
5AO J~ULO

P o R T A R I A

o SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO INSTITUTO BRASI-
LEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOvAvEIS, tendo em vista
o disposto no artigo 339 § 19 do Decreto-Lei n9 221, de 23 de fevereiro
de 1967, do artigo 19 da Portaria n9 745, de 27 de setembro de 1989 e o
que consta do Processo IBAMA/SUPES/SP n9 19.685/90, e, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pela Portaria n9 1991/90 de 09 de outubro de
1990, DOU 10 de outubro de 1990, e de conformldade com a Portaria n9 1023
/1990 de 29 de julho de 1990, do Presidente do IBAMA;

R E S O L V E :
n9 003/91-P SUPES/SP de 11/10/1991. Art9 19-

Permitir o exerC1ClO da pesca da manJuba em toda extensão do Rio Ribeira
de Iguape (SP), inclusive ate o costão do Icapara.

Art9 29- O periodo da safra da manjuba será '
compreendido entre 15/10/91 até 30/04/92, ficando estabelecido o defeso
da especie por 40(quarenta) dias, entre 16/12/91 a 24/01/92, com a proi-
bição total da pesca nas áreas mencionadas no Artigo 19.

Parágrafo Onico - Fica proibida a pesca da
manjuba no periodo de 01/05/92 a 14/10/92, nos locais definidos no Arti-
go 19.

Art9 39 - O petrecho permitido para a pesca ª
cima e com as caracteristicas a seguir:

1- panagem
1- Redes compostas de braço, manga e saco,

comprimento máximo de 80(oitenta) braços ou 176 m(cento e setenta e seis
metros).

2- Redes compostas somente de manga e saco,
comprimento máximo de 60(sessenta) bracos ou 132m(cento e trinta e dois
metros).

11- Braço (se houver)
Comprimento máximo de 20(vinte)braços ou 44

m(quarenta e quatro metros),malhagem minima de 24 mm(vinte e quatro mili-
metros).

111- Manga
Lomprimento máximo de 48(quarenta e oito)'

braços ou 106m(cento e seis metros),malhagem minima de 20 mm(vinte milime
tros).

IV - Saco
Comprimento máximo de 12(doze) bracos ou

26m(vinte e seis metros) e a malhagem minima de 18 mm(dezoito mllimetros).
Parágrafo Onico - ~ara efeito de mensuracão, de

fine-se tamanho da malha como a medida tomada entre ãngulos opostos da mã
lha esticada e o tamanho da rede como medida tomada entre as extremidades
da panagem. (Continuação)
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Art9 49- Fica proibido o uso do petrecho deno-
minado "corrico" ou outro de qualquer denominação a não ser o mencionado
no Artigo 39 desta Portaria.

Art9 59- O exercicio da pesca, praticado em de
sacordo com estas disposições, constitui dano a fauna aquática de dominio
publico, nos termos do Artigo 719 do Decreto-Lei n9 221/67.

Parágrafo Onico- O pagamento da indenização de
que trata "caput" deste Artigo deverã ser de acordo com o valor venal de
mercado do produto apreendido.

Art9 69- Aos infratores destas disposições se-
rão aplicadas sanções previstas na Lei 7.679, de 23 de novembro de 1988,
Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967 e legislacão complementar.

Art9 79- Esta Portaria entrará em vigor na da-
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmeo
te a Portaria n9 01/90 de 05 de outubro de 1990.

4Z~Jk- /"hJAA,l .

PAUL~Ri~~
SUPERINTENDENTEjI~~A/SP
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