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ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS – DETER 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

   

 

 

RESOLUÇÃO Nº 010/2018  

 

 

AUTORIZA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 

EXECUTIVO HIDROVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 

OPERADO POR CATAMARÃ ENTRE AS 

LOCALIDADES DE BIGUAÇU E 

FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

O Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Transportes e 

Terminais – DETER, faz saber que o Conselho, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 

VIII do artigo 4º do Regimento Interno do DETER, aprovado pelo Decreto Nº 4.830 de 24 de 

maio de 2002, em atendimento ao estabelecido no art. 70, §3º, do Decreto nº 12.601, de 06 de 

novembro de 1980, e de acordo com o deliberado na Nona Reunião do Conselho Administrativo, 

realizada no dia 20 de dezembro de 2018, 

 

R E S O L V E: 

 

CONSIDERANDO que o último Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-

Financeira visando à implantação de Sistema de Transporte Hidroviário para a região 

Metropolitana de Florianópolis; 

 

CONSIDERANDO que o estudo concluiu que a demanda projetada para o modal 

hidroviário seria proveniente da transferência de usuários do serviço de transporte rodoviário de 

passageiros; 

 

CONSIDERANDO que o transporte hidroviário se constitui importante modal de 

prestação de serviços públicos de transporte de passageiros e que sua implantação deverá 

minimizar o estrangulamento das vias e a superlotação dos ônibus utilizados no modal  

rodoviário coletivo de passageiros; 
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CONSIDERANDO que até a presente data o transporte hidroviário na Região 

Metropolitana de Florianópolis não foi implantado, requerendo a adoção de novos métodos para 

apurar se a demanda verificada corresponde a projetada no estudo; 

CONSIDERANDO que a empresa se responsabiliza pela construção de atracadouros, 

terminais e balizamento; 

CONSIDERANDO por fim, que o inciso I do § 3º do art. 2º da Lei n. 9.074, de 07 de 

julho de 1995, dispõe que independe da concessão ou permissão o transporte aquaviário, de 

passageiros, que não seja realizado entre portos organizados; 

CONSIDERANDO que a Empresa BB Construções de Barcos Ltda., se propõe a 

operar a travessia a título experimental, observando as precauções constantes das normas 

aplicáveis; 

CONSIDERANDO o deferimento do pedido pelo Conselho Estadual de Transportes 

de Passageiros – CTP em sua 1.471/18 reunião (realizada em 18/12/18); 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Autorizar a Empresa BB Construções de Barcos Ltda., a operar serviços 

executivos hidroviários intermunicipais entre os Trapiches da Baia Sul (Centro Sul) em 

Florianópolis à Biguaçu, bem como, complementar os termos da Resolução nº 03/2014, 

autorizando a mesma a operar em todo o Município de São José e de Palhoça; 

 

§ 1º. A implantação e manutenção do transporte são de responsabilidade e encargo 

único e exclusivo da Empresa Autorizada; 

 

§ 2º. As construções dos Terminais de Passageiros, balizamento e atracadouros serão 

de responsabilidade da Empresa autorizada; 
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§ 3º. Os custos advindos das cessões onerosas dos terrenos, lâmina d’água, espaços e 

atracadouros serão suportados integralmente pela Empresa Autorizada. 

 

Art. 2º O serviço será executado com embarcações inscritas e aprovadas pela 

Capitania dos Portos e devidamente registradas no DETER; 

 

Art. 3º Fica a empresa obrigada a dar início a sua efetiva operação dentro do prazo de 

120 (cento e vinte) dias, após as liberações perante as Prefeituras envolvidas, Capitania dos 

Portos do Ministério da Marinha, Serviço de Patrimônio da União e Órgãos responsáveis pelo 

meio ambiente; 

 

Art. 4º A presente Autorização será válida pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir da 

emissão da respectiva Ordem de Serviço operacional e tarifaria; 

 

Art. 5º As condições operacionais e incidências de taxas decorrentes dos serviços 

serão estabelecidos pelo DETER. 

 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                             Florianópolis, 20 de dezembro de 2018. 

 

 

                                           FÚLVIO BRASIL ROSAR NETO  

               PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DETER e.e.  

 

 


