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MINUTA 

RESOLUÇÃO Nº XX/2016, de xxxxxxxxx de 2016. 
 
 

Estabelece as normas operacionais do 
serviço de transporte coletivo aquaviário 
intermunicipal de passageiros em 
navegação de linha e dá outras 
providências. 

 
 

O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - 
ARCON/PA, no uso de suas atribuições de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos 
concedidos previstas no artigo 16 e inciso I do artigo 19, da Lei 6.099, de 30 de dezembro de 1997, com 
alterações efetuadas pela Lei 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e, de acordo com a deliberação da 
Diretoria Colegiada; 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos para a operação do serviço de transporte 
coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Estabelecer as disposições relativas à operação do serviço de transporte coletivo aquaviário 
intermunicipal de passageiros em navegação de linha, que será regido por esta Resolução e pelas 
demais normas legais pertinentes. 
Parágrafo Único – Não estão incluídos nesta Resolução, os procedimentos de transporte coletivo 
aquaviário intermunicipal de passageiros e veículos em navegação de travessia. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 2º - Para fins desta Resolução, entende-se por: 
I – afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da 
embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação; 
 
II – autorização: outorga de serviço público, por ato administrativo unilateral e discricionário, a título 
precário emitida pela ARCON à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu 
desempenho;  
 
III – compartimento de carga: compartimento da embarcação destinado exclusivamente ao 
acondicionamento de bagagem dos passageiros, sob guarda do operador do serviço, mediante a 
entrega de comprovante de recebimento de bagagem ao passageiro;  
 
IV – bagagem: conjunto de objetos de uso pessoal do passageiro, devidamente acondicionado, 
transportado no bagageiro ou no porta-volumes da embarcação; 
 
V - bilhete de passagem: bilhete numerado do serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal 
de passageiros, utilizado para realizar determinada viagem; 
 
VI – colete salva-vidas: meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa, mesmo 
inconsciente, flutuando por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser rígido ou inflável e 
fabricado conforme os tamanhos definidos nas Normas da Autoridade Marítima; 
 
VII – Concessão: outorga da prestação de serviço público, feita pelo poder concedente/ARCON, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 
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VIII – embarcação de sobrevivência: bote de abandono, aparelho flutuante, rígido ou inflável, ou 
qualquer outro meio coletivo de abandono de embarcação em perigo, capaz de preservar a vida de 
pessoas durante um certo período, enquanto aguardam socorro; 
 
IX – empresa de navegação: pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com registro na 
Junta Comercial do Estado do Pará e com outorga da ARCON para prestar serviço de transporte 
coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros em navegação de linha; 
 
X – esquema operacional: conjunto de parâmetros, de cumprimento obrigatório, que caracterizam a 
operação do serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros, constituído pela 
definição da bacia e dos rios, da linha e do percurso em que será prestado o serviço, das embarcações 
utilizadas, das tarifas a serem praticadas, do tempo de percurso, pontos inicial e final de cada 
seccionamento, da freqüência do serviço e dos horários previstos de partida de cada ponto de 
embarque; 
 
XI – freqüência do serviço: número de viagens em cada sentido, realizado por uma linha, em 
determinado período de tempo; 
 
XII – modicidade da tarifa: a remuneração, em regime de eficiência, dos investimentos e custos do 
serviço oferecido e adequado à capacidade econômica do usuário, de forma a possibilitar a manutenção 
do padrão de qualidade exigido da concessionária, permissionária ou autorizada, devendo estar 
adequado à capacidade de pagamento dos usuários; 
 
XIII - navegação de linha: navegação interior realizada longitudinalmente nos cursos dos rios, baías e 
canais, interligando dois ou mais municípios do Estado; 
 
XIV – operador do serviço: empresa de navegação que detém outorga para explorar o serviço de 
transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros em linha; 
 
XV - percurso: trajeto que inclui os portos e terminais de embarque e desembarque de passageiros e/ 
ou veículos atendidos por um serviço de transporte concedido, permitido ou autorizado; 
 
XVI – Permissão: outorga de serviço público, a título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente/ARCON à pessoa jurídica que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco; 
 
XVII – porta-volumes: compartimento da embarcação, destinado exclusivamente ao acondicionamento 
dos volumes de mão dos passageiros, sob a guarda destes e nos limites definidos nesta legislação; 
 
XVIII - seccionamento: cada um dos trechos em que se divide o percurso de uma linha de transporte 
aquaviário, com fracionamento de preço de passagem; 
 
XIX - serviço adequado: aquele realizado de maneira a satisfazer os requisitos de regularidade, 
eficiência, segurança, atendimento ao interesse público, generalidade, pontualidade, atualidade, 
conforto, higiene e cortesia na prestação dos serviços, modicidade das tarifas e preservação do meio 
ambiente; 
 
XX - serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros: aquele realizado sobre 
água, por embarcações destinadas ao transporte de passageiros, carga geral  e/ou veículos e seus 
ocupantes, entre pontos terminais, interligando dois ou mais municípios ou pontos de rodovia 
pertencente à malha rodoviária do Estado do Pará.  
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CAPÍTULO II 
DA OUTORGA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
Art. 3º - A prestação do serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros em 
navegação de linha é outorgada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – ARCON/PA, mediante Concessão, Permissão ou Autorização, tendo como base a Lei Federal 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, o Decreto Estadual nº 3.864, de 30 de dezembro de 1999 e 
alterações posteriores.  
§ 1º - A outorga para a exploração de linha de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de 
passageiros será concedida pela ARCON ao interessado que atenda aos requisitos exigidos nesta 
Resolução e na Resolução ARCON nº 03/2001 e alterações posteriores. 
§ 2º – Para a análise da solicitação de outorga, a ARCON levará em consideração as condições do 
serviço proposto, a disponibilidade existente de serviços para atendimento da demanda e, conforme o 
caso, a necessidade de se agregar novas ofertas na linha solicitada. 
§ 3º - A outorga da prestação do serviço público, mediante concessão ou permissão, será precedida de 
licitação, na modalidade de Concorrência a ser realizada pela ARCON. 
§ 4º– A ARCON poderá exigir reserva mínima de embarcações como pré-requisito para obtenção da 
outorga, conforme critérios definidos em regulamento específico. 
 
Art. 4º - A extinção da outorga de concessão ou permissão poderá ocorrer pelo advento do termo 
contratual e nos termos estabelecidos na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 5º - Os serviços de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros serão executados 
em conformidade com os esquemas operacionais estabelecidos pela ARCON, adequados às 
necessidades de deslocamento dos usuários. 
§ 1º - Não será permitido modificar ou suprimir horário ou itinerário preestabelecido para as linhas, salvo 
quando autorizado pela ARCON ou por motivo de força maior, devidamente comprovado. 
§ 2º – Os esquemas operacionais do serviço deverão ser informados pela empresa operadora, que 
promoverá a divulgação, pelo menos, nas embarcações e nos pontos de venda de passagem. 
 
Art. 6º - A ARCON, obedecidas às disposições desta Resolução, poderá a seu critério e observado o 
objeto da outorga da exploração do serviço, promover modificações nos esquemas operacionais 
implantados. 
§ 1º - As modificações a que se referem o caput deste artigo constituem prerrogativas da ARCON, 
podendo ser demandadas por solicitação do operador do serviço, quando houver causa que as 
justifiquem. 
§ 2º - As modificações nos esquemas operacionais devem ser efetuadas de modo a preservar os 
padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade tarifária definidores 
de serviço adequado.  
§ 3º - As modificações, nos esquemas operacionais, devem ser informadas aos usuários, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da implantação, através de divulgação nas 
embarcações e nos pontos de venda de passagem.  
 
Art. 7º - Os operadores do serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros 
deverão fornecer periodicamente à ARCON dados e informações de natureza operacional, técnica, 
econômica, contábil e financeira, na forma a ser disciplinada em resolução específica ou em outros 
instrumentos legais e contratuais. 
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Art. 8º - Os operadores do serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros 
deverão comunicar à ARCON as alterações de controle societário, substituição de representante legal 
ou mudança de endereço, telefone e outros meios de comunicação, em até 30 (trinta) dias a contar da 
ocorrência do fato. 
 

SEÇÃO II 
DAS EMBARCAÇÕES 

 
Art. 9º As embarcações devem atender a todas as normas técnicas da construção naval, das normas 
editadas pela Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, bem como, da norma de 
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 15.450.    
 
Art. 10 - O cadastro de embarcação no serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de 
passageiros em navegação de linha deve ser solicitado pela empresa operadora através de pedido 
formal à ARCON, juntamente com cópia autenticada da documentação da embarcação, ou cópia 
comum, desde que seja apresentada a documentação original expedida pela Autoridade Marítima ou 
pelas entidades por ela delegadas. 
§ 1º - Para a comprovação de propriedade da embarcação deve ser apresentada a seguinte 
documentação: 
a) Título de Inscrição da Embarcação - TIE, emitido pela Capitania dos Portos, para embarcações que 
possuam Arqueação Bruta menor ou igual a 100 (cem); 
b) Registro de Propriedade Marítima - RPM ou Documento Provisório de Propriedade - DPP, emitido 
pelo Tribunal Marítimo, para embarcações que possuam Arqueação Bruta maior que 100 (cem); 
c) Contrato de Afretamento a casco nu da embarcação, quando a mesma não for de propriedade do 
operador do serviço requerente. 
§ 2º - Para a comprovação de segurança da navegação, deve ser apresentada a seguinte 
documentação: 
a) Certificado de Segurança da Navegação - CSN, emitido pela Capitania dos Portos, para 
embarcações destinadas ao transporte de passageiros, que possuam Arqueação Bruta maior ou igual a 
20 (vinte) e menor que 50 (cinqüenta); 
b) Certificados de Segurança da Navegação, de Arqueação e de Borda Livre, emitidos pela Capitania 
dos Portos ou por Sociedade Classificadora legalmente constituída, para embarcações destinadas ao 
transporte de passageiros, que possuam Arqueação Bruta maior ou igual a 50 (cinqüenta); 
c) Cartão de Tripulação e Segurança, emitido pela Capitania dos Portos, para embarcações que 
possuam Arqueação Bruta maior que 10 (dez). 
§ 3º - Para o registro de rebocadores/empurradores com potência instalada superior à 300 HP, deve ser 
apresentado o Certificado de Tração Estática do Equipamento. 
§ 4º - Para registro de qualquer embarcação deve ser apresentado o Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por embarcações ou suas cargas – DPEM, atualizado. 
§ 5º - O operador do serviço deve apresentar, na solicitação de registro, declaração do valor da 
embarcação, devidamente comprovada por nota fiscal, contrato de construção, perícia técnica ou outro 
meio, desde que aceito pela ARCON, após avaliação. 
§ 6º - Quando a embarcação não for de propriedade do operador do serviço, deverá ser apresentado 
contrato de afretamento, quando do requerimento de registro na ARCON, ficando limitado o período da 
outorga ao prazo do referido contrato. 
§ 7º - A embarcação somente poderá efetuar transporte coletivo aquaviário intermunicipal de 
passageiros após expressa autorização da ARCON. 
 
Art. 11 - A homologação da embarcação para realização de serviço de transporte coletivo aquaviário 
intermunicipal de passageiros será precedida de inspeção por parte da ARCON, onde será observado o 
cumprimento dos requisitos mínimos exigidos nesta Resolução e nas demais regulamentações 
pertinentes. 
§ 1º – Independente da apresentação da documentação descrita no Artigo 10, a ARCON poderá 
solicitar, de forma justificada, a inspeção da Capitania dos Portos antes da homologação da 
embarcação. 
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§ 2º – O operador do serviço deve apresentar à ARCON, anualmente, até o último dia do mês que 
antecede o aniversário da outorga, ou a qualquer momento, por solicitação da Agência, o documento de 
Convalidação do Certificado de Segurança da Navegação das embarcações autorizadas para realizar 
transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros. 
 
Art. 12 – As embarcações destinadas ao transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros 
em navegação de linha, para viagens com percurso de até 6 (seis) horas, devem dispor, no mínimo, das 
seguintes características: 
I - acomodação para passageiros de forma a contemplar espaços específicos para poltronas, além dos 
espaços destinados a disposição de redes e dos camarotes; 
II - as vagas destinadas às poltronas devem contemplar, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) do total 
de vagas da embarcação; 
III - vagas de poltronas destinadas a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, em 
conformidade com a norma de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 
15.450; 
IV - cadeira de transbordo; 
V - espaço específico reservado para o acondicionamento das bagagens e volumes de mão; 
VI - disponibilidade gratuita de água potável em todo o percurso da viagem; 
VII - serviço de lanchonete, para viagens com percurso superior a 1 (uma) hora; 
VIII – lixeiras. 
 
Art. 13 – As embarcações destinadas ao transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros 
para viagens com percurso superior a 6 (seis) horas devem dispor, no mínimo, das seguintes 
características: 
I - acomodação para passageiros de forma a contemplar espaços específicos para poltronas, além dos 
espaços destinados a disposição de redes e aos camarotes; 
II - as vagas destinadas às poltronas devem contemplar, pelo menos, 20% (vinte por cento) do total de 
vagas da embarcação; 
III - espaços com dispositivo de ancoragem, para passageiros em que utilizem cadeiras de rodas; 
IV - vagas de poltronas destinadas a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, em 
conformidade com a norma de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 
15.450; 
V - cadeira de transbordo;  
VI - espaço específico reservado para o acondicionamento das bagagens e volumes de mão; 
VII - disponibilidade gratuita de água potável em todo o percurso da viagem; 
VIII - serviço de lanchonete; 
IX - capacidade para disponibilidade de refeições a todos os usuários que demandarem por este 
serviço;  
X - lixeiras. 
§ 1º – A disponibilidade de refeição pode ser efetuada com ônus para o passageiro. 
§ 2º - O operador do serviço deve afixar na embarcação os horários em que serão disponibilizadas as 
refeições. 
 
Art. 14 – Os bilhetes de passagens devem ser oferecidos e identificados conforme o espaço da 
embarcação: poltronas, espaço destinado a disposição de redes ou camarotes. 
Parágrafo Único – As poltronas, camarotes e espaços para rede devem ser numerados. 
 
Art. 15 - Os espaços destinados a redes e poltronas devem dispor de áreas livres para circulação, 
conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima e na norma de acessibilidade da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas,  NBR 15.450. 
 
Art. 16 – Para viagens com percurso maior ou igual à 3 (três) horas, no espaço reservado a 
cadeiras/poltronas deve-se utilizar somente poltronas com altura de encosto igual ou superior à 70 cm 
(setenta centímetros) dotadas de apóia-braços e reclináveis com ângulo mínimo de 30º. 
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Art. 17 – Para embarcações com capacidade superior a 50 (cinqüenta) passageiros é obrigatória a 
existência de sistema de comunicação sonora e visual para a divulgação de informações, por intermédio 
de alto-falante, em todos os locais de uso dos passageiros e na linguagem de sinais no convés de 
passageiros. 
 
Art. 18 – Para embarcações com capacidade superior a 100 (cem) passageiros é obrigatória a 
existência de escada ou rampa com guarda-corpo de 1,10 m de altura, barra de proteção em duas 
alturas, dispositivo anti-derrapante no piso e largura mínima do vão livre de 1,00 m. 
 
Art. 19 – As embarcações devem dispor de caixa de primeiros socorros dotada de 
instrumentos/medicamentos que atenda aos requisitos das Normas da Autoridade Marítima e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
 
Art. 20 – As embarcações devem dispor dos seguintes requisitos mínimos de aparelhos sanitários: 
I - Para viagem com tempo de percurso superior a 6 (seis) horas, pelo menos 1 (um) conjunto de 
aparelho sanitário destinado ao sexo masculino, outro destinado ao sexo feminino e outro a pessoas  
deficientes ou com mobilidade reduzida, para cada 100 (cem) passageiros de capacidade;  
II - Para viagem com tempo de percurso de até 6 (seis) horas, pelo menos 1 (um) conjunto de aparelho 
sanitário destinado ao sexo masculino, outro destinado ao sexo feminino e outro a pessoas deficientes 
ou com mobilidade reduzida, para cada 200 (duzentos) passageiros de capacidade; 
III - Para viagem com tempo de percurso de até 15 (quinze) minutos, a embarcação está dispensada de 
dispor de aparelho sanitário; 
§ 1º – O conjunto de aparelho sanitário é formado por um vaso sanitário e um lavatório, admitindo-se 
um lavatório para cada quatro vasos sanitários.  
§ 2º - Embarcações com mais de 1 (um) convés de passageiros, devem dispor de pelo menos 1 (um) 
conjunto de aparelho sanitário destinado ao sexo masculino e outro destinado ao sexo feminino por 
convés, além de 1 (um) conjunto de aparelho sanitário destinado à pessoas com deficiência instalado 
em um dos conveses. 
§ 3º - Todos os banheiros devem ser dotados de ventilação natural ou forçada. 
§ 4º - Para viagens com tempo superior a 12 (doze) horas, as embarcações devem dispor de pelo 
menos 1 (um) chuveiro destinado ao sexo masculino e outro destinado ao sexo feminino, para cada 100 
(cem) passageiros de capacidade, além de 1 (um) chuveiro destinado à pessoas com deficiência 
instalado em um dos conveses. 
 
Art. 21 – A embarcação deverá atender às condições mínimas de higiene, conforto e segurança dos 
passageiros. 
 
Art. 22 – As embarcações destinadas ao transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros 
devem ser dotadas de dispositivos de segurança conforme previsto nas Normas da Autoridade 
Marítima. 
Parágrafo Único - Os coletes salva-vidas devem ser instalados de maneira que possam ser 
prontamente utilizados, em local visível, bem sinalizado e de fácil acesso e em condições adequadas de 
higiene e limpeza. 
 
Art. 23 – As embarcações em operação devem conter, em todos os locais onde houver acomodação 
para passageiro, de forma visível, as seguintes informações: 
a) esquema operacional da linha; 
b) tabela de preços das passagens, incluindo os seccionamentos, quando couber; 
c) identificação da lotação máxima admissível de passageiros e/ou veículos, conforme especificação no 
Título de Inscrição de Embarcação ou Certificado de Segurança da Navegação, extratificada por tipo de 
acomodação; 
d) números dos telefones da Central de Tele-atendimento - CTA da ARCON, do operador do serviço, 
bem como, da Capitania dos Portos ou de suas Delegacias subordinadas; 
e) formulário único para recebimento de reclamação, conforme padrão estabelecido pela ARCON; 
f) relação dos direitos e deveres dos usuários; 
g) instruções de uso dos coletes salva-vidas; 
h) identificação dos lugares destinados aos passageiros deficientes ou com mobilidade reduzidas; 
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i) outros avisos determinados pela ARCON. 
§ 1º – No caso da ARCON estabelecer lotação da embarcação inferior à estabelecida pela Capitania 
dos Portos, esta informação também deve substituir o disposto na alínea “c”. 
§ 2º – O formulário único de reclamação a que se refere a alínea “e” deverá ficar disponível, também, 
em todos os pontos de venda de passagem. 
 
Art. 24 – Na ocorrência de acidente com a embarcação que comprometa a segurança da operação, o 
operador do serviço deve: 
I - prestar total assistência às vitimas do acidente; 
II - cientificar aos passageiros da cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais; 
III – comunicar à ARCON os procedimentos adotados e a substituição da embarcação, quando houver, 
no prazo de até 72 (setenta de duas) horas do ocorrido; 
IV - comprovar mediante documento emitido pela Autoridade Marítima, que a embarcação está apta 
para o retorno da operação. 
 
Art. 25 – A substituição de embarcação motivada por sua retirada definitiva de operação, deve ser feita 
mediante comunicação à ARCON, em formulário próprio, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas 
após a substituição. 
Parágrafo Único – A embarcação deverá ser equivalente à que foi substituída, e deverá se enquadrar 
nos padrões e nas condições operacionais, iguais ou superiores às exigidas para a travessia, além de 
estar previamente homologada pela ARCON. 
 
Art. 26 – O operador deverá prover o atendimento de demanda excessiva, ocorrida em determinados 
períodos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do início previsto da viagem, de 
acordo com o estabelecido nesta Resolução. 
§ 1º– Considera-se não atendimento à demanda, a indisponibilidade superior à 10 % (dez por cento) da 
capacidade da embarcação, desde que respeitado o limite mínimo de 30 (trinta) passageiros. 
§ 2º - O atendimento da demanda excessiva poderá ocorrer por meio de embarcações próprias ou 
fretadas, desde que se enquadrem nos padrões e nas condições operacionais, iguais ou superiores às 
exigidas para a linha, devendo o operador do serviço, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, prestar 
à ARCON as seguintes informações: 
I - a hora de realização da viagem extra; 
II - quantidade de passageiros transportados; 
III - a documentação da embarcação, conforme estabelecido no art. 10 desta Resolução. 
§ 3º– O não atendimento sistemático de períodos sazonalmente identificados como de alta demanda, 
por restrições na capacidade e ausência de embarcação extra, será considerado como incapacidade do 
operador do serviço para atendimento da linha. 
 

SEÇÃO III 
DAS VIAGENS 

 
Art. 27 – As embarcações devem ser apresentadas, no ponto inicial da viagem, com antecedência 
necessária para garantir o embarque seguro dos passageiros e o cumprimento do horário de partida. 
 
Art. 28 – As embarcações devem apresentar condições adequadas de limpeza e higiene desde o início 
do embarque de passageiros até o final da viagem. 
 
Art. 29 - Nas viagens com tempo de percurso superior a 1 (uma) hora em embarcações com 
capacidade superior a 50 (cinqüenta) passageiros, deve ser divulgado, em até 15 minutos após o início 
da viagem, através do sistema de auto falante, linguagem de sinais ou outro meio áudio-visual 
disponível, o tempo de viagem, o nome do comandante e os procedimentos de segurança a serem 
adotados em caso de necessidade. 
 
Art. 30 – Nos casos de interrupção ou retardamento da viagem, o operador do serviço diligenciará, 
imediatamente, às suas expensas, a obtenção de transporte para a realização ou conclusão da mesma, 
atendendo os padrões mínimos exigidos para a prestação do serviço, com capacidade que atenda o 
número de passageiros existente na viagem, podendo, inclusive, utilizar embarcação de terceiro. 
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§ 1º - No caso do não diligenciamento previsto no caput deste artigo, a fiscalização da ARCON poderá 
requisitar embarcação de terceiro às expensas do operador do serviço. 
§ 2º - A obtenção de meios de transporte para a conclusão da viagem não exime o operador do serviço 
das penalidades a que estiver sujeito. 
§ 3º - A interrupção ou retardamento da viagem deve ser comunicada à ARCON, dentro do prazo de até 
72 (setenta e duas) horas, especificando as causas e as providências adotadas. 
§ 4º - O operador do serviço deve fornecer alimentação aos passageiros quando o atraso ou interrupção 
da viagem ultrapassar 4 (quatro) horas e no caso de ultrapassar 12 (doze) horas deve fornecer aos 
passageiros alimentação e pousada. 
§ 5º - No caso específico de retardamento da viagem, o usuário pode desistir desta, manifestando-se 
junto ao operador do serviço, até o início do horário de partida da viagem em atraso, devendo ser 
ressarcido de imediato do valor pago pela passagem. 
 
Art. 31 – É expressamente proibido o transporte coletivo de passageiros e/ou veículos além da 
capacidade permitida pela Capitania dos Portos ou pela ARCON. 
 

SEÇÃO IV 
DOS TERMINAIS AQUAVIÁRIOS 

 
Art. 32 - Cabe à ARCON homologar os portos e terminais aquaviários para o embarque e desembarque 
dos passageiros e/ou veículos para o transporte intermunicipal.  
Parágrafo Único - A homologação de portos e terminais aquaviários para o embarque e desembarque 
de passageiros no transporte intermunicipal está condicionada à sua localização, à disponibilidade de 
áreas e instalações compatíveis com o movimento de usuários, à possibilidade de oferecer serviço 
adequado e à modicidade da taxa de utilização dos terminais, além do cumprimento dos requisitos 
legais de natureza técnica e ambiental.  
 
Art. 33 - Para efeito de homologação, os portos e terminais aquaviários devem dispor, no mínimo, das 
seguintes instalações e equipamentos:  
I - área de embarque e desembarque para passageiros coberta; 
II - acesso ao cais ou píer; ao dispositivo flutuante e às embarcações, coberto, através de escada ou 
rampa com guarda-corpo de 1,10 m de altura proteção lateral em duas alturas; dispositivo anti-
derrapante no piso e largura mínima do vão livre de 1,00 m e com inclinação máxima de 10% (dez por 
cento);  
III - dispositivo flutuante, com guarda-corpo de 1,10 m de altura e proteção lateral em duas alturas e 
dimensões mínimas de 2,4 x 4 m; 
IV - guichês de vendas de passagens e em quantidade suficiente para atender à venda simultânea das 
linhas que utilizam o porto/terminal; 
V - banheiros masculino, feminino e para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida;  
VI - balança aferida para pesagem de bagagem para embarque; 
VII - cadeira de transbordo especificada conforme norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
VIII - telefones públicos. 
§ 1º - Os portos e terminais que possuam rampas de acesso às linhas de balsa, que sejam parte 
integrante de rodovia estadual, serão objetos de análise prévia da ARCON, que deliberará sobre os 
equipamentos e instalações mínimas para efeito de homologação. 
§ 2º - A homologação de portos e terminais aquaviários para transporte intermunicipal de passageiros, 
deve ser precedida da apresentação à ARCON, das plantas baixa, de situação e localização, elevações, 
memorial descritivo e levantamento fotográfico das instalações, e ainda, documento da Autoridade 
Marítima autorizando a construção de atracadouro para embarcações, quando o mesmo for construído 
sobre a água. 
§ 3º - Os portos e terminais aquaviários a serem construídos ou reformados devem atender às normas 
de acessibilidade estabelecidas nas normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e 
outras pertinentes sobre o assunto. 
 
Art. 34 – Nos portos e terminais aquaviários homologados, a empresa operadora deverá providenciar, 
nos guichês de vendas de passagem, em lugar visível aos usuários, as informações abaixo 
relacionadas: 
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a) esquema operacional da linha; 
b) tabela de preços das passagens, incluindo os seccionamentos, quando couber; 
c) identificação da lotação máxima admissível de passageiros e/ou veículos, conforme especificação no 

Título de Inscrição da Embarcação – TIE e no Certificado de Segurança da Navegação – CSN, 
extratificada por tipo de acomodação; 
d) números dos telefones do operador do serviço, da Central de Tele-atendimento – CTA da ARCON, 
da Capitania dos Portos ou de suas Delegacias subordinadas; 
e) relação dos direitos e deveres dos usuários; 
f) outros avisos determinados pela ARCON. 
 
Art. 35 - As taxas de utilização dos portos e dos terminais aquaviários somente serão repassados aos 
usuários após análise e prévia autorização da ARCON. 
 

SEÇÃO V 
DAS TARIFAS 

 
Art. 36 - Os procedimentos de apropriação dos custos para efeito de cálculo tarifário dos serviços são 
definidos na Lei Estadual nº 5.922 de 28 de dezembro de 1995, no Decreto Estadual nº 1.540, de 31 de 
julho de 1996 e suas atualizações posteriores. 
 
Art. 37 - As tarifas serão fixadas levando em consideração: 
I - a garantia de padrões adequados de qualidade dos serviços; 
II - a remuneração justa do capital empregado na prestação dos serviços e o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos; 
III - a sua modicidade em respeito à capacidade econômica dos usuários. 
 
Art. 38 - As tarifas fixadas pela ARCON constituem o valor máximo da passagem a ser cobrada do 
usuário, sendo vedada a cobrança de qualquer importância além do preço fixado, salvo as taxas de 
utilização dos portos e terminais aquaviários, quando couber.  
Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto neste artigo e mantido o serviço adequado, os operadores 
do serviço poderão praticar tarifas promocionais, desde que: 
I - não impliquem em quaisquer formas de abuso do poder econômico ou tipifiquem infrações às normas 
para a defesa da concorrência; 
II - façam constar no bilhete de passagem, em destaque, tratar-se de tarifa promocional; 
 

SEÇÃO VI 
DOS BILHETES DE PASSAGEM E SUA VENDA 

 
Art. 39 - É obrigatória a emissão de bilhete de passagem em, no mínimo, 2 (duas) vias, sendo 1 (uma) 
destinada ao usuário, a qual não poderá ser recolhida pelo operador do serviço, salvo em caso de 
substituição. 
§ 1º - Outra via do bilhete de passagem emitido deve ficar arquivada pelo operador do serviço, para 
possíveis verificações pela ARCON e demais órgãos afins, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos a 
partir da data da sua emissão. 
§ 2º - O bilhete deve ser preenchido de forma legível, devendo conter, no mínimo, nome, sobrenome e 
locais de origem e destino do passageiro, data e hora da viagem, número da poltrona, camarote ou 
espaço de rede, valores da tarifa e da taxa de utilização do terminal ou porto. 
§ 3º - A taxa de utilização de portos e terminais aquaviários deve estar discriminada no bilhete de 
passagem, em separado da tarifa. 
§ 4º - O bilhete de gratuidade deve atender aos critérios estabelecidos no Decreto nº 3.947, de 24 de 
março de 2000, e suas alterações posteriores. 
§ 5º - O bilhete de passagem deve atender à legislação fiscal da Secretaria Executiva da Fazenda do 
Estado do Pará – SEFA. 
 
Art. 40 - A venda dos bilhetes de passagem deve ser efetuada nos portos e terminais aquaviários ou 
em pontos de venda credenciados e indicados pelos operadores do serviço, previamente autorizados 
pela ARCON. 
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§ 1º – É obrigatória a venda de bilhetes de passagem nos portos e terminais aquaviários nos quais 
houver infra-estrutura para este serviço. 
§ 2º – Nos locais de embarque e desembarque de passageiros, nos quais não haja infra-estrutura de 
porto ou terminal para venda de passagem, a empresa operadora deverá providenciar venda de 
passagem na embarcação e, com divulgação, em outros pontos da localidade. 
 
Art. 41 - A venda de passagens deve ser iniciada com a antecedência mínima de 07 (sete) dias da data 
da viagem. 
Parágrafo Único – Os pontos de venda de bilhete de passagem devem apresentar, em local visível aos 
usuários, a descrição dos destinos e os dias e horários das viagens. 
 
Art. 42 - O usuário poderá desistir da viagem, tendo direito à restituição da importância paga pela 
passagem, ou à revalidação desta para outro dia e horário, desde que se manifeste com, no mínimo, 12 
(doze) horas de antecedência em relação ao horário de partida, salvo no caso previsto no § 4º do art. 30 
desta Resolução. 
 
Art. 43 - A venda de bilhetes de passagem não deve exceder a capacidade da embarcação. 
§ 1º - Caso ocorra a venda de bilhetes de passagem acima da capacidade da embarcação, a empresa  
operadora é obrigada a assegurar a viagem do(s) usuário(s) excedente(s), em um período de até 04 
(quatro) horas, às suas expensas, na viagem imediatamente posterior ou providenciar embarcações 
extras, para o referido atendimento. 
§ 2º - Os passageiros excedentes que desistirem da viagem devem ser ressarcidos, de imediato, do 
valor pago pela passagem. 
§ 3º – Fica assegurado aos passageiros o disposto no § 4º e § 5º do art. 30. 
Art. 44 – O transporte de passageiros em pé em embarcações de transporte misto de passageiros e 
veículos somente será executado mediante autorização da ARCON expressa em contrato específico ou 
no esquema operacional da linha. 
 

SEÇÃO VII 
DAS BAGAGENS E TRANSPORTE DE VEÍCULOS 

 
Art. 45 – No serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros, o preço da 
passagem inclui, a título de franquia, o transporte obrigatório e gratuito de bagagem, observados os 
seguintes limites máximos de peso e dimensão: 
I - no bagageiro: 30 (trinta) quilos de peso total e volume máximo compatível com o bagageiro, 
acondicionados em volume compatível com o  compartimento de carga da embarcação; 
II - no porta-volumes: 10 (dez) quilos de peso total, com dimensões que se adaptem ao porta-volumes, 
desde que não sejam comprometidos o conforto, a segurança e a higiene dos passageiros. 
§ 1º - Excedida a franquia fixada nos incisos I e II deste artigo, o passageiro pagará: 
I - no caso de embarcações exclusivas para passageiros: até 1% (um por cento) do preço da passagem, 
pelo transporte de cada quilograma; 
II - no caso de embarcações que transportem passageiros e cargas: segundo a tabela de cargas dos 
operadores. 
§ 2º - No caso de embarcações de transporte misto de passageiros e veículos, o operador do serviço 
está desobrigado de disponibilizar bagageiro e porta-volumes. 
 
Art. 46 - Garantida a prioridade de espaço no bagageiro para condução da bagagem dos passageiros, o 
operador do serviço pode utilizar o espaço remanescente para o transporte de cargas em geral, desde 
que: 
I - seja resguardada a segurança dos passageiros e de terceiros; 
II - as operações de carregamento e descarregamento de cargas em geral sejam realizadas sem 
prejudicar a comodidade e a segurança dos passageiros e de terceiros e não resultar em atraso na 
execução das viagens ou alteração do esquema operacional aprovado; 
III - as operações de carregamento de cargas em geral devem ser realizadas até 02 (duas) horas do 
início da viagem; 
IV - as operações de descarregamento de cargas em geral devem ser realizadas após a operação de 
desembarque dos passageiros e sua bagagem. 
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Art. 47 – No serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal de passageiros, é vedado o 
transporte de produtos considerados perigosos, indicados nas Normas da Autoridade Marítima, bem 
assim daqueles que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança da embarcação, de seus 
ocupantes ou de terceiros, ou que não estejam em conformidade com a legislação alfandegária. 
 
Art. 48 - A fiscalização da ARCON, bem como o operador do serviço, quando houver indício que 
justifique verificação no volume a transportar ou já embarcado, poderão solicitar a abertura da 
bagagem, pelo passageiro e da encomenda, pelo expedidor, no local de seu recebimento para 
transporte.  
 
Art. 49 - O operador do serviço fica obrigado a fornecer: 
I - comprovante da bagagem que lhe for entregue pelo passageiro para condução no bagageiro ou local 
destinado para esse fim, quando for o caso; 
II - recibo do pagamento pelo excesso de peso; 
III - formulário de declaração de bens ao passageiro que optar por fazer uso da declaração, contendo no 
mínimo especificação e valor da bagagem.  
 
Art. 50 - A reclamação por dano ou extravio da bagagem deverá ser apresentada à empresa de 
navegação, até 72 (setenta e duas) horas após o término da viagem e registrada em formulário 
fornecido pela mesmo.  
§ 1º - A empresa operadora que for responsável pelo dano ou extravio da bagagem deverá indenizar o 
proprietário, sem prejuízo da multa cabível, mediante a apresentação pelo usuário do comprovante de 
bagagem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação em uma das seguintes 
formas: 
I - no caso de dano, repor o bem ou indenizá-lo no valor correspondente ao mesmo; 
II - no caso de extravio, 400 (quatrocentas) UPFs por volume extraviado; 
III - no caso de extravio de bem com declaração antecipada, a indenização será correspondente ao 
valor declarado em formulário próprio, conforme procedimento estabelecido em legislação específica. 
 
Art. 51 - Verificado o excesso de peso na embarcação, será providenciado, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, o descarregamento das cargas excedentes até o limite de peso admitido, ficando 
sob inteira responsabilidade da empresa a guarda da carga excedente. 
 

SEÇÃO VII 
DO PESSOAL DA OPERADORA 

 
Art. 52 – Os operadores do serviço de transporte coletivo aquaviário intermunicipal devem prover o 
treinamento para capacitação e aperfeiçoamento do pessoal que desempenha atividades relacionadas 
com a segurança do transporte e de contato com o público. 
 
Art. 53 - Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres previstos em legislação aplicável e nesta 
Resolução, os operadores do serviço são obrigados a que seu pessoal: 
I - esteja com habilitação regular junto à Capitania dos Portos; 
II - receba treinamento para capacitação e aperfeiçoamento de recursos nos termos do Art. 52 desta 
Resolução; 
III - apresente-se uniformizado de acordo com o Regulamento de Uniformes da Marinha Mercante e 
com identificação da empresa operadora; 
IV - disponha, conforme a atividade que desempenhe, de conhecimento sobre a operação do serviço, 
de modo que possa prestar informações, aos passageiros, sobre o esquema operacional e preços de 
passagens; 
V - conduza a embarcação de modo a não prejudicar a segurança e o conforto dos passageiros; 
VI - auxilie o embarque e o desembarque de veículos e passageiros, especialmente crianças, senhoras 
e pessoas idosas, deficientes ou com mobilidade reduzida; 
VII - não esteja sob efeito de bebida alcoólica ou qualquer substância tóxica durante a prestação do 
serviço; 
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VIII - não deposite resíduos líquidos ou sólidos no meio ambiente; 
IX - apresente à fiscalização, quando solicitado, informações e documentos de porte obrigatório. 
 
Art. 54 – Nas viagens realizadas em embarcações com capacidade superior à 50 (cinqüenta) 
passageiros é obrigatória a presença de pelo menos um tripulante capacitado a prestar serviços de 
primeiros-socorros. 
 

SEÇÃO VIII 
DO CONTROLE DE QUALIDADE E INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS 

 
Art. 55 – Consideram-se como indicativos de boa qualidade dos serviços prestados: 
I - a manutenção das condições de segurança, conforto, limpeza e higiene das embarcações; 
II - o cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade e cortesia na respectiva prestação; 
III - o baixo índice de acidentes em relação às viagens realizadas; 
IV - o bom desempenho profissional do pessoal do operador do serviço. 
§ 1º - A ARCON procederá ao controle permanente da qualidade dos serviços valendo-se, inclusive, da 
realização de auditorias para a avaliação da capacidade técnico-operacional do operador do serviço. 
§ 2º - O operador do serviço deve encaminhar todas as informações solicitadas pela ARCON. 
§ 3º - A ARCON, mediante norma complementar, estabelecerá os critérios para avaliação do 
desempenho dos serviços prestados pelos operadores. 
 
Art. 56 – O operador do serviço fica obrigado a enviar à ARCON, mensalmente, até o vigésimo dia do 
mês subseqüente, as informações relativas a cada linha, atendendo modelo a ser definido pela Agência, 
indicando: 
I - número total de passageiros transportados, discriminando pagantes de tarifa integral, com desconto e 
gratuitos, estratificados por categoria;  
II - número de veículos transportados, classificados por tipo, também expresso em número de veículos-
tipo transportados, conforme definido em legislação específica da ARCON; 
III - número de viagens efetivamente realizadas no período; 
IV - ocorrência de tarifa promocional, valor da redução e o respectivo período. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

 
Art. 57 – Sem prejuízo das normas estabelecidas nesta Resolução e nas demais legislações 
pertinentes, são direitos dos usuários: 
I - receber do operador do serviço, informações para a defesa dos interesses individuais ou coletivos; 
II - ter acolhimento de suas reclamações, por parte do operador do serviço e da ARCON, mediante a 
entrega de comprovante; 
III - receber, por escrito, a resposta das reclamações efetuadas junto aos operadores em até 30 (trinta) 
dias, contados da data da reclamação; 
IV - ser transportado com regularidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem; 
V - ser atendido com cortesia e urbanidade pelos funcionários do operador do serviço; 
VI - ser auxiliado no embarque e desembarque, especialmente em se tratando de crianças, senhoras, 
pessoas idosas, deficientes ou com mobilidade reduzida; 
VII - receber do operador do serviço informações sobre as características do serviço, tais como 
horários, seccionamentos, tempo de viagem, preço de passagem e outras constantes no esquema 
operacional; 
VIII - receber, às expensas do operador do serviço, alimentação, caso ocorra atraso ou interrupção da 
viagem superior a 04 (quatro) horas, ou alimentação e pousada, no caso do atraso ultrapassar 12 
(doze) horas; 
IX - receber do operador do serviço, em caso de acidentes, imediata e adequada assistência; 
X - receber a importância paga ou revalidar sua passagem, no caso de desistência da viagem, desde 
que se manifeste com a antecedência mínima de 12 (doze) horas ou, a qualquer tempo, nos casos de 
atraso na viagem e venda de passagens acima da capacidade da embarcação; 
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Art. 58 – Sem prejuízo das normas estabelecidas nesta Resolução e nas demais legislações 
pertinentes, são deveres dos usuários: 
I - levar ao conhecimento da ARCON as irregularidades de que tenha conhecimento, referentes ao 
serviço; 
II - zelar pela conservação dos bens e equipamentos, por meio dos quais lhes são prestados os 
serviços; 
III - identificar-se, quando exigido; 
IV - não ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica ou qualquer substância tóxica, durante a 
operação do serviço; 
V - não portar arma, de qualquer espécie, quando não autorizado pela autoridade competente; 
VI - não transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, quando não 
devidamente acondicionados ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares; 
VII - não comprometer a segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos demais passageiros; 
VIII - não fazer uso de aparelho sonoro com nível de ruído que venha a perturbar os demais 
passageiros; 
IX - pagar a tarifa referente ao serviço; 
X - não fazer uso de fumo em local proibido; 
Parágrafo Único – A não observância dos incisos II a X poderá implicar na recusa do embarque ou na 
determinação do desembarque do passageiro. 
 

CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art. 59 - As infrações aos preceitos desta Resolução, sujeitarão o infrator, conforme a natureza da falta, 
às seguintes penalidades: 
I - multa; 
II - retenção e apreensão da embarcação; 
III - suspensão do serviço; 
IV - caducidade da outorga. 
Parágrafo Único – As penalidades previstas nesta Resolução serão aplicadas sem prejuízo das demais 
estabelecidas em contrato e na legislação aplicável à matéria. 
 
Art. 60 – Ocorrendo reincidência, dentro do período de 12 (doze) meses subseqüentes à lavratura do 
auto de infração, proceder-se-á a aplicação do acréscimo de 20% (vinte por cento), cumulativamente 
sobre o valor da multa aplicada anteriormente. 
Parágrafo Único – Considera-se reincidência a prática reiterada de infração, punida por decisão 
administrativa transitada em julgado. 
 
Art. 61 - Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de naturezas diversas, aplicar-se-á a 
penalidade correspondente a cada uma delas. 
 
Art. 62 - A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem. 
 
Art. 63 - A aplicação das penalidades previstas nesta Resolução dar-se-á sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal. 
 

SEÇÃO I 
DAS MULTAS 

 
Art. 64 – As multas por infração desta Resolução classificam-se em leves, médias, graves e 
gravíssimas e terão seus valores fixados com base na UPF – Unidade Padrão Fiscal do Estado do 
Pará, conforme a seguinte gradação: 
I - leves, no valor de 200 (Duzentos) UPFs; 
II - médias, no valor de 400 (quatrocentos) UPFs; 
III - graves, no valor de 800 (oitocentos) UPFs; 
IV - gravíssimas, no valor de 1.200 (um mil e duzentos) UPFs. 
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Art. 65 – As multas leves serão aplicadas ao operador do serviço nos casos de: 
I - não promover a divulgação, nas embarcações e nos pontos de venda, das alterações dos esquemas 
operacionais estabelecidos pela ARCON, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 
II - não informar à ARCON, no prazo de 30 (trinta) dias, alterações de controle societário, substituição 
de representante legal ou mudança de endereço, telefone e outros meios de comunicação; 
III - não dispor gratuitamente de água potável em todo o percurso da viagem; 
IV - não dispor de lixeiras nas embarcações; 
V - não afixar, na embarcação, os horários em que serão disponibilizadas as refeições; 
VI - não dispor em local visível, nas embarcações e terminais aquaviários, as informações previstas nos 
artigos 24 e 35 desta Resolução; 
VII - não destacar a aplicação de tarifa promocional no bilhete de passagem; 
VIII - não informar à ARCON a interrupção ou retardamento da viagem no prazo de 72 (setenta e duas 
horas); 
IX - apresentar tripulação sem uniforme de acordo com o Regulamento de Uniformes da Marinha 
Mercante; 
X - apresentar a embarcação, do início do embarque até o final da viagem, sem condições adequadas 
de limpeza e higiene; 
XI não dispor de sistema de comunicação para divulgação de informações por intermédio de alto-falante 
em todos os locais destinados a passageiros, em embarcações com capacidade acima de 50 
(cinqüenta) passageiros;  
XII - não divulgar, pelo sistema de auto-falante ou outro meio áudio-visual disponível, os procedimentos 
de segurança a serem adotados em caso de necessidade, em até 15 (quinze) minutos após o início da 
viagem, em embarcações com capacidade superior a 50 (cinqüenta) passageiros; 
XIII - não disponibilizar ao passageiro, o formulário para recebimento de reclamação; 
XIV - não fornecer ao passageiro, comprovante de entrega de reclamação feita ao operador do serviço; 
XV - não tratar com cortesia e urbanidade o usuário do serviço; 
XVI - não comunicar a ARCON em até 72 (setenta e duas) horas, a ocorrência de demanda 
extraordinária e o atendimento de demanda excedente feito nos termos do art. 26 desta Resolução; 
XVII - não dispor, na embarcação, de poltronas nos termos definidos nos artigos 12, 13 e 15, desta 
Resolução;  
XVIII - não ofertar passagens de forma diferenciada conforme o espaço da embarcação; 
XIX - não ofertar passagens numeradas na área destinada às cadeiras/poltronas; 
XX - não fornecer ao passageiro o comprovante da bagagem que lhe foi entregue; 
XXI - não fornecer ao passageiro o recibo do pagamento pelo excesso de peso; 
XXII - não fornecer o formulário de declaração de bens ao passageiro que optar por fazer uso da 
declaração, nos termos do inciso III do art. 49, desta Resolução; 
XXIII - não tomar providências no caso de violação, pelos passageiros, de seus deveres, nos termos do 
art. 58 desta Resolução; 
XXIV - não dispor, na embarcação, de serviço de lanchonete, em viagens com percurso superior a 01 
(uma) hora; 
XXV - não comunicar o benefício do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais aos passageiros, nos 
termos do inciso II do art. 24 desta Resolução; 
XXVI - não comunicar à ARCON, no prazo de 72 horas, a substituição de embarcação, nos termos dos 
artigos 25 e 26 desta Resolução; 
XXVII - não prestar informações aos passageiros sobre o esquema operacional, bem como as 
informações necessárias para defesa de seus interesses individuais e coletivos. 
 
Art. 66 – As multas médias serão aplicadas ao operador do serviço nos casos de: 
I - não dispor, na embarcação, de vagas de poltronas destinadas a passageiros deficientes ou com 
mobilidade reduzida para cada 100 (cem) passageiros ou fração de capacidade da embarcação; 
II - não dispor, na embarcação e nos terminais aquaviários, de cadeira de transbordo; 
III - não dispor, nos terminais aquaviários, de balança aferida para pesagem de bagagem para 
embarque; 
IV - não prover os terminais aquaviários de área de embarque e desembarque coberta;  
V - não prover os terminais aquaviários de acesso coberto ao cais flutuante e deste às embarcações, 
através de escada ou rampa com guarda-corpo, nos termos do Inciso II do art. 33 desta resolução; 
VI - não prover os terminais aquaviários de rampa de acesso do cais ou píer ao dispositivo flutuante e 
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deste à embarcação, com inclinação máxima de 10% (dez por cento); 
VII - não prover os terminais aquaviários de dispositivo flutuante, com guarda-corpo de barra de 
proteção, nos termos do inciso IV do art. 33 desta resolução; 
VIII - não prover os terminais aquaviários de guichês de vendas de passagens e em quantidade 
suficiente, nos termos do inciso V do art. 33 desta resolução; 
IX - não prover os terminais aquaviários de banheiros masculino, feminino e para pessoas deficientes 
ou com mobilidade reduzida, nos termos do inciso VI do art. 33 desta resolução; 
X - não promover a venda de bilhetes de passagem em terminais aquaviários que possuírem infra-
estrutura para este serviço;  
XI - não providenciar a venda de passagem na embarcação, em locais de embarque e desembarque de 
passageiros que não possua infra-estrutura de terminal para venda de passagem; 
XII - não apresentar, nos pontos de venda de bilhete de passagem, e em local visível aos usuários, a 
descrição dos destinos e os dias e horários de venda de passagem; 
XIII - não promover o transporte obrigatório e gratuito de bagagem dos passageiros, nos termos dos 
incisos do art. 45, desta resolução; 
XIV - não dispor, na embarcação, de áreas livres para circulação em todos os espaços de uso dos 
passageiros; 
XV - não apresentar tripulante capacitado a prestar serviços de primeiros socorros; 
XVI - não dispor de material de primeiros socorros, conforme estabelecido no art. 19 desta Resolução; 
XVII - não auxiliar os passageiros nas operações de embarque e desembarque; 
XVIII - não dispor, na embarcação, de espaço destinado ao acondicionamento das bagagens e volume 
de mão, dentro dos critérios estabelecidos nesta Resolução; 
XIX - não dispor, na embarcação, de refeições a todos os passageiros que o desejarem, em viagens 
com percurso superior a 06 (seis) horas; 
XX - não preencher todos os campos do bilhete de passagem conforme estabelecido nos parágrafos do 
art. 39, desta Resolução; 
XXI - não dispor de aparelhos sanitários nas embarcações, nos termos definidos no art. 20 desta 
Resolução; 
XXII - não dispor, em embarcações com capacidade superior a 100 (cem) passageiros, escada ou 
rampa com guarda-corpo nos termos do art. 18 desta Resolução; 
XXIII - utilizar pontos de venda de bilhetes de passagem sem prévia comunicação à ARCON; 
XXIV - negligenciar na operação e manutenção do terminal aquaviário, quando sob sua 
responsabilidade; 
XXV - apresentar dados e informações incorretas à ARCON. 
 
Art. 67 – As multas graves serão aplicadas ao operador do serviço nos casos de: 
I - descumprir o esquema operacional homologado pela ARCON; 
II - recusar ou retardar o fornecimento de informações solicitadas ou de documentos de caráter 
obrigatório a serem encaminhados à ARCON; 
III - apresentar membro da tripulação com habilitação irregular junto à Capitania dos Portos; 
IV - não fornecer alojamento e alimentação para os passageiros, nos casos de acidente, retardamento 
ou interrupção da viagem, ou o ressarcimento do valor das passagens dos mesmos, quando estes 
assim preferirem, conforme previsto nesta Resolução; 
V - não adotar as providências determinadas nesta Resolução, quando ocorrer não atendimento a 
demanda conforme previsto no art. 26 desta Resolução; 
VI - não diligenciar a obtenção de meios de transporte para a conclusão da viagem nos casos de 
interrupção ou retardamento da mesma, conforme previsto no art. 30 desta Resolução; 
VII - não assegurar a viagem do(s) usuário(s) excedente(s), às suas expensas, na viagem 
imediatamente posterior ou providenciar embarcações extras, de modo a não exceder o prazo de 04 
(quatro) horas, quando ocorrer a venda de bilhetes de passagem acima da capacidade da embarcação; 
VIII - vender bilhete de passagem sem observância das formas e condições estabelecidas nesta 
Resolução e na legislação específica; 
IX - cobrar tarifa além do preço fixado pela ARCON, conforme previsto no art. 38 desta Resolução; 
X - cobrar tarifa promocional com abuso do poder econômico ou que tipifique infração às normas para a 
defesa da concorrência; 
XI - transportar cargas em geral sem a observância das determinações constantes nos incisos do art. 
46, desta Resolução; 
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XII - não apresentar embarcação para vistoria de acordo com o estabelecido pela ARCON; 
XIII - recusar a revalidação ou restituição do valor correspondente ao bilhete de passagem, em caso de 
desistência da viagem pelo passageiro, desde que obedecidos pelos passageiros o prazo de 12 (doze) 
horas de antecedência, estabelecidos nesta Resolução; 
XIV - recusar a revalidação ou restituição do valor correspondente ao bilhete de passagem, em caso de 
interrupção ou retardamento da viagem; 
XV - desrespeitar ou não atender às determinações do agente da fiscalização da ARCON; 
XVI - não utilizar ou alterar os pontos de partida e chegada homologados pela ARCON; 
XVII - não dispor de frota reserva, conforme especificado pela ARCON; 
XVIII - cobrar pelo transporte de bagagem em desacordo com o previsto no § 1º do art. 45 desta 
Resolução; 
XIX - não dispor, em arquivo, de cópias dos bilhetes de passagem emitidos, por um prazo mínimo de 05 
(cinco) anos a partir da data de emissão dos mesmos; 
XX - não disponibilizar bilhete de passagem ao usuário, com a antecedência mínima de 07 (sete) dias; 
XXI - não apresentar à fiscalização, quando solicitado, informações e documentos de porte obrigatório; 
XXII - não providenciar transporte para os usuários, em embarcação própria ou de terceiros, nas 
hipóteses de interrupção ou atraso de viagem, por responsabilidade do operador do serviço; 
XXIII - vender passagem acima da capacidade da embarcação; 
XXIV - não adotar as providências previstas nos parágrafos do art. 43, desta Resolução, caso ocorra a 
venda de bilhetes de passagem acima da capacidade da embarcação; 
XXV - vender bilhetes para transporte de passageiros em pé, sem autorização prévia da ARCON; 
XXVI - transportar bagagens e cargas em locais destinados a passageiros, colocando em risco o 
conforto e a segurança dos mesmos. 
 
Art. 68 - As multas gravíssimas serão aplicadas ao operador do serviço nos casos de: 
I - não prestar imediata e adequada assistência às vitimas em caso de acidente; 
II - cobrar, a qualquer título, importância não autorizada pela ARCON; 
III - não dotar as embarcações com os dispositivos de segurança conforme descrito no art. 22 desta 
Resolução; 
IV - recusar a indenização ao usuário, por extravio ou dano de bagagem, no prazo de 30 (trinta) dias, 
nos termos do § 1º do art. 50 desta Resolução; 
V - não responder à demanda do usuário, no prazo de 30 (trinta) dias contados da reclamação; 
VI - recusar o embarque de passageiro com direito à gratuidade prevista em legislação específica; 
VII - manter membro da tripulação sob efeito de bebida alcoólica ou de qualquer substância tóxica 
durante a prestação do serviço; 
VIII - apresentar lotação acima da capacidade da embarcação; 
IX - conduzir a embarcação, pondo em risco a segurança do passageiro e de terceiros; 
X - operar a embarcação sem os documentos obrigatórios exigidos pela Autoridade Marítima e pela 
ARCON ou com prazo de validade vencidos; 
XI - transportar produtos considerados perigosos ou que possam comprometer a segurança da 
embarcação, de seus ocupantes ou de terceiros; 
XII - colocar em operação embarcação sem autorização da ARCON, exceto nos casos constantes dos 
artigos 25 e 26, § 2º do art. 26 e art. 30 desta Resolução; 
XIII - adulterar documento de porte obrigatório; 
XIV - depositar no meio ambiente, através de seu pessoal, resíduos líquidos e/ou sólidos; 
XV - praticar qualquer forma de abuso do poder econômico ou infração às normas de defesa da 
concorrência; 
XVI - recolocar embarcação para operação, após sua retirada do serviço por não atendimento das 
condições de segurança, sem prévia apresentação à ARCON da documentação emitida pela Autoridade 
Marítima ou por entidade por ela delegadas.   
 

 
SEÇÃO II 

DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
 
Art. 69 – A penalidade de suspensão dos serviços será aplicada nos casos de reiterada desobediência 
aos preceitos regulamentares, devidamente consubstanciada em processo administrativo específico. 
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§ 1º - A penalidade de que trata este artigo poderá também ser aplicada no caso de falta não capitulada 
nesta Resolução, mas considerada grave, na forma apurada em processo administrativo específico. 
§ 2º - A penalidade prevista neste artigo será cumprida em prazo determinado pela ARCON, podendo 
esta convocar outro operador para executar os serviços durante o período de suspensão. 
§ 3º - A penalidade de suspensão não desobriga o operador da correção das infrações, bem como do 
recolhimento das multas aplicadas, no prazo da vigência da suspensão. 
 

SEÇÃO III 
DA CADUCIDADE DA OUTORGA 

 
Art. 70 – A caducidade da outorga poderá ser declarada, nos termos da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, quando o operador do serviço: 
I - estiver prestando serviço de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, 
indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 
II - descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à outorga 
do serviço; 
III - paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou 
força maior, devidamente comprovados; 
IV - perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do 
serviço outorgado; 
V - não efetuar, dentro do prazo, o pagamento da taxa de regulação do serviço e das demais 
obrigações de natureza financeira; 
VI - não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
VII - não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; 
VIII - for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive 
contribuição social; 
IX - não atender sistematicamente períodos sazonalmente identificados como de alta demanda, por 
restrições na capacidade ou ausência de embarcação; 
X - efetuar a transferência da outorga. 
Parágrafo Único – A caducidade da outorga deve ser devidamente consubstanciada em processo 
administrativo específico. 
 

SEÇÃO IV 
DA RETENÇÃO DA EMBARCAÇÃO 

 
Art. 71 - A penalidade de retenção da embarcação será aplicada mediante auto de infração, sem 
prejuízo da multa cabível, quando da configuração das seguintes infrações: 
I - transportar passageiro além da capacidade de lotação da embarcação; 
II - manter em operação embarcação sem os documentos obrigatórios exigidos pela Autoridade 
Marítima e pela ARCON; 
III - manter em operação embarcação que não apresente as condições de limpeza e higiene exigidas; 
IV - apresentar em serviço, membro da tripulação com evidente sinal de embriaguez ou sob efeito de 
substância tóxica; 
V – transportar produto considerado perigoso, conforme legislação específica, comprometendo a 
segurança dos passageiros ou de terceiros; 
VI – transportar bagagem e/ou carga, comprometendo a segurança e o conforto dos passageiros; 
VII – utilizar, total ou parcialmente, o espaço da embarcação destinado ao transporte de passageiros 
para transportar carga. 
§ 1º - Além das infrações relacionadas nos incisos de I a VII deste artigo, a penalidade de retenção da 
embarcação poderá ser aplicada à empresa de navegação toda vez que da prática de infração, 
tipificada nesta Resolução, resultar em ameaça à segurança dos passageiros; 
§ 2º - Para todos os casos de retenção, a empresa de navegação deverá corrigir a infração no prazo 
máximo de até 90 (noventa) minutos a contar da lavratura do auto de infração, sob pena de aplicação 
da penalidade de apreensão. 
§ 3º - Ocorrendo a retenção da embarcação por não atendimento das condições mínimas de limpeza, 
higiene e conforto, a mesma somente poderá retornar à operação depois de sanada a irregularidade. 
§ 4º - Ocorrendo a retenção da embarcação por não atendimento das condições mínimas de segurança, 
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a mesma somente poderá retornar à operação mediante a apresentação de documento que comprove a 
sua regularidade, emitido pela Autoridade Marítima. 
 

SEÇÃO V 
DA APREENSÃO DA EMBARCAÇÃO 

 
Art. 72 - A penalidade de apreensão da embarcação será aplicada mediante auto de Apreensão, 
quando da configuração das seguintes infrações: 
I – não corrigir as infrações relacionadas no art. 71, que impliquem em retenção da embarcação, no 
prazo máximo de até 90 (noventa) minutos a contar da lavratura do auto de infração. 
II - utilizar embarcação para prestação de serviço objeto desta Resolução, sem outorga da ARCON. 
 
Art. 73 - A empresa de navegação que tiver sua embarcação apreendida ficará sujeita às penalidades 
previstas na Resolução 008/1999 e alterações posteriores, bem como as seguintes penalidades: 
I - apreensão da embarcação, pelo prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas; 
II - pagamento de multa no valor de 2.000 (duas mil) UPFs; 
III - recolhimento de taxa de permanência da embarcação devida ao órgão competente. 
Parágrafo Único. A liberação da embarcação far-se-á mediante ato da ARCON, condicionado a 
comprovação do cumprimento de todas as penalidades estabelecidas nos incisos deste artigo. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 74 - A ARCON expedirá normas complementares para o cumprimento desta Resolução sempre 
que se fizer necessário. 
 
Art. 75 – Para a implantação dos procedimentos estabelecidos nesta Resolução, o operador do serviço 
disporá dos seguintes prazos: 
I - Até 90 (noventa) dias da publicação desta Resolução, para disponibilizar nas embarcações: 
a) disponibilidade gratuita de água potável em todo o percurso da viagem; 
b) serviço de lanchonete, para viagens com percurso superior a 1 (uma) hora; 
c) refeições a todos os usuários que demandarem por este serviço, para viagens com percurso superior 
a 6 (seis) horas; 
d) escada ou rampa com guarda-corpo de 1,10 m de altura e barra de proteção em duas alturas; 
dispositivo anti-derrapante no piso e largura mínima do vão livre de 1,00 m, para embarcações com 
capacidade superior a 100 (cem) passageiros; 
e) vagas numeradas em poltronas, camarotes e espaços para rede, para as embarcações que 
apresentarem espaços específicos para essas acomodações. 
II - Até 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Resolução, para disponibilizar nas embarcações: 
a) cadeira de transbordo; 
b) espaço específico reservado para o acondicionamento das bagagens e volumes de mão; 
c) sistema de comunicação sonora e visual para a divulgação de informações, por intermédio de alto-
falante, em todos os locais normalmente utilizados por usuários, em embarcações com capacidade 
superior a 50 (cinqüenta) passageiros; 
d) divulgação pelo sistema de auto-falante ou outro meio áudio-visual disponível, os procedimentos de 
segurança a serem adotados em caso de necessidade, em até 15 (quinze) minutos após o início da 
viagem em embarcações com capacidade superior a 50 (cinqüenta) passageiros; 
a) caixa de primeiros socorros dotada de instrumentos / medicamentos que atenda aos requisitos das 
Normas de Autoridade Marítima e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 
III - Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da publicação desta Resolução, para disponibilizar nas 
embarcações: 
a) espaço para poltronas numeradas, em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total 
de vagas, para viagens com percurso acima de 6 (seis) horas, ou em quantidade igual ou superior a 
50% (cinqüenta por cento) do total de vagas, para viagens com percurso até 6 (seis) horas; 
b) espaço com dispositivo de ancoragem para, pelo menos, 2 (dois) passageiros em cadeira de rodas; 
IV - Até 730 (setecentos e trinta) dias da publicação desta Resolução, para disponibilizar nas 
embarcações aparelhos sanitários nos termos do art. 20 desta Resolução. 
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Art. 76 – As linhas intermunicipais de passageiros e/ou veículos em operação no Estado do Pará 
passarão a ser regidas pelos termos desta Resolução e demais legislações pertinentes. 
§ 1º – Para fins do disposto neste artigo, os operadores do serviço terão prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da data da publicação desta Resolução, para solicitar outorga à ARCON nos 
termos definidos no art. 3º desta Resolução. 
§ 2º – A ARCON realizará a análise da operação das linhas intermunicipais solicitadas, observando a 
existência de concorrência predatória ou formação de cartel na prestação do serviço. 
§ 3º - Decorrido o prazo de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, o operador do serviço cujas 
embarcações estiverem realizando viagens intermunicipais, com as características do serviço regulado 
por esta Resolução, e que não possuam outorga do poder concedente, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades previstas na legislação específica, estarão sujeitas às penalidades previstas no 
inciso IV do art. 64, desta Resolução. 
 
Art. 77 - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Diretoria Colegiada da ARCON. 
 
Art. 78 - Esta Resolução entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 
 

 
 

BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES 
Diretor Geral 

 


