
PORrARIANQN-022, OC 26 [E JUIlIO[E 1983.

o SlIPE.RlNl"fM:E D1\ Sl.JPERIN'I'l:NIA 00 IESEMOLvnt:NIO Q,b,

PE9:A - st..rn'E, no uso das atrib.liçães que lhe são ccnferidas pelo DecretonQ
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o disposto no artigo 29,

inciso DI, da Lei Delegada nQ 10, de 11 de ootubro de 1962, e 00 artigo 39

do Oec:reto-le1 nQ 221, de 28 de fevereiro de 1967, e o que CD'\Stados pr<Xe!

SOB 5/7175/68 e 5/01245/83,

R E S o L V E:

Art. 19 - Proibir, 00 Estado do Rio Graro.e do 9.11,a captura,
ccrnercialização e industrialização de irdivIduos das espécies abaixo 1rdi~



das, de cmprimenbo totais inferiores ao estabelecido na tabela seguinte:

tOE \IUIG\R !01E cm<r!FICO TJ\MI\NOOM1ll1K1

castanha ~~ 25 em
Corvina MiC1q:v:p1 furnieri 30 em
Dcur_ Sa1m1nusmaxillcsus 50 ou
Endlova Paratarus saltatrix 35 ou

Grumatã Prochilodua !!2 30an
JUrdiá _a~ 30 ou
Linguado Paralicht:hvs brasiliens1s 30an
Miraguaia Pocp?niaschranis 50 em
Panp>gontirho Pepri1us ~ 15 =
Parrpopara1a a.t viuva ~signata 30 =
Panp>real TradUnotus q1a,..,'. 35 =
Paoa-terra _ticirrros !!2. 25 =
Peixe-rei <>lcnthestes lxnaerensis 20 em
Peixe-rei <>lcnthestes iherinq 20=
PescadiJ1ha Macrodat ancylcàoo 25 em
Pescada olhuda C)'rçscion striatus 30 ou
Piava Leporinus <X!pelandi 30an
Pintado Pirnel.cdus clarias 18 =
Tainha ~ brasillensis 35 cu
Traira Hcpl j as malabari"", 30 CU

§ 19 - Para efeito de nensuração define-se CXIfO oa:rp:-inwtto

total a distância entre a lUlta do focinho e a ext:rmddade da nadadeira ~
dal.

§ 29 - J\dmite-se a tolerância de 10% (dez por cento) sOOre o
número de animais capturados cx:rn tamanhos inferiores ao estabelecido neste

artigo.
Art. 29 - Os infratores destas disposições ficarão sujeitos

às sanções previstas no Decreto-1ei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967 e d!.

mais legislação OO'l'plarentar.

Art. 39 - Esta Portaria entrará em viqor 90 (l"ICNeIlta) dias

após a data de sua f"bllcação, ficardo revogada a Portaria rR N-468, de 06
de '"JOStode 1910.

lO3ERI'O FERlElPA 00 »WW.

Supe.rinteroente
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