
PORTARIA H9 H-OII, DE 09 DE ABRIL DE 1984.

VOLYIHENTO DA PESCA - SUDEPE.
SUPERINTENDENTE DA SUPERIHTEHDEHCIA DO DESEN

no uso das .tribuiçõe~
dc

que

fevelhe são conferidas pelo Decreto n9 13.632, de 1)
rriro de 1974, tendo em vista o disposto nos Arti~os ]J

39 do Decreto-Lei n9 221, d~ 28 de fevereiro de 1967;
Considerando a5 reco.endaçies (or.'lladas

Grupo Permanente de Estudos sobre Sardinha - CPl. ea
nião realizada e_ ltajaí/SC. no período de 07 a 11 de
ve_bro de 1983, e

Considerando as recomenda~õe5 do Setor Pesqueiro,
representado pelas Indústrias e Araadores de Pesca das re
giõrs Sudeste e Sul presentes e. reunião realizada e. Ita
jai/se, no di. 11 de nove.bro de 1983, e o que consta dos
Processos 5/5614/76, 5/5260/78, 5/5713/78 e S/21S1/81.

~cto
rcu

no

R E S O L V F.

Art. 19 - Li.itar a frota que opera na captura
da sardinha verdadeira (Sardinella br.siliensis).nas águas
territoriais compreendidas entre os paralclos de
(Cabo de são Tomé) e 28940'S (Cabo de Santa Harta)
b.rca~ões objetos de direitos atuais nos ter.os da
ria N-22. de 09 de julho de 1982.

22900'S
às em

Porta

Art. 29 - As emb3rea~õea integrantes d. frota
sardinheira, prcvi~tas no artigo antcrior. que deixaram ou
deixarem de operar na captura dirigida da sardinha e esp~
eies acompanhantes. consecutivamente. durante toda a te.p~
rada permitida ou que efetuem um numero de desembarques m~
nor do que 10 (dez). nesse período. terão revogadas suas
permissões de pesca.

I 19 - Para efeito deste artigo, a atividade da
e.bareação será comprovada pelos Hapas de Bordo. pelo con
trole de Desembarque ou por qualquer outro siate.a estabe
tecido pela SUOEPE.

I 29 - Os proprietários ou ar.adores de embarca
çoes eo.provada.ente paralisadas para reforma devcrão eo.u
nicar imediatamente o (ato ã SIIDEPE. ~pos o que tcrio o
prazo d~ 6 (s~is) .esea. prorroRávcl a critério da SUDEPl.
para o reinício de suas atividades.



Art. 39 - As permissões de pesca que forem revog~
das em virtude do que prescreve o artigo 29 desta Portaria
ou por causa de naufrágio ou ainda por transferência defini
tiva para outra modalidade de pesca. serao redistribuidas
como segue:

I - oitenta e cinco por cento (85%) da tonelagem
bruta disponivel a embarcações que possuam, de preferência,
as seguintes caractertsticas básicas:

a1 comprimento: minimo de 18m (dezoito metros);
b) potência do motor principal: minima de 150 HP

(cento e cinquenta cavalos);
c) equipamentos:

ecossonda gráfica ou digital;
radiogoniômetro;
"power block", sistema triplex ou tambor de re

de ("druDl seine");
- guinchos;

rede com carregadeiras de aço;
- sistema de radiofonia em 55B completo, e
- poroes com isolamento térmico e revestimento sa

nitário, bem como método adequado de estocagem de pesca que
inclua o uso de prateleiras ou água do mar refrigerada.

11 - quinze por cento (15%) da tonelagem bruta dia
ponivel a embarcações menores de 20 TAB, desde que possuam
ecos sonda e guincho.

Parágrafo Onico - A redistribuição das licenças
deverá obedecer ã seguinte ordem de prioridade para armado
res ou proprietários de embarcações de pesca que:

a) estejam atuando na captura de sardinha;
b) já atuaram na captura de sardinha e que na oca

sião encontrem-se atuando em outra modalidade de pesca;
c) estejam operando em outra modalidade de pesca,

e ,

d) nunca atuaram e/ou pretendem ingressar na ati
vidade.

Art. 49 - A tonelagem bruta disponível em decor
rência do que dispõe o artigo 29 desta Portaria será divul
gado por Edital, no qual constará as condições para habili



tação dos interessados.
Parágrafo Dnico - O interessado conte.plado co. a

per.issão nos ter.os do .rtigo 39. tera o prazo de 30 (tri~
ta) di.s para apresentação do projeto. e apôs • su. aprova
ção, .ais 30 (trinta) para apresent.ção do respectivo con
trato de construção. observ.das .s prescrições das Porta
rias X-020. de 09 de Dove.bro de 1977, alterada pela de n9
N-22. de 06 de Dove.bro de 1918, e. se tratando de e.barc.
ções a sere. cODstrutdas ou adaptadas para a ativid.de.

Art. 59 - Aos proprietários ou .r••doTeJ de e.bar
caçõe. Ja per.i ••ioD.das par. a pese. da s.rdinha, que dese
jare•• odernizá-las, ser. per.itido o .ee.so ã. linh.. de
crédito existentes dentro dos recur.os di.pontvei., ob.erv~
das .s caracterrstic.s b.sic.s e a. priorid.des constante.
do artigo 39.

Art. 69 - I per.itida • captura de s.rdinh. de
co.pri.ento ilual ou superior a 17 c. (deze.sete centr.e
tros), .edida to••d. entre o focinho e a extre.idade da na
dadeir. caud.l.

Art. 79 - I proibido o transporte de sardinba no
convês de e.barcações de pe.ca.

Art. 89 - O Patrão de Pesca de e.b.reação co.p~
nente da frota sardinbeira ê obrigado. apresentar, no po~
to ou local de de.e.barque, o ""apa de Bordo" ou outro doeu
.ento de que trata o f 19 do artigo 29, devida.ente pree~
chido. respon.abilizando-se, na inobservânci., pel.s san
ções decorrente ••

Art. 99 - Ao. infratores da presente Portaria se
rao aplicadas as sanções previstas no Decreto-Lei n9 221,
de 28 de fevereiro de 1967, e de.ais lelislaçao co.ple.e~
tar.

Parãlrafo dnico - E. se tratando de infração .os
artiaos 69 e 79. independente de outra ••• nções c.brveis,s~
rã t••bê. c•••• d. a licença para a captura de sardinha, pelo



perrodo de quinze (15) dias, observadas as disposições
constantes do artigo 64 do Decreto-Lei nQ 221/67.

Art. 10 - A SUDEPE solicitarã às Capitanias dos
Portos a interdição das embarcações de pesca que, sem as
permissões de que trata esta Portaria, estejam atuando no
exercrcio da captura da sardinha na ãrea definida no arti
go 19.

Parãgrafo Onico - A interdição de que trata o
"caput" deste artigo vigora rã at~ o cumprimento das san
ções impostas pela SUDEPE.

Art. 11 - Esta Portaria entrarâ em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrârio,
especialmente a Portaria n9 N-22. de 09 de julho de 1982.

JOS~ UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TIKH
Superintendente
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