
PORl'ARIAN9 N-Q25, lE 14 lE amJBro lE 1981.

o roPERlNID<IE'IIEDA SUPERlNI'ENl1lNcIA00 lESEN\.OLVIIflrn) DI

PESCA- SUlEPE, no USOdas atribuições que lhe ccnfere o Decreto r9 73.632, de
13 de fevereiro de 1974, tenà:> em vista o disposto no artigo 2Q, inciso Dl, dê

Lei Delegada nQ 10 de 11 de ootubro de 1962 e o constante do artigo 33 do ~
to-lei 119221, de 28 de fevereiro de 1967, ccnside.ranOO o que cx:nsta dos prooe~

50S 5/00123/76 e romc;/PA nQ 202/81,

Art. 19 - Manter interditada a pesca de arrasto, no criadcuro
natural de espécies equâtaces da .região estuarina dcs rios 1\mazalas e Pará, na

área que vai até os l.iJnites definidos pelo Paralelo de 0090S'N e M:!rid1ano de

489 00 'w.
Art. 2Q - Fora da área de.l.iJnitaia no artigo anterior, a pesca

de piranutaba Bradliplatystana vai1lalt1i e cetros bagres da Ordem 5ilur1forne,
será exercida, pelas sessenta e seis (66) enbarcaçi:es que calStituem a atual
frota arraste.ira da espécie, já detentora da permí.ssâo especial co~

te.
§ 19 - As enbarcaçi:es a que se refere este artigo, poderão

ser substituida a qualquer t:entx>, na vigência da pe.nnissão, a reqcer írrentc do

pe.rmisslcnário e a cri tério da SUI:EPE.

§ 29 - Todas as enbarcaçÕes deverão ter a bardo,permanentel1'e!!
te, fotoci:pia da permissão especial, para efeito de fiscalização.

§ 39 - Na hipótese de diml.nuição da frota em de<X>rrência da

revogação de permissã:>, e excluída a participação de quem lhe deu causa, poõerâ
ser emitida nova pexmissão a critério da SUIEPE.

Art. 39 - Reesalva:i06 os casos de nauf'râqí.o c ac:ide:1t'2 que

inutilizem tel'rp)rariarente a ercerceçêc. a p;'rr.'.issoo esocca al de que tra~a esta
Portaria prescreve ao cabo d....90 (novcnla) dí es ccnsocut.í.vcs ou 180 (cento e
oitenta) interpo1cd:Js à- indlividaJes.

§ 19 - I\!-; (ro.:ll-"'.a - s óetf'ndoras de Permissão zspecí.al para

pesca da Piranutaba que J II lpnd'_1n se deslocar pera outra roqí áo visando a capt~
ra de espécie não sujeita a -ontroje especial e de interesse ccori:rn:i.oo para e.?i
[X>rtação, serão autorizadas pela SLU:PE. rrcdí antc rcqucr-í.r-ont.c dos Intiercsaedcs
sem prejuizo da pennissão especial que já IXwsucrn.



§ 29 - A ali vidade da enbarcação será 0CIlpI:0Vadaatr""", doB

mapas de bordo e/c.;. de ccntrole de deseJ!barque, regularente preenc:túdc6.

Art. 49 - A partir de 19 de janeizo de 1982, fica proibido
o uso de rede de arrasto, pelas enbarcaQêies referidas no Art. 29, cx:mmalha i!!,
ferior a 100 mn (cera nú.l..iJTetrcB) no saco-t.unel (rredida entre angulDs cçcseos , DI!.

lha est.í.ceda) , sendo que as demais partes da zede dellerão ser cxnstruídas a:m

malhas de tananho superior a este.
Parágrafo Onioo - Nenhuna.enbarcação UJI(Xiwetlte da frota ~

teira de pesca de piranutaba a partir da data de 19 de j....uo de 1982, poderá

ser a bordo redes coe malhas inferiores as fixadas reste artigo.

Art. 59 - A pesca de arrasto na ma ccnsiderada crladouro
natural das espécies equât.í.cas da região estuarina 00s rios Amazooase Pará, ~
llmitada no art. 19 desta Portaria, ccnstitui dano a fauna aquática de danínio

pOOlioo.
Art. 69 - As infrações ao que dispõe esta Portaria sujeitará

o infrator às sanções de:
I - Pagarento de 1Men1zação prevista no art. 71 do Decreto-

lei n9 221, de 28 de feverei.ro de 1967, a:n:Zesp:iWlte ,
em c:ruze1ros, ao dcbro valor do produto 00 neroaOO 1n~

no.
II - secções previstas nos artigos 69 e 56 do Decreto-1e1 r9

221, de 2&de fevereizo de 1967,
a) Apreender-se-ão os eq.llp;lt'Efltos de pesca esn desac:xmD ,

o::rn esta Portaria bem CXJrD os produtos da pescarla,fi~
do a enbarcação infratora intenl1tada até a apresentação
dos doo.mentos carprabatÕrios da pemuesêo.

Não cx:rrprovada a permí.sséo, a interdição prol.algar--se-à, par
l.ll1l prazo llÚnJ.Jrode 15 (quinze) dias.

b) Será oonsentido que os equ1parentos de pesca penútidos,
permaoeçen apreerrl1dos à bordo scb responsabilidade do
armador, ficando a enbarcação intenl1 tada até o ~

to das multas arlUtradas.
c) /li::) pescaOOr respcnsáYel pela esoerceçêc no mar aplicar -

se-à IYIJ.ltade até una vez o valor de referência vigente,
dcbrando-se na reinci.dência. Dn caso de ncwa :r:e1ncidên

ela, deverá ser casseõe tenporarlarente a sua matríOJla,
rred1ante regular processo administrativo.

Todas as penalidades aplicadas, deverão ser lançadas nas ~
pectivas CIR (caden1eta de Inscrição e fegistro) através requeriJlentos às ~
tivas Capitanias dos Portos ou suas Agências.



Art. 79 - Serão destruIà::s em ato públioo,lavrando-se O res

pecti vo temo, OS petredlos de pesca apreendido6 por infração ao dispcsto no Art

49.
Art. 89 - O produto da pescaria d:>tidona fozmaprevista nc

art. 59, bem CXJ'lD em desacxn:tb cnn os art. 2Qe 49 desta Portaria será apreend:!
do e vendido en leilão nos ternos 00 que dispÕe a Portaria rR N-08, de 12 de
maio de 1980.

Parágrafo Onioo - Certificado o iJrpedlmento legal. para corer

crattaeçêo, o produto da pescaria será CB:li00, a titule gratuito, à instituiCjiies
federais, esta:luais e nunicipais, a critério 00 Cbordenaà:>r Regicnal da StIEPE ,

conforme dispÕe OS incisos XXVIe XXVIIda Portaria n9 N-{)8, de 13 de maio de

1980.
Art. 99 - Esta Portaria entrará emvigor na data de sua !:U>1!

cação no Diário Oficial da tnião, :revogadas as dfspcaí.çóes em COltrário em es
pecial aPartaria n9 N-{)()3,de 19 de fevereJ.zo de 1979.

).o.u. 19/10/81.
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