
PORrnRlAW N-021, DE19 DENX:Sro DE 1981.

o Superintendente da Superintendência do oesenvolvlirento da

Pesca - SUlEPE,ro USOda ccecetêocra que lhe atribli o artigo 10, do Decreto

n9 73.632, de 13 de feverei= de 1974, terdo emvista o disposto ro artigo
29, incisos 111 e DI da Lei Delegada n9 10, de li de outubro de 1962 e nos
artigos 39, 33 e 71 do Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967,

Art. 19 - O>nsiderar claro a bens de daoInio públlro existen
tes, em águas dan1..niais:

I - a pesca de lagost? ovada de qualquer t:arnarro, e as
de tananllo inferior eos fixaDs na Portaria N li, de 09 de junho de 1980;

11 - a pesca, ro per1cdo de defeso, can qualquer ~
lho, de laçpsta das espécies Panilurus argus e Panilurus laevicauda;

III - o uso de rede de arrasto, de cerco 00 de enalhar;
IV - o enpre:Jode apare.lkls auxiliares de mergulho;
V - a utilizaçã:> de aJV06 a:m malha inferior a 0,5 an

tcrrcc centlmetros) entre n5s c:x:nseoJtivos ou manufabIraà:lS cem rn.:de1ra de man
gue.

Art. 29 - serêc dest:rui.àJs em ato público, lavrardo-se tenro
do ato, os petrechos de pesca apreenlidos par infração ao disposto nesta ~

ria.
Art. :J9 - Certificado O iJ!pedjJrento legal para o::rrerciali~

ção O produto da pescaria será cedido, a titulo gratuito, à instituições f~

rais, estaduais e rrunicipais, a critério do a::ordenaà:>r da SUIEPE,cnnfarne o
que dispÕe os incisos XXVIe XXVIIda Portaria n9 N-08, de 12 de mato de 1980.

Art. 49 - As infrações ao que dispÕe esta Portaria, sujei~
rá o infrator ao prag:arent:o de in:1en1zação prevista ro art. 71 do Decreto -lei
nQ 221, de 28 de fevereiro de 1967, cxn:respcuJente BD c:::roze1ros, ao àJbro do
valor 00 prcx1uto 00 ilercal::> interno, além da apreensão àJs petrechos e do

produto da pescaria.

Art. 59 - Esta Portaria entrará en vig:>r na data de sua ~
blicação ro Diário Oficial da União.

D.O.U. 02/ 09/ 81.
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