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§ 1º No caso de indisponibilidade de acesso e/ou utilização
do SAMA por motivos técnicos, por período inferior a 2 (duas) horas
úteis, será acrescido o mesmo período de indisponibilidade ao prazo
das circularizações em aberto, a contar do reinício da operacionalidade do sistema. Para interrupções superiores a 2 (duas) horas úteis,
aplicar-se-á o disposto no caput deste artigo.
§ 2º Para fins de fiscalização pela ANTAQ, as empresas
deverão manter disponível, durante o período do afretamento autorizado, a documentação comprobatória da consulta por meio de
outros mecanismos previamente autorizados pela ANTAQ.
Art. 29. A Diretoria Colegiada poderá autorizar o afretamento de embarcação de bandeira estrangeira nos casos especiais de
interesse público, de caso fortuito ou de força maior, devidamente
caracterizados e comprovados.
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Art. 32. ....................................................................................

XI - não assegurar condições mínimas de higiene e limpeza nas
áreas e instalações: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

I - receber, fazer adentrar na área do porto ou encaminhar a
pátio regulador cadastrado, quando houver, veículo de carga sem
o devido agendamento ou fora do período previamente agendado,
ou ainda, receber ou fazer adentrar na área do porto veículo de
carga sem passar pelo pátio regulador, ainda que agendado, conforme regulamento do porto organizado ou da instalação portuária: multa de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por veículo em
situação irregular;
II - não manter, em local visível e em bom estado de conservação, placa indicativa dos meios de comunicação dos usuários com a ANTAQ, após o prazo de 15 dias contado da data da
notificação: multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III - não receber ou não adotar as providências para solucionar as reclamações ou demandas dos usuários: multa de até
R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Art. 30. Os prazos de que trata esta Norma são contados de
acordo com o disposto no art. 132 do Código Civil Brasileiro.

IV - não disponibilizar serviço de atendimento aos usuários:
multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Art. 31. Enquanto não estiver em vigor a Norma que dispõe
sobre a fiscalização da prestação dos serviços de navegação marítima e
estabelece infrações administrativas, permanecerão em vigor, naquilo
que não conflitar, como se fossem parte integrante desta Norma:

V - deixar de comprovar junto à ANTAQ a regularidade
perante a Fazenda Federal, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal da sede da pessoa jurídica, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), e a ausência de registro de processos de falência ou
recuperação judicial ou extrajudicial, após o prazo de 15 dias
contado da data da notificação: multa de até R$ 10.000,00 (dez
mil reais);

I - os arts. 21 a 25 (Capítulo IV), da norma aprovada pela
Resolução nº 2.919-ANTAQ, de 04/07/2013;
II - os arts. 19 a 23 (Capítulo IV), da norma aprovada pela
Resolução nº 2.920-ANTAQ, de 04/07/2013;
III - os arts. 19 a 23 (Capítulo IV), da norma aprovada pela
Resolução nº 2.921-ANTAQ, de 04/07/2013; e
IV - os arts. 28 a 32 (Capítulo V) da norma aprovada pela
Resolução nº2.922-ANTAQ, de 04/07/2013.
RESOLUÇÃO NORMATIVA N o- 2, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência
que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 54 do Regimento Interno,
tendo em vista o disposto no inciso VI do art. 11, do Decreto nº
4.122, de 13 de fevereiro de 2002, considerando o que consta no
processo nº 50300.000891/2013-11 e o que foi deliberado na 378ª
Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 12 de fevereiro de 2015,
resolve:
Art. 1º Alterar a o Anexo da Resolução 3.274-ANTAQ, de 6
de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Esta Norma se destina às administrações dos portos
organizados, aos arrendatários de áreas e instalações portuárias,
aos operadores portuários e aos autorizatários de instalações portuárias, e tem por objeto estabelecer obrigações para a prestação
de serviço adequado, bem como definir as respectivas infrações
administrativas, nos termos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, e da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.
Art. 3º .......................................................................................
II - continuidade, não interrompendo injustificadamente as
atividades portuárias por período superior a seis meses contínuos
ou 12 meses intercaladamente no período de dois anos;
IV - ...........................................................................................
c) cumprimento do Plano de Emergência Individual (PEI)
para controle e combate à poluição por manuseio de cargas de
óleo, implantado e aprovado pelo órgão ambiental competente;
f) (revogada)
...................................................................................................
VI - generalidade, assegurando a oferta de serviços, de forma
indiscriminada e isonômica a todos os usuários;
Art. 16. Sem prejuízo da fiscalização permanente da ANTAQ, a fiscalização direta da operação portuária é de responsabilidade da Autoridade Portuária, a qual reportará eventuais
infrações administrativas à ANTAQ no prazo de 72 horas da
conclusão do procedimento de fiscalização.
...................................................................................................
Art. 18. Após 30 dias da ciência da decisão administrativa
definitiva da Autoridade Portuária, o operador portuário inadimplente quanto ao pagamento de tarifas portuárias ficará impedido
de utilizar os equipamentos e infraestrutura do Porto.
...................................................................................................
Art. 31. ....................................................................................
I - o Chefe da Unidade Regional (URE), nas infrações de
natureza leve ocorridas em área sob sua jurisdição direta;
II - o Gerente de Fiscalização de Portos e Instalações Portuárias, nas infrações de natureza leve ocorridas em local sem
jurisdição de URE e nas infrações de natureza média;
III - o Superintendente de Fiscalização e Coordenação das
URE, nas infrações de natureza grave;

VI - não informar à ANTAQ, no prazo de 30 dias da ocorrência, alterações de denominação social, de endereço, de representante legal ou de administrador, diretor ou membro do
conselho de administração: multa de até R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
VII - deixar de prestar à ANTAQ, por meio de sistema
informatizado relativo ao acompanhamento de preços portuários,
informações relativas à movimentação de carga e às receitas
provenientes dos serviços portuários, de acordo com norma específica a ser editada pela ANTAQ: multa de até R$ 10.000,00
(dez mil reais);
VIII - não comunicar aos passageiros atraso, cancelamento e alteração na programação: multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais);
IX - ..........................................................................................
a) relatório informando os estágios de construção, reforma,
ampliação ou modernização do porto organizado ou da instalação
portuária, com abordagem dos eventuais impactos ambientais e
com informações sobre a infraestrutura e a superestrutura disponibilizadas, até o 15º dia do mês subsequente ao semestre de
referência: multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
b) (revogada)
X - ..........................................................................................
a) acessibilidade ou atendimento diferenciado e prioritário às
pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às
pessoas acompanhadas por crianças de colo, nos termos da Lei nº
10.048, de 8 de novembro de 2000, da Lei nº 11.126, de 27 de
junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso
coletivo acompanhada de cão-guia, e do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
b) segregação das áreas de embarque e desembarque de passageiros daquelas destinadas à movimentação e armazenagem de
carga, uso compartilhado com separação física entre ambas, ou
estabelecimento de procedimento específico para operação não
simultânea: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
c) plataforma para embarque e desembarque de passageiros,
com piso plano e antiderrapante e de acordo com a norma ABNT
NBR 15450: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
d) instalações para atendimento aos passageiros e venda de
passagens: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
e) instalações para espera, abrigadas e providas de assentos
em número compatível com o fluxo de passageiros: multa de até
R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
f) instalações para recepção e restituição de bagagem, dimensionadas e equipadas com observância dos aspectos ergonômicos para livre movimentação de passageiros com volumes,
dotadas de sistema de informações confiável e controle de bagagem: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
g) (revogada)
h) instalações para a administração do terminal, agentes de
autoridade pública, fornecedores e prestadores de serviços e, nas
instalações portuárias de turismo, para receptivo: multa de até R$
20.000,00 (vinte mil reais);
i) instalações sanitárias para uso geral dimensionadas ao fluxo de passageiros: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
j) serviços e instalações de apoio, tais como telefones públicos,
acesso à internet, informações turísticas e pré-atendimento em emergências médicas: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
k) áreas para estacionamento de veículos de receptivo de
turismo e, no caso de instalação portuária de turismo plena ou de
trânsito, dos prestadores de serviço às embarcações de turismo:
multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
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XII - não informar à ANTAQ, no prazo de 24 horas da
ocorrência, a interrupção da atividade portuária por mais de 24
horas ou seu reinício: multa de até 20.000,00 (vinte mil reais);
XIII - não manter atualizado controle de omissões de embarcações no porto organizado ou nas instalações portuárias arrendadas ou autorizadas, com a indicação dos respectivos armadores, datas, horários, usuários prejudicados e justificativa
apresentada: multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
XIV - permitir a atracação, no porto organizado ou na instalação portuária, de embarcação estrangeira em operação na navegação de cabotagem, na navegação de apoio portuário ou na
navegação de apoio marítimo, sem a prévia autorização da ANTAQ, ou fora das condições previstas na autorização: multa de
até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por embarcação;
XV - não pagar a tarifa portuária devida pela utilização da
infraestrutura portuária e pelo recebimento de serviços de natureza operacional e de uso comum providos pela Autoridade
Portuária: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
XVI - não prestar, nos prazos fixados, ou ainda, omitir,
retardar ou recusar o fornecimento de informações ou documentos solicitados pela ANTAQ: multa de até R$ 100.000,00 (cem
mil reais);
XVII - não obter ou não manter atualizadas licenças ambientais pertinentes: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
XVIII - não contratar ou deixar de renovar seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais para cobertura para os
usuários e terceiros e outros exigidos em convênio de delegação,
ou nos respectivos instrumentos contratuais: multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais);
XIX - deixar de prestar o apoio necessário às equipes de
fiscalização da ANTAQ ou, no caso de arrendatários e operadores
portuários, à Autoridade Portuária, garantindo-lhes livre acesso,
em qualquer época, às obras, aos equipamentos, às instalações,
bem assim o exame de todos os documentos e sistemas inerentes
à gestão portuária e ao desempenho operacional, comercial, econômico-financeiro e administrativo: multa de até R$ 100.000,00
(cem mil reais);
XX - executar obras em desacordo com os projetos autorizados pela ANTAQ e/ou poder concedente: multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais);
XXI - deixar de obter ou de manter atualizados licenças e
alvarás expedidos pelas autoridades competentes que atestem a
segurança contra incêndio e acidentes nos equipamentos e instalações portuárias: multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
XXII - negligenciar a segurança portuária, conforme critérios
do inciso IV do art. 3º desta Norma: multa de até R$ 100.000,00
(cem mil reais);
XXIII - não assegurar a oferta de serviços, de forma indiscriminada e isonômica a todos os usuários: multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais);
XXIV - contratar, permitir ou tolerar a prestação de serviços
por empresa de navegação não autorizada pela ANTAQ: multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais);
XXV - adotar tarifas ou preços abusivos, em bases não
transparentes ou discriminatórias, ou não refletindo a complexidade e custos das atividades: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXVI - deixar de suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto ou da instalação portuária;
ou deixar de atender, no prazo fixado, a intimação da ANTAQ
para suspender ou regularizar a execução de obra ou operação
portuária: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXVII - adotar práticas de propaganda enganosa ou abusiva,
ou que possam acarretar a cobrança indevida de valores ao usuário: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXVIII - negligenciar a organização e controle de acesso dos
navios ao porto: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXIX - cobrar, exigir ou receber valores dos usuários que
não estejam devidamente estabelecidos em tabela, ou ainda, que
não representem contraprestação do serviço contratado: multa de
até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXX - não assegurar a eficiência na execução do serviço
portuário, conforme critérios expressos no art. 3º, III desta Norma: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXXI - não assegurar a regularidade na execução do serviço
portuário, conforme critérios expressos no art. 3º, I desta Norma:
multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXXII - deixar de assegurar a atualidade na execução do
serviço portuário, conforme critérios expressos no art. 3º, V desta
Norma: multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
XXXIII - prestar informação falsa ou falsear dado enviado à
ANTAQ: multa de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
XXXIV - dar causa, por qualquer meio, a dano ambiental nas
áreas e instalações portuárias ou áreas adjacentes, ou ainda, não
adotar as providências necessárias à sua prevenção, mitigação ou
cessação: multa de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
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