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Nº 134, quinta-feira, 12 de julho de 2012
Certidões:
( ) Certidão Negativa de Falência /
Concordata / Recuperação judicial /
Recuperação extrajudicial
( ) Prova de Regularidade perante a
Fazenda Municipal

( ) Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União
( ) Prova de Regularidade perante o
FGTS

( ) Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual
( ) Prova de Regularidade para com o
INSS

Outros:
( ) Procuração

( ) Prova de regularidade de contribuição
sindical
Outros:
( ) ______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 2.520, DE 20 DE JUNHO DE 2012
Aprova a norma para outorga de autorização para construção, exploração e
ampliação de estação de transbordo de cargas.
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, tendo em vista a competência que lhe é conferida pelo art. 27, inciso IV,
combinado com os arts. 43 e 44 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a redação dada pela Medida
Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001, pelo art. 54, inciso IV, do Regimento Interno,
considerando os resultados da audiência pública nº 02/2011, de 21 de julho de 2011 e o que foi
deliberado em sua 315ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2012, resolve:
Art. 1º Aprovar a NORMA PARA OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO,
EXPLORAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CARGAS, na forma do
Anexo desta Resolução.
Art. 2º Fica revogada a Resolução nº. 1.555-ANTAQ, de 3 de dezembro de 2009, bem como seu
anexo.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
TIAGO PEREIRA LIMA
ANEXO
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1º Esta norma tem por objeto estabelecer critérios e procedimentos para a outorga de
autorização para a construção, exploração e ampliação de Estação de Transbordo de Cargas (ETC), em
conformidade com o disposto no inciso II e § 2º, alínea "d" do artigo 4º, da Lei nº 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, art. 14, inciso III, alínea "g", art. 23, inciso III, e art. 27, incisos IV e XXVI, da Lei
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, observado o disposto na legislação que confere competência pertinente
à matéria a outros órgãos e entidades das administrações públicas federal, estaduais e municipais.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para os efeitos desta norma, considera-se:
I - estação de transbordo de cargas (ETC): a instalação portuária situada fora da área do porto
organizado, utilizada, exclusivamente, para operação de transbordo de cargas destinadas ou provenientes
da navegação interior;
II - navegação interior: a modalidade de navegação realizada integralmente em hidrovias
interiores, em percurso nacional ou internacional, por embarcações classificadas ou certificadas exclusivamente para esta modalidade de navegação;
III - operação de transbordo de cargas: a movimentação de cargas realizada entre distintas
embarcações do modo aquaviário classificadas ou certificadas exclusivamente para a navegação interior,
ou entre essas embarcações e outros modos de transporte;
IV - autorizatária: pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração
no país, autorizada pela ANTAQ a construir, explorar e ampliar ETC, por sua conta e risco;
V - infraestrutura aquaviária: conjunto de áreas e recursos destinados a possibilitar a operação
segura de embarcações, compreendendo o canal de acesso, bacia de evolução e respectivo balizamento
e sinalização náutica; e
VI - instalação de acostagem: estrutura portuária, fixa ou flutuante, dotada de cais, rampas ou
píeres, defensas embutidas ou removíveis, cabeços e dolfins, quando couber, destinada a receber embarcações.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO
Art. 3º A construção, a exploração e a ampliação de ETC somente serão desenvolvidas por
pessoa jurídica devidamente autorizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ.
Art. 4º A ETC será sempre instalação de uso privativo localizada fora da área de porto
organizado.
Art. 5º A autorização deverá ser exercida em ambiente de competição aberta, sendo livres os
preços cobrados pela autorizatária em razão da disponibilização da infraestrutura portuária e dos serviços
prestados aos usuários.
CAPÍTULO IV
DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
Seção I
Do Requerimento
Art. 6º A pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no país,
interessada em obter a autorização para construção, exploração e ampliação de ETC deverá dirigir
requerimento à ANTAQ, instruído com a documentação estabelecida nesta norma.
Seção II
Da Habilitação Técnica
Art. 7º A habilitação técnica da requerente para a autorização de construção e exploração de
ETC será analisada com base na seguinte documentação:
I - quando se tratar de construção, projeto da ETC, elaborado em consonância com a legislação
e normas aplicáveis, e declaração de valor global estimado;
II - memorial descritivo das instalações, contendo:
a) indicação da localização por coordenadas geográficas, incluindo o topônimo do trecho da
hidrovia e identificação da respectiva margem;
b) descrição geral das instalações físicas, existentes e projetadas, identificando as instalações
gerais, as instalações de acostagem, os respectivos berços de atracação e suas finalidades, e as áreas de
armazenagem e movimentação de cargas, com as respectivas destinações e capacidades de fluxo; e
c) descrição dos principais equipamentos de carga e descarga das embarcações e para movimentação das cargas nas instalações de armazenagem, informando a quantidade, capacidade e utilização;
III - representação gráfica, a partir de:
a) planta de situação, com cotas, indicando a localização e identificando as vias de acesso
aquaviário, rodoviário e ferroviário e as instalações existentes no entorno da área da ETC, em especial
outras instalações portuárias, em escala entre 1:10.000 e 1:50.000; e
b) planta de locação, com cotas, em escala entre 1:500 e 1:2.000, identificando:
1. instalações, existentes e projetadas, gerais, de acostagem - com indicação dos berços de
atracação -, de movimentação e de armazenagem de carga;
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2. instalações industriais, se existentes; e
3. áreas de circulação e delimitação da área da ETC;
IV - documentação fotográfica, por meio de, pelo menos, duas fotos do local da obra ou das
instalações já existentes, que permitam uma visão clara das condições locais;
V - parecer favorável da Autoridade Marítima quanto ao cumprimento dos termos da norma que
trata da realização de obras sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras, no que concerne
ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação;
VI - cronograma simplificado das obras ou discriminação de prazo de sua conclusão, a partir da
data de outorga; e
VII - licença ambiental cabível ou documento comprobatório formalizando sua dispensa, emitidos pelo órgão ambiental competente.
§ 1º Para fins do disposto no caput, são admitidas instalações portuárias fixas ou flutuantes.
§ 2º Para fins do disposto na alínea "a" do inciso III, a requerente poderá utilizar como
referência carta náutica editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG), em
escala compatível, ou, na sua inexistência, outros documentos cartográficos em escalas compatíveis.
§ 3º Para fins do disposto no inciso VII, a requerente poderá apresentar a licença prévia.
Art. 8º A habilitação técnica da requerente para ampliação de ETC, com ou sem alteração da
área original, será analisada com base na documentação de que tratam os incisos V, VI e VII do artigo
7º e, ainda, a seguir relacionada:
I - memorial descritivo da ampliação das instalações da ETC, contendo a descrição geral e o
valor global da ampliação; e
II - planta de locação de que trata o art. 7º, inciso III, alínea "b", caracterizando a ampliação.
Art. 9º Os documentos técnicos de engenharia estabelecidos nos arts. 7º e 8º devem ser
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e conter indicação do responsável técnico pela obra, sua assinatura e número de registro no CREA.
Art. 10. Os projetos das instalações de proteção contra o fogo e extinção de incêndios obedecerão às normas e prescrições do Corpo de Bombeiros com jurisdição sobre a área da ETC.
Art. 11. Em casos excepcionais devidamente justificados e sob aprovação expressa da ANTAQ,
o projeto inicialmente aprovado poderá ser modificado, desde que atendidos os requisitos desta norma.
Seção III
Da Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal
Art. 12. A habilitação jurídica e a regularidade fiscal para a construção e exploração de ETC
serão comprovadas por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I - ficha de cadastro preenchida, conforme modelo constante do Anexo A;
II - contrato ou estatuto social em vigor, devidamente registrado e atualizado, acompanhado dos
documentos comprobatórios da eleição de seus administradores com mandato em vigor, registrados no
órgão competente, e dos cotistas ou acionistas que compõem o capital social da empresa;
III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF), referente à sede da pessoa jurídica e à ETC, quando constituída como filial;
IV - certidões ou documentos congêneres celebrados por órgãos ou entidades da Administração
comprobatórios de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e de não ter qualquer
registro de processos de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;
V - certidão de propriedade do terreno, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, quando
se tratar de proprietário do imóvel;
VI - certidão de inscrição de ocupação ou certidão de aforamento ou certidão de cessão sob
regime de direito real ou declaração atestando a tramitação de processo administrativo para esse fim,
expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ou por outro ente equivalente, quando couber;
VII - portaria autorizativa de cessão dos espaços físicos em águas públicas ou declaração
atestando a tramitação de processo administrativo para esse fim, expedida pela SPU ou por outro ente
equivalente, quando couber; e
VIII - alvará de construção ou manifestação favorável do poder público municipal.
Parágrafo único. Mediante justificativa e a critério da ANTAQ, os documentos de que tratam os
incisos V e VI poderão ser substituídos por instrumento legal que assegure o direito de uso e fruição do
terreno pela requerente com a finalidade de construção e exploração da ETC com prazo compatível com
o projeto proposto.
Art. 13. A habilitação jurídica e a regularidade fiscal para ampliação de ETC serão analisadas
a partir do encaminhamento, pela requerente, da documentação a que se refere o inciso VIII do art. 12,
no caso de ampliação sem alteração da área original, ou da documentação constante dos incisos V a VIII
do art. 12, no caso de ampliação com alteração da área original, aplicando-se o disposto no parágrafo
único do referido artigo.
Art. 14. As obras para instalações de acostagem não poderão exceder os limites da área de
domínio útil da requerente sobre o espaço físico em águas públicas, salvo se apresentada à ANTAQ
autorização expressa do detentor do domínio útil das áreas sobre as quais a requerente pretende
construir.
Art. 15. Será dispensada a apresentação, pela interessada na construção, exploração e ampliação
de ETC, da documentação de habilitação jurídica e de regularidade fiscal de que tratam os incisos II e
III do art. 12, desde que já detenha autorização da ANTAQ para prestação de serviço de transporte de
cargas na navegação interior e a instalação portuária se destine ao apoio de suas próprias atividades.
Parágrafo único. O disposto no caput não dispensa a apresentação da documentação referente à
habilitação técnica de que trata a Seção II.
Seção IV
Do Consórcio
Art. 16. Quando a requerente for organizada em consórcio, os documentos relacionados nos
incisos I a IV do art. 12 deverão ser referentes a cada uma das empresas integrantes do consórcio e os
demais documentos constantes dos arts. 7º e 12 deverão referir-se à empresa líder do consórcio.
Parágrafo único. Além dos documentos relacionados nas Seções II e III desta norma, a requerente deverá apresentar à ANTAQ o respectivo contrato de consórcio por ocasião do requerimento de
que trata o art. 6º.
Seção V
Da Análise da ANTAQ
Art. 17. A ANTAQ terá o prazo de noventa dias para se manifestar sobre o requerimento,
contados da data do protocolo, desde que o pedido venha acompanhado de todos os documentos exigidos
nesta norma.
§ 1º Na ausência de qualquer documento por ocasião do requerimento, o prazo de que trata o
caput será contado da data de protocolo do último documento que complete a instrução.
§ 2º O prazo de que trata o caput será interrompido, caso a ANTAQ solicite à requerente a
apresentação de informações adicionais ou documentação complementar, que deverá ser encaminhada no
prazo máximo de noventa dias, prorrogável mediante requerimento motivado da interessada.
§ 3º A ausência de manifestação da requerente no prazo mencionado no § 2º, ou no prazo
estabelecido pela ANTAQ para o encaminhamento de documentação faltante na hipótese do § 1º, implica
indeferimento automático do pedido e arquivamento do processo.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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