
PORl'ARlAN9 N-{)27, lE 21 lE 00lU3R) lE 1981.

o SUPERI>lJDl[ENIE !li'. SlPE~ !Xl JESm\OLImENIO !li'.

PESCA - SUI:EPE, 00 USO da a::;rypetênciaq\E lhe atribui o arti9' 10, do Decreto
cf> 73.632, de 13 de fewreiro de 1974 e,

Coosidercn:1oo fato ecx:nâniCX>-SOCial ressaltado em relatórto
técnioo do Grupo de Trabalho C01Stituido pela oroem de Serviço cf> 003/81, de

09/05/81 da Coordenadoria ~iooal da SUdepeem santa catarina, 00 tccante à
mádistribuição da captura de pescado na Lagoa de lbil:aguera, etcecês da rede

de emalhar e de volta, em detri.nento da captura efetuada par: tarrafa~

Consideraldo a pequena área i>:jUáticada Lagoa de lbil:aguera (

4,34 KJn2)para utilização dos vãcíce tipos de pesca por rede, agravada pelo na
tural estado de isolarento cem o mar, já que a abertura da barra accntece ~
nas por duas vezes ro ano, necení.cerente r

Q:nsiderarv30, afinal, todo o CD1te\no de infcmnaci:es

relatório cécrucc resultante 00 esccõo realizado no espeço de 180 dias
~ de Trabalho,

do

pelo

FE9JL\IE:

Art. 19 - Proibir o uso de rede, sei> qualqJer dencrninação, à
exceção da tarrafa, na Lagoa de Ibirc:quera no M..vrl.cípio de lirbibi>a,regi~
te denaninadas De Cima, Do Mrlo, De Baixo e Do Saco,

Art. 29 - Conceder o prazo de 90 (J"K7oIeJ1ta) dias a cmtar da
data de P'i>licação desta Portaria, para a substituição das tllnafas cem malhas

inferiores às previastas em lei, :respectivarrente: 2S mnpara canarão e 50 nm
para paí.ses .

Art. 39 - Det.eDni.nar a o:::ntinuidOOe das t:rcDalhos téali.o:lIS,na
Lagoa de lbira:jUera, pelo prazo miniJro de 24 neses.

Art. 49 - Proibir a pesca no canal de ligação entre as Lagoas
de Cimae do l>kio, bêmCDlO no tanal de acesso da :Latpa de Ibir~ra can o
Oceano Atlântioo.

Art . .59 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua P'*>1!.
ceçêc no Diário Oficial da União, revogadas as disposi~ em CDltrário.

D.O.U. 22 / 10 / 81.
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