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Documentação 

Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS -NATURAIS RENOVÁ VEIS 

PORTARIA N9 7, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1996 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso des atribuições previslas no art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao 
Decreto nº 78, de 05 de àbril de· 1991, e no art. 83, inciso 1N do Regimen1o Interno, aprovado pela Portaria 

, GM/MINTER nº 445, de 18 de agosto de 1989, e tendo em vista o disposto nos artigos 11 e 12, .do Decreto-lei n• 
200, de 25 de f,iverelro de 1967, e · 

Considerando o que consta do Processo IBAMA rf' 02001.001974193-82, resolve: 

Art. 1° - Delegar competência aos Superintendentes Estaduais do IBAMA · nos Estados do 
Amazonas, Pará, Rondllnla, Roraima, Acre, Amapã e Mato Grosso, para no llmbito de sua juliSdlção, baixllrem 
portarias normalivas oomplementares à Portaria que eslabelece nonnas gerais para o exercício da pesca na 
bacia hidrogréflca do Rio Amazonas. · 

Paragrafo único- Para efeito desta Portaria, entende-se por Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, 
o Rio Amazonas. seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reseivatórios e demais coleções d'égua 
sob domínio da União, exetuando-se a Sul>-Bacia do Rio Araguaia/Tocantins.. 

Art. 'I!' - As portarias normati:vas complemen1ares referentes a rios, lagos, lagoas marginais e 
l'IISeMll6rlos Hmftrofes entre dois estados, deverão ser assinadas em conjun1o pelos Superintendentes dos 
Estados envolvidos.. 

M. a- - As portarias normativas complementares quando tratarem .sobre utilização de petrechos 
deverão pennitl-los ele margem a margem. - · · · 

Art. 4• - As portarias nonnallvás complemen1ares deverão obedecer ainda às orientações 
estabelecidas pela Din!toria de Recursos Naturais Renovéveis {DIREN), Onlens ele Serviço e/ou Instruções 
Normativas ela Presidência cio IBAMA, no que couber. ' 

Art. s• - Esta P-ortaria entra· élil vigor° na 1lalã de sua pul:lliêàçlo. - 
Art. 6° • Revogam-se as disposições em con1rário. 
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