
PORrARIANQN-028, IE 27 IE 00l'UBRJ IE 1981.

o SlPERnml<!ENl'E DASlPE~ 00 lESaMLVIM;NIO Ill\

PESCA - StlEPE, 00 uso das atribuições que lhe ccnfere o artigo 10, do DecJ:et.o

nQ 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tarrlo em vista o dispcsto no artil!J) 2Q ,
inciso IV, da lei l:elegada nQ 10, de 11 de outubro de 1962 e o que cx:nsta dos

processos 5/1851/80 e 5/1840/81,

Art. lQ - Suspender a _ssão de _ssão prévias de cmstru

~ para encarceçêee destinadas à captura de parg:>- ÜItjanus pmprceas Poey-,
na área ocnpzeendí.da entre o lúnite norte do Território Federal à::>I\rnapá até o

lúnite entre os eseeõos de Ala<paS e de Sergipe (Foz do Rio são FrarlCisco).
Art. 2Q - Jestringir o esforço de pesca de pargo nas regiões

do Norte e do Nordeste às operações das ent>arcaçiSes integrantes da frota atual,

já inscritas no lEgistro Ceral da Pesca.
Parágrafo Onico - sêc oonsideradas prescritas as Permissões •

Prévias de Q:ru;t=ção já outorgadas às encerceçêee destinadas à captura de I"'!:
c;pque, no prazo de 12 (doze) neses estabelecido pela Portaria r& N-22, de 06
de noveni>ro de 1978, nOO tenhan sido inscritas no legi.stro Geral da Pesca.

Art. 39 - 1v::s infratores do disposto nesta Portaria serao
.:çllcadas as sanções previstas no Parágrafo Orúco do artigo 69 e artiC}:lS56 e

71 do Decreto-J:ei nç 221, de 28 de fevereiro de 1967.
§ lQ - 1'0 pescador .respcnsâve L pela ent>arcação no mtr será

aplica:3a a nulta de una vez o maior valor referência vigente, dcbrancb-se na
reincidência. Em caso de cada nova reincidência a matrícula deverá ser suspensa
por umperfcõc de três (03) reses, rredí.arrte regular prtXlE!:SSO administrativo.

§ 2Q - 1. indústria pesqueira e/ou arneôcc-, receptachr ôo P'!!
duto oriundo da pesca ilegal, aplicar-se-ã rrulta de até dez (lO) vezes rraiar
valor referência, dOOrando-sena reincidência, sem prejuíw da apreensão da

pescaria.
§ 39 - Os infratores ao disposto nesta Partaria fican sujei

tos ao pagarrento de irrlenização prevista no artigo 71 00 Decretio-lei r9 221, de

28 ôe fevereiro de 1967 I cor-respondente em cruzeiros ao dcbro 00 valor do ~
to do nercado interno.

Art. 4Q - O pro:luto da pesca ilegal apreendià::> será alienaà::>

por venda rrediante lici.taçoo, nos temes do que dispõe a Portaria nQN-08, de

12 de maio de 1980.
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Art. 59 - A presente Portaria entrar.i Emvigor na data de
sua pmlicação, revogadas as disposições em a:ntrário.

,JOOl! UBlRAJARA <IEUD IE SCUZA TDM

SUperintendente

D.O.U. 03 I 11 I 81.
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