
PlRI2\RlA NQ 170, IE 20 IE l\BRIL IE 1972.

o Sl4>&in~te da ~ 00 lleSBlVolvinelto da
Pesca - SlJEre, usando das atrlb1lQÕes que lhe confere o Art. 29 e inciso

XIll 00 Art. 39 da Lei Delegada r9 10, de li de out:úJro de 1962, COlbinado
a:m o disposto nos Artigos 39 e 24, do Decreto r9 68.440, de 29 de l1IiU:ÇO de
1971, oonsiderard:> o que d.isp:Je os artigos 36 ,37 e seus parágrafos 19 e JQ à>

Decreto-lei r9 221, de 28 de feYereiJ:o de 1967,
COnsiderarm que tanto a pesca artesanal, exercida nas ~

prias lagoas, caro a pesca :Urlustrlal ooeân1ca, deperdem das boas oondiçÕes
desses c:riadouros naturais, para a renovação dos estoques;

Qxlsiderarrlo que tanto a pesca artesanal, exercida nas ~
prias lagoas, caro a pesca industrial ooeân1ca, deperdem das boas cxrdiQÕes
desses criadouros de canarões e de ootras espécies de valor ecxn&nioo;

Qxlsiderarrlo que tanto a pesca artesanal exercida nas ~

prias lagoas;
Qxlsiderarrlo que pesquisas realizadas nessas águas ~

ram una forte poluição, pnttculamente registrada ••• oertos pentes da lagoa

de Araruama;
Qxlsiderarrlo que o recorvteenec 00 leito das lagoas, princ!

palJrente nas suas margens, afetem ai ocuuellte,resolve:
Art. 19 - Prolbir o larçanento de detritos po1uidores,part!

culamente da "borra cinzenta", oril.Jl'ÓJ das salinas, nas lagoas litorâneas.
Art. 29 - Vedar a CDlStruçã:>de marréis ou de quaisquer ~

tras ceras que l.JIt>Ortemna alteração 00 reg:irnedas águas nessas lagoas.

Art. JQ - J!lDs governos estaduais, caberá na fODr.ado ~
to .., parágrafo 29 00 Art. 37, 00 lJecteto-lei r9 221, de 28 de feYereiJ:o de
1967, tanar as providêrw::ias reoessãrias, para o fiel cutprlllento do ~

to ooArt. 19 da presente Portaria.
Art. 49 - 1v:Jsinfratores da presente Portaria serão aplica

das as penalidades po:evil;tas no Art. 58, 00 Decreto-1ei r9 221, de 28 de f~
retro de 1967.

Art. ~ - A presente Portaria entrará em vigor na data de

sua pJbl.icação, ficaroo ""'""'lada a de niirero 521, de 31 de agosto de 1970 e
dmais disposições em oontrário.

D.O.U. / /
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