
PCRI'ARIA NQ N-007, DE 25 DEFEVEREIKl IE 1980.

o Superintendente da Superinten:lência do Desenvo1vilrentD da

Pesca - SUCEPE, 00 uso das atri.buiçêies que lhe confere o artigo 10, i tan I,
do Decreto rf> 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, e terrlo emvista o dí.spoeto

00 artic;p 29, itan IV, da Lei Delegada rR 10, de 11 de outubro de 1962, rce
artigos 69, 19, 33 e 46 do Decreto-lei rR 221, de 28 de fevereiro de 1967, 00

artigo 16 do Decreto nQ 68.459, de 19 de abril de 1971, e o que consta do

processo n9 06072/17,

RESOLVE:

Art. 19 - Nas águas territoriais situadas entre o limi.te

cem a Qllana Prancesa e a linha de rrercaç&:> de 199 (dezenove graus verdade!.
ros) tanada a partir da Ponta de Atalaia na foz do Rio ParnaIba, poderão, !!.
tuar 250 (duzentos e ci..rq\alta) €!T"barc.aQ3es na pesca de eanarão Ibsa Penaeus

brasiliensis, P.subtilis, E.. ootialis P.d\Drarun e !:. aztecus.
§ 19 - A limitação estabelecida neste artigo não CCI1preende

as erbarcaçÕes que operan exclusi varrente na pesca ooste.í.ra referida no artigo

180, alinea "f", do Pegularento para o Tráfego Marítino.
§ 2Q- Consideram-se erbarcaçÕes de pesca coetetra , para os

efeitos deste artigo, as que tenham, a IreI"Or, alguma das especificações se

guintes:
I - cx:rrpri.mento: 18 m (dezoito met.ros)

entre pezpen:liculares;

11 - arqueação bruta: 80 t (oitenta tcneladas) ;

III- potência do notcr principal: 250Hp (duzentos e cdn

quenta cavalos) •
Art. 2Q- As erbarcaçÕes permíastonár.ías da pesca de que

trata o artigo 19 não pcôerêc obter pexmissão para a captura oonccmitante de

ootra espécie cujo esforço de pesca esteja sob controle.
Art. 39 - Na outorga de pennissão, eerêc preferência as

erbarcaçÕes que cbtenhan maior rendiJrento oon menor oonsuro de cx:rrbustivel.

Art. 49 - De oonformidade cema pokf tica governamental vi
gente para o setor de pesca, não se autorizará arrendaTEnto ou prorroqeção

do a.rreOOanento de mbarcação estrangeira que possa ser substituída per naci~

na!.
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