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PESCA- SUIEPE, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 10 do Decreto

n9 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo EII\ vista o que dispÕe o artigo 33
do Oecxeto-!el n9 221, de 28 de fevereiro de 1967 e as recanendações apresen~
das pelo ~ Pemanente de Estudos sccee a Sard1rila na reunião de 05 a 06 de
JlOIJefl'bro de 1981 na cidade de são Paulo, g:., e o que cx:nsta do processo r9

5/05614/76,

H;;SQLVE:

Art. 19 - Manter restrito o eerceço de pesca de _
(s.ud1.nella brasilienses), nas águas terrltariais, conpreendidos entre os (1ilI!!.

!elos de Latitude 229,5, (cabo de são Ta!é) e Latitude de 289 40'S (cabo de Si!!!
ta Marta), às ccereçôee das ~ tra1relras já integrantes da frota l!!

cal.

Art. 29 - e permitida a ~ura de sardinha de ooopr1Joento!
qual (JJ s~ior a 17 an (dezessete cent.Irretros), medida tanada entre o ftx:::i.rilo
e a extremidade da nadadeira caudal.

Parágrafo Onioo - l\dm1te-se a tolerância de 15\ (quin>le por
cento) t sccre o peso total da captura, de ind1víà.Jos CXJndimensão :inferi.tx

à estabelecida neste artigo.
Art. 39 - Na área delilr.1tada no art. 19, é proibido o traIl!.

parte de sardinha 00 convés da ereeeceçêc, bem <XIl'D o seu deserrbazque, especi '!.
canente para o fabrico de farinha.

Art. 49 - O Patrão de Pesca da etbarcação ccrrpcnente dil fi!!
ta sardimeira, é obrigado a apresentar no porto OJ local de desertbarque. O

mapa de bordo devidanente preendlido, respcnsabilizaldo-se, na. in::b:;ervânciat'p':'
las sanções decorrentes.

Art. 59 - 'lbdas as ent>arcações deverão ter a bordo, ~
terrente, fotocópia da "Pe11lÚ.ssão Especial", para efeito de fiscalização.

Art. 69 - Polerá ser fixad:> anualmente \.l1l peri:ocb de defeso
de captura, na área rrenciooada no art. 19, d:>jetivan::1o estabelecer o equ1llhr1o
entre o esforço de pesca supo~l, sem prejuizo da renovação da; respectivos

estcques, e a eJq)laraçã:> ec.a'lânica da espécie, que dependerá eles resultOOos <!!
tides da pesquisa cientIfica.



Parágrafo Onico - Nesta te1poracla é fixado o perfcõo de
09 de dezerrbro de 1981 a 03 de janeiro de 1982.

Art. 7Q - As infrações ao que dispÕe os Arti_ 1Q,29 e 3Q
desta Portaria, ooostitui dano à fauna <quática de dcmInio piDUco.

Art. 89 - As infrações ao que dispÕe esta Portaria sujeitará
o infrator às sançêes de:

I - pagamento de iMen1zação prevista no art. 71 do-Decreto
-lei rR 221, de 28 de fevereiro de 1967, oorrespcn'lente

em cruzeiros, ao valor cb prcrluto ao nerceõc interrx>;
II - apreensão do proiuto da pescaria,

III - inteJ:d1ção da ~o pelo prazo lllÍnlJro de 15

(q.J1nze) e náxllno de 60 (sessenta) dias.

Art. 9Q - O praluto ~do, ootido de pescaria em desa
ocrôo cx:m o que dispÕe esta Portaria, será ~ em leilã::> J'X)6tenta; do
disposto na Portaria rR N-008, de 07 de março de 1980.

Art.1OQ - k:> pescador respoosável pela eJIi>aJ:cação00 mar,nas

infra.çêes co disposto nesta Portaria, aplicar-se-á nul:ta de U'Osalário re~

cia, dcbranà:>-se na :reincidência. E)ncaso de nova reincidências deverá ser CéI:!

sada tenp:>rariarrente a sua matrIOJla, mediante processo cdm1ni.strativo.
Parágrafo 0n1= - No caso de que disIiie o item I, do art.

~, desta Portaria, o pesceêcr respc:nsável pela eJIi>aJ:caçãono mar é, solidari,!!
rrente , respcnsável pelo pagamento da indenização.

Art. 11Q - Esta Partaria entra em vigor na data de sua p.Jbl!
caçã:> no Diário Oficial da t.n1.~,revoogêrlasas dispooiçôes en ccrttrário, ~

c1alnente as Portarias nQs N-015, de 26 de agosto de 1977,N-<105,de 07 de março
de 1980 e N-019, de 15 de setetbro de 1980.
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Superintendente em exerclc10
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