
PORrARIAN9 N-029, IE 27 IE ammro IE 1981.

o SlPEI<INmNIEm: [li'. ~ !Xl lESDMJLVIMENrO [li'.

PESCA- SUIEPE, no uso das atribuições que lhe são CCtlferidas pelo artigo 10,

inciso I, do Decreto r9 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o
dí.spcstc no artigo 29, inciso 'IV, da Lei Delegada rfJ 10, cE li de outxbro de
1962 e no artigo 33 do r:ecreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967,

lESOLVE:

Art. 19 - Fixar para os Estadcs 00 Rio Grande do Sul, Santa

catarina, Paraná, sêc Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato cresse do
Sul, Espirito Santo, Minas Gerai. e Bahia, o períoà:> de 19 de novenbro de 1981

até 31 de janeiro de 1982, caro o de defeso da piracema desta tenporada.
Art. 29 - No; Estackls do Amazmas, Acre, Pará e Maranhão, i!!.

clu1ndo oe Territórios de a:::ndênia, axa1ma e Amapá, o período de defeso será
fixada pelo respectivos ccorõeneõcree Regicnais da SUIEPE.

Art. )9 - No Lago de Scbra1imo, coipreendido entre a barra
geroe o limite de Xique Xique será penni tida a pesca profissicnal oan redes de
malhas iguais ou superiores a 140 nm (cento e quarenta milíIretros) , medida en
tre angulos ccceccs .

J\rt. 49 - O produto das pescarias realiz<Xlas no Lago de Scb~

dirtlO, quando transferido para fora do Esta:30, terá sua procedência atestada
pela Colênia de Pescadores local, Posto Fiscal do Estado ou peles represen~
tes da SIPA-MA ou SEPLANI'EC, aí.truedos na região.

J\rt. 59 - Nos Estados da Região Nordeste o período de defeso

da pí.recema será de 19 de dezenbro de 1981 a 28 de fevereiro de 1982.
Parágrafo th100 - Na Lagoa de Parnaguã, no ~clpio do

rresm::> nare, no Estai:> do Piauí, será permitida a pesca profissirnal no período
de defeso da pí.raceoa, ccenrede de espera cem malhas iguais ou scperãores a
140 mn, medida entre angulos cpcBtos.

J\rt. 69 - No período da piracena será pennitida a pesca cx:m
linha de mão, caniço siJrples e caniço can rrolinete.

Art. 1Q - As infraQ5es ece d1s}X)6itiVCISdesta Partarla ccns~
tuem dano causado à fauna equât.íca de danInio pililioo, sujeitancb C6 infratores
às sanções se<]Uintes:

I - IIlllta prevista no art. 56 do I:ecreto-lei rf? 221, de 28
de fevereiro de 1967; e



II - pagarento de indenização prevista no art. 71 do Decreto-
lei rR 221, de 28 de fevereiro de 1967, con:espcrdente em cruze1ros, ao dd>ro
do valor do produto no nercado interno.

Art. 89 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publ!
cação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em CDltrário, ~
ci.alrcente a Portaria rfJN-024, de 24 de cutubro de 1980.

o.o.u. 03 / 11/ 81.


	Page 1
	Page 2
	Images
	Image 1



