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PESCA- ~, no uso das atr1b..dçi)es que lhe são cc:nferidas pelo artigo
10, inciso I, do Decreto rR 73.632, de 13 de feverere1ro de 1974, terdo Em
vista o disposto no artigo 33 do Decreto-l.ei rR 221, de 28 de fevereiro de
1967, e o que consta do Processo S/3331/76,
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Art. 19 - Proib1.r, arualmente, ro per1crlo de 19 de janeiro a
31 de março, a captura dos bagres das espécies abaixo relacialadas, nas

águas que banh:amos Estado do Rio Grame do SUl, Santa catarina, Paraná. e
são paulo:

Bagre guri. pererê

Baqre, baqre branco, baqre rosaio

NO<E CJINrtFIal

Gen1densgenidens
Netuna barbas (Sinânino, Tad1ysurus

barWs)

Tadlysurus upsulC!!C!?lçrun
Tachysuros acrassisi

Baqre papai, boca lisa
Bagre

Art. 29 - As pessoas jurídicas estabelecidas nc6 Estados do
Rio Grame do SUl, Santa catarina, Paraná e são Paulo, que irrlustriallzam OJ
oaoorciallzam ccn bagres, deverão arualrnente, até o dia 31 de dezerrbro, fO!:
recer aos Coordenadores Fe:JionaiSda sr.J':HI'E os seus estcques existentes.

Art. 39 - Fixar, para o per1000 permitido à pesca, em trinta
(30) oent.Lre:tros o crnprimento total mInJ..nc para captura de exatplares das

espécies "citadas, nas Estados rrenciooados.

§ 19 - Para efeí.tc de mensuração, define-se per catprimento



total ndnim:>a distância medida entre a p:nta à:) focinho e a extrmddade PQ!.
terior da nadadeira caudal.

§ 29 - Admite-se a tole.rânc1.a de 10\ (dez por cento) scbre o

peso total de individues capturados cx:m d.in'elsão inferior ã estabelecida nB!.
te artigo.

Art. 49 - 1<>6infratores da presente Portaria serão aplJ.c;adas
as pena11dades previstas no Oecreto-lei rR 221, de 28 de fevereiro de 1967,

e demais legislação CXI1p1ementar.
Art. 59 - Esta Portaria entrará EI1'Ivigor na data de sua pub1!

cação, revogadas as disposições em ccntrário, espec1a1nert:e a Pcrtar1a rR
N-001. de 22 de janeiro ele 1982.

RJERl'O FERREIRA 00 AMAP.AL

SUperintendente
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