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RESOLUÇÃO CAP/PSS/002/11, DE 21 DE MARÇO DE 2011 . 
          

 
 
Homologa a alteração no limite para 
pagamento da infraestrutura de acesso 
aquaviário ao Porto de São Sebastião.  
 
 

 
  O CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, no uso da 
atribuição que lhe confere o § 5º, do artigo 31, da Lei nº. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993; 
 
  CONSIDERANDO a competência deste Conselho prevista no item VIII, do artigo 2º, de seu 
Regimento Interno; 
 
 CONSIDERANDO o teor da Resolução nº. 1942-ANTAQ, de 17 de janeiro de 2011; e  
 
  CONSIDERANDO o deliberado na 166ª. Reunião Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária 
do Porto de São Sebastião, realizada em 25 de fevereiro de 2011. 

 
 RESOLVE: 

 
         Homologar a alteração no limite para pagamento da infraestrutura de acesso aquaviário pelos 
usuários do Porto de São Sebastião. O valor anteriormente limitado em R$ 3,6 milhões por ano passa 
agora a ser limitado em R$ 4,5 milhões por ano. 

  
A TABELA I da tarifa do Porto de São Sebastião passa a ter a estrutura e os valores apresentados 
a seguir: 

 
    TABELA I - UTILIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ACESSO AQUAVIÁRIO 

TAXAS DEVIDAS PELO REQUISITANTE 
 

ITEM ESPÉCIE E INCIDÊNCIA                   VALOR EM R$ 

1. Por tonelada bruta (TPB) das embarcações que acessam o 
canal do Porto Organizado de São Sebastião, conforme 
enquadramento e respectivo cálculo, utilizando a tabela 
abaixo: 

 

 

 

                A ser calculado 

 

 

 

 

 

 X = tonelagem bruta da embarcação 

 

Porte da Embarcação em TPB

Até 10 t
> de 10 até 50 t
> de 50 até 100 t
> de 100 até 500 t
> de 500 até 1.000 t
> de 1.000 até 10.000 t
> de 10.000 até 100.000 t
> de 100.000 t

Cálculo do valor a pagar 

 Valor fixo de R$ 48,00
R$ 48,00 + ( X - 10 t). R$ 2,40

R$ 144,00 + (X - 50 t). R$ 1,20

R$ 204,00 + (X -100 t). R$ 0,60

R$ 444,00 + (X - 500 t). R$ 0,30

R$ 594,00 + (X - 1.000 t). R$ 0,15

R$ 1.944,00 + (X - 10.000 t). R$ 0,08 

R$ 9.144,00+(X - 100.000 t). R$ 0,04
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2. Pela utilização de fundeadouros, por dia ou fração                              1.000,00 
 

NORMAS DE APLICAÇÃO 

• As taxas desta tabela remuneram as obrigações da Administração do Porto, definidas no artigo 33 
da Lei nº 8.630/93, mais especificamente nos incisos II e VI do parágrafo 1º, garantindo à 
navegação e ao comércio marítimo condições satisfatórias de abrigo, sinalização e profundidades 
dos canais de acesso, das bacias de evolução e das frentes de acostagem, inclusive no que se 
refere às instalações do Terminal de Uso Privativo da Petrobras/Transpetro - TEBAR, localizado 
dentro da área do porto organizado. 

• A taxa 2 será cobrada cumulativamente à taxa 1, para navios que apenas fundeiem em áreas do 
porto organizado. 

• Para a movimentação de combustível, água e vitualhas, destinados exclusivamente ao consumo de 
bordo, e para retirada de lixo de bordo, será cobrada a taxa mínima. 

• Caberá à Petrobras/Transpetro o restabelecimento da profundidade nominal de projeto das frentes 
de acostagem relativas ao TEBAR para que, a partir de então, a Autoridade Portuária assuma as 
responsabilidades pela dragagem de manutenção, que obedecerá os preceitos contidos no artigo 
39 e seguintes do Decreto nº. 6.620, de 29 de outubro de 2008. 

• No que tange a Tabela I fica limitado em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), o 
valor anual para pagamento da utilização da infra-estrutura de acesso aquaviário para os usuários 
do porto organizado. 

 
ISENÇÕES 
 
Navios da Marinha do Brasil, quando não em operação comercial. 

 
TAXAS MÍNIMAS 

• No caso da taxa nº. 1 será cobrado o valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), que corresponde a 
uma embarcação de 10 t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lúcia Mallnati Paranielo 
Presidente do CAP / Porto de São Sebastião 

 


