
PORTARIA N9 N-20, DE 15 DE JUNHO DE 1982

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENOeNCIA DO DE
SENVOLVlMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 10, inciso l, do Decreto n9
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o dispo!
to no artigo 29, inciso IV, da Lei Delegada n9 10, de 11
de outubro de 1962 e no artigo 33 do Decreto-lei n9 221, de
28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo 5/0852/
81,

R E S O L V E:

Art. 19 - As competições de pesca em
Território Nacional, deverão obedecer os seguintes
rios:

todo o
crit~

§ 19 - PROVAS INTERNAS - são aquelas
vamente praticadas entre os associados dos clubes
res. A autorização da SUDEPE será expedida à vista
pediente a ela dirigido, comunicando local, data e
das provas, bem assim outras quaisquer informações
tes ao evento.

exclusi
promot~

de ex
horário

pertine~

§ 29 - PROVAS INTERCLUBES - são competições
realizadas entre clubes filiados à Federação Estadual dePe~
ca e Caça Submarina, ou entre pescadores a eles associados
na forma dos respectivos Estatutos. A autorização da SUDEPE,
será obtida mediante expediente contendo as informações re
lacionadas à prova, anexando-lhe, obrigatoriamente, a lice~
ça fornecida pela Federação Estadual.

§ 39 - GINCANAS (TORNEIOS ABERTOS) - sao com
petições abertas a pescadores filiados ou não a clubes, de
um ou mais Estados. A SUDEPE autorizará a realização do ~
to, neste caso, desde que o interessado pela promoção, em
expediente contendo as informações alusivas à prova, apr~

sente-lhe a licença expedida pela Confederação Brasileira



de Pesca e Desportos Subaquáticos.
§ 4Q - COMPETIÇÕES INTERESTADUAIS - são todas

as provas realizadas entre Federações ou Clubes, ou ainda
entre pescadores a eles associados que possuam vInculo de
filiação direta ou indireta com a Confederação Brasileira
de Pesca e Desportos Subaquáticos. A autorização da SUDEPE
será concedida nos termos do procedimento indicado no par~

grafo anterior, devendo a licença ser expedida pela Confed~
ração.

§ 5Q - COMPETIÇÕES COM PARTICIPAçKO INTERNA
CIONAL -"são as provas que ~ssibili

tem a participação de pescadores de outros Palses" Além das
informações pertinentes ao evento, o promotor deverá, para
obter a autorização da SUDEPE, apresentar licença expedida
pelo COdselho Nacional de Desportos - CND, a ser requerida
por intermédio da CBPOS.

Art. 29 - Para os fins desta Portaria a qua-
lificação de pescador abrange os caçadores submarinos.

Art. 39 - Os pedidos de autorização deverão
ser endereçados à SUDEPE no prazo mlnimo de 10 (dez) dias
antes da realização da prova, e seus promotores somente P2
derão iniciá-la de posse da manifestação positiva da SUOEPE.

Art. 49 - Todos os impressos alusivos à com
petição deverão ser anexados ao pedido de autorização, de
vendo obrigatoriamente, constar do regulamento da competi
ção a necessidade de os participantes estarem devidamente~
gularizados junto à SUDEPE.

Art. 59 - Aos infratores da presente Porta
ria serão aplicadas as penalidades previstas no art. 56 do
Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 69 - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogada a ORDEM DE SERVIÇO DEFOP/
SUDEPE nQ 04, de 13/10/80 e o OFtCIO CIRCULAR COREG/RJ nQ
478, de 06/11/80.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente
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