
FalTARIAN> s-ou., DE 19 lE MllIOlE 1981.

o Superintendente da Superinten:lência do Desenvolvinelto da

Pesca - stIEPE, no uso das atribuições que lhe ccnfere o Decreto rR 73.632, de
13 de fevere1Io de 1974, tendo emvista o disposto ro artigo 29, inciso IV, da

Lei Delegada ri> 10, de 11 de outubro de 1962, bemoaro pelo artigo 33 § 29, do
tecreeo- lei rR 221, de 28 de fevere1Io de 1967, e tendo emvista o que ccesee

00 processo 5/00771/81,

Art. 19 - A pesca de CClnarooRosa, das espécies Penaeus ~

lensis e Penaeus Brasil1ensis, can erprego de rede de saoo e atração luninosa,
nas lagoas de Santo Antônio, Mirime Dnanll., 00 EstêÕ:)de Santa Catarina, será
pennitida· nas localidades de Figueira, parcbé, M:>rroGran::le,ceceçcõas , Ponta
das laranjeiras, Bento, Ponta õc Daniel, Magal.hães e Barranoe1ras, eoreeee en

tre 19 de outubro e 30 de maio.

§ 19 - Entre 19 de jurix> e 30 de setesrcro, a pesca a que se
refere este artigo, só poderá ser efetuada a:m o uso da tarrafa prevista na

Portaria 135, de 26 de fevereiro de 1970.
§ 29 - A pennissão de que trata este artigo restringe-se a

redes que, pertenoentes 00 mãx.iIro a três per pesceôcr profissiaal, n,OC, exce

dan o limite de 12 m na tralha sq>erior e 30 llII1 entre ân:Julos cccseos da malha
esticada.

§ 3Q- Na fixaçoo, apenas noturna, será mantida a distância

de 30 mentre aparelhos de una mesra ala e 150 mda ala inellata.
§ 49 - !l vedada, nas referidas lagoas, a pesca na regi'" dos

canais de navegação.

Art. 29 - Os prcprietários dos equipanentos a que se refere
esta Portaria cbrigcm-se a fornecer 06 dados de produção, bem ccec a facilitar
a realização de anostragens biolÓgicas.

Art. 39 - lv:JS infratores serêo aplicadas as penal 1dades ~
vistas ro artigo 56 do Decreto-lei ri> 221, de 28 de fevereiro de 1967.



Art. 49 - Esta Portaria entrará emvigor a partir de 19 de

junl-D de 1981, revogada as disposições ••• CDltrário, espec1alne>te a P<lrtar1a

r9 N-08, de 07 de julho de 1976, da SlIEPE.

Jaill UBIRAJl\RA aEUIl IE SCXJZA TlM(
~1JIt:elde1rt:.e

n.o.u, 25 / 05 / 81.
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