
PORT!\IHi\ SUDEPE 'J.o/Wll. de 5·11·(,1)

o UPERINTE'JDE! TE Di\ SUPERINTENDf:'JCIi\ DO
DE E'JVOLVI M E'JTO DA PESCi\, usando da\ atribuições que lhe
confere o nrt 17. alínr:l "a" do Decreto n." 62.;59. etC' 22·5-68. coo-

viderando () que dispõe o parágrafo :! I' do .rrt. :l3. da I)l'cn.'lo-! l'l

n." 221, de 2:: de Icvcn-iro ele 1%7 c rendo em \'j't.l (I quv consta do
processo '·5776 69,

R E • O I. " I

.\rt 1.0 - Permitir aos Pescadores devidamente licenciados pelo
Posto de Fiscnliracão d:t Pesca da -crctnrin de Agricultura, em Rio
Grande. () exercício d:! Pesca. por meio de "andainas", na lona que
se c-tende ela Lagoa dos Paio, ~ Harra do Rio Grande, no eSlacto
do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único - .\ licença ucccssárin !)(!rá concedida anual-
meme, de 1.0 de junho à 15 de julho, mediante requerimento do in-
teressado. acompanhado de! sua matrícula e de seus possíveis pareci-
ros, bem como de urna rrla)o das cmbarcaçôcs c aparelhos de ~,1

:t '\erCrn utilizados .
.\n. 2.Q - Cada irucressndo só poderá obter no máximo. liceu-

ça para 20 (vinte) andaina«. sendo 2 (dlla:"l) por embarcação .
.vn :!Y - Terminado O prazo do licenciamento l' havendo ain-

da locai, disponíveis. poderão estes ser redi ••tribuido entre O~ inte-
r~:):>.\(.Iu'Já N:ndki:ld(~. que possuam aparelhos c 1K':'l:)oal suficientes
p:UJ a exploração de maior uúrncro de :lIuJ:tiI1J~. mediamo novo
requerimento entregue na repartição competente, até o dia :U de julho.

:\1'1 '1.0 - Enrre urna andaina r outra deve ser obedecida a
distância mínima ele :100 metros, no sentido longitudinal.

Art. 5,iI - l int rc as andainas. colocadns no mesmo :lIinhnmcn·
to, c1~\'l' ser deixado 11m t'~paçn livre. denominado boca, medindo 50
melros IlÜ mínimo.

Art. 6.° - Cada andaina não poderá er lormada por mais de
sele redes. de comprimento usual de 30 melros.

~\rl. i.o - Aos inrr:lIor(', da presente Portaria serão aplicadas
a, penalidndes previstas no artigo 56 do Capitulo \'1 cio Decreto-Lei
n.o 221. de 28-02·1%7.

Art. [l." - A presente Portaria entrará em \ igor na data de
~ublicação.
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