
PORTARIA NQ N-032, DE 27 DE JUNHO DE 1984.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDtNCIA DO DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto n9 73.632, de 13 de feve
reiro de 1974, tendo em vista o disposto no artigo 33 do
Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo S/1245/83,

R E S O L V E

Art. 19 - Permitir, nas regiões Sudeste e Sul,



a capCura de Enchova (Ponacomus saltatrix) somente no p~
rrodo de 19 de março a 31 de oucubro.

Parágrafo Onico - Será permitido um perrodo de
tolerância de ate 5 (cinco) dias a contar do inrcio do de
Ceso. para o desembarque dessa espécie.

Art. 29 - A permissao de que trata o artigo ante
rior restringe-se aos animais de comprimento total superior
a 30 c- (trinta centrmetros). medida tomada entre a extre
midade anterior do focinho e a extremidade posterior do lô
bulo caudal.

Parãgrafo Cnico - Será admitida a tolerância de
ate 20% (vinte por cento) sobre o número de animais capt~
rados com tamanhos inferi9res ao estabelecido no caput des
te artigo.

Art. 3. - Proibir a pesca de enchova a menos de
3 (tr~s) milhas da costa.

Art. 49 - As pessoas físicas e jurídicas que co
mercializam enchova terão um prazo de 10 (dez) dias. a con
tar do início do defeso para fornecer às Coordenadorias Re
gionais da SUDEPE. seus estoques existentes in natura. pr~
cessamento ou congelados.

Art. 59 - A SUDEPE articular-se-â com a Secreta
ria de Inspeçãe de Prod~tos Animais - SIPA. do Ministerio
da Agricultura. e outros Orgãos federais. estaduais ou mu
nicipais competentes. no sentido de estabelecer criterios
proibitivos quanto a comercialização de enchova pelos est!
belecimentos industriais e comerciais. em desacordo com es
ta Portaria.

Art. 69 - O exercício da pesca realizado em desa
cordo com o estabelecido por esta Portaria constitui dano
ã fauna aquática de domínio público, nos termos do artigo
71 do Decreto-Lei n9 221. de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 79 - Os infratores destas disposições fic~



rao sujeitos às sançoes previstas no Decreto-Lei
de 28 de fevereiro de 1967, e demais legislação

nQ 221,

tar, cabendo especificamente as penalidades
compleme~

capituladas
nos artigos 69, 56, 64 e 71 do referido diploma legal.

Art. 89 - O produto das pescarias apreendido em
desacordo com estas disposições não poderã ser levado a
leilão público durante o período de defeso, devendo ter a
seguinte destinação:

I - Em caso de nao poder ser conservado ou se en
contrar abaixo do tamanho de captura permitido, será cedi
do às instituições federais, estaduais ou municipais, nos
termos estabelecidos nos itens XXVI e XXVII da Portaria
SUDEPE n9 N-08, de 12 de maio de 1980. e

11 - Na hipótese de poder ser devidamente conser
vado até o fim do períOdo de defeso, após o mesmo será ven
dido em leilão público nos termos do que estabelece a Por
taria supra citada.

Art. 99 - Esta Portaria entrarã em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições em contrãrio.

ANTONIO CARLOS CORREIA DIAS DA COSTA
Superintendente Substituto
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