
FORrARIA NQN-Q19, IE 17 IE JUUI) IE 1981.

o Superintendente da Superinterdência do DeserM:>lvimento da

Pesca - 5UDEPE, 00 uso das atribliçôes que lhe cx:nfere o artigo 10, item I, <D

Decreto n9 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, e terdo em vista o que dispÕe o
artigo 29, §§ 19 e 29 do DecretD-1ei n9 221, de 28 de fevereJ.ro de 1967,

RESOLVE,

Art. 19 - Instituir ro Registro Geral da Pesca, a licença

turlstica, para a prática da pesca amaà:)rista eu tcdo o território nacialal.
Parágrafo üní.co - A licença turlstica de pesca será emitida

em carnês de cinco (05) e dez (10) unidades, oan validade por \.li! (01) aro.

Art. 29 - A licença turistica de pesca será requerida por
Drpresa de Turismo,Agênciade Viagens, tbtel Fluvial ou Lacustre, Jbt.el de
Beira de rio ou de praia, que organizan excursões 00 progranas a::m ativi.dénes
de pesca, que eetejen devidcrre.nt.e inscritos na SUIEPE.

Parágrafo Onioo - As entidades indicadas neste artigo, ao

prcpcrcíonaren atividades de pesca a seus clientes nacicnais ou estran:}eiros ,
são equiparados a Clubes de Pesca instituidos pelo Art. 31 do DecretD-lei n9

221/67.
Art. 3Q- A inscriçoo na SlIEPE, das entidades referidas no

artig:> 29 desta Portaria, será feita a requeriJTentodas interessadas, mediante
o pagarrento de una taxa ccrrespordente ao maior valor referência (~) vigente
ro pais.

Art. 49 - A oonoessão da licença turlstica de pesca sOOord!

nar-se-á ao pagarrento de em:>lUT'altooorrespcn:lente a \.IIl quinto (1/5) do maior

valor referência vigente 00 Distrito Federal.
Art. 59 - A SUDEPE,cx:rna colaboração de Clubes, F'ederaQc3es

e Confederações de Pesca, organizará o cererõâr.ío anual de t:.ome.i.c:lI6 e ~

das de pesca eu tcdo o país, encaninhando-o à Ellbratur para os efeitos de ut!
lização turística.

Art. 69 - Será mantido UTl estreito relaci<n:m"ento dos órgãos
da SlDEPE cem as entida::1es referidas no Art. 29 desta Portaria, orientarJ:1cr as
sabre a legislação especifica para o exercício da pesca.



Art. 79 - 1Cs infratores da presente Portaria será apllca:la
a lIlllta correspcoôerte ao maior valor referênci.a vigente, prevista 00 artigo
56 do Decreto-1ei ~ 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Parágrafo Onioo - No caso de reincidêncta, aplica-se o dis
posto oc Art. 64 do Oecreto-1ei ~ 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 89 - A presente Portaria entrará emvigor na data de
sua publicaçã:>, ~ as disposiQÕes em cart:rário.

D.O.V. 23/07/81.
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