
PORrl\RIAN9 1Hl12, lE 25 lE III\IO lE 1981.

o SUperinten'lente da SUperinterlência do DesEnvolviJrento da

Pesca - SUDEPE,JD U9J das atribuit;i)es que lhe ccerere O artic;p 10 00 Decreto
ri> 73.632, de 13 de fevereiro de 1974,

REOOLVE:

Art. lQ - J\pl:OVar a netodologia elaborada pelo Departarento

de Finanças, cx:nstante das n:mnas anexas, para o sistema de arrecadação da r~
oeita da SlIEPE.

Art. 29 - As n:mnas ara aprcwadas entran em vigor a partir
de 01 de junho de 1981.

Art. 39 - As dwidas e 06 casos anissos que surgirem na
aplicação das IXlDlIaSaprovadas, ser", dirimidas pelo Diretor do Departarento
Financeiro da SlIEPE.

Art. 49 - A presente Portaria entra emvigor na data de sua
publicação.

O.O.v. 29 I 05 I 81.



~ Pl\RA IMPImSl'iD, D~ E

Ul'ILIZlIÇlIo Ill\ WIA IE ~ ,

EM =O 1ERIUTOIUo Nl\CIaw..l\NEXD ~

TJ\RIA N-012.

I - A a.JIA IE ~ - m, para utilização em todo o
Território Nacicnal será runerada tipografiCCltel1te em ordem sequencial,e anual
em una única série CCl1l runeração 1n:lependente a partir de 000.001.

II - lIs cinco (05) vias das GIl, serão cx:nfecc100adas nas

seguintes cores:
l;! via - branca - CcntrJbu.lnte.

2ê via - azul - Banoo A:crecadaà>r.
3;! via - amarela - Mn1n1stração Central da SlIEPE.

4;! via - rosa - J\àn1n1stração Regional da SlIEPE.

(~)

S! via - :rosa - Arquivo da Unidade Dnitente.
III - A lJn1dade E)nitente e><ped1riias (}.lias de RecollWrentD -

(~), em 05 (cíncc vias, destacará as quatro priIre.iras vias para o Cart:r1b11.:!.

te e reteráa ultima,~se os seguintesprooed1rrentos:
a) o Caltribuinte ao receber as quatro prilre1ras vias_ a

devera rubricar a s:: via ro local destinado a auten

ticaçã:> bancária;
b) de posse das quatro prilre1ras vias da (}.lia de ~

lhiJrento (GIl), o CaltrJbu.lnte recolherá a 1ntx>rtá!!
c1a nela especliica:la, em qualquer l\qênc1a do Banoo

do Brasil S.A., nesec que a sn1ssOO tenha ocorrJ..cD

em outro IUúcípio 00 lJn1dade da Federação e ~
rã a lê via (ror branca), devidarente autenticada ,
pelo BancX>, coro prova do recol.h.1.nento;

c) as 2il2 vias das GR(cor azul) serão utilizadas,pelo
Ban:::o, cx::rro seu inst:1u'rento OCI"ltábil:

d) as 3Ci2vias (cor cmarela) serão encaninhadas pelo
Banoo à SlIEPE-lEFIN em BrasIlla - [F, devidalrente
autenticadas e anexadas aos respect1ws extrata; de

cceea bancária:



e} as 4Clê: vias (cor rosa) serão encaminhadas pelo Banco

à tJniiI<o:leElnitente lleqiala1 (COonlenaOOria) oan a
autenticaçã::> bancária,

f} as SClê: vias (cor rosa) SBD eceencíceçêc ban:ária, de

verão ser arquivadas na ~ Dnitente em ordem ~
merica;

<]) na hipótese de canoela1e1to de qualquer rn, a ~

Elnitente rereterá as quatzo (04) priIreiras vias ~
~te à SUI:n'E/CEFIN, apaldo em todas as vias ~
riIrtx:l de "~" e arquivará a ~ via na. forma

do dí.sposto na letra "f-.
IV - NUnasó rn, poderão ser reoolhidos até quatro (04) !

tens de receita irdistintanente, bastando tão sarente preencher os C<01pOS ~

pectivos da GR, discriJninard:> 06 CÓllÇJ:lsde cada item da receita, J.npressos no

verso da GR.
V - Exoetuarn-se ék>dí.sposto no item anterior, quarm a

~ se tratar de recol.h1nelto da taxa de IG, quaJrlo p:rlerá, entretanto, ser

recolhida mais de una taxa na.nesse Q]ia, desde que se refire ao nesno regi~

tro.
VI - Autorizar o Banco õo Brasil S.A., a receber as ~

en1tidas 00 m:xlelo anti9=>, para crédito em o:nta especffdca da SlIEPE RED..TR::nS

DA PESCA E CXJIR:S IEVIIX:6 A SlIEPE, al:erta 00 Banco do Brasil S.A., Agência
Central - Brasllia - IF, deven::kl o prcx:alimento ser igual ao das rocas GR.

VII - A apresentação da l;! via da rn, devidarrente aut.ent!.
cada pelo Banco do Brasil S/A, ac=panhada da oêdula de Identidade do a:ntr!.

OOintes, 00 Titulo de Eleitor 00 carteira de Trabalro, oonstitui <loc:urentação
hábil CXJTO prova de reqularidade junto a StlE?E, vâl..i.dapor 01 (un) ano, a
contar da data da autenticação.

VIII - A Unic:1a:leDnitente, 00 preendú.nento da GR deverá
cbservar 06 valores vigentes para as taxas de IGJ, ccnrtan.tes de tabelas ~
vaclas Em Portarias da SlJEPE.

IX - O preenchírrento das G{, pela Unidade Endtente, será
feito à mâquJ.na00 em letra de forma e cbservará as seguintes recarendaçÕes:
~ ~

01 N9 00 O'F, ou carintx:t do 0X4'MF- na falta desta co
locar cart. rdent. 00 profissialal.

02 N9 do ~, quarW for o caso;
03 Pré- Ir!presso,

04 a) oolocar a palavra~, no caso de recolhí,

mento de taxa para fins de registro de Clubes ou

Associação de l\rnadores de Pesca,



b) nos demais casos, ccjccar a palavra ~ ou a d!.
ta fixada para o paganento, <XlIlfome o caso.
Colocar o 05digo na Unidade Emitente, constante 00 verso
da I!! Via 1GR).

N:me do Titular cb registzo ou o nane da Dlt>arcação ~
trada.

07 a 13 Endereço D::rlpleto.

14 Cbnsul.tar a relação de CÓdigos para receí.ces , inp:esso no

verso da I!! via 1GR).
15 Colocar os valores devidos para cada CÓdiqo.

16 Cblocar minerodo Auto de Infração para o caso de rea>lh!
rrento de multas, se bouver ,

17 Fe[>etir o CÓdigo da 1Jnidade Emitente.

18 ootccer o total da quantia a ser recnlhida.
19 Cblocar o lcx::a.l, a data e assinatura, a ser preenchida ~

la 1Jnidade Emitente.

20 Espaço reservado à J\l.ltenticação Bancária.

XI - Os casos aniSS06 serêc reso1 vià::ls através do IEFIN, ouvi.!!.
do o IEFOP, quando necessário.

XII - Estas Normas entrarão eu Vigor a partir de 19 de j\rlx> de

19B1 e será p.lblicada no Boletim de Serviço da Sl1EPE. ficancb r<M>gada a DE
dsn de Serviço n9 01/80. de 29/02/80 cb Sr. S~intendente.

os

06

Brasília, 20 de maio de 1981 .

.JOO!: l\NlXl'IAAD c!'sAR DE CUEIRlz

SUperinterdente SUbstituto
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