
PORTARIA IBAMA/SUPES/RS N° 12, 16 DE NOVEMBRO DE 1998. 
 
 
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no Estado do Rio Grande do Sul no 
uso das atribuições previstas no artigo 25 da Estrutura Regimental aprovada pelo 
Decreto n° 78, de 5 de abril de 1991, e artigo 97 e incisos, do Regimento Interno 
aprovado pela Portaria GM/MINTER n° 445, de 16 de agosto de 1989, e nos termos da 
competência delegada pela Portaria n° 106, de 11 de setembro de 1997, e  
 
TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, e 
da Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 1988, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Portaria IBAMA n° 119, de 17 de 
novembro de 19931; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a manutenção do controle do 
esforço de pesca na Lagoa Mirim, essencial para a melhoria e recuperação da 
piscosidade e conseqüentemente qualidade de vida das populações dela dependentes; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de participar no processo de organização das 
atividades pesqueiras ora em desenvolvimento, onde se prioriza a gestão 
compartilhada dos recursos naturais; e 
 
CONSIDERANDO o que consta do Processo IBAMA n° 2033.000037/92-22, Resolve: 
 
Art. 1° As licenças para a pesca na Lagoa Mirim somente serão concedidas aos 
pescadores profissionais, desde que solicitadas anualmente no período de 1° de 
novembro a 31 de dezembro, e após ser ouvido um fórum especialmente constituído e 
definido pelo IBAMA para este fim, composto pelos representantes das comunidades 
pesqueiras do entorno da Lagoa Mirim e da Sociedade Civil Organizada. 
 
Parágrafo Único - As renovações anuais das licenças já concedidas somente ocorrerão 
desde que atendidas as exigências quanto a regularidade da documentação prevista 
na legislação em vigor, especialmente os requisitos necessários para manterem a 
habilitação de pesca na Lagoa Mirim e a comprovação da entrega de mapas de bordo 
no período imediatamente anterior. 
 
Art. 2° São exigências complementares para apreciação do candidato ao  
licenciamento para a pesca na Lagoa Mirim: 
 
a) comprovação de residência; e 
b) comprovante do exercício da pesca na Lagoa Mirim como principal meio de vida. 
 
Art. 3° O pescador autorizado para a pesca na Lagoa Mirim que não cumprir as 
exigências legais ou não renovar a licença anual por mais de um período, perderá o 
direito a habilitação, ficando sujeito a nova avaliação, conforme o artigo 1° desta 
Portaria, podendo ter o credenciamento rejeitado de forma temporária ou definitiva. 
 
                                                           

 



Art. 4° Cada pescador licenciado poderá transportar e operar com no máximo 1.830m 
(mil oitocentos e trinta metros) de rede, correspondente a mil braças. 
 
§ 1° A autorização para pesca é individual e cada pescador somente poderá ser 
portador de uma licença, independente do número de embarcações registradas em seu 
nome. 
 
§ 2° A utilização de mais de um pescador licenciado, tripulando uma única 
embarcação, não autoriza o emprego de maiores quantidades de rede, ficando limitado 
a um máximo de 1.000 braças por embarcação. 
 
§ 3° Fica permitido o uso do reboque para embarcações licenciadas desde que 
acompanhadas do respectivo pescador habilitado, podendo para efeitos de segurança 
ou economia, o material de pesca ser conduzido por apenas uma embarcação. 
 
§ 4° Para efeitos de equilíbrio sócio-econômico e controle da frota pesqueira, fica 
facultado ao pescador habilitado e desprovido de meio de trabalho, o emprego de 
embarcação, por empréstimo ou arrendada, desde que tenha registro e procedência 
das localidades do entorno da Lagoa Mirim devendo o nome constar da licença anual. 
 
Art. 5° Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas às penalidades previstas na 
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 19982 e demais legislação pertinente. 
 
Art. 6° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
NELTON VIEIRA DOS REIS 
Superintendente 
 
DOU 17/11/1998 
 

                                                           
 


