
FOHTARIAS DE 11 DE MARÇO
DE 1976

o superíntedente ela Superinten-
dência ao lJe,s.ellvolvimento da ·P'l"\.t\
,,- SUDEPE, no uso das atríbulções
que lha confere o artigo 10 do Decrp~.()
n9 7·3;032, de 13' de fevereiro dt: 1974,
e conaíderando () que consta do Pro-
cesso n,· 8-1.802/74, cujos pareceres
eonf'íguram a região mencionada nes-
ta P<Jl'taria. como criadouro natural.
resolve, nos termos do artigo 33 co
peereto-íeí 119 221-67, de 28 ds feve-
reiro de 1967:

N:' 4 - Art, 1.. pralbil' a .(lft;pturu
de lagosta. 'das espécies Panulil'U8 ar-
gus e P; Zaevicauda, na área. compre-
endlda entre: as latitudes 05·05'. li
05907'6 e longitudes 36912' a 36930'W,



Ar6, 2,' Aos infratores aplicar-se-ao, IlS p.en1\olldade.s.previstas no a.rti.go
5$·.doDecreto-leí h,· 221, de 28 de feve,
reiro de 1967, .

Alt, 3,· Esta Portaria entrarâ en,
VIgOl' na data de sua publicação, • c'
vogadas as díspostçõcs em contrárlo ,

o Superintendente ela supertnton-
ciência do Dcsenvelvímento da Peh~1\
- S\:1DEPlJ;. no uso das l1.trlbulçÕéf>.
que lhe confere o (ll'tlgo 10 do Decreto
n.O 73,·632, 'ele 13 ele revereiro de 1974,
·é nos termos do artigo 33 do De,
creto-íet 11,· 221, de 28 de tevereiro
de 1967. '

Cons!~er:mdo que o crescimento de-
cordenado da frot? ·t;:·~;queirnem one-
ração no Estado do Amazonas deve



ser. controludo, 8 lim de evitar a de.
pl'edaç.ão a, -eonseqüentemants, a ex.
tInção das' espécies aCJ,uátléas que ocor-
rem na regíão;

Considerando. que o registro de novas
embarcações redundará em exprezstvo
declínio 1111. produtívídade das captu-
ras;

. consíderando, finalmente. o que
consta do Pro.cesso S-n.' 03'130/',5, re-
solve:

N9 5 .,... Al·t, t~ suscender, tem-
~Dnl1·lamente .. a concessão de regts-
;1'0 às embarcaçõav destinadas à. pasca
no território tío Estado elo Amasenas.

Art, 2,' Esta' POl'tal'l:t entrará em
vígor aos ~~ de abril de l076, revoga-
das as dísjicsíções em ·contrMlo. _
Jn!ias Luiz G.uinzaT('le~.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

