
PORTARIA N9 N-020. DE 30 DE HAlO DE 1984.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND!NCIA 00 DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDEPE. no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 10. inciso I. do Decreto n9
73.632. de 13 de fevereiro de 1974. tendo e. vista o dis
posto no artilo 93 do Decreto-Lei 09 221. de 28 de feverei
ro de 1967. e o que consta do Processo n9 S/01630/82.

a E S o L V E

Art. 19 - O relistro de indústrias pesqueira. p~



la SUDlPE dependera da .ati.fação pelo intere ••ado da. .e
auinte. condiçõe.:

a) apre.entação de docuaento que coaprove a exi.
tincia Jurídica da .apre.a;

b) preenchiaento do foraulario de "Cadaatro de
lapre.a. Pesqueira.";

c) apre.entação de comprovante de quitação aindi
cal;

d) apreaentação do Título de Reliatro e.itido p~
la Secretaria de In.peção de Produto. Âoi.aia, do Kini.t~
rio da Aaricultura, ou docuaento por ela fornecido e. que
.e declare po ••uir a e.pre.a projeto e. traaitação para
obter reli.tro;

e) pala.ento da taxa de reli.tro, corre.pondente
ao .aior valor de referincia (KVR) , renovavel anual.ente.

Paralrafo Onico - A. indúatria. que apena. exer
ça. atividade. de captura fica. di.penaada. da apre.enta
çao do docu.ento previa to na altnea "d" de.te artilo.

Art. 29 - A. indústri.s pe.queira. relularaente
inscrita. DO le,i.tro Cera 1 da Pe.ca - lCP, deverão atua
li&ar e entrelar anualaente, o foraulario "Cadaatro de
E.pre.a. pe.queira." atê o dia 30 de junho, coa o. dadoa
con.tante. a 31 de dezembro, do ano anterior.

Art. 39 - Aos infratores da preaente Portaria s~
rio aplicadas as penalidades previstas no artigo 19, pari
arafo Gnico, combinado com o artigo 58 do Decreto-Lei n9
221 de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 49 - E.ta Portaria entrara e. vilor na data
de aua publicação. ficando revolada. a. di.po.içõ •••• co~
traria, e e.pecialaente o artigo 15 da Portaria n9 310, de
23 de julho de 1973 e a Portaria n9 H-aOI3 de 08 de agosto
d. 1978.
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