
SUl'ERlNTENDENCIA DO DESENVOLVlMENTO DA PE~CA

PO~TARtA N9 N-26, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1988

o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENOENCIA DO DESENVOLVIMENTO
PESCA _ SUDEPE, nO usO .õas atribuicões que lhe confere o Decreto
73.632, de 13 de fevereiro de 1971" tendo em vista O disposto no
90 33 dO PCcl:'pto_Lein9 221. de 28 de fevereiro de 1967, e o que con!
ta do Processo 5/2862186, RESOLVE:

Art. 19 _ proibir, no periodo de 19 de feverei~o a 31 d~ mar
co de 1989, O exercício da pesca de arrasto de CamarÕes rosa (Penaeus
brasilien!!i!! e P. aztecusJ. verdadeiro (P. ~chmitti) e sete barbas
(Xiphopenaeus kroveriJ naS águas sob jurisdicão nacional compreendidas

entre as latitudes de SQS9'S (divisa do Est~do de Alagoas com o Estado
de Pernambuco e 18920'5 (divisa do Estado da Bahia rom o Estado do Es
oirito Santo). -

§ ly _ Para efeito deste artlgo, sao aguas sob jurisdição n~
cional o mar territorial, as á9uas in~eriores, as lagoas e canais, co~
forme definidas nos artigos ~9e 5~do Decreto n9 87.648, de 24 de s~
tembro de 1982 (Regulatnent.o para o 'l'rãtego Marítimo).

§ 2Y _ Serã permitido o óesembarque das espéCies citadas
"caput" oeste artigo somente ate o dia 31 de j ane í r-o de 198ê.

§ ]9 _ Ap~s o periodo de defeso, será permitida a largada dos
barcos, devidamente regulari~ados, a ?artir de OO,QOh (zero hora) do
dia 19 de ilbril de 1989.
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Art. 29 - O exercício da pe$ca, orat1cado em desacordQ com ~
presente Portaria, constitui 4ano à fauna aquática de dominiQ público,
nos termos do artigo 71 do Decreto_Lei n9 ~21, de 26 ce feverpiro d~
1967.

Parãgrafo Onico _ O pagamento de indeniz~cão de oue tr"l:a "
"Ciiout." eles!:.e~rtjgo s"",5. feito de acordo com a aval.t2ação do ,..espectl
vc dano, cabendo à autoridade julgadora es tabe Iccê-La com eese no \'::;
ter venal do produto no marcildo local.

Ar!:..39 - Os infratores desta~ disoosições, ~em prejUí20 do
estabelecido no art'go 2Ç, ficam 5~ieito~ às condiçõe~ previ~tas ~os
artigos 56 e 64 do Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e
.leoislação comp1ement.ar.

Art. 49 - O p~(>duto da pescaria, apre•.ndico em desacordo com
estas disposicões na época de defeso, será alienado nos termos da Por
eer re nv N_08, de 12 de maio de 1980.

Art. $9 _ As embarcações licenCiadas pare DeSCa de camarões,
para a área oit••dil na "caput" do ,'rt. 19, ficam, durante o periodo
deste defeso, autor12adas a operar na Desca de peix~s com linha e/ou
rede de esper", n" área referida.

Art. 6Ç _ ~3ta Portaria entrara eill visar na data de sua publi
cação, rev09adas as disposiç3es ~~ contrário, cspec1a1mentp a Pnrtariã
n9 N-22, de )1 de agosto de 1988.

~eCIO MOURA DA SILVA
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