
PORTARIA N9 N-034, DE 16 DE NOVEMBRODE 1982.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDtNCIA DO DE

SENVOLVIMENTO DA PESCA - SUDEPE no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 10, inciso I, do Decreto n9
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o di!
posto no. artigo 29, inciso IV, da Lei Delegada n9 la, de
11 de outubro de 1962 e no artigo 39 do Decreto-lei n9 221,
de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do processo n9
S/1828/81,

R E S O L V E:

Art. 19 - Interditar a pesca no trecho com
preendido entre a foz do Rio Ribeira de Iguape junto ao ITl2IJ:;.

e a linha que liga dois marcos de concreto cravados nas d~
as margens do referido Rio, compreendido as seguintes coo~
denadas:

Direita: Latitude 24°39'00"5
Longitude 47024'00"

Esquerda: Latitude 24°39'00"5
Longitude 47°23'30"0

Art. 29 - No período da safra da manjuba, de
15 de setembro a 31 de março, fica permitida a pesca na
praia, no trecho compreendido entre a foz do Rio Ribeira
de Iguape e a entrada do canal existente entre o Continen
te e a Ilha Comprida, local conhecido pelo nome de Barra
do Icapara.

Parágrafo único - Nesse trecho de praia no
perIodo citado neste artigo, fica permitido o uso de redes
com malha mInima de 24 mm (vinte e quatro miIImetros), me
dida esticada entre ângulos opostos.

Art. 39 - Aos infratores da presente Port~
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ria serão aplicadas as penalidades previstas no Decreto-
-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, e demais legisl~
çao complementar.

Art. 49 - Esta Portaria entrará em vigor. na
data de sua publicação ficando revogada a Portaria nQ N-23,
de 15)09/81, e demais disposições em contrário.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente

Publicada no D.O.U. de 19/11/82
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