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DA PESCA - SUDEPE.

lhe são conferidas

10 DE

~AtO

no

pelo artigo

das

U60

198&.

DE

DA SUPERINTENDtNCIA

o SUPERINTENDENTE
VOLVTMENTO

nE

DO

DESEN

atribuições

que

10. inciso l, do Decreto

n9

73.632. de 13 de fevereiro

de 1974. considerando

o

to no artigo

único,

09 221,de

93. parâgra(o

28 de fevereiro
processo

do Decreto-Lei

dispo~

de 1967 e tcndo em vista o que consta

do

S/01644/82.
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19 - O registro

St:DEPE dependeri

de armadores

da aatisfaçio

de

pesca

pelo interessado

na

das segui!

tea condições:
a) apresellt3ção de Certificado
C8

expedido

pelo Tribunal

çao que di poderes

Marítimo

ou de contrato

de administração

b} preenchimento

de Armador

de Pes

de

arMa

da embarcação;

do ror~u1irio

"Cada~tro

de Arma

dores de Pesca";
c} paga~ento
de

referência

da taxa equivalente

(~VR), renovável

d) comprovante
§

lidade.

de quitação

19 - Considera-se

aica ou jurídica
apresta

maiores

valor

armador

sindical.
de pesca

a pessoa

que, em seu nome e sob a sua
para sua utilização.

ções pesqueiras

ao maior

anualmente;

uma ou mais

de 10 (dez) toneladas

t!

responsab!
embarca

brutas.

in

clusive.
S 29 - Quando

a pessoa

flsica ou jurídica

nome e ~ob a sua responsabilidade
zação mais de uma embarcação

aprestar

ser registrada

te a5 seguintes
3)

brutas ultrapasse

como armador

bru
10

de pesca, median

condições:

"rrtulo

rido pela Capitania

de lnscriçio"

da taxa equivalente

(MVR), renovÃvel

~rt.

especialmente

emi

revogadas
o artigo

ao maior

valor

anualmente.

29 - E5ta Portaria

de ~ua puhlicaçÃo,

de cada embarcação,

dos Portos;

b)pagamento
de referência

utili

com menos de la toneladas

tas. mas cuja soma de suas toneladas
(dez), deverá

em seu

para sua

entrarã

em vigor na data

as disposições

14 da PnTtaTia

em

contrãrio,

nQ 310, de 23 de

lho de 1973.
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