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RESOLUÇÃO No 547/85 
 
Aprova alteração do Regimento Interno, no que pertine à criação do 
Departamento de Navegação Interior de Travessia - DENAI, e dá 
outras providências. 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA CATARINENSE DE 

TRANSPORTES E TERMINAIS S/A - EMCATER, faz saber que a Diretoria, no uso de suas 
atribuições, em sua 106ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de outubro de 1985, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de adaptar a estrutura organizacional da 

EMCATER às atribuições que lhe foram conferidas pelos artigos 1o e 2o do Decreto no 
26.191, de 21 de junho de 1985, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1o Alterar o item 4.2 do Regimento Interno, inserindo na estrutura 

organizacional da Gerência de Transportes o Departamento de Navegação Interior de 
Travessia - DENAI, para a execução das atividades relacionadas aos serviços de navegação 
interior de travessia no Estado. 

 
Art. 2o Ao DENAI compete: 
I - desenvolver estudos e pesquisas que objetivem a determinação de uma 

metodologia de cálculo cada vez mais eficiente para a determinação das tarifas; 
II - promover o estudo necessário a autorização de funcionamento das 

empresas de navegação, bem como de exploração da navegação interior de travessia; 
III - orientar, coordenar e controlar os levantamentos estatísticos, estudos de 

mercado, bem como outros levantamento necessários ao diagnóstico e planejamento do 
sistema de travessia; 

IV - participar da Comissão de Auditoria Externa, nas auditorias realizadas 
nas empresas de navegação, com o objetivo de obter dados de apoio ao estudo tarifário; 

V - contatar com a Capitânia dos Portos sempre que forem necessárias 
providências com relação à segurança das embarcações e dos usuários nos serviços de 
navegação interior de travessia; 

VI - executar as atividades de redação, datilografia e arquivamento da 
correspondência e documentos do Departamento; 

VII - executar atividades de análise de processos relacionados com os 
serviços de travessia; 

VIII - organizar e manter sempre atualizado o arquivo de informações sobre 
as travessias, empresas de navegação e o cadastro das embarcações. 

 
Art. 3o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 29 de outubro de 1985. 

 
LUIZ OSVALDO D'ACAMPORA FILHO 

Diretor Presidente 


