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PORTARIA Nº 175, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

Art. 1º Reajustar os valores das cobranças e tarifas mínimas de
armazenagem e capatazia previstas no Anexo 4 do Contrato de Concessão de
Aeroporto - CCA nº. 003/ANAC/2017 - SBSV.
§ 1º As tabelas a seguir dispostas substituem as respectivas tabelas
constantes na Portaria nº 2.557, de 21 de agosto de 2019, passando a vigorar com os
seguintes valores:
Tabela 7 - Tarifa de Capatazia da Carga Importada

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DE AEROPORTOS
SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 41, inciso X, do Regimento
Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o
disposto no Contrato de Concessão,
Considerando os critérios de reajuste tarifário e publicação dos tetos das tarifas
aeroportuárias descritos, respectivamente, nas cláusulas 6.5 e 3.1.25 do Contrato de
Concessão de Aeroporto - CCA nº 001/ANAC/2017 - SBPA, referente à concessão dos
serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura
aeroportuária do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho, localizado no
Município de Porto Alegre/RS;
Considerando a Memória de Cálculo do Reajuste Tarifário extraordinário de
2019 Anexa a esta Portaria, que indica um reajuste de 10,4422%, 10,5578%, 10,5672%,
10,6250% sobre os valores de cobrança mínima e tarifa mínima constantes das Tabelas 7,
8, 9 e 11, respectivamente, da Portaria nº 2.556, de 21 de agosto de 2019; e
Considerando o que consta do processo nº 00058.048299/2019-36, resolve:
Art. 1º Reajustar os valores das cobranças e tarifas mínimas de armazenagem e
capatazia previstas no Anexo 4 do Contrato de Concessão de Aeroporto - CCA nº
001/ANAC/2017 - SBPA.
§ 1º As tabelas a seguir dispostas substituem as respectivas tabelas constantes
na Portaria nº 2.556, de 21 de agosto de 2019, passando a vigorar com os seguintes
valores:
Tabela 7 - Tarifa de Capatazia da Carga Importada

Valor Sobre o Peso Bruto Verificado
R$ 0,0624 por quilograma

.

.

.

Observações:
1. Esta tabela é aplicada cumulativamente com a Tabela 6;
2. O valor da tarifa aeroportuária de capatazia será cobrado uma única vez;
3. Cobrança mínima: R$15,01 (quinze reais e um centavo).

Tabela 8 - Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Importada Aplicada
em Casos Especiais
Períodos de Armazenagem
Sobre o Peso Bruto
1º - Até 4 dias úteis
R$ 0,1665
2º - Para cada 2 dias úteis ou fração, além do 1º período,
+ R$ 0,1665
até a retirada da mercadoria
Observações:
1. A tarifa mínima a ser cobrada será correspondente a R$15,02 (quinze reais e dois
centavos).

.

.

.

.

Valor Sobre o Peso Bruto Verificado
R$ 0,0624 por quilograma

.

.

Considerando o que consta do processo nº 00058.048299/2019-36,

resolve:

Reajusta os tetos das tarifas aeroportuárias
aplicáveis ao Contrato de Concessão do Aeroporto
Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho,
localizado no Município de Porto Alegre/RS.

.

Tabela 9 - Tarifas de Capatazia da Carga Importada em Trânsito

Observações:
1. Esta tabela é aplicada cumulativamente com a Tabela 6;
2. O valor da tarifa aeroportuária de capatazia será cobrado uma única vez;
3. Cobrança mínima: R$15,01 (quinze reais e um centavo).

Valor Sobre o Peso Bruto Verificado
R$ 1,0411

.

.

.

Tabela 8 - Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Importada Aplicada
em Casos Especiais
Períodos de Armazenagem
Sobre o Peso Bruto
1º - Até 4 dias úteis
R$ 0,1665
2º - Para cada 2 dias úteis ou fração, além do 1º período, até
+ R$ 0,1665
a retirada da mercadoria
Observações:
1. A tarifa mínima a ser cobrada será correspondente a R$15,02 (quinze reais e dois
centavos).

Observações:
1. Cobrança mínima: R$75,13 (setenta e cinco reais e treze centavos);
2. Esta tabela aplica-se à carga com permanência máxima de 24 (vinte e quatro)
horas no TECA;
3. Excedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a entrada da carga no
TECA, deverão ser aplicadas as Tabelas 6 e 7 ou a Tabela 10 deste Anexo.

.
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.

Tabela 9 - Tarifas de Capatazia da Carga Importada em Trânsito
Valor Sobre o Peso Bruto Verificado
R$ 1,0411

.

.

.

Observações:
1. Cobrança mínima: R$75,13 (setenta e cinco reais e treze centavos);
2. Esta tabela aplica-se à carga com permanência máxima de 24 (vinte e quatro) horas
no TECA;
3. Excedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a entrada da carga no TECA,
deverão ser aplicadas as Tabelas 6 e 7 ou a Tabela 10 deste Anexo.

Exportação
.
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Tabela 11 - Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Destinada à

Períodos de Armazenagem
Valor Sobre o Peso Bruto
1º - Até 4 dias úteis
R$ 0,0833
2º - Para cada 2 dias úteis ou fração, além do 1º período,
R$ 0,0833
até a retirada da mercadoria
Observações:
1. Tarifa mínima de R$6,02 (seis reais e dois centavos) no TECA de origem e
R$3,01 (três reais e um centavo) no TECA de trânsito;
2. Os valores são cumulativos a partir do 2º período;
3. Redução de 50% (cinquenta por cento) nos casos de retorno de carga perecível
ao TECA, decorrente de atraso ou cancelamento de transporte aéreo previsto.

§ 2º A memória de cálculo do reajuste de que trata o caput, constante do
Anexo desta Portaria, encontra-se publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS
desta
Agência
(endereço
eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/)
e
igualmente disponível em sua página "Legislação" (endereço eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao), na rede mundial de computadores.
Art. 2º Os novos valores passam a vigorar na data de publicação desta
Portaria.
Parágrafo único. Após a entrada em vigor dos novos tetos, a Concessionária
poderá dar publicidade a novos valores de tarifas, que poderão ser praticados após 30
(trinta) dias, conforme determina a cláusula 3.1.25 do Contrato de Concessão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tabela 11 - Tarifas de Armazenagem e Capatazia da Carga Destinada à

Períodos de Armazenagem
Valor Sobre o Peso Bruto
1º - Até 4 dias úteis
R$ 0,0833
2º - Para cada 2 dias úteis ou fração, além do 1º período,
R$ 0,0833
até a retirada da mercadoria
Observações:
1. Tarifa mínima de R$6,02 (seis reais e dois centavos) no TECA de origem e R$3,01
(três reais e um centavo) no TECA de trânsito;
2. Os valores são cumulativos a partir do 2º período;
3. Redução de 50% (cinquenta por cento) nos casos de retorno de carga perecível ao
TECA, decorrente de atraso ou cancelamento de transporte aéreo previsto.

BRUNO LIMA E SILVA FALCÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
RESOLUÇÃO Nº 7.497, DE 21 DE JANEIRO DE 2020

§ 2º A memória de cálculo do reajuste de que trata o caput, constante do
Anexo desta Portaria, encontra-se publicada no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS desta
Agência (endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao1/boletim-de-pessoal/) e igualmente disponível em sua página "Legislação" (endereço
eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao), na rede mundial de
computadores.
Art. 2º Os novos valores passam a vigorar na data de publicação desta
Portaria.
Parágrafo único. Após a entrada em vigor dos novos tetos, a Concessionária
poderá dar publicidade a novos valores de tarifas, que poderão ser praticados após 30
(trinta) dias, conforme determina a cláusula 3.1.25 do Contrato de Concessão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento
Interno, considerando o que consta do Processo nº 50300.020948/2019-93, ad referendum
da Diretoria Colegiada, resolve:
Art. 1º Conhecer da representação formulada pela EMBAIXADA DA BOLÍVIA NO
BRASIL, inscrita no CNPJ sob o nº 03.904.961/001-19, dada a sua legitimidade e a
tempestividade do pleito.
Art. 2º Expedir Medida Administrativa Cautelar em face da COMPANHIA
BANDEIRANTES DE ARMAZÉNS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 58.128.174/0002-03,
diante da caracterização dos elementos de antecipação de tutela típicos desse feito,
determinando a imediata liberação da mercadoria que se encontra retida no porto
organizado de Santos, a que se refere o Bill of Landing - BL identificado sob o código
EURFLZ1970773SSZ.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

BRUNO LIMA E SILVA FALCÃO
PORTARIA Nº 176, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

MÁRIO POVIA

Reajusta os tetos das tarifas aeroportuárias
aplicáveis ao Contrato de Concessão do Aeroporto
Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo
Magalhães,
localizado
no
município
de
Salvador/BA.

RESOLUÇÃO Nº 7.498, DE 21 DE JANEIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do
Regimento Interno, considerando o que consta do Processo nº 50300.021455/2019-71
e tendo em vista a aprovação por parte do Superintendente de Outorgas, conforme
delegação de competência contida na Portaria nº 282/2014-DG, resolve:
Art. 1º Aditar o Termo de Autorização nº 1.500-ANTAQ, de 16 de novembro
de 2017, de titularidade do empresário individual L M P FERREIRA, inscrito no CNPJ
sob o nº 04.186.302/0001-57, passando a vigorar na forma e condições fixadas em seu
2º Termo Aditivo, em virtude de substituição de embarcação na frota autorizada.
Art. 2º A íntegra do citado Termo Aditivo se encontra disponível no sítio
eletrônico desta Agência: portal.antaq.gov.br.
Art. 3º A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União - DOU.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DE AEROPORTOS
SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 41, inciso X, do Regimento
Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o
disposto no Contrato de Concessão,
Considerando os critérios de reajuste tarifário e publicação dos tetos das
tarifas aeroportuárias descritos, respectivamente, nas cláusulas 6.5 e 3.1.25 do
Contrato de Concessão de Aeroporto - CCA nº. 003/ANAC/2017 - SBSV, referente à
concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da
infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís
Eduardo Magalhães, localizado no município de Salvador/BA;
Considerando a Memória de Cálculo do Reajuste Tarifário extraordinário de
2019 Anexa a esta Portaria, que indica um reajuste de 10,4422%, 10,5578%, 10,5672%,
10,6250% sobre os valores de cobrança mínima e tarifa mínima constantes das Tabelas
7, 8, 9 e 11, respectivamente, da Portaria nº 2.557, de 21 de agosto de 2019; e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Nº 15, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

MÁRIO POVIA
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

