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O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU,
ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FAZ
SABER QUE A CÂMARA APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I
Das Disposições Gerais

Artigo 1° Ficam determinados os fundamentos, definidas as
competências, estabelecidas as ações necessárias ao desenvolvimento sustentável
da atividade de pesca amadora no município de São Félix do Xingu-PA.

Artigo 2° - A pesca amadora é aquela que exercida com a finalidade
de turismo, lazer e desporto.

I - Na pesca amadora só é permitida a utilização de linha de mão,
puça? caniço simples com molinete ou carretilha, anzóis simples e garaotéias,
iscas naturais e artificiais;

II - Na pesca subaquática é permitida a arma de mergulho;
III - O produto da pesca amadora não pode ser comercializado ou

industrializado;
IV - Na pesca amadora fica estabelecido a quantidade máxima de 25

Kg de peixe mais uma matriz, por turista, dentro das medidas oficiais ( tabela de
medidas de peixe).

Parágrafo Único: O critério para medida de peixe obedece o anexo I
da presente Lei.

Artigo 3° A pesca amadora pode ser exercida nas águas
continentais.

Parágrafo único: Para efeito desse Artigo entende-se por:

a) Águas Continentais: os rios, igarapés, ribeirões, lagos, lagoas,
açudes ou quaisquer depósitos de água doce natural ou artificial.
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CAPITULO II
Dos Princípios

Artigo 4° - A pesca amadora é atividade de lazer, instrumento de
conservação ambiental, de geração de emprego e renda de manutenção da cultura
e tradição das populações locais, bem como de geração de recursos públicos e
privados para gestão da atividade.

I - É dever do pescador amador zelar pelo meio ambiente, de forma
a garantir a perpetuação das espécies de peixes.

Artigo 5° - O Poder Público deve estimular a atividade de pesca
amadora, considerando seu potencial de desenvolvimento social, económico e de
conservação ambiental.

Artigo 6° - A pesca amadora deve se desenvolver em harmonia com
a pesca económica artesanal praticada pelas populações tradicionais ribeirinhas e
costeiras, tendo em vista que:

I - A pesca económica artesanal contribui significativamente para a
economia e constitui, para muitos habitantes, a principal, quando não a única
fonte de renda.

II - O pescado representa uma das fontes mais importante para os
habitantes de São Félix do Xingu.

III - A pesquisa técnica e científica utiliza o conhecimento dos
pescadores mais experientes, acumulado durante inúmeras gerações..

§ 1° - A pesca económica é artesanal quando exercida:
I diretamente por pescador autónomo, com meios de produção

próprios, sozinho ou com o auxílio de familiares;

II - em regime de parceria com outros pescadores, sem vínculo
empregatício.

§ 2° Populações tradicionais são comunidades que habitual e
culturalmente têm sua subsistência baseada no extrativismo de recursos naturais.

CAPÍTULO III
Da Gestão da Pesca Amadora

Artigo 7° - O órgão público municipal competente poderá aplicar
medidas de ordenamento e proteção às populações de peixes, adequadas as
peculiaridades regionais e locais, visando a manutenção dos estoques pesqueiros
ou quando constatada sua diminuição, podendo neste caso:
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I - definir as espécies esportivas e priorizar sua proteção.
II - limitar a cota de pescado por pescador amador e por espécie de

peixe esportivo.
III - proibir a pesca amadora e profissional em determinadas épocas

e locais de pesca, especialmente no período da piracema.
IV - proibir determinados tipos de petrechos de pesca.

Artigo 8° - Os órgãos públicos municipais competentes deverão:

§ 1° - promover a realização de pesquisas técnico-científicas visando
estabelecer:

I - tamanho mínimos e máximos de captura dos peixes;
II - quantidade (número ou peso) por espécie;
III - épocas e locais de pesca.

§ 2° - promover em ambientes modificados a recuperação das
populações de peixes, apoiando o desenvolvimento de técnicas apropriadas à
reprodução e cultivo de peixes para repovoamento e a produção de iscas naturais.

§ 3° realizar a recuperação dos ecossistemas aquáticos,
principalmente a revegetação das matas ciliares, importantes para a manutenção
das populações de peixes.

§ 4° - realizar ações de educação ambiental voltada para a proteção
dos ecossistemas aquáticos.

§ 5° - promover a capacitação das populações tradicionais para
atender o turismo de pesca, como alternativa de geração de emprego e renda.

§ 6° - realizar o controle e a fiscalização da atividade.

Artigo 9° - A bacia hidrográfica é a unidade básica de planejamento
e gestão da atividade de pesca amadora nas águas continentais.

Artigo 10° - De acordo corn as necessidades de gestão e atendendo às
peculiaridades regionais, o órgão público municipal competente poderá
estabelecer áreas reservadas para pesca amadora, cujos critérios para definição e
utilização serão fixados em regulamento, de acordo com os seguintes princípios:
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I - As áreas reservadas para pesca amadora devem ser criadas
preferencialmente onde a pesca económica artesanal não é atividade tradicional.

II Nas áreas reservadas para a pesca amadora somente será
permitida a prática do pesque-e-solte, bem como a pesca de subsistência para
consumo imediato.

III - O número e a capacidade dos empreendimentos turísticos a
serem instalados deverá ser limitado considerando a capacidade suporte da área.

Artigo 11 - Para se estabelecerem nas áreas reservadas para a pesca
amadora, as infra-estruturas hoteleiras deverão obedecer os seguintes critérios:

competente;
a) realizar licenciamento ambiental junto ao órgão público municipal

b) permitir, na pesca amadora, somente o pesque-e-solte;
c) incentivar o uso de iscas artificiais e de anzóis sem farpas;
d) implantar sistemas de marcação de peixes e controle da

captura;
e) apoiar a realização de pesquisas técnico-científicas na área;
í) apoiar o órgão público municipal competente nas ações de

educação ambiental e de fiscalização ambiental;
g) exigir o turista pescador a licença de Pesca Amadora;
h) promover a capacitação dos guias de pesca amadora /

piloteiros;
1) aproveitar e capacitar prioritariamente a mão-de-obra local para

atividade de apoio.

CAPITULO IV
Dos Pescadores Amadores

Artigo 12 - Pescador amador é aquele que, autorizado por meio de
Licença de Pesca Amadora, emitida pelo órgão público municipal competente,
pratica a pesca com finalidade de lazer, turismo ou desporto.

Parágrafo Único - para efeito, as expressões "pescador amador" e
"pescador esportivos" são equivalentes.

Artigo 13 - Ao pescador amador é proibido pescar:

a) Espécies em extinção ou ameaçadas de extinção, reconhecidas
em listas específicas e divulgadas pelo órgão público competente;
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b) Exemplares abaixo do tamanho mínimo de captura ou acima do
tamanho máximo definido em legislação;

c) Utilizando apetrechos diferentes daqueles definidos no Art. 2°
desta Lei ou proibidos por legislação específica;

d) Em quantidades superiores às permitidas;
e) Em épocas ou locais onde a pesca amadora não seja permitida;
í) Sem a devida autorização do órgão público municipal

competente;
g) Utilizando equipamento autónomo de mergulho.

Artigo 14 • Fica instituído o Cadastro Nacional de Pescadores
Amadores.

§ 1° - Os órgãos públicos responsáveis pela emissão da Licença de
Pesca Amadora devem fornecer as informações necessárias à implantação e
manutenção do Cadastro Nacional de Pescadores Amadores.

§ 2° - No Cadastro Nacional de Pescadores Amadores deverá constar
nome completo, profissão, idade, RG e endereço completo de cada pescador
amador autorizado .

CAPITULO V
Da Autorização para Licença de Pesca Amadora

Artigo 15 A Licença de Pesca Amadora é o documento
comprobatório da Autorização de Pesca concedida pelo órgão público municipal
competente ao pescador amador.

§ 1° - É obrigatório o porte da Licença de Pesca Amadora pelo
pescador amador, brasileiro ou estrangeiro, durante a pescaria e transporte do
pescado.

§ 2° - A Licença de Pesca Amadora é pessoal e intransferível.

Artigo 16 - Para efeito de fiscalização, o pescador amador deverá
apresentar o documento de identidade e a Licença de Pesca Amadora,
devidamente recolhidas pelos agente credenciados e dentro do período de
validade.

Parágrafo único - São considerados agentes credenciados todo e
qualquer estabelecimento comercial autorizado pelo órgão público municipal
competente para recolhimento da taxa de Licença de Pesca Amadora,
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Artigo 17 - A taxa de Licença de Pesca Amadora é isenta para:
I - aposentados ou maiores de 65 anos, se do sexo masculino, e de

60 anos, se do sexo feminino.
II - menores de 14 anos.

Artigo 18 - Os órgãos públicos Municipais competentes devem
divulgar a obrigatoriedade da Licença de Pesca Amadora e ampliar sua
distribuição.

Artigo 19 - Os órgãos públicos municipais competentes devem
estabelecer um formato padrão para as licenças de pesca amadora.

Artigo20 - Os órgãos públicos municipais competentes poderão
determinar o tipo de licença, o período e a área de validade da licença e o valor
da taxa cobrada.

Parágrafo Único: A Licença para pesca amadora terá validade de 12
(Doze) meses.

CAPITULO VI
Dos Clubes e Associações de Pescadores Amadores

Artigo 21 - O Poder Público Municipal deve apoiar a criação e o
fortalecimento de suas federações e associações de pescadores amadores, de
modo a possibilitar uma mterlocucão formal com legitimidade de representar os
interesses comuns.

§ 1° - As federações e associações a que se refere este artigo devem
se registrar junto ao órgão público municipal competente.

§ 2° As competições de pesca serão realizadas mediante
autorização do órgão público municipal competente.

CAPÍTULO VII
Da Fiscalização da Pesca Amadora

Artigo 22 - O órgão público municipal competente deve:

I - promover cursos de capacitação voltados para a fiscalização da
pesca;

II — equipar adequadamente a fiscalização;
III - divulgar amplamente os instrumentos legais que disciplinam a

pesca amadora.
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CAPÍTULO VIII
Dos Estímulos à Atividade de Pesca Amadora

Artigo 23 - O Poder Público Municipal estimulará o
desenvolvimento sustentável da pesca amadora por meio de mecanismos
econômicos-financeiros.

CAPÍTULO IX
Das Infrações e Penalidades

Artigo 24 - Considera-se infração todos os atos lesivos à pesca, toda
ação ou omissão que importe em inobservância do estabelecido nos artigos
anteriores.

Artigo 25 - A comunidade organizada e as autoridades
flscalizadoras que tiver ciência de ocorrência de infração deverá comunicar a
Prefeitura Municipal sob pena de ser considerado como co-responsável.

Artigo 26 - Sem prejuizo das sanções civis e penais cabíveis as
infrações às normas indicadas no Art. 1° desta Lei, serão punidos com as
seguintes penalidades:

I - Apreensão do material;
II-Multa.

Parágrafo Primeiro - A apreensão será feita tanto do material
utilizado para a captura do peixe, quanto ao peixe capturado irregularmente.

Parágrafo Segundo As multas serão aplicadas conforme a
gravidade da infração, variando de 200 (Duzentos) a 400 (Quatrocentos)
UFMSFX, sendo o mfrator obrigado a pagá-la no Banco autorizado pela
Prefeitura dentro do prazo de cinco dias úteis e serão cobradas

em dobro ao infrator reincidente.

Artigo 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.

São Félix do Xingu - PA, 14 de dezembro de l .999.

ANTÓNIO PAULINO DA SILVA
Prefeito Municipal
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TABELA

TAMANHOS MÍNIMOS DE CAPTURA DE PEIXES NO MUNICÍPIO DE
SÃO FÉLIX DO XINGU

ESPÉCIES DE PEIXES
(nome vulgar)

BARBADO
CACHORRA
CORVINA
CURIMATAPIOA, CURIMATA
GRUMATÁ, CURIMBATÁ
CURIMATA PACU
CURIMATA
CURVINA
FILHOTE, PIRAÍBA
JAU
MANDI
MANDUBÉ, FIDALGO
MATRINCHA
PIAPARA, PIAU, PIAU
VERDADEIRO
PIAU-CABEÇA-GORDA
PIAU FLAMENGO
PIRARARA
SURUBIM, PINTADO, CACHARA
SURUBIM, PINTADO
TUCUNTARE

TAMANHO MÍNIMO
(cm)

50
50
25

25
20
25
25
70
70
10
30
20

20
15
15
80
50
50
20

LEMBRE SE:
1) — É proibido capturar, transportar e comercializar peixes com tamanho inferior

ao tabelado.
2) - Define-se o tamanho do peixe como sendo distância tomada entre a ponta do

focinho e a extremidade da nadadeira caudal.
3) - Esta tabela não se aplica a peixes oriundos da piscicultura. Neste caso é

necessário comprovar a origem do peixe.

ANTÓNIO PAULINO DA SILVA
Prefeito Municipal


