
N2 052/93-SUPES/PA, de 19.10.93. CONSIDERAN
DO as condições do meio ambiente pesqueiro no Estado dõ
Pará e fatores s6cio-êconômicos das microrreg-iõc.:J, 1;.="
como a necessidade de se estabelecer a manutenção dos ni
veis de estoque de peixes e capturas, das principais es-
pécies migradoras desembarcadas~

CONSIDERANDO a posição favorável de algumas
Prefeituras e Colônias de Pescadores da Bacia Hidrográfi
ca do Rio Amazonas, no Estado do Pará, inclusive da Ba-
cia Hidrográfica da Ilha do Maraj6, ao responderem à cog
sulta encaminhada pela SUPES/IBAMA/PARA;

CONSIDERANDO ainda, os resultados obtidos I
na Reunião do Ordenamento Pesqueiro da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Amazonas, realizada em Brasília de 20 a 24 de
setembro de 1993, e Reunião de Técnicos dos Estados do
Pará, Amazonas e Amapá, quando discutiram os problemas
relativos à "PIRACEMA", para uniformização dos procedi-I
mentos em virtude de rios fronteiriços ou comuns, dentre
outros problemas.

R §. §. O ~ V §.:

Art. 12 - Proibir o exercício da pesca com
objetivo comercial na época de reprodução ou defeso de I
"Piracema", na Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas no Es-
tado do Pará, incluindo a Bacia Hidrográfica da Ilha do
Maraj6, no período de 01/12/93 a 28/02/94, para a tempo-
rada de 1993/94, para as seguintes espécies migradoras:

Nome Vulgar Nome Científico
Tambaqui col.casomem:acropomum
Pirapitinga Pianactus brachipomus
Curimatã Prochilodus spp
Pacu Piractus mesopotamicus
Matrinchã Brycon me1anopterus



Art. 22 - Excetuar desta proibição na forma'
do Art. 12, Parágrafo 12, da Lei 7.679, de 23.11.88, a pe~
ca exercida pelos pescadores artesanais e amadores, que'
utilizem linha de mão, vara ou linha e anzol.

Art. 32 - Aos pescadores relacionados no Art.
22 desta Portaria, é permitida a captura diária das espec~
es acima relacionadas, por pescador artesanal ou amador, o
suficiente para alimentação de sua família.

Art. 42 - Ficam excluídos desta proibição a
pesca de caráter científico, devidamente autorizada pelo
IBAMA.

Art. 52 - ~ vedado o transporte para fins de
comercialização dos produtos capturados por pescadores ar-
tesanais e amadores, permitido no Art. 32 desta Portaria,
das espécies relacionadas no Art. 12•

Art. 62 - Aos infratores da presente Porta-
ria, ficarão sujeitos às sensações previstas nos Artigos
42, 52, 62, 72 e 82 da Lei 7.679, de 23.11.88, e legisla-'
ção complementar.

Art. 72
ta de sua publicação,
rio.

- Esta Portaria entra em
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