
PORrARIA N'1' N-Q48, rE 20 IE a.mJBR) IE 1983.

o SUPERJNl'EN)ENl'E DA SUPERml'ENI1N:rA 00 1ESaM)LVIM:NID DA.

PESCA - SUIl!PE, no uso das atri.bJ.ições que lhe são conferidas pelo Decreto

rR 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o dtsposto tD5 ~

33 do Decreto-1ei rR 221, de 28 de fevereiro de 1967,
Considerardo as rCOCl'l"lel"daç fonruladas pelo Q:up:l Pel::Jienente

ele Estudos score camarões - GPE, em sua 4a. recníêo, realizada em Santoo/SP,

no per Iodo de 12 a 15 de setanbro de 1983, e o que cx:nsta dos P.Loc:::essc&

5/0287/78 e 5/2126/83,



R E S O L V E:

Art. 19 - Limitar a frota arrasteira de pesca de camarões,
que opera nas águas territoriais, ccrrpreen::lidasentre os paralelos de
20900'S (Sul de Abrollx>s)e 30900'S (em frente a TramarrlaI), às EJrbarcaçÕes
já detentoras de autorizações até então expedidas pela surEPE, abrargerrlo:

I - na captura de camarõesrosa (PenaEUSbrasiliensis, ~
paulensis e !:=.. doorarum)as inscritas 00 Registro Geral da Pesca até a data
de p..1blicaçãodesta Portaria e habilitadas cem permissões especiais, conced.!

das scc o regine da Portaria 1'19456, de 18 de seterbro de 1974, ou por ato
pceteracr do Senhor Superintendente da SUDEPE;

II - na captura de camarõessete barbas (XiFhopenaeus~):
a) as inscritas no Jegistro Geral da Pesca até a data de ~

blicação desta Portaria e habilitadas cem penni.s6Õesespeciais con:::edidas
soe o regime das Portarias de 1195 N-21, de 06 de rovarbro de 1978, e G-44,

de 15 de ag;:>stode 1980; e
b) as inscritas 00 Registro Geral da Pesca nos Estados do Rio

de Janeiro e Espírito Santo, que, c:orprovadamente,através dos Mapasde Bc!:

do ou Controle de DesEmbarque,vinhamatuan:io neste tipo de pescaria, desde
que, 00 prazo de 90 (ooventa) dias, rEqUeiramsuas permissões especiais às

respectivas cocrdeneâorfes Regionais da SliDEPE;

IH - na captura de camarõesverdadeiro (penaeus schimitti) ,
santana (Plooticus rrt1e1leri)ebarba-ruça (Artenesia lorqinaris) :

a) as inscritas no Registro Geral da Pesca até a data de pu
blicação desta Portaria já incluídas ros itens I e II ou as que, ccrrprov~
mente, através dos MlpaS de Bordo ou Controle de DesEmbarque,vinhamatuarrlo
nestes tifOS de pescaria, desde que o prazo de 90 (roventa) dias, requeiram
suas permissões especiais às respectivas CoordenadoriasRegionais da SUJ:EPE;

IV - na capcura das espécies citadas nos itens I, H e 111, as
que habilitadas cem permissões prévia, estejam en oonstrução ou por cons
truir, desde que se inscrevam 00 Registro Geral da Pesca no prazo de 1 (lm)

aJ'X)a partir da data de p.1blicaçãodesta Portaria.
Parágrafo Onioo- O original 00 fotcx:iipiado ato de permissão

especial deverá estar serpre a J::ordo, para efeito de fiscalização.
Art. 29 - As permissões especiais referidas 00 artigo 19 d~

rão ser rerovadas anualmentedurante o perfcdc de defeso das espé
cies citadas estabelecidas pela SUIEPE,scc pena.de revogaçãodas rresroas •

Art. 39 - As arbarcaçÕes a que se refere o artigo 19 não ~
rão ser substituidas, sob hipótese algum:l,até que os estoques de camarões
rosa e sete barbas apresentem recupereçéc ccecroveda por pesquisas cienuf!
cas , aceitas pelo Grup:>Permanentede Estudos scbre camarões e aprovadas ~
la StJrEPE.

Art. 49 - As enbarcaçÕcsinta;rantes da frota camaroeira,
previstas no artigo 19, que deíxaren de operar na captura de quaisquer esPi



c1es de camarões, ccosecctãvarrente , durante tcx:1aa tenporada pennitida OJ
que efetl.:Efl'lan nmero de de:serri:larque rrenor que 10 (dez), nesse perfoôo, te
rão rewgadas suas permissões de pesca.

§ 19 - Para efeito deste artigo, a atividade da errbarcação ~
rá ""'Provada pelos Mapas de ecrõo, pelo Controle de llesEr!ba<queou par qua!
quer outro sistema estabelecido pela stDEPE.

§ 29 - Os pI'q,)rietári06 ou annadores de mbarcaçôes ~
darrente paraliscdas para refonna deverão a::rrun.icari.Ilediat:arente o fato à
SUlEPE,ap5s o que terão o prazo de 06 (seis) neses , prorrogável à critério
da SUIEPE,para o reinício de suas atividades.

Art. 59 - Os infratores destas disposições ficarão sujeitos
às sanções previstas no Decreto-Ieí, n9 221, de 28 de fevereiro de 1967 e
demais legislação o::rrplerrentar.

Art. 69 - Esta Portaria entrará ES1l viqar na data de sua f1bl!

cação, rewgadas as disposições ES1l ccoerãrto, especíabrente as Portarias n9s
456, de 18 de seterrbro de 1974, N-021, de 06 de JDV8'lbrode 1978, e G-44, de
15 de agosto de 1980.
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