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Ministério d.o Meio Ambiente
e da Amazônia Legal PASSAPORTE PARA

A LEGALIDADE

Situação Jurídica do
Estrangeiro no Brasil
&reawaffleamenentazi~e~

cwe Oprelúiveirtcluainconatéffle'onape

ção Federal de 1988, leis, de-

cretos, portarias e outrosins-
trumentos legais sobre o as-

sunto, dispostos cronologica-
mente, de fOtina a permitir
ao estrangeiro informar se ra-
pidamente sobre sua situa-
çao inxidiPu no '13440s.

Importante '• taMbeni,
ra advogados , juízes, promo-
tores, juristas e ,demais inte-
ressados em ver legalizada a -
situação daqueles que .deixam
suas terras de origem em bus:-
ca de noves horizontes;) e
aqui se radicam, 'contribuindo
enormemente Para' o engtan-
'deohnentO do Brasil. _
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INSTITUTO BRASILEIRO DO METO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÀVEIS

PORTARIA E9 113-E, DE 21 DE' OUTUBRO DE 1994

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE g DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso daá atribuiçóes'previstas no
art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n9 78,4p 05 de abril de
1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
Ministerial n2 445/0M/89, de 16 de agosto de 1989, e tendo em vista as
dispotições-do . Decretó n2 98.914, de 31 de janeiro de 1990.

Considerando o que consta do Processo n2 803801/93-SUPES/SP,
resolva:

Art. 12 Reconhecer oficialmente, mediante registro, como
Reserva Particular do Patrimônio Natural, de interesse público, e em
caráter de perpetuidade, a área de aproximadamente 64,13 ha ,(sessenta e
quatro hectares e treze ares), na forma descrita no referido processo,
constituindo-se parteintegrante ,do imóvel denominado . Vóturuna V, situado
-no municipie de Pirapora do Bom Jesus., Estado de São Paulo, de
propriedade da TEVERE ~END . CONSTRUÇÕES 5/A1 e . matriculado en
31.10.1990, sob o t917 524, flp. DOI a 004, do Livro 02, do Registro de
imóveis da Comarca de Sarueri, 40 citado Ratado.

Art. 22 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento das
exigências contidas no Decreto . 42 98.914, de 1990, incumbindo-o dá
proceder a averbação dg respectivo Termo de Compromissono Registro de
Im6veis competente, e dar-,lhe a devida publicidade, nos tertos dos

• artigos 42 e 52 do mencionado Decreto.

Art. 32 As condutas á atividades lesivas á área . reconhecida,
sujeitará ó infrator as sanções peneis e administrativas, independente da
obrigação de reparar os danos causados!

Art. 42 Esta POrtaria-pntra gm vigor na data de Pua publicação,

rulog LAGO .PINHEIRO
.(0f. n9 1.135/94)

Superintendência Estadual eni.SitaPnple
PORTARIA NORMATIVA N9 6, E 18' DE OUTUBRO DE 1994

O SUPERINTENDENTE DO ISAMA NO E5TADO 	 SAO. PAULO', no ueo . de
suas atribuic8es_que lhe são bon4ridas pelo . Art. 15 do Decreto
97,546, de 11/457/59:, cpM delesa4o de comPetepcia nos termos da.
Portaria 42 74i$'i 00 . 25/09A39, p42Ortária nQ 93, de 09/09/94, Combinado
com a Lei n2.7.679';; de 207111.55 1 e Decreto-Lei n2 221 4 de 28/02/67, re-,
selve:

•
wg 00/94,-U1SUPES/SF, PÉ 'W/10/94,

• Art,, 12 - Fixar ,ó perlódp de , 15/11/94 a 15/02/95 pare c defeso da
piradeffia no , EStadp-de:São'Oauip.

Art. 2R'	 I	 aProibir a peada Sob luamuer modalidade, até
distáná.ia de 1.000M tmil ,ffietrás) a jusante e a montante das barragens
de represas hpdtglétritaa.

.	 ,
Art. 52 - Permitir para a pesca amadora, somente o emprego dos

seguintes, aparelhos ~Ca: linha de mão, caniço simples ou com
sOlitete/caretilkna p vara com linha de mão e anzol, Com iscas naturais
ou artificiais, ~ente na Modalidade "peciMUe e salte".

Art. 42 - Permitir para g pesca profissional em t'f.128 da União, dg
04 1"501 - A  Marffiffl% 'e rIPP afluentes 1d-estado:de São Paulo, somente to..,,
éffiPreS0 00 190914StOR aparelhos 0.120eca-: linha de MO, oariço,sisPles
Ou COM-mOitete)Carretilha; Vara oeM l inha de mão e anzol, e-eppinhei:.o	 .

;"`-'•	 ,	 .	 „	 ..., Parágrafo OniCo ,Ajor rios dg União, entende-se: rios e quaisquer

	

'.,	 cerrentes 'Clé -água em terrenos de Oen. dowinio Mue -banhem mais de um

	

-	 „	 _ ,
'estaOP;	 -	 :	 - -

•
ARt,52:,,--': 4 "ppeça , em reservatório, no período de piracema,

'permanece regulamentada por portefiaoespecIficee,
•,	 .	 ' .	 -.	 ,---..-	 .

.- Ar-ti02- , be, aPetY-'000P -aOreendidOs, 'dentro das eePeC if ica408 .
,lesa:18 ,para-o-egér-dWiwd.a: PeSCS:, :fiCarád retidos até ó final 46 defeso
4-1.1'PeradPs após e s ' 'exlógnoiSe legaxe.Oe de USO Proibi do 'fiCargO
ret100S- deftnieffiente . 	-

1
• ,	 - .	 ' .	 -	 .	 ,	 , ' .. , • '	 . ,	 •	 -	 ..,

- • -Ãrt,72. -.De-infratóree'deatas dadOoald5a8. ' ficarão 'enjeitas- .à$3,

oi414a,1=41440,,:otâv4,Ejoi,i1Of -PePreta 'Ai.;e1. ,bk gzt„ de :2È1.10,21.41.,7, ria, ,L,e,i. .
•' '	 ''-7.,-'679,,de 25,,i 1:r1A3É-a- ,- ii-itériralla ieãiãl'a#W9-OrreiêMetitaÉliã

,Art.82.=, 'Este-Pârtaria entrara eril -vigor- á-- aprtix Oe. 15 de
-- -	 nevembrerde,1-9-4,, .fioando'revO,§adaeasdiepoelOtles-eM contrário.,..._ 	 ,

--, :	 .	 .	 .

JORGE-. 	 LINHARES FERREIRA JORGE',-	 ,, ..	 -	 .	 ,	 . ,	 '	 •

'(Of;--119,X-445/04)_

' ,

....n,..0,),1,!.....~.,—,,...,....W.,....................~..............i,-..	 ,.....-ÁáÀh.~os..k..;..á.,....o...~.n.x...za..;..,...........nxdâj,..x.....aa.x.,.r...,... -r.a4d,..r...s~mrup.,......::,~>p....,....o.n.:,y,...w-~+4........•,i,..r"-....-+-.?5~sá.9.;?!~.g.,,-"F'.~..,;'a. ._	 .	 .
.	 .	 .	 .	 ..	 .	 ...	 .	 .,	 .


		ouvidoria@in.gov.br
	2010-05-06T15:35:59-0300
	Imprensa Nacional
	ediarios.in.gov.br
	Diário Oficial




