PORTARIA

o
VOLVIKENTO

DA

SUPERINTERD!NCIA

DA PESCA - SUD!P!,

to nos artisos

no uso

pelo artigo

de 13 de fevereiro

fevereiro

DE 30 DE HAlO DE 1984.

SUPERINTENDENTE

lhe .ão conferidas
13.632,

N9 N-021,

da.

DO

OIS!N

atribuições

lO, inciso I, do Decreto

de 1974, considerando

26, 27 e 28 do Decreto-Lei

de 1967, e tendo ea vista

o

que
09

dispo~

n9 221, de 28 de

o que consta do Proces

so S/01646/82,

R E S O L V E

Art. 19 - A autorização
1. de pescador

profissional

derã da satisfação,

da SUORP! para a aatrícu

na Capitania

pelo interessado,

dos Portos

depe~

das seguinte.

condi

çoes:
a)

apresentação

do "Título

barcação"

de sua propriedade,

prietãrio

ou araador

~n&ajado,

quando não possuI-la;

- apresentação

de Pescadores

profi.são

sea utilizar
b)

de atestado

da eabarcação

- apresentação
Colônia

de Inscrição

a.sinado

de pesca

Ra

pelo

pr~

ea que estiver

ou

de atestado

a que pertencer,
eabarcação

apresentação

de

ou

do Presidente
caso e~erça

a

da
sua

de pesca;

de co.provante

sua filiação

ã Colônia de Pescadores,

ou estacione

habitual.ente

que

ateste

ea cuja zona

a eabarcação

de pesca

a

resida
de

sua

propriedade;
c) - preenchiaento
Pescador

do for.ul_rio

de "Cada.tro

de

Profissional".

Art. 29 - A autorização
la de Aprendiz

de Pesca brasileiro,

da SUOEPE para a .atrrc~

i tItulo

provisório,

co••• is de 14 e menos
autorização

de 18 anoa de idade, dependera

do pai, do responsãvel

lelal ou do juiz

de
comp~

tente.
Art. 39 - A autorização
la de pescador
atendi.ento

profissional

de u•• das condições

ria. a apresentação
.anência

d. SUDEPE para a •• tricu

estrangeiro

de docu.ento

dependera,

aléa do

estabelecidas

neste Port~

co.probatório

de sua

pe~

legal no País.
Art. 49 - AOI infrator~s

rao aplicadas

as penalidades

221, de 28 de fevereiro

da presente

previstas

Portaria

no Decreto-Lei

de 1967, e de•• is legislação

se
n9
co.

ple.entar.

Art. 59 - Esta Portaria
de su. publicação,
especialmente

revogadas

o artigo

entrara

ai disposições

29 da Portaria

lho de 1973 e a Portaria

ea vilor na data
ea

contrário,

n9 310, de 23 de

n9 95, de 19 de fevereiro

JOS! UltRAJARA

COELHO DE SOUZA TtKM

Superintendente

j~

de 1974.

