
PORTARIA NQ N-049, DE 22 DE NOVEHBRO DE 1984.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND!NCIA DO DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDRPR, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo lO, inciso I. do Decreto nQ
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, considerando o di8po~
to no artigo 31 do Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro
de 1967. e tendo ea vista o que consta do Processo S/164S/

82,

R R S O L V E

Art. 19 - O registro de clubes ou associaçoes de
aaadores de pesca na SUOEPE dependerá da satisfação pelo
interessado das seguintes condições!

a) apresentação de côpia do estatuto devidamente
registrado no ôrgão competente;

b) nú.ero de inscrição no Cadastro Ceral de Con
tribuinte-CCC, do Hinistério da Fazenda;

c) comproaeti.ento de que seus associados obser
varao as disposições legais referentes ã pesca;

d) preenchimento do formulário de "Cadastro de
Clubes de Pesca";

e) paga.ento da taxa equivalente ao aaior valor
de referência (HVR);

f) apresentação de alvará de funcionamento, exp~



dido pelo Conselho Regional de Desportos - CRD, do Estado
ou Território onde a associação estã sediada.

Art. 29 - As e.presas de turismo, agências de
viagens, hotel fluvial ou lacustre, hotel de beira de rio
ou de praia, que organizam excursões ou programas com ati
vidades de pesca a seus clientes nacionais ou estrangeiros,
são equiparados aos clubes de pesca e sujeitos ao cumpri
mento das normas previstas nesta Portaria.

Art. 39 - As entidades registradas no Registro
Ceral da Pesca, conforme preceitua esta Portaria, deverão
renovar anualmente seus registros e informar ã SUDEPE o nu
mero de associados existentes em seus quadros sociais.

Art. 49 - A inobservância do disposto nesta Por
taria acarretará o cancelamento automático do registro.

Art. 59 - Esta Portaria entrarã em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiçõea em contrãrio,
especialmente a Portaria n9 N-023, de 30 de maio de 1984.

Jost UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TIHH
Superintendente
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