
PORTARIA NQ N-044. DE 18 DE OUTUBRO DE 1984.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDtNCIA DO DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDEPE. no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto nQ 73.632. de 13 de feve
reiro de 1974, tendo em vista o disposto no artigo 39 do
Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do processo COREC/SP n9 0781/83,

R E S O L V E

Baixar as seguintes normas para o exercicio da
pesca amadorista:

Art. 19 - Para os efeitos desta Portaria, pesca
amadorista ê aquela praticada por brasileiros ou estrangei
ros com a finalidade de lazer ou desporto.

ParÃgrafo Onico - O produto da pescaria realiza
da na forma deste artigo não poderá ser comercializado ou
industrializado.

Art. 29 - Os pescadores amadores obterão licença
de pesca anual mediante o recolhimento. em Banco autoriza
do pela SUDEPE, dos valores especificados nas modalidades
seguintes:



I - Licença para categoria "A" - pesca desembar
cada, realizada com a utilização de linha na mão, tarrafa,
puçã, caniço simples, caniço com molinete e anzóis simples
ou múltiplos empregados com caniço simples, com carretilhas
ou molinetes, providos de isca natural ou artificial- l/lO
(um décimo) do maior valor de referência (HVR).

J 19 - A tarrafa deverá possuir malha mínima de
25 mm (vinte e cinco milímetros), medida esticada entre an
gulas opostos, e seu uso permitido somente em regiões lito
rinias, excluindo-se as regiões estuarinas."

11 - Licença para categoria "B" - pesca realizada
com embarcações da classe "recreio" e com o emprego dos p~
trechos citados no inciso anterior, bem como de espingarda
de mergulho, com exceção da tarrafa - 1/5 (um quinto) do
maior valor de referência (MVR).

§ 29 - Na pesca subaquática, é yedada a utiliza
çao de aparelhos de respiração artificial.

111 - Licença para categoria "C" - pesca correspo~
dente iquela denominada "turistica", podendo ser realizada
com o emprego dos aparelhos descritos acima - l/5 (um qui~
to) do maior valor de referência (HVR).

Art. 39 - Ficarão dispensados das licenças de
que trata o artigo anterior. os pescadores amadores que
utilizem somente "linha na mão" em suas pescarias.

Parãgrafo ~nico - Entende-se por "linha na mão"
os petrechos de pesca constituidos por linha, bóia. peso
(chumbada) e apenas 1 (um) anzol.

Art. 49 - O limite de captura e transporte por
pescador ~ de 30Kg (trinta quilos) e mais .01 (um) exemplar
de qualquer peso.

Art. 59 - Ficarão dispensados do limite de capt~
za estipulado no artigo anterior. os participantes das CO!

petições oficiais esportivas amadoras de pesca, autorizada
pela SUDEPE e promovidas pela Confederação Brasileira de
Pesca e Desportos Subaquãticas - CBPDS e suas filiadas.



Paragrafo Onico - Os participantes das competi
çoes referidas no "caput" deste artigo deve rio. no ato da
inscrição. apresentar suas licenças de pesca quitadas.

Art. 69 - Os ôrgios especializados de controle e
fiscalizaçio da pesca. desde que autorizados pela SUDEPE.
pOderio adotar limites inferiores aos estabelecidos no ar
tigo 49, no caso de pesca em bacias hidrográficas. açudes.
represas e lagoas dentro de sua area de atuação.

Art. 79 - Para efeito de fiscalização, cada pe!
cador amador devera apresentar documento de identidade e a
licença de pesca devidamente autenticada pelo Banco. obede
cendo o limite de captura de pescado.

Parágrafo Onico - O pescador amador que utilizar
equipamentos de pesca subaquática, além dos documentos já
citados, devera comprovar ser membro de clube ou associa
ção que se dedique a esse esporte.

Art. 89 - Aos infratores desta Portaria serao a
plicadas as sanções previstas no Decreto-Lei nQ 221. de 28
de fevereiro de 1967.

Art. 99 - Esta Portaria entrara em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
especialmente a Portaria N-OIS. de 29 de maio de 1984.

JOS~ UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TIMM
Superintendente
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