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o SllPERINl»ll» ll1\ 5~ 00 lESEmOLVlMENTO D/\

PESCA - SUIEPE, 00 uso das atrj b1119ies que lhe são CXlÚer1das pelo Art. 29,
inciso VII, d::>Decreton9 73.632, de 13 de f~ro de 1974, tendo em vista
o disposto no art. 13, § 29, do Decreto-Lei ri> 221, de 28 de fevereiro de 1967,
e o que ccosea do processo ri> 5/8800/73,

resoLVE:

Art. 19 - Manter proibida a captura de tartarugas mariffias.
Art. 29 - O disposto no artigo pr1Jreiro não se apUca às

tartarugas das espécies Chelcn1a ~ e caretta caretta, na forma abail<O di.
crirnina:la:

I - Tartlalho mfnimo de oaptura:

<helcnia mydas ••• 80 ao

caretta caretta ••• 70 ao

II - Métodode captura:

a) fica proibida a captur'! das espécies penn1t1das no

"ceput;" deste artigo, can redes de "em", con ma.

lhas inferiores a dais (02) netros, entre ângulcs
opostcs, nelida estica:1a.

b) Fica proibida a inobiUzação ventral (eeecrceâa ou
em decÚbito à::lrsa!) nas praias, das tartarugas capt.!!,
radas, devendo as zresmas serem conservadas , em abr,!
gos 00 oerca:los protegidcs cceera o sol.

III -~ de captura:

~ pennitida a captura das espécies citadas oo"caput"
deste artigo, anualrrente, sarente no perfcdo de 19
de maio a 30 de oovenbro, exclusi vanente a pes~
res art.esanais.

§ 19 - As medidas a que se refere o item I do presente ar~.
cp, cozrespcodem CK) cxrrpriJrentoda carapaça superior
tanada em li..ri1.a reta, da extremidacle do bordo an~

rior à do 00rd0 posterior.
§ 29 - Fica restrirgido sarente para o Estado de pernarrbuco

os seguintes limites de captura para ceda pescador
o::::m a respectiva permissão:



Eéreas: seis (06) _lares por semana.

Mad1",: sem limitação.

Art. 39 - ~ proibida a cx>lbeita de avos de tartarogas ma
rinhas.

Art. 49 - R:!Ssalvcd:>o dí.spoato no Art. 29, são vedac1a3 o
desenbarque, o transporte, a o::rrerc1allzação cu a sinples detenção de tart~
gas marinhas e de avos de qualquer espécies desses quelÔni",.

Art. 59 - ~ defeso noresear tartarugas marimas rce 1cx:ais
de reproduçoo.

Art. 69 - As licenças para a pesca das espécies permitidas

serão fornecidas, anual e gratuitanente, pela STJrEPE a pesceôores filicrlos a
c:x:q:e.raUvas ou cclênias de pescacbres.

§ 19 - As licenças acima citadas noo pcôerêo exceder a vin

te e circo (25), para o Estado de rerneeccco.
§ 29 - As entidades nencicnadas neste artigo infonnarão ao

6rgà:> Pegional da sutEPE, nertsalmente ou quando por este solicitaio, o núre.ro
dos indi viduos capturados, segundo a espécie.

Art. 79 - /JDsinfratores da presente Portaria serão apli~
das as penalidades previstas no art. 56 do Decreto-Lei ~ 221, de 28 de fevere1
ro de 1967, sem prejuizo da suspensão pelo prazo de un ano, das licenças calO!
didas.

Art. 89 - (1)rigan-se as cx:q:erativas e oolênias de
res a renunciar as irregularidades praticadas por seus essocí.edce , scc
de serem excluídas durante umano, dos beneficios desta Portaria.

Art. 99 - Esta Portaria entra emvigor na data de sua p..1bl~.

cação, reeoçedas as dí.spcsdçoes em cx:ntrário, em especí.af a Portaria nQN-18 de
29 de outubro de 1976.

pes~
pena
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Sq;>erintendente Interino
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