
PORTARIA N9 N-27, DE 09 08 NOVEMBRO DE 1986

o SUPERINTRNDENTE DA SUPERINTf.NDENCIA DO DESENVOLVIMRNTO DA
PESCA- SUDEPll,no uso das lltribuições que lhe confo;!rc o Decreto nç
73.632, de 13 do;!fevereiro de 197~, tendo cm vist~ o disposto no artigo
33 do Decreto_Lei ,,9 221, de 28 de fever",iro de 1967, e o que consta do
[',ocesso S;2862/86, RESOLVE:

Art. 19 - proibir, na periodo de 19 de março a 30 d~ abril de
19a9, o exercíoio dOIpesca de arrasto de oamarões rosa (Venaeus
paulensis e f.brasiliellses), verdadeiro (I'. schm.ittil, sa.ntana
(Pleoticus muelleri), sete b'lrbas (Xi1hopcnaeus h'oyeri) e barba ruça
(Artem""!" lO"ginariS) e de lagostim ,",etanephr~ rubellusl, nas
âoua!< sob jurisdiçao nacional compre'mdldas entre as í aut eueee de
18920'5 (divisa do Estado da Bahia oom o Estado de P.spízito Santo) e
33940'5 tsce do Mzoio ccrr.

~ 19 _ Para efaito deste artigo, sà~ águas sob iurisdição na
crcne i. O mar territorial, aS águas interiores, as lagoas e canais, con
forme definidas nos artiqos 49 e S9 do oecreec nç 87.646, de 24 de s~
tell\bro de 19A2 (Regulamente Pilra o Tráfego Marítimo}.

§ 29 - Serã permitido O desembarque das espécies citadas ne
"cepu t;" deste artiqo somente até o dia 28 de fevereiro de 1969,

§ 39 _ AOÕSo periodo de def~so. será permitida a largada dos
barcos, devidarr,ente regu1ari2adOl;. a partir de OQ.QOh(zero hora) do
dia 19 õe maio de 1989.

Art. 29 - o exercicio dA pesca, praticado em desacordo com a
presente portaria, constitui dano à fauna aquática de domínio público
nos termos do artigo 71 do Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de
1967.

paráorafo Onico _ O pa~arnento de indenizaçáo de que trata o
·caput" deste artIgo serâ feito de acordo com a av"lização do rl'sp"çti
vo dano, cabendQ á autorida~e j~lgadora estabeleoe_la ccm base na valor
venal do produto nOmercado local.

Art. 39 _ Os infrator~s destas disposições, sem prejuizo do as
tabe1ecido no (n·tigo 29, ficam sujeitos ás condicõeu previstas nos aJ;tI
gos S6 e 64 do Decreto_tei n9 221, de 29 de fevereirO de 1967, c 1egi5
Laçáo complementar. -

Art. 49 - O produto da pescaria, apreendido em desacordo
estas disposições na época do defeso, será alienado nos carmos da
ria n9 N_08, de 12 de maio cC 19aO.

00.
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Art. 59 - As embarcacoes licenciadas cara pesca de camarões,
pa.ra a área citada no "caput" do Art. 19, ficam, dur~l\te O periado des
te defeso, autorizadas a operar na pe~ca de 2eiXeS oom linha e/ou red~
de espera, na área referida.

Art. 69 _ Esta Portaria entrariÍ em vigor na data de sua publi
cecãc , r evcqedas as disr_osições em contrário, especialmente a rortariã
nQ N_22, de 31 de II.gosto df2 19ae.
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