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RESOLUÇÃO No 499/85  
 
Disciplina a fiscalização e estabelece normas para a aplicação de 
penalidade às infrações relativas ao sistema de Navegação Interior de 
Travessia. 
 
 
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 disposto nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.143, 

de 30 de dezembro de 1970, 
CONSIDERANDO o disposto nos parágrafos únicos dos artigos 18 e 19 do 

Decreto no 26.191, de 21 de junho de 1986, 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a atividade de fiscalização 

do sistema de navegação interior de travessia no Estado, 
CONSIDERANDO a necessidade de fixar a aplicação de penalidades às 

empresas de navegação de travessia, de forma proporcional à gravidade das infrações por elas 
cometidas, 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para a aplicação 
das penalidades previstas, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1o A fiscalização dos serviços de navegação interior de travessia será 

exercida pelos Agentes Fiscais de Transporte da EMCATER, devidamente credenciados. 
 
Art. 2o Ao Agente Fiscal de Transporte compete: 
I – orientar as empresas de navegação de travessia, ou seus prepostos, 

quanto a adequada execução dos serviços de navegação interior de travessia; 
II – autuar as empresas de navegação de travessia na prática de infrações às 

normas estabelecidas pela legislação em vigor; 
III – comunicar, de imediato, à autoridade marítima competente, a prática de 

irregularidade que comprometa a segurança da travessia; 
IV – apreender, contra-recibo, qualquer documento relativo ao serviço; 
V – solicitar auxílio da polícia naval quando necessário; 
VI – outras atividades relacionadas com o bom andamento dos serviços. 
Parágrafo único. A fiscalização dos serviços de que trata o Decreto no 

26.191, de 21 de junho de 1985, não interferirá na ação da polícia naval e das autoridades 
marítimas, em suas respectivas áreas de jurisdição e competências. 

 
Art. 3o Para efeito desta Norma, as infrações cometidas pelas empresas de 

navegação de travessia, diretamente ou por seus prepostos, serão classificados nos seguintes 
grupos: 

I – Grupo “A”: 
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a) conceder, na prestação dos serviços, desconto não autorizado. (Art. 22 do 
Decreto no 26.191/85 c/c § 3o do art. 7o da Resolução no 496/85); 

b) não prestar, na forma determinada pela EMCATER, as informações 
necessárias à manutenção do cadastro das embarcações atualizado. (Parágrafo Único do artigo 
7o do Decreto no 26.191/85); 

c) não utilizar bilhete de passagem no modelo estabelecido pela 
EMCATER. (Art. 17 do Decreto no 26.191/85); 

d) tabela de preços sem as características determinadas pela EMCATER. 
(Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c inciso I do art. 8o da Resolução no 496/85); 

e) não comunicar, no prazo e forma determinada pela EMCATER, qualquer 
alteração nas características da embarcação cadastrada. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c 
inciso I do art. 2o da Resolução no 497/85); 

f) não comunicar, no prazo e forma determinada pela EMCATER, o 
afastamento de tráfego de embarcação cadastrada. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c  
inciso II do art. 2o da Resolução no 497/85); 

g) não comunicar, no prazo determinado pela EMCATER, a transferência 
de domínio de embarcação cadastrada. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c artigo 3o da 
Resolução no 497/85); 

h) não comunicar, no prazo determinado pela EMCATER, o fretamento de 
embarcação cadastrada.(Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c artigo 3o da Resolução no 
497/85);  

i) não comunicar, no prazo previsto pela EMCATER, a ocorrência de 
qualquer sinistro com a embarcação cadastrada. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c artigo 
4o da Resolução no 497/85). 

II – Grupo “B”: 
a) executar viagem extraordinária sem a devida autorização. (Art. 12 do 

Decreto no 26.191/85); 
b) não comunicar, no prazo estabelecido pela EMCATER, a interrupção do 

serviço de travessia. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c inciso V do artigo 8o da Resolução 
no 496/85); 

c) não manter tabela de preços afixada nos locais habituais de venda de 
passagem. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c inciso I do art. 8o da Resolução no 01); 

d) não manter aviso de reclamações afixado nos locais habituais de venda de 
passagem. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c inciso II do artigo 8o da Resolução no 
496/85); 

e) não manter tabela de preços afixada no interior das embarcações. (Art. 22 
do Decreto no 26.191/85, c/c inciso I do artigo 8o da Resolução no 496/85); 

f) não manter aviso de reclamações afixado no interior das embarcações. 
(Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c inciso II do artigo 8o da Resolução no 496/85) 

III – Grupo “C”: 
a) cobrar, pela prestação dos serviços, importância superior à autorizada. 

(Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c § 3o do art. 7o da Resolução no 496/85); 
b) não observar os horários estabelecidos pela EMCATER para a execução 

dos serviços. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c § 1o do artigo 5o da Resolução no 496/85); 
IV – Grupo “D”: 
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a) não encaminhar, dentro do prazo estabelecido pela EMCATER, o 
Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados. (Parágrafo Único do art. 16 do Decreto 
no 26.191/85); 

b) não encaminhar, dentro do prazo estabelecido pela EMCATER, as 
Planilhas para Avaliação do Desempenho Operacional. (Parágrafo Único do artigo 16 do 
Decreto no 26.191/85); 

c) utilizar, na execução do serviço de travessia, embarcação não cadastrada 
na EMCATER. (Art. 22 do Decreto no 26.191/85, c/c artigo 1o da Resolução no 497/85); 

V – Grupo “E”: 
a) empresa executando serviços de navegação de travessia sem a devida 

autorização. (Art. 3o do Decreto no 26.191/85); 
b) execução de linha de navegação interior de travessia não autorizada. (§ 3o 

do artigo 6o do Decreto no 26.191/85); 
c) inclusão de porto na escala da linha sem autorização. (Art. 13 do Decreto 

no 26.191/85); 
d) exclusão de porto na escala da linha sem autorização. (art. 13 do Decreto 

no 26.191/85). 
VI – Grupo “F”: 
a) empresa transportando passageiro cujas condições físicas ou mentais 

comprometam a segurança e o conforto dos demais; 
b) preposto de empresa de Navegação de Travessia portando qualquer 

espécie de arma; 
c) preposto de empresa de Navegação de Travessia conduzindo-se com falta 

e compostura ou urbanidade; 
d) embarcação sem condições de segurança. 
 
Art. 4o O Auto de Infração será lavrado no momento em que for verificada a 

irregularidade, salvo motivo de força maior, e deverá conter, no mínimo: 
I - nome da empresa de navegação de travessia; 
II - indicação da travessia; 
III - nome da embarcação; 
IV – indicação do agente infrator; 
V – local, data e hora da infração; 
VI – infração cometida e dispositivo violado; 
VII – assinatura do autuante. 
§ 1o A lavratura do auto se fará em, pelo menos, 4 (quatro) vias de igual 

teor. 
§ 2o Lavrado o auto não poderá ser inutilizado pelo Agente Fiscal de 

Transporte, que o encaminhará ao setor competente para a abertura do respectivo processo. 
§ 3o Todo auto de infração incorretamente preenchido será anulado pelo 

setor competente, sendo sustado o curso do seu processo. 
 
Art. 5o O auto de infração, em face dos antecedentes da empresa de 

navegação e a critério da EMCATER, poderá gerar pena de advertência. 
 
Art. 6o A EMCATER remeterá ao infrator a notificação de que lhe foi 

aplicada a penalidade de multa correspondente a: 
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I – 100 (cem) unidades padrão de capital – UPC, às infrações classificadas 
no Grupo “A”; 

II – 200 (duzentos) unidades padrão de capital – UPC, às infrações 
classificadas no Grupo “B”; 

III – 300 (trezentas) unidades padrão de capital – UPC às infrações 
classificadas no Grupo “C”; 

IV – 400 (quatrocentas) unidades padrão de capital – UPC às infrações 
classificadas no Grupo “D”; 

V – 500 (quinhentas) unidades padrão de capital – UPC, ás infrações 
classificadas no Grupo “E”. 

Parágrafo único. As infrações para as quais não tenham sido previstas 
penalidades específicas nesta Resolução, serão punidas com multa igual a 100 (cem) unidades 
padrão de capital – UPC. 

 
Art. 7o Serão aplicadas multas no valor de 10 (dez) a 200 (duzentas) 

unidades padrão de capital – UPC, aqueles que de qualquer forma contribuírem para praticar, 
encobrir ou dissimular a infração. 

 
Art. 8o A autuação não desobriga o infrator a corrigir imediatamente a falta 

que lhe deu origem. 
 
Art. 9o Cometidas, simultaneamente, 2 (duas) ou mais infrações de natureza 

diversa, aplicar-se-á a penalidade correspondente a cada uma. 
 
Art. 10. A multa será aplicada com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) 

a cada reincidência na mesma infração ocorrida na mesma travessia, dentro do período de 12 
(doze) meses, até o limite de 1000 (hum mil) unidades padrão de capital – UPC. 

 
Art. 11. A transportadora terá prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da 

multa, contados da data da publicação no diário Oficial do aviso de Notificação. 
§ 1o No prazo previsto no “caput” deste artigo caberá recurso ao Conselho 

Estadual de Navegação Interior de Travessia, contra a imposição da multa, com efeito 
suspensivo. 

§ 2o Da decisão denegatória do recurso interposto publicada no Diário 
Oficial do Estado, a transportadora terá o prazo de 15 (quinze) dias par o pagamento da multa. 

 
Art. 12. O auto da infração classificada no Grupo ”F”, não gerará penalidade 

por parte da EMCATER, que encaminhará à Capitania dos Portos comunicação da 
irregularidade constatada. 

 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 24 de junho de 1985. 
 
 

LUIZ OSVALDO D’ACAMPORA FILHO 
Diretor Presidente 


