
PORTARIA SUDEPE/RS Nº 006, DE 30 DE JUNHO DE 1984. 
 
 
O COORDENADOR REGIONAL DA SUPERINTENDENCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA PESCA - SUDEPE NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n° P-027, 
de 21.03.79, e de acordo com o Artigo 35, alínea “a” do Decreto Lei n°221 de 
28.02.67, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Pesca no Município de 
Torres e da premência de tempo para implementar a presente Portaria, 
Resolve: 
 
Art. 1° Proibir a pesca, do Molhe da Barra de Torres até a pedra da praia de 
Itapeva, com exceção ao uso da carretilha, tarrafa a e espinhel. 
 
Parágrafo Único - O uso da rede de espera só será permitido, na área definida 
neste artigo, a uma distância de 500 metros da costa marítima. 
 
Art. 2° Proibir a pesca de espinhel e de tarrafa no local denominado Torre de 
Centro. 
 
Parágrafo Único - o uso de tarrafa a no local denominado Torre de Centro só 
será permitido no horário das 18:00 às 06:00 horas. 
 
Art.3° Proibir o uso de redes, no oceano, a uma distância de 1000 metros da 
Boca da Barra do Rio Mampituba. 
 
Art.4° Proibir pesca no Rio Mampituba e seus afluentes com rede de malha 
inferior a l00 milímetros, medida entre ângulos opostos com malha esticada. 
 
Art.5° Proibir, no Rio Mampituba, o uso de redes, pesca embarcada com tarrafa 
as e o petrecho denominado espinhel ferrador, a uma distância mínima de 
2000 metros a partir da Boca da Barra. 
 
Art. 6° Regulamentar a pesca com redes fixas, no sistema de quarteada, a 
partir dos 2000 metros da Boca da Barra, no Rio Mampituba, no horário das 18 
às 08 horas. 
 
§ l° As redes serão dispostas em série, numa distância mínima de 100 metros. 
 
§ 2° O pescador profissional para participar da pesca no sistema de quarteada 
deverá obter uma licença especial da SUDEPE, com validade de um ano. 
 
§ 3° As licenças serão expedidas durante os meses de julho e agosto devendo 
ser renovadas anualmente, aos pescadores devidamente legalizados no RGP, 
os quais deverão apresentar na oportunidade, suas credenciais. 
 
 



Art. 7° Proibir a pesca com rede malha inferior a l00 milímetros, medida entre 
ângulos opostos com malha esticada, nas Lagoas de Itapeva, Morro do Forno e 
Jacaré, no município de Torres. 1 
 
Art. 8° Proibir a extração de mariscos das pedras e praias da costa marítima do 
Município de Torres, em quantidades superiores a 5 kg, com casca, por 
indivíduo por dia.  
 
Parágrafo Único - Fica expressamente proibido o uso de objetos cortantes 
(pás, facas, espátulas, cavadeiras, etc.), na extração do marisco. 
 
Art. 9° Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas as penalidades do 
Artigo 56 do Decreto-Lei Nº 221, de 28 de Fevereiro de 1967. 
 
Art. 10° - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1 de Julho de 1984, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
PIRINEUS BELMONTE CABEDA 
Coordenador Regional 


