SUPERINTEND1':NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA
PORTARIA N'i' N_Ol,
O supeRnlT~NDENTE
SUPEPE-,
[lO uSo das

DE 02

DE JANEIRO DE 1989

PA SUPE1UNTEND~NCIA

DO DESENVOLVIMENlO

DA

atd.buiçõe$
que lh~ confere
o
Decreto
n9
73.632, de 13 de f",,~reiro
de 1974, tendo em vista
o dispos·to no; aTtin
gD8 1'>'. it"-ns lI,
IV-alínea. "c , V e parágrafo
29 da Lei n9 7.619,
de
23 de novembro de 1968 " o qúe consta
na processo
5/1566/83,
RESOLVE,
PESCA

-

Art.
l~ - Os ",rtigos
19 i H' e 99 da Portaria
noveOlbro de 1985, pas.arão
a ~er as .eguintes
•.edações'

N-102,

de 18 de

11 Art. 19 - Proibir
a cap.ttlra,
o d".so<mbarquE,
a conservação
"c beneficiamento,
o tran"po,,~e,
a industri"li~"ção.
a comercialização"
li. exportação,
sob qualque~ farma,
e em qualquer
local,
de lagosta
das
e.pêdes
Panuliru8 argus (lagosta
vermelha)
e P. laevicauda
(lagosta
cabo verde)~t;;;;
••nho. itlfeÜor".
a 13,00"' (ti="eze centrmetros)
~ a 10,f>
ClIl (de'" cent{metros e seis décimos) de comprimento de cauda ou 7,2
cm
(sete centrmetrds
~ dois dêeinos) e 5, 7~," (cinco centíOletros
e sete de"i ••oo) do comprilllento do c@falotóra.i,
correspondentes
a lO,2ero
(vinte
centílll~tros
" doi,~ d~~imo3) e 16,2 (deze.;eis
centímetro.
" dois deci tl.o~) do comprimento tota.l.
re.pectivam"n~e,
cu cvad~ de qualque(
nho.

r=e
e

5 19 - P.u·a os' "f~ito"
deste artigo,
o compritl~n.to d" ~auda
_ diatânda
entrE
o bordo
anterior
do prin:eiro H,gl:lento abdominal e
a
,,"xtrelOid_de do celson,
sendo ".ue
comprimento tot.al
distância
tr"l! o enta'lhe for ••.•do pelos e.pinho.
~ostrais
e a extremidade
postario~
do .taloon e .0 ~omprill••nto do cefalotêrax,
a distânoia
entrl> "
entalhe
for ••••
d·o pelos espinhos r" .• trais
e a OlargeOlposterior
do cefalotêral<.
me
didas estas
tomada.
COm base na linha mediana da cauda Ou das ind'ivr
duo •• obre s.up~r.f.í"i~ plana.'

o

e a

e",

=

J.:r:t. 99 - As infr:açoe.
'u &anç""s pr:"V~8ta. no. artigos
de nOV.elllbro d'", 1985 e 1eSi.lação
'c~ção,

ii presente
Portar:ia
se""" p~nida" co",
49, 59 6~ "- 7~ 'da Lei n9 7.679,
de 23
complerncnt"r':

Ate. 29 - Esta· Portaria
entrar;;
em vigor:
revogadu
8& disposições
em "çntr;;rio..
AteIO

(Oi, nç

01/89)

ncoaz,

na data

DA SILVA

de sua pubLi

