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PORTARIA N9 N-27, DE 14 DE OUTUBRO DE 1982

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND~NCIA DO DE
SENVOLVlMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 10, inciso t, do Decreto n9
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, combinado com o artigo
29, inciso IV. da Lei Delegada n9 10. de 11 de outubro de
1962, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 19 do De
ereto-lei n9 221, de 28 de fevex~lro de 1967, e o que mais
consta do Processo SUDEPE n9 08800/73,

R E S O L V E'

Art. 19 - Manter proibida a captura de tart~
rugas marinhas das espécies Caretta caretta, Dermochelys co
riacea, Eretmochelys imbrlcata ~ Lepldochelys ollvacea.

Art. 29 - O disposto no artigo anterior não
se aplica às tartaruagas da espécie Chelonia mydas, conh~
cida vulgarmente por Aruanã, desde que obedecidos os seguin
tes requisitos:

I - Tamanho mlnimo de captura: SOcm, medida
correspondente ao comprimento da carapaça superior, tomada
em linha reta, da extremidade do bordo anterior ao do bor
qo posterior.

11 - Método de captura:

a) é proibido a capatura de tartarugas
da espécies Chelonia mydas, com redes de "caré", com malhas
inferiores a 2m (dois metros), medida esticada entre ãng~
los opq.stos i

b) é proibida a imobilização
borcada ou em decúbito dorsal) nas praias, das
capturadas, devendo as mesmas serem conservadas
ou cercados protegidos contra o sol.

111 - ~poca de Captura:

ventral. (e!!!
tartarugas

em abrigo



•
a) é permitida a captura de tartarugas

da espécie Chelonia mydas somente no período compreendido~
tre 19 de'maio a 30 de setembro de cada ano, e com exclus!
vidade aos pescadores artesanais.

Art. 39 - ~ proibida a colheita de ovos de
tartarugas marinhas de qualquer espéCie.

Art. 49 - Com exceção da espécie r:helonia !!!y
das, são vedados o desembarque, o transporte, a comercial!
zação ou a simples detenção de tartarugcts marinhas.

Art. 59 - Em qual~uer época do ano é defeso
molestar tartarugas marinhas que se encontram na praia.

Art. 69 - A licença para a captura da esp~
ele Chelonia mydas será fornecida anual e gratuitamente, p~
SUDEPE, a pescadores filiados a cooperativas ou colônias de
pescadores.

Parágrafo Onico - As entidades mencionadas
neste artigo informarão ao Orgão Regional da SUDEPE,mensal
mente, ou quando por este solicitado, o número dos indlvi
duos capturados.

Art. 79 - Obrigam-se as cooperativas e colô
nias de pescadores a denunciar as irregularidades pratic~
das por seus associados, sob pena de serem excluldas, dura~
te um ano dos benefIcios desta Portaria.

Art. 89 - Aos infratores da presente Porta
ria serão aplicadas as penalidades previstas no Decreto-lei
n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e demais legislação co~
plementar, sem prejulzo da suspensão, pelo prazo de um ano,
da licença concedida.

Art. 99 - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio, em especial a Portaria n9 N-033, de 18 de deze~bro de
1981.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente

Publicada no D.O.U. de 27/10/82
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