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TABELA 1: UTILIZAÇÃO DA INFRA€STRUTURA TERRESTRE (INFRATER) 
Taxas devidas pelos Operadores Portuários ou Requisitantes 

1. Taxas Gerais: 

N2 Descrição Valor (11$) 
1, Por contêiner de 20 pés, cheio ou vazio 46,11 
2.  Por contc'iner de 40 pés, cheio ou vazio 46,11 
3.  Por contêiner de outro comprimento, cheio ou vazio 46,11 
4.  Por tonelada de granel sólido 3,68 
S. Por tonelada de granel líquido 3,68 
6.  Por tonelada de carga frigorificada 6,45 
7.  Por tonelada de sacaria 4,61 
8.  Por tonelada de cargageral diversificada 4,61 
9.  Por tonelada de mercadorias não enquadradas nos itens anteriores 5,53 

2. Isenções: 
(Não há) 

3. Observações: 

31 A Administração da Porto poderá conceder descontos temporários nas taxas desta Tabela, através 
de Ordem de Serviço, que beneficie a todos os usuários. 

3.2 Nos navios de linha regular: 
(i) Os contratos de transporte ("contracts of carrlag?) são geralmente efetuados "liners terms", 

onde as despesas de embarque ou desembarque correm por conta do armador. 
(ii) Entrementes, mesmo nos navios de linha regular, podem surgir contratos de transporte atípicos, 

onde as despesas de embarque ou desembarque são cometidas ao embarcador ou consignatário, 
respectivamente. 

(iii) Também, nos navios de linha regular, podem surgir afretamentos parciais, como "space charter-
charter party", onde as despesas de embarque e desembarque são cometidas ao afretador. 

(iv) Assim, urge que o armador, diretamente ou através de seu agente, Informe previamente à 
autoridade portuária, para efeito de aplicação das taxas desta Tabela: 
-o nome do operador portuário que atuará nas fainas sob sua responsabilidade e 

o nome dos embarcadores e consignatários que tem contratos de transporte atípicos e, se 
possível, o nome dos operadores portuários dos mesmos. 

3.3 Nos navios errantes; 

(fl Os transportes nos navios errantes (1Trampsu) são definidos por contrato de afretamento 
("Charter party"). 

(li) Assim, para efeito da aplicação das taxas desta tabela, o armador, diretamente 0(1 através de seu 
agente, deve: 

- Informar as bases do(s) contrato(s) afretamento, ou seja, se o embarque é/ou a descarga 
correrão por sua carta Ou não; 

- informar o nome cio operador portuário que atuará em seu nome; e 
- informar o nome dos embarcadores / consignatários (arretadores) que devem nomear 

operadores portuários. 

3.4 As observações 3.2 e 3.3 dispõém sobre situações onde dois ou mais operadores portuários estejam 
operando em paralelo, ao mesmo tempo ou não, num mesmo navio. 

3.5 Nas situações onde dois ou mais operadores portuários trabalham em linha, numa mesma faina de 
carregamento ou descarregamento de embarcações, será considerado como operador portuário 
responsável pela faina e pelas taxas desta Tabela, o que executar as fainas de estiva, sendo os 
demais considerados subcontratados daquele. 

3.6 As taxas desta Tabela serão calculadas em função da quantidade de carga efetivamente 
movimentada e, à falta de informações sobre esta, sobre a declarada nos manifestos ou relações de 
embarque. 

-- 
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TABELA II: UTILIZAÇÃO DA INFRASTRUTtJRA MARÍTIMA (INFRAIVIAU) 

taxas devidas pelos Armadores ou Requisitantes 
1. Taxas Gérals: 

N2  Descrição Valor (M) 
1. Por metro linear dc comprimento total da embarcação, por hora ou fração: 
La Navios Roll-on/Rolloff 1,39 
1.1 Navios porta. cõnt&ineres 3,32 
te Navios de granel sólido 2,77 
£4 Navios de gsanel liquido 3,68 
te Navios de carga geai 1,39 
li Outras embarcações 2,77 

2. Em (unção do movimento de mercadorias realizado pelas embarcações, por tonelada 	R$ 1,56. 
(Resolução n2  532 ANTAQ de 04/11/2005, DOU .de. Õ8/11/200S). 

3. Isenções: 

3.1 Navios da Marinha Brasileira, desde que não em viagem .comercial e os de guerra estrangeiro, desde 
que haja reciprocidade de tratamento com os nacionais, nos seus países. 

4. Observações: 

4.1 As taxas desta Tabela aplicam-se a toda e qualquer embarcação que entre na Área do Porto 
Organizado de Inibituba, a partir do momento da atracação, mesmo aos navios que venham  
atracar a contrabordo de embarcação, até a sua desatracação e, para embarcações que 
simplesmente fundeiem, desde o. lançamento do primeiro ferro até o recolhimento do último. 

4.2. Como não se trata de urna tabela de serviço, a amarração dos, navios lar-se -à por conta dos 
armadores. 

4.3 Para efeito da contagem de tempo, considerar-se-á a hora de inicio e de término até os minutos. 
.4.4 Para efeito da aplicação desta Tabela, classificar-se-ão os navios da seguinte forma: 

	

4.4.1 	Navios que simplesmente fundeiem ou atraquem: como outras embarcações. 

	

4.4.2 	Navios que movimentem mercadoria serão classificados em função da maioria da carga 
movimentada. 

	

4.4.3 	Navios quê fundeiem e posteriormente movimente carga serão classificados em função da 
maioria da carga movimentada, desde o lançamento do primeiro Ferro. 

	

4.4.4 	Navios que atraquem, movimentem carga e depois fundeiem, serão classificados em função 
da maioria da carga movimentada. 

4.5. A Administração do Porto poderá conceder descontos temporários nas taxas desta tabela, através 
de Ordem de Serviço, que beneficie a todos os usuários. 
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TABELA III: ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS IMPORTADAS 
Taxas devidas pelos Donos das Mercadorias OU Requisitantes 

1, Taxas Gerais: 

Ne 	Descrição 	 Valor (%) 
1. Polo primeiro período de 15 dias ou fraç5o 	 0,21 
2. Pelo segundo período deis dias ou fração 	 0,42 
3. Pelo terceiro período de 15 dias ou fração 	 0,56 
4. No quarto período de 15 dias e nos periodos subsequentes ou fração 	 0,70 

1.1 Observações: 
1.1.1. 	As taxas deste item são percentuais que se aplicam ao valor CIF (c:usto, Seguro e Frete) das 

mercadorias. 
1.1.2 	As taxas deste item se aplicam a mercadorias acondicionadas em contêineres, enquanto 

permanecerei)) nesta condição. 

1.1.3 As mercadorias desconsolidadas decontêineres sujeitam-se ao pagamento das taxas deste 
item, caso sejam entregues à guardada Administração do Porto e a partir deste momento. 

LiA 	Aí mercadorias nacionalizadas que permanecerem armazenadas por mais de 90 (noventa) 
dias de sua nacionalização serão consideradas abandonadas e serão leiloadas pela 
Administração do Porto que, do valor apurado retirará as despesas realizadas com o leilão e 
o montante de taxas portuárias devidas, depositando  saldo à disposição dos interessados.. 

1.1.5 	As taxas deste item se aplicam a mercadorias em trânsito ou às oriundas de navios 
arribados. 

1.1.6 	A observação 0 4 aplica-se às mercadorias brasileiras reimportadas, a partir de sua 
liberação pelas autoridades alfandegárias. 

1.1.7 	A Administração do Perto poderá conceder descontos temporários nas taxas desta tabela, 
através de Ordem de Serviço, que beneficie a todos os usuários. 

2. Taxas Especiais 

N2 	Descrição Valor (R$) 
Por contêiner, cheio ou vazio, por dia ou fração: 
1.1 	Na primeira quinzena 

a) 	de 20 pés decomprimento 0,00 
E,) 	de 40 pés de comprimento 0,00 
c) 	de outi'otomprimento 0,00 

1.2 	Nas demais quinzenas 
a) 	de 20 pés de comprimento 2,78 
b) 	de 40 pés de comprimento 4,17 
ç) 	de outro comprimento 4,17 

2 	Por tonelada de mercadoria em transito ou asoriwidas e/ou destinadas a navios. 
arribados, por quinzena ou fração (exportação/importação após nacionalizadas) 

a) Carga geral diversificada 	 2,09 
b) Sacaria (armazém) 	 1,95 
c) Granel (armazém) 	 1,25 
d) Granel (pátio) 	 0,28 
C) Outras 	 Conv. 

3. Observações: 

3.1 As taxas do subitem 1 deste item aplicam se aos contêlneres cheio em trânsito, com uma redução de 
50%(cinquenta por cento), e aos oriundos de navios arribados, estes sem desconto. 	 - 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, (19 100- Centro - Imbituba CIP S/8oj000 
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3.2 As taxas cio subitem 1 ieste item cobrem as mercadorias acondicionadas em contêineres, enquanto 
estiverem nesta condlçiío. Após a desconsoliclaçiío do contOiner, este continua sob a égide deste 11cm 
ca sua carga passa a ser objeto dosuhitc'm 2. 

3:3 As mercadorias nacionais ou nacic,iializadas que Peimanecereiri armazenadas por in;ils (te 90 
(noventa) dias serão consideradas abandonadas e serão leiloadas pela Administração do Porto que, do 
valor apurado, retirará as despesas realizadas com o leilão e o montante das taxas portuárias devidas, 
depositando osaldo disposição dos interessados. 

3.4 Os contineres vazios nacionais ou nacionalizados, armazenados a mais de 120 (cento e vinte) dias, 
terão o tratamento previsto na observação 3.3. 

33 A Administração do Porto poderá conceder descontos temporários nas taxas desta Tabela, através de 
Ordem de Serviço, que beneficie a todos os usuários. 

TABELA IV: ADICIONAL DE TARIFA PORTUÁRIA 

O Adicional de Tarifa Portuária de que trata a Lei 7.700, de21/12/E8,eo AvtlgoSZda Lei 8.630, de 25/02/93, de 
acordo com a súmula 50 do Tribunal Superior de Justiça, incidirá apenas sobre a tabela de armazenagem III. 

Obs.: a Lei n9 9.309, de 2 de outubro de 1996, revogou 
a Lei 119  7.7001  de 21 de dezembro de 1988, e o art. 52 
da Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. 

TABELA V: SERVIÇOS DIVERSOS 

.1. Pela utilização de áreas, mediante contrato de uso temporário, por metro quadrado, por mês ou fração: 
1.1 Em pátios ..................................................................................................................................AS 3,05 

Observação 

1. A Administração do Porto poderá conceder descontos temporários na taxa desta Tabela, através de 
Ordem de Serviço que beneficie a todos os usuários. 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Os preços dos serviços e vantagens previstos na presente TarUa são para pagamento à vista, Contudo, os 
bons clientes poderão vir a celebrar contrato de crédito com a Administração do Porto; obtendo maiores 
prazos para pagamento. 

2. Tem que se deixar bem claro que os preços dos serviços aqui tratados não importam juros, na (lexlbilizaçõ 
dos pagamentos. As dilatações de prazos para pagamento, se houverem, em função dos aludidos contratos 
de crédito, deverão ser encaradas como descontos, relativamente falado. 

3. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços portuários, definida em cada tabela como do armador, do 
dono da mercadoria ou do requisitante, (oram assim definidas considerando-se que as mercadorias neste 
Porto movimentadas fossem cobertas por conhecimentos "pier to piei" ou "house to pier", na importação, e 
"pier to pier" ou "pier to house", na exportação. Os serviços prestados a mercadorias cobertas por 

conhecimentos "píer to house" ou "house to house", na importação, e "house to pier" ou "house to house", 
na exportação, são devidos pelos emitentes dos respectivos conhecimentos. 

Avenida Presidente Getúlio Vaigas, iW 100- Centro - lmbitubaCfl'83780. 0000 
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TABELA DE TAXAS CONVENCIONAIS 

nem   unid 	Varar 	- 

1. Consumo de energia elétrica utilizando a rede elétrica da Administração do Porto: 

1.1. 	Reembolso dos valores pagos pela Administração. do Porto à concessionária R$ 	Por 
(CELESC) referente a cada fornecimento solicitado, mediante medição mensal Medição 

(para requisitante instalado. na  Área do Porto Organizado) ou por período de 
COnSUmO (para requisitante em atividade, mas não Instalado na Área do 
Porto Organizado): 

1;2. 	Utilização da rede elétrica da Administração do Porto para fornecimento de % 	13,90 
energia elétrica, incluídos o lõrnecimento de medidor e leituras, incidente 
sobre o valor do reembolso referente à Taxa 1.1. desta Tabela: 

2-Consumo de água potável Utilizando a rede de abastecimento d'água da Administração do Porto: 

Li. 	Reembolso dos valores pagos pela Administração do Porto à concessionária R$ 	Por 
(Município de imbituba) referente a cada Fornecimento solicitado, mediante Mediçãõ, 
medição mensal (para requisitante instalado na Área do Porto Organizado) ou 
por período de consumo (para requisitante em atividade, mas não instalado 
na Área do Porto Organizado): 

2.2. 	Utilização da rede de abastecimento d'água da Administração do Porto, % 	13,90 
incluídos o Fornecimento, de medidor e leituras, incidente sobre o valor do 
reembolso referente à Taxa 2.1. desta Tabela: 

3. Autorização (solicitada por requisitante) para utilização eventual de Instalações de atracação: 

3.1. 	Por barcos de pesca não Industrial, na atracação e/ou na movimentação de R$ 	69;50 
pescado não manifestado, quando autorizados pela ANVISA, pela Marinha do 
Brasil e pela Autoridade Aduaneira, por dia ou fração: 

4. Autorização (solicitada por requisitante) pãra utilização do sistema viário do Porto de Imbituba, com 
recursos próprios de pessoal e equipamentos do requisitante, em operações comerciais, não caracterizadas 
como operações portuárias, conforme definidas na Lei 12.815/2013, para: 

4.1. 	Tráfego de veículo de abastecimento, para abastecimento de combustíveis-a R$ 	69,50 
embarcação, por veículo e por acesso ao Porto: 

4.2. 	Tráfego de veículo para coleta de resíduo oleoso de embarcação e respectiva R$ 	69,50 
coleta, por veículo e por acesso ao Porto: 

4.3. 	Tráfego 	de 	mercadorias 	nacionais 	ou 	nacionalizadas, 	procedentes 	de 
instalações FORA da Área do Porto Organizado, em operações não portuárias, 
de interesse do requisitante, quando autorizado pela Autoridade Aduaneira, 
Incidentes na entrada ao Porto, incluido o tráfego de entrada e de saída, por 
tonelada ou fração medida em balança rodoviária da Administração do Porto, 
no caso de granéis, no incluído o serviço de pesagem: 
4.3.1. Contôirjeres, por unidade: 69,50 
4.3.2. Carga Geral, exceto contêineres, por tonelada ou fração: 8$ 	 4,61 
4.3.3. Granéis, por tonelada ou fração: 8$ 	 2,78 

4,4. 	Tráfego adicional de mercadorias procedentes de Instalações DENTRO da 
Área do Porto Organizado, em operações não portuárias de interesse do 
requisitante, quando autorizado pela Autoridade Aduaneira, incluído o 
tráfego de saída, por tonelada ou fração medida em balança rodoviária da 
Administração do Porto, no caso de granéis, não Incluído o serviço de 
pesagem: 
4.4.1. Contêlneres, por unidade: R$ 	34,75 
4.4.2. Carga Geral, exceto contéineres, por tonelada ou fração: R$ 	 2,31 

4.4.3. Granéis, por tonelada ou fração: R$ 	 1;39 	-- 

Avenida Presidente GetiUlo Vargas, fl2  100- Centro - Imbituba Cfl' 88/80-0000 
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S. Autorização (solicitada por requisitante) para utilização de instalações de armazenagem (pátios e 
armazéns) cia Administração do Porto de iinhituba, para prestação de serviços diversos, com recursos 
próprios de pessoal e equipamentos do requisitante, ern operações comerciais de Interesse do requisitante, 
não caracterizadas como operações por tLIriaS, conforme definido na Lei 12.815/2013, para; 

5.1. Estacionamento 	de 	coritineres, 	quando 	autorizado 	pela 	Autoridade R$ 	 41,70 

Aduaneira, por unidade e por período de 	(oito) dias ou tração: 

5.2. Consolidação e cicsconsoliclaçflo de contêineres, quando autorizado pela R$ 	 41,70 
Autoridade Aduaneira, além cia Taxa 5.1., por unidade: 

5.3. Unitização, paletização, entardamento, cintagem, marcação, carregamento e R$ 	 2,09 
descarga de veículos, manutenção e cluaisdlLler outros serviços prestados pelo 
requisitante a cargas, excluídos os serviços cia Taxa 5.2., por tonelada ou 
fração: 

5.4. Qualquer movimentação e estacionamento de quaisquer materiais não R$ 	69,50 
caracterizados na Taxa 5.3., tais como veículos e apetrechos de carga, 
inclusive de equipamentos não vinculados a contratos de Arrendamento, 
quando autorizado pela Autoridade Aduaneira, por unidade e por dia ou 
fração: 

S.S. Depósito 	de 	mercadorias 	nacionais ou 	nacionalizadas, 	procedentes de R$ 	 2,78 
instalações FORA ou DENTRO da Área do Porto Organizado, em operações 
não portuárias de interesse do requisitante, quando autorizado pela Receita 
Federal, incidentes ria entrada da mercadoria na instalação da Administração 
cio Porto, 	por 	tonelada ou 	tração medida 	em balança 	rodoviária da 
Administração do Porto, não incluído o Serviço de pesagem: 

5.6. Estacionamento 	provisório 	de 	contêineres-escritórios 	ou 	contêineres- R$ 	 13,90 
oficinas, quando autorizado pela Autoridade Aduaneira, por dia ou fração: 

5.7. Estacionamento de equipamentos utilizados continuamente em operação 
portuária, em área contígua a cais, por unidade e por mês ou fração: 

5.7,1. Funil, moega, tremonha: R$ 	208,50 

5.7,2. Plataforma de carregamento de granéis líquidos: 208.50 

6. 

6.1. 

1. 

/.1. 

7.2. 

7,3, 

8.  

8.2. 

8.3. 

8.4. 

9.  

5.7.3. Caçamba automática, grahs, clam-shefl: RS 69,50 

5.7.4. I3alancini e spreader de qualquer tipo: 14$ 69,50 

Utilização de Equipamentos da Administração do Porto de Imbituba 

Funil, moega, tremonha: R$ 0,28 

Serviços de Pesagem em Balança Rodoviária da Administração do Porto 

Pela pesagem compulsória em balança rodoviária da Administração do Porto, R$ 0,42 
por tonelada de carga: 
Pela pesagem opcional em balança rodoviária cia Administração do Porto, por liS 0,56 
tonelada de carga e cio veículo transportador, inclusive pesagem para registro 
de tara: 
Valor adicional aos valores das Taxas 7.1. e 7.2. quando de pesagem efetuada liS 0,14 
fora do horário comercial da Administração do Porto, que é, nos dias úteis, de 
segunda a sexta-feira das 7h30min às 11h30min e das lShOOmin 55 17h00min 
e, aos sábados, das 71i30min às 111r30min.: 
Serviços administrativos 

Pelo fornecimento de certidões, por unidade: 11$ 13,90 

Pelo desdobramento de faturas, por conveniência do requisitante, por liS 13,90 
unidade: 
Pela substituição de faturas, por conveniência cio requisitante, por unidade: «5 23,90 

Pelo Fornecimento de cópia reprográfica tamanho 150 A-4, por página «5 0,14 
copiada: 
Reembolso de Serviços de Limpeza 

Avenida Presidente cietúlio Vargas, n2 100 - Centro - Imbituba CEP 88780 0000 
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9.1. 	Pela limpeza (varrição e, se necessário, lavaço e coleta de resíduos) da R$ 
plataforma do cais, colocada limpa à disposiçío do. Operador Portuário 1? poi 
ele não providenciada até 2 (duas) hons após a desatracação do navio: 

9.2. 	Pela administraçío dos serviços de limpeza devidos e não realizados pelo 
Operador Portuário, incidente sobre.o valor do reembolso de que trata a raxa 
6.1.: 

9.3. 	Pela limpeza de piso, varrição, sanitizaçio e coleta de resíduos da Casa de 
Convivência colocada limpa e sanitiz;ida à disposição do Operador Portuário, 
quando o mesmo no mantiver - durante a operação e até 2 (duas) horas 
após a desatracaço do navio - as mesmas condições de limpeza e 
sanitizaço das instalações conforme lhe foram entregues pela Administração 
do Porto: 

94 	Pela administração dos serviços de limpeza devidos e não realizados pelo 
Operador Portuário, incidente sobre o valor do reembolso de que trata a Taxa 
6.3.: 

Reembolso pelo Fornecimento de Crachás de Identificação 

Pelo fornecimento de crachá de identificação completo 

Pelo fornecimento de lâmina de crachá de identificação 

Pelo rompimento de lacre de veículo transportador de gado vivo 

Pelo rompimento de lacre de veículo transportador de gado vivo, na R$ 
exportação, por tonelada ou fração, calculada sobre o peso manifestado 
Valor Mínimo 

	

12.1. 	Para as Taxas 1 e 2 desta Tabela o valor mínimo a cobrar, por fornecimento, 8$ 
será de: 

	

12.2. 	Para as Taxas 3, 4 e 6 desta Tabela o valor mínimo a cobrar, por fatura, será R$ 
de: 

NORMAS DE APLICAÇÃO 

208,50 

139,00 

1, Nesta Tabela foram utilizadas, sempre que aplicáveis, as definições legais e normativas, em especial - 
mas não apenas. - as -de "Operação Portuária" e "Área do Porto Organizado't constante da Lei n. 
12.815/2013. 

2. O uso das instalações disponibilizadas segundo as Taxas n2 5. desta Tabela não é càracterizadG como 
Operação Portuária, pela definição da Lei 12.815/2013 e, portanto, não configura prestação de serviços 
de armazenagem portuária. Por esta razão, a Administração do Porto não exercerá a fiel guarda de 
mercadorias, perante a Autoridade Aduaneira, dos materiais e bens que naquelas instalações transitarem 
ou forem nelas depositadas. 

3. A pesagem em balança rodoviária será compulsória nas operações portuárias que utilizarem veículos 

rodoviários para as operações de carga e descarga dos navios e nas operações portuárias e operações 

comerciais que utilizem instalações da Administração do Porto não arrendadas ou, ainda, que necessitem 

de verificação de peso para a correta aplicação das taxas da Tarifa do Porto de Imbituba ou pára a correta 

transferência, mediante recibo, de responsabilidade pela guarda da carga. 

4. A Taxa 5.4. desta Tabela, não se- aplica às pranchas de embarque de passageiros autorizadas pela' 

Administração do Porto a permanecerem nos cais à disposição dos navios. 

S. A Taxa 8.2 não se aplica às situações previamente definidas entre o requisitante e a Administração do 

Porto e especificadas nas requisições de serviços portuários. 

6. Ao solicitar autorização de tráfego e operação de veículos ibastecedores de combustível ou de coleta de 
resíduos oleosos, orequisitante: 

Avenida Presidente Getúlio Vargas, ri? 100 -Centro- Irubituba CCP 88/80-0000 
(48)3355-8900 / 8929 contato@portodeimbitubacombr 

Valor tia 

despesa da 

Autoridatk' 

Portuária 

13,90 

Valor da 

despesa da 

Autoridade 

Port «á ria 

13,90 

20,85 

13,90 

13,21 



SCPAI7 

PORTO  
1MI3ITIJL3A - 

GOVERNO 
DE SANTA 
CATARINA 

(La) automaticamente concorda erui assuruur toda a responsabilidade, inclusive responsabilidade civil, 

perante a Autoridade Pou tukia e terceiros, por danos e piejuízos de qualquer espécie a pessoas e bens, 

inclusive danos ambientais, decorrentes do trajeto e das operações desses veículos no interior da Área cio 

Porto Organizado, inclusive - mas no apenas - todas as despesas da Administração do Porto de lnibituba 

na eventualidade de e.nirentainento e snitigaço de impactos ambientais decorrentes de vazurnentos, 

derrames, incidentes ou acidentes de qualquer natureza provocado durante os referidos tráfegos e/ou 

operação, e  eles relacionados e; 

6.b) assume a responsabilidade pela regularidade da empresa contratada quanto aos registros, 

licenças e permissões, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e/ou municipal. 

1. As requisições de acesso de veículos abastecedores de combustível pelas empresas instaladas ria Área do 

Porto Organizado poderão ser válidas para períodos mensais, a critério da Gerência de Saúde, Segurança 

e Meio Ambiente. 

8. A Administração do Porto poderá conceder descontos nas taxas desta Tabela, sempre mediante Ordem de 

Serviço e de aplicação geral. 

SUAR PORTO DI =TUBA SIA. 
Jefferioó da R»su Muzierv 

Assessor de OINtO,Ja 

Avenida Prsklnt Getútio Varcas, n2 100- Centro tmbRtiha 0-1' 88780-0000 
(48) 3355-8900 /8929 - conlato@pormccielinbiul,a.corn.br  


