PO~TA{I\ Nº 345 ~~ 12 JE AGOS 'O Dó 1975

o

Superintendente da Superintendência do Desenvolvi-

mento da Pesca - SUDEPE, usando das atribuições que lhe confere o artigo 10

do

\

Decreto nº 73.'32, de 13 de -fevereiro de 1974, resolve:
~rt.lº ús artigos 11 e 18 da Portaria n~ ~18,

de

18 de novembro de 1969 passam a vigorar com a seguinte redação :

-

Art. 17 ~ apreensao administrativa de bens,
respaldo nos artigos 56 e 35'alineas "d" e "e

iO

do ;:)ecreto-1einº 221, de 28

fevereiro de 19~7, constará "do Auto de Infraçao
apreendido,

com
de

cont~r.á a descrição do material

que será recolhido, sob dep6sito nas dependências da SUDEPE ou

6rgaõs por ela inCL~bidos de-exercer a fiscalização da pesca, podendo,
casos especiais,

ser depositado €m outros

J

de

porém em

estabelecimentos.

1º lia hip6tese de infrações às alineas "d" e "e"

do artigo 35 do Decreto-lei nº 221, d~ 28 de fevereiro de 1967, ou quando,
qualquer modo,
ainda,

de

o estado sanitário do pescado apreendido não for satisfat6rio, e

quando forem apreendidca

lav~ando-s€ o termo

petrechos proibidos, ambos serão destruidos ,

respectivo

S

22 O produto da pescaria será vendido em hasta

pública, recolhendo-se o preço da arrematação à conta da "Superintendência
Desenvolvimento

da Pesca - ~ecursos da

do

Pesca ";

Z 3º Os petrechos de pesca permitidos, quando
preendidos e nao recla~ados pelos seu~ proprietários, no prazo de trinta

a

dias

da data da apreensao, serao igualmente, levados a hasta pública, revertendo

o

resultado da operação em favor da SUDEPE, na forma do parágrafo anterior; •
~ 4º Em sendo considerada incaconselhável a realização do procedimento

licitat6rio,

o produto da pescaria e os petrechos

pesca não reclamados serão doados a instituições benefecientcs, desde que

de

-

nao

decorr~o ônus p~ra a SU~EPE.
~rt. 18 Nos casos do 3rtigo precedente nao cabe _
rá ao infràtor qualquer indenização.
\rt. 22 A presente Portaria entrará €m vigor
data de sua publicação, revogadas as disp051;ões
GUHí\1';\ES.

:J. o. 18/8/15
';,'.:2

em contrário - JOSIAS LUIZ

na

