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RESOLUÇÃO No 498/85 
 
Aprova Norma Complementar que dispõe sobre o cadastro de 
Embarcação nacional 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 95ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de junho de 1985, 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o Parágrafo Único do art. 7o do Decreto no 

26.191, de 21 de junho de 1985, 
CONSIDERANDO a necessidade de manter atualizado o cadastro das 

embarcações utilizadas nos serviços de travessia, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1o Tornar obrigatório o registro na EMCATER, mediante o 

preenchimento do formulário “Cadastro da Embarcação”, de toda a embarcação empregada na 
navegação interior de travessia no Estado. 

§ 1o O registro referido no “caput” deste artigo deverá ser procedido 
imediatamente após a entrada da embarcação em tráfego. 

§ 2o O formulário “Cadastro da Embarcação” deverá estar acompanhada da 
cópia do título de inscrição ou da provisão da embarcação. 

§ 3o A EMCATER estabelecerá o modelo do formulário a ser empregado 
pelas empresas de navegação, que se responsabilizarão pela exatidão das informações nele 
contidas. 

 
Art. 2o A empresa de Navegação de Travessia, poderá requerer a outorga de 

linha, devendo encaminhar à EMCATER o respectivo requerimento, acompanhado da 
seguinte documentação: 

I – formulário “Cadastro Geral da Travessia”, em modelo estabelecido pela 
EMCATER, devidamente preenchido; 

II – formulário “Cadastro da Embarcação” para cada uma das embarcações 
que executarão os serviços em modelo estabelecido pela EMCATER, devidamente 
preenchido; 

III – Certificado de Registro de armador expedido pelo Tribunal Marítimo, 
ou prova de ter sido ele requerido; 

IV – provisão de Registro de Propriedade Marítima, fornecida pelo Tribunal 
Marítimo ou Título de inscrição expedido pela Capitania dos Portos, para as embarcações 
com menos de 50 (cinqüenta) toneladas de arqueação bruta (TAB); 

V – certificado da Capitania dos Portos quanto à segurança das embarcações 
a serem empregadas na travessia, e cópia dos respectivos certificados de vistoria em seco e 
flutuando; 

VI – tabela de preços pretendida; 
VII – estudo econômico de rentabilidade prevista; 
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VIII – Certidão do Registro de Armador na Junta Comercial ou sua 

delegacia, com a prova de publicação respectiva, quando obrigatória; 
IX – outros documentos que a EMCATER, a seu exclusivo critério, 

solicitar. 
 
Art. 3o A EMCATER, ao apreciar os pedidos de autorização, analisará a 

viabilidade do empreendimento através do estudo de rentabilidade prevista, do mercado de 
transporte e da zona de mercado, observados os princípios de livre iniciativa e pioneirismo. 

 
Art. 4o Para efeito desta Resolução define-se: 
I – mercado de transporte - como sendo o fluxo de passageiros, veículos e 

cargas que demandam aos diversos sistemas modais de transporte, oferecidos nos serviços de 
travessia; 

II – zona de mercado – como sendo a área de operação das embarcações em 
uma travessia, a ser definida em cada caso pela EMCATER de acordo com as peculiaridades 
regionais. 

 
Art. 5o A EMCATER autorizará a execução do serviço de travessia através 

de Resolução de Diretoria. 
§ 1o A Empresa de Navegação observará os horários, escalas e outras 

características operacionais. 
§ 2o O interessado somente poderá iniciar a exploração do serviço 

pretendido após a publicação, no Diário Oficial do Estado, da respectiva Resolução. 
 
Art. 6o Os horários regulares poderão ser alterados e a freqüência aumentada 

ou diminuída a requerimento da Empresa de Navegação. 
§ 1o O requerimento deverá conter os elementos necessários que 

demonstrem a necessidade das alterações pretendidas. 
§ 2o Diante da necessidade urgente ou visando o interesse do usuário, a 

EMCATER poderá “ex-offício” determinar a alteração de horário e de freqüência. 
§ 3o A realização das alterações de que trata o “caput” deste artigo implica 

em publicação de nova Resolução de Diretoria. 
 
Art. 7o As tarifas a serem cobradas pelos armadores serão fixadas e 

reajustadas pela EMCATER, em  função das características de cada travessia, da classificação 
das embarcações, do custo operacional, da extensão e tempo do percurso e das condições do 
mercado de transporte. 

§ 1o O reajustamento das tarifas poderá ser decorrente de solicitação do 
armador, que deverá encaminhar pedido à EMCATER, acompanhado, da seguinte 
documentação: 

I – tabela de preços pretendida; 
II – estudo sucinto dos aspectos econômico – financeiros que justifique a 

nova tabela de preços; 
III – outros documentos que a EMCATER, após exame do pedido vier a 

solicitar. 
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§ 2o As tarifas autorizadas pela EMCATER para cada travessia serão 
publicadas no Diário Oficial do Estado, entrando em vigor a partir da data expressa em sua 
publicação. 

§ 3o As tarifas cobradas deverão observar o preço exato determinado pela 
EMCATER, sem qualquer desconto ou acréscimo que não esteja previsto. 

 
Art. 8o Após receber a autorização para executar a linha de navegação 

interior de travessia, a empresa deverá observar, além das exigências do âmbito da Capitania 
dos Portos, as seguintes obrigações: 

I – manter afixada a tabela de preços, em cartazes com dimensões mínimas 
de 30 x 35 cm, nos locais habituais de venda de passagem e no interior das embarcações; 

II – manter, junto a toda tabela de preços, um Aviso de Reclamações 
contendo o telefone do Departamento de Atendimento ao Usuário da EMCATER; 

III – prestar serviços a noite, desde que as condições locais o permitam; 
IV – comunicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a interrupção 

total ou parcial dos serviços, apresentando as devidas razões. 
 
Art. 9o O pessoal, os veículos e outros bens pertencentes à Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, não gozam de nenhuma isenção ou redução no 
pagamento dos serviços oferecidos. 

Parágrafo único. Quando o transporte referido no “caput” deste artigo for 
executado com vistas ao atendimento de interesse público de caráter emergencial e transitório, 
fica assegurada a sua prioridade e gratuidade. 

 
Art. 10. As empresas de Navegação de Travessia  deverão encaminhar à 

EMCATER, nos prazos máximos a seguir estabelecidos os seguintes documentos: 
I – o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados nos termos da 

legislação vigente e de acordo com o modelo estabelecido pela EMCATER, até 90 (noventa) 
dias após o encerramento do respectivo exercício social; 

II – as Planilhas para Avaliação do Desempenho Operacional de cada mês, 
até o dia 15 (quinze) do mês imediatamente subseqüente, de acordo com o modelo 
estabelecido pela EMCATER. 

 
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 24 de junho de 1985. 
 
 

LUIZ OSVALDO D’ACAMPORA FILHO 
Diretor Presidente 

  


