
PORTARIA N9 N-024. DE 30 DE MAIO DE 1984.

o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDtNCIA DO DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDEPE. no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo lO, inciso t. do Decreto n9
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, considerando o dispo~
to nOA artizos 33 e 51 do Decreto-Lei n9 221. de 28 de fe
vereiro de 1967. e tendo em vista o que consta do Processo
5/01643/82,

R E S O L V E

Art. 19 - O registro de aqUicultores profissio
nais e amadores pela SUDEPE. dependerã da satisfação pelo
interessado das seguintes condições:



a) apresentação de projetos com plantas e espp-c!
ficações das instalações que mantenham ou venham a manter;

b) preenchimento do foraul;rio de "Cadastro de
AqUicultores·'.

f 19 Para efeito desta Portaria, SBO considera
dos aqUicu1tores as pessoas físicas ou jurídicas que se de
dique. ã re roduçãR e cria ão de ani.ais ou vegetais aqu~
ticos em aabientes natura~s ou artificiais.

f 29 - O registro de aqUicultores profissionais
está sujeito ao pagamento da taxa de 1/5 40 maior valor de
referência (KVR), renovável anualmente.

f 39 - são considerados aqUicultores amadores ~
queles que nao realizem comércio com os produtos
atividade.

de sua

f 49 - As cercadas fixas, qualquer que seja sua
denominação local, são equiparadas a viveiros, sendo os
proprietários considerados ~qUicultores profissionais, su

- - ., >jeitos, portanto, as obrigaçoes expressas nesta Portaria.
f 59 - Além das exigências relacionadas para ob

tençao de registro, os proprietários de cercadas deverão
anexar ao pedido documento que co.prove haver a Capitania
dos Portos, coa jurisdição na região. autorizado a instala
çao da cercada.

Art. 29 - Aos infratores da presente Portaria se
rao aplicadas as penalidades previstas no Decreto-Lei n9
221. de 28 de fevereiro de 1967, e demais legislação com
plelllentar.

Art. 39 - Esta Portaria entrará ea vigor na data
de sua publicação, ficando revogados os artigos 11 e 12 da
Portaria 09 310. de 23 de julho de 1973.

JOS~ UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TI""
Superintendente
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