
PORTARIA NORMATIVA

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO INSTITU-
TO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO-
V~VEIS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria n9 445/89, que
aprova o Regimento Interno do IBAMA e tendo em vista o cons-
tante na Lei nQ 7679/88, que dispõe sobre a proibição da pe~
ca de especies no per;odo de reprodução e dã outras provi-
dencias,

R E S O L V E:

N9 001/91-SUPES/RS. Art. 19 - Proibir
no per;odo de 15 de outubro de 1991 a 15 de janeiro de 1992,
o exerc;cio da pesca em rios e cursos de ãgua no Estado do
Rio Grande do Sul.

Art. 29 - Excetuar desta proibição na
forma do artigo lQ, parãgrafo 19, da Lei nQ 7679/88, a pesca
exercida pelos pescadores profissionais e amadores que uti-
lizem vara de pesca, linha de mão e anzol.

Parãgrafo 19 - Os pescadores amadores,
devidamente licenciados, poderão pescar exclusivamente com o
emprego de iscas artificiais, sendo que os animais captura-
dos deverão ser imediatamente devolvidos ã ãgua, ficando as-
sim proibida a apreensão, morte e transporte desses peixes.

Parãgrafo 2Q - Os pescadores profissi~
nais, devidamente habilitados nos órgãos competentes, pode-
rão capturar peixes exclusivamente para assegurar sua subsi~
tencia, observando os limites de tamanho m;nimo estabeleci-
do, ficando facultado o uso de espinheis. A soma de anzõis
dos espinheis, por pescador, não pode rã ultrapassar a 100 u-
nidades. O tamanho dos anzóis serã limitado ao numero de 08.



Art. 39 - Aos infratores a oresente
Portaria, serao aplicadas as penalidades previstas na Lei n9
7679 de 23/11/88 e demais legislação pertinente.

Art. 49 - A presente Portaria Normati
va entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrãrio.
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