
 

 

 
PORTARIA N.º 1, DE 13 DE JANEIRO DE 2023 

REVOGA O PARÁGRAFO SEGUNDO DA 
PORTARIA N.° 3, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 
QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA CAPTURA, 
TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DO PEIXE 
PIRACEMA E A PESCA DE CRUSTÁCEOS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO – PA 
E REVOGA A PORTARIA N.˚ 004/2021 GAB/SEMMA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, nomeado através do 

Decreto Municipal de n.º 11, de 04 de janeiro de 2021, no âmbito de sua competência em 

consonância com os arts. 78 e 165, IV, da Lei Orgânica Municipal, e: 

CONSIDERANDO: que a administração pública poderá rever seus atos ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial, conforme preceitua a Súmula de n.º 473 do Supremo 
Tribunal Federal – STF. 

 
RESOLVE 

 

Art. 1º. Revogar o parágrafo segundo, da Portaria n.º 3, de 15 de dezembro de 2022 

que dispõe sobre a “Proibição da Captura, Transporte e Comercialização do Peixe Piracema 

e a Pesca de Crustáceos no Âmbito do Município de Curralinho – PA e Revoga a Portaria n.˚ 

004/2021 GAB/SEMMA”, passando a vigorar da seguinte forma: 

“Art. 1º. Fica proibido no período compreendido entre 1º de janeiro a 

30 de abril de 2023, a captura, transporte e comercialização dos peixes 

em período de piracema e dos crustáceos de água doce, em todo o 

município de Curralinho. 

§1˚. As espécies apontadas no art. 1º, desta Portaria, compreende-se 

às: aracu (Schizodon spp.), piau (Leporinus spp.), curimatã 

(Prochilodus nigricans), jeju (Hoplerythrinus unitaeniatus e Erythrinus 

erythrinus), pacu (Myleus spp. e Mylossoma spp.), traíra (Hoplias 

malabaricus), tamoatá (Hoplosternum spp.), apaiarí (Astronotus 

ocellatus), cachorro-de-padre ou anujá (Parauchenipterus galeatus), 



 

 

piranha (Pygocetrus nattereri.), camarão rosa (Farfantepenaeus 

paulensis e F. brasiliensis) e camarão branco (Litopenaeus schmitti). 

§ 2˚: As espécies de crustáceos descritas no parágrafo anterior, 

camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis e F. brasiliensis) e camarão 

branco (Litopenaeus schmitti) poderão ser pescados somente nas áreas 

de praia de água doce, sendo proíbido sua pesca nos igarapés, furos e 

similares.” – Revogado. 

 

Art. 2º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Curralinho – PA, 13 de janeiro de 2023. 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

DEC. MUN. 011/2021 


		2023-01-18T10:40:45-0300
	ESMAEL LOPES DOS SANTOS:82267480204




