
PORTARIA N9 N-19. DE 19 DE HAlO DE 1982

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDl!!NCIADO DE

SENVOLVlMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 10, inciso I, do Decreto
nO 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o dis
posto no artigo 29, inciso IV, da Lei Delegada n9 10, de
11 de outubro de 1962 e no artigo 33 do Decreto-lei n9 221,
de 28 de fevereiro de 1967,

R E S O L V E:

Art. 19 - O art. 29 da Portaria nQ N-018, de
17 de julho de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

Os pescadores amadores obterão licença anual
de pesca me~ante o recolhimento, em Banco autorizado pela
SUDEPE, de valores especIficados nas modalidades seguintes:

I - Licença para categoria "A" - pesca des~
barcada, realizada com a utilização de
linha de mão, puçá, caniço simples, can!
ço com molinete, tarrafa - 1/10 do mai-
or valor de referência (MVR).

§ 19 - Será permitido o uso da tarrafa somen
te em reqiões marinhas, não sendo permitido em reqiões e,!
tuarinas.

11 - Licença para categoria -S·_pesca reali
zada com embarcações da classe .~.
e a utilização dos petrechos citados
no inciso anterior, bem como de espi!!.
garda de mergulho, com exceção da ta~
rafa - 1/5 do maior valor de referência
(MVR) •

§ 29 - Não será permitida a utilização de
aparelhos auxiliares de mergulho.

111 - Licença para categoria ·C· - correspo~



dente a prática da pesca "turlstica",
institulda pela Portaria n9 N-019, de
17 de julho de 1981, podendo ser usa
dos os aparelhos descritos acima.

Art. 29 - Fica revogado o parágrafo único
do art. 19 da Portaria n9 N-019, de 17 de julho de 1981.

Art. 39 - Aos infratores da presente
as penalidades previstas no art. 56

28 de fevereiro de 1967.

Porta
ria serão aplicadas
Decreto-lei n9 221,

do

de

Art. 49 - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, ficando revogada a Portaria de n9
002, de 27/02/82.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente

Publicada no D.O.U. de 28/05/82
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