
MA - SUPERINTENDeNCIADO DESENVOLVIMENTODA PESCA- SUDEPE

PORTARIA N.o N.OS, DE 01 DE JULHO DE 1976

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEND2NClA DO DESENVOLVI-
MENTO DA PESCA - SUDEPE. no uso das atribuições que lhe são come-
rldas pelo Artigo 10 do Decreto n.o 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, e
nos termos do Arllgo 33 do Decreto-lei n.o 221, de 28 de fevereiro de 1967,

RESOLVE

Art. 1.0 - A pesca do camarão rosa, das espécies Penaeus Paulensis
e Penaeus braslllensls, com emprego de rede de saco e atração luminosa,
nas lagoas de Santo Antônio, MIrIm e Imarnl, no Estado de Santa Cata-
rina, será permltlda nas localldades de FIgueira, Parobé, Morro Grande,
Cabeçudas, Ponta das Laranjeiras, Bento, Ponta do DanIel, Magalhães e
Barrancelra.

Parágrafo 1.0 - A permissão de que trata este Arllgo restringe-se
a redes que, pertencentes no máximo três por pescador protlsslonal, não
excedam o limIte de 12m na tralha superior e 30mm entre ângulos opos-
tos da malha esticada.

Parágrafo 2.° - Na. fixação, apenas noturna, será mantlda a dis-
tãncía de 30m entre aparelhos de uma mesma ala e 150m da ala. ime-
diata.

Parágrafo 3.° - e vedada, nas referidas lagoas, a pesca na. regtão
dos canals de navegação.

Art. 2.° - A SUDEPE, através do convênio de pesquisa celebrado
com o Governo Estadual, promoverá os estudos destinados a avaliação e
comportamento dos estoques pesqueiros, necessários ao futuro estabelecI-
mento das épocas de pesca.

ArI. 3.° - Os propríetãrtos dos equipamentos a que se refere esta
Portaria obrigam-se a fornecer os dados de produção, bem como a faci-
litar a realização de amostragens bIológicas.

Art. 4.° - Aos Infratores serão aplicados as penalidades previstas
no Artigo 56 do Decreto-lei n.O 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 5.° - Esta Portaria entrará em vIgor na data de sua publi-cação.
JOSlAS LUIZ GUlMARAES - Superintendente
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