A Irercaà:>ria poderá ser exanina:la ro seguinte local:

(endereço)

Discriminação e Avaliação das ~caOOrias Apreendidas

IDte nQ Valor

01. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• Cr$

02 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• Cr$

03•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..•• Cr$

04 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• Cr$

OS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr~

Despesas

lU:na2enagen: •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$
Transp:>rtes: •••••••••••••••••••••••••••••.•••• Cr$
Processanento: .•••••••••••....•...••••..•.•••. Cr$

Total: Cr$

Local c data

(Assinatura)
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