PORI'ARIANQN-049, DE 20 DE curumo DE 1983.

o SUP~
DA~
00 DESElroLVJ1.D.IIO DA.
PESCA- SUDEPE,no uso das atri.b.Jições que lhe são a:nferidas pelo
Decreto

n9 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o disposto 00
39 do Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967,

artigo

Calsiderando as reccrrendaQÕes foznuladas pelo Grupo ~
te de Estu:k:ls

scbre CamarÕes,em sua 4a. reunião, realizada em Santos/SP, 00

período de 12 a 15 de setaTbro de 1983, e o que ccoeee õos
5/2211/69, 5/6393/70 e 5/2126/83,

Processa;

R E S O L V E:

Art. 19 - Permitir, nas regiões &deste e SUl, a pesca de C:!!.
rrarão sete barbas (XiEt9?enaeus ~i),
cema utilizaçã:> de redes do tdpo

arrastão

de perca, desde que tenham 00 máxirro U m Idoze rretJ:os) de

catpr!

rrento na tralha superior (flutu.:r:lores), possuern malhagem mini.ma de 30

nm

(trinta rnilinetros), especia.lIrente no ensacador, levard::>em axlSideração
áreas e épocas proibidas pela legislação em vigor.

as

§ 19 - A permissão de que trata o cap..tt deste artigo se
~
trlnge à utilização, JX)r etbarcação de pesca, de apenas una rede de arrastão
de perca.
§ 29 - Para efeito

de rrensuração, define-se

o t:.ananho da

n:!:

lha coto a l1"Cdi.da
tceede entre ângules opostos da malha esticada.
Art.

çõcs cxnstantcs
plhlioo.

roi

29 - O exercício

desta

Portaria,

ternos 00 artigo

ela pesca,

oonstitui

em desaoordo

as

C01l

dano à fauna equâtaca de

71 do Dccreto-lei

fevereiro

n9 221, de 28 de

ôc 1976.
Art.
às sançi::cs previstas

39 - Os infratores
no Dccreto-lei

m.:ris lcgisL:)Çoo ccnp.lerrenter , cecerdo,
tulõJdas

l'lC6

arti!pS

da presente

Portaria

ficarão

n9 221, de 28 de fevereiro

especff.ícerente , as penalidades

69, 56, 64 e 71 do referido

cap!.

diplCJTOlO:Jal:

a) apreensão dos equípcrrentcs de pesca proibidos
da pescaria

sujeitos

de 1967, e d~

e. bcsn assim, rrcdidas tendentes à interdição

e do prcduto

da cnoerceçâo infr~

ccepetentc , até o curpri.rrento das cxíqêncí.ea legais,
e
licenças 00 permíasêes

tora pela autoridade

b) casscçéc taTpor5.ria das m:ltrículas.
ccnaxiidas

pela SUDEPE.
§ 19 - O paganento da indenização de que trata

rã feito
julgadora

de acorôo cem a avaliação

do respectivo

O art1.go 29 se

dano, cabcncb à. autoridade

cem base no valor venal do produto no rrercado Iccak .

estabelecê-la

§ 29 - I\s pcna.lidadcs epkí.cedas deverão ser o:nun.icadas às ~
pitanias
tive

dos Portes 00 suas ~ci.:lS.

lançancnto nas cardcnctas
Art.

/\rt.

~E

será vendido em leilão

08/08/72.

de se fazer o rcs~
(CIR) dos infratores.

pWlico.

nos tenros do que es

n9 N-008, de 12 de mato de 1980.

59 - El:it.aPortaria

após a data de sua p.lblicação,
al.rre'ltc as Portarias

e Registro

49 - O pro::1utoda pescar.ta apreendido em desacordo o:::::m
o

dtsposcc nesta Portaria
~1CCX! a Portaria

can a solicitação

de Inscrição

entrará

em vigor 60 (sessenta)

rcvoçedas as cispcstçôes

n9s 307. de 22/08/69,

em contrário,

572, de 25/09/70 e 300,

dias

cspccj
de

