
PCRI'ARIANQN-065, 00 30 IE DEZEMBro tE 1983.

o stPERlNlnI!J'Nl'E DI>.SUI'ERINID<I1N: 00 rES»M)LVlM'Nl'O DI>.

PESCA- SUIEPE, no uso das atrib.dçê)es que lhe são conferidas pelo Decreto
rR 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo en vista o disposto ro artigo

33 do Decretc-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e o CJ.1econsta do

Prcx:esso SlIEPE 2025/83,

R E S O L V E:

Art. 19 - Proibir, arualmente, 8 pesca profissiCl'lal nos ar
recbres dos tabuleiros de desova de tartaruga verdadeira (Podcx::nemis ~),

nos perioà::lS aba1.xos discrimi.nados:

I - Estado do llmazalas - de 01 de agosto 8 30 de dezerrbro:

Rio Puros
Rio Juruã
Riouatunã

- tab.lleiro do ab.lfari;
- tab.lleiros do Pup.mha e ec Walter Bury;

- tab.lleiro do .Abacate.
e

11 - Estado do pará - de 01 de set.errbro a 30 de janeiro:

Rio X1.ngu - Ilhas 00 E)rbaubal, C1p5 - Pitanga, Juven

ta, Cranari, Viçosa e 00 .JUncal - região
das ilhas (baía do soceejj , no >lInicIpio
de Senador PorfIrio; e

Rio Tapajós - t.abJ1eiro de l'bnte Cristo.

111 - Estado de lO'là5n1.a - de 01 de agosto a 30 de dezerrhro:

Rio QJap:lré - praias alta, da Cac:b:>eirinha, 00 F\lraà:>,

do Couro, Buraco da Barra, do Bioo, Wiz

dos Reis e Negro.

IV - Território de 1bra1rna. - de la de l"MJVamroa 15 de nwvo:

Rio Branco - tab.llei.ros Maça, Aricurá, Santa Fé, ~



roca, do Veadoe do OJariúba.

parágrafo arda> - A proibição de que trata o "caput" deste
artigo o:::npreerde a pesca de margana margandos rios, a menosde 2000 m
(c:krl.smil rretros) a rrontante e a jusante, inclusive a região frontal, de C!.
da tabuleiro.

Art. 2Q- Os infratores destas d1sp:lB1çÕesficarão sujeites
às penalidades previstas no oecreto-lei rR 221, de 28 de fevereiro de 1967,
e demais 1eqisl.açâo o:::rrp1anentar.

Art. 39 - Esta Portaria entrará en vicpr na data de sua ~
blicaçio, revogadas as disp:lSições en cceerêrto, especialmente a Portaria r9
N-038,.de 23 de deZE!l1'bro de 1982.
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