
PORTARIA N9 N-004, DE 02 DE FEVEREIRO DE 1982.

o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENOENCIA DO DE
SENVOLVlMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 10 do Decreto n9 73.632 de 13 de fev~
reiro de 1974, tendo em vista o disposto no artigo 29, inei
50 IV da Lei Delegada n9 10 de 11 de outubro de 1962 e arti
90S 69 e 33 do Decreto-lei 221 de 28 de fevereiro de 1967 e
o que consta do processo 5;02751/81,

R E S O L V E:

Art. 19 - Acrescentar ao Art. 19 da Portaria
nQ N-031, de 02 de dezembro de 1981 os seguintes
fos:

§ 19 - Para fins deste artigo, consideram-se
como já integrantes da frota local:

a) as embarcações que já possuem permissão~
pecial, concedidas sob o regime da Portaria nQ N-OIS de 26
de agosto de 1977.

b) as embarcações, que nao possuindo estas
permissões, já vinham atuando neste tipo de captura, antes
da data da Portaria acima citada, continuando nela operando,
comprovadamente através dos Mapas de Bordo, ou Mapas Contr2
le de Desembarque.

§ 29 - As embarcações de que trata a alinea
~ do parágrafo anterior, terão o prazo de noventa dias, a
partir da data de vigência desta, para, junto as Coordenad2
rias Regionais da SUDEPE, regularizem suas situações, sem
pagamento de multas, obtendo as permissões em pauta.

§ 39 - Caberá ao Coordenador da área
nal correspodente verificar o prescrito na alinea b
19 e decidir sobre a concessão das ~rmdssões.

regi~
do §

Art. 29 - Esta Portaria entra em vigor na



data de sua publicação no Diário Oficial da União,
das as disposições em contrário.

JOSe ANOONARO CESAR DE QUEIROZ
Superintendente em exercI cio

Publicada no O.O.U. de 08/02/82
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