
PORTARIA N9 N-015, DE 03 DE MAIO DE 1982

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND€NCIA DO DE
SENVOLVIMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. lO, inciso I, do Decreto n9 73.632, de
13 de fevereiro de 1974, combinado com o Art. 29, inciso IV,
da Lei Delegada n9 10, de 11 de outubro de 1962, e tendo
em vista o disposto no Art. 33, do Decreto-lei n9 221, de
28 de fevereiro de 1967,

CONSIDERANDO a conveniência de alteração do
sistema de administração dos recursos lagosteiros, objet!
vando melhor e mais racional exploração dos estoques exis
tentes;

CONSIDERANDO que os órgãos de pesquisas reco
mendaram, em substituição ao per Iodo anual de paralisaçãoda
pesca da lagosta (periodo Defeso), o estab~lecimento de C~
ta Anual Global de Captura, uma vez que possibilitaria me
lhor planejamento e adequação da atividade extrativa com os
aspéctos biológicos, compatibilizando, ainda, do ponto de
vista sócio-econômico, os interesses empresariais com as me
didas de proteção aos recursos lagosteiros;

CONSIDERANDO que a limitação do esforço de~
ca pelo sistema de Cota Anual Global de Captura permitirá,
efetivamente, melhor equilIbrio alcançado nos Indices de
abundância dos últimos cinco anos (1976 - 1981), a par do
estabelecimento do PerIado-Defeso;

CONSIDERANDO, ainda, a proposição do Conselho
Nacional de Entidades de Pesca - CONEPE,'com vistas à subs-
tituição do PerIado-Defeso por Cota Anual Global de Capt~
ra, coincidente com as recomendações dos órgãos de pesqui
sas desta Superintendência.

CONSIDERANDO, finalmente, que a produção média
anual de caudas de lagosta dos últimos cinco anos foi da o~
dem de 2.947 toneladas, o que corresponde a 8.842,8 tonel~
das de lagostas inteiras e, por outro lado, a prioridade



de aliar-se a conservação dos recursos lagosteiros à neces
sidade de exploração econômica do potencial existente,
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Art. 19- Estabelecer, em caráter experime~
tal, para a Estação de Pesca da lagosta compreendida entre
19 de julho de 1982 a 30 de junho de 1983, a Cota Anual Gl2
bal de Captura de 9.000 toneladas brutas, correspondente a
3.000 toneladas de caudas de lagostas, nas águas territo
riais compreendidas entre a divisa do Território Federal do
Amapá com o Estado do Pará e a do Estado do Esprrito Santo
com o Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo Onico - a instituição da Cota Anual
GlObal de capturâ de que trata o "caput" deste artiqo impl!
ca na revogação do PeríodO-Defeso prescrito no art. 29 da
Portaria n9 24, de 22 de setembro de 1981, desta Suoerinten
dência.

Art. 29 - A Cota Anual Global de Captura cons
titui o limite máximo permitido de captura de lagostas na
Estação de Pesca definida, e representará o somatório das
atividades pesqueiras de todas as empresas nacionais de pe!
ca, Armadores de Pesca e/ou pescadores artesanais atuantes
no setor, podendo, ainda, ser Leajustada anualmente, cuja
conveniência embasar-se-á nas recomendações dos órgãos com
petentes.

Art. 39 - As empresas que capturem, conservem
ou industrializem lagostas, situadas na área a que se ref~
re o artigo 19, deverão fornecer à SUDEPE relação completa
dos estoques que possuem, desse crustáceo, até o dia 30 de
junho de 1982.

Parágrafo Onico - As empresas deverão, ainda,
fornecer à SUDEPE, mensalmente, dados estatísticos que poss!
bilitem o fiel acompanhemen t.ode sua produção.

Art. 49 - Fica a critério do Conselho Nacio
nal ge Entidades de Pesca - CONEPE a convenLência da sub-



djvisão da Cota Anual Global de Captura, em cotas individ~
ais de produção, submetendo a medida à prévia apreciação da
SUDEPE.

Parãgrafo Primeiro - No caso de rateio, por
empresa de pesca, da Cota Anual Global de Captura, deverão
ser levados em consideração, de preferência, os índices de
exportações fornecidos pela Carteira de Crédito Exterior
CACEX do Banco do Brasil S/A, concorrentes às operações rea
lizadas no exercícios anteriores.

Parágrafo Segundo - Deverá ser levada em con
sideração, também, na hipótese de rateio de que trata o pa
rágrafo anterior, a produção média de lagostas dos pescad~
res artesanais e a dos armadores de pesca.

Art. 59 - A SUDEPE manterá permanentes cont~
tos com a CACEX para, com base nos índices de exportações
verificados durante a Estação de Pesca definida no artigo
19, empreender as medidas complementares de fiscalização da
pesca da lagosta que julgar convenientes, sem prejuízo das
demais já preconizadas em outros atos normativos ainda vi
gentes.

Parágrafo Onico - Serão igualmente mantidos
contatos com a Secretaria de Inspeção de Produto Animal-
SIPA,. do Ministério da Agricultura, objetivando colher ele
mentos que possibilite a implementação das medidas de que
trata o "caput" deste artigo.

Art. 69 - A inobservância do disposto nesta
Portaria sujeita o infrator às sanções previstas no Capít~
lo VI do Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 79 - Esta Portaria entrprá em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contr~
rio, especialmente o artigo 69 e o parágrafo 69 do artigo
99, da Portaria n9 011, de 09 de setembro de 1980, e a POE
taria n9 24, de 22 de setembro de 1981, ambas desta Superi~
tendência.

ROBERTO FERREI RA DO AMARAL
Superintendente
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