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PORTARIA N° 32, DE 23 DE

MARCO DE 2018.

A SUPERINTENDENTE DE SERVIOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DA AGNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT, no uso de suas atribuicOes, fundamentada na
Resoluçao ANTT n° 5.629, de 27 de dezembro de 2017 e no art. 60 da Deliberaçäo n° 134, 21 de marco
de2018, resolve:
-

Art. 10 Estabelecer, nos termos do Anexo i, os procedimentos de avaliação dos requisitos previstos no art.
30 da Resolucão n° 5.629, de 2017.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de
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Definipão de mercado

MARCO DE 2018.

soLIcITAcAo DE MERCADOS NAO ATENDIDOS

nao atendido

Considera -se mercado näo atendido aquele:
¯
Não autorizado administrativarnente por rneio de urna Licença Operacional
¯
Nào divulgado para rnanifestaçao de interessados.

-

LOP;

0 mercado solicitado e corn requerirnento deferido, isto e, cuja análise de area de influência (ver secão 3
deste guia) foi concluida e aprovada, será divulgado para rnanifestacao de dernais ernpresas interessadas.
Este rnercado divulgado já teve seu processo de outorga iniciado, portanto, nao será rnais considerado
rnercado não atendido.
Ressalte -se que rnercados operados por meio de decisäo judicial, autorização ernergencial ou autorizacao
ternporaria serão considerados rnercados nâo atendidos.
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-

Reguerimento de mercados

nao atendidos

Os interessados poderao solicitar seus pleitos por rneio do Sisterna de Gerenciamento de AutorizaçOes
(SGA).
Enquanto o SGA nao estiver disponivel para solicitacao de rnercados, as ernpresas deveräo,
obrigatoriamente, utilizar o forrnulário padrão SOLICITAAO DE AUTORIZAAO DE ATENDIMENTO
DE MERCADO NOVO disponibilizado no sItio eletrOnico da ANTT.
-

-

solicitacOes protocoladas antes da publicaçäo da Resoluçao 5.629/2017 forarn respondidas quanto as
etapas previstas na Deliberaçäo n° 224/2016 de cada rnercado pleiteado. ApOs a conclusäo da prirneira
etapa, seräo analisados Os rnercados näo atendidos conforme Resoluçao N° 5.629/2017. Nessa ocasiäo,

As

a ANTT convocará essas ernpresas a confirrnarern o interesse

3

-

Impactos nos mercados

01

esses rnercados.

Ia existentes

Conforme o §2° do art. 42 da Resolução n° 4.770/2015, quando da outorga de novos mercados, deveräo
ser considerados os irnpactos nos rnercados ja existentes.
A Resoluçao n° 5.629/2017 estabelece procedirnentos e critérios a serern adotados na anélise de
requerirnentos para novas outorgas de autorizaçao dos serviços regulares de transporte rodoviário
interestadual de passageiros, de rnercados näo atendidos, enquanto näo concluidos Os estudos de
inviabilidade operacional.

Este guia trata do detaihamento dos procedirnentos a serern adotados para análise dos pedidos. Nesta
seção especifica, seräo especificadas as regras para aplicaçao do critério de definição de area de
influência dos mercados, o que deterrninará se urn rnercado é irnpactado por outro ou näo.
3.1. Como será definido o ralo de 50km?
O raio de 50krn será definido pela disténcia ern linha reta a partir da sede de cada rnunicipio que cornpôe
o mercado solicitado.
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3.2. Quais municIpios farão parte da
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Determinacao do raio de 50km

area de influência de urn municIpio?

Faräo parte da area de influência de urn municiplo todos
contida no circulo delimitado pelo raio de 50km.

Os

municipios cuja sede esteja inteiramente

Conforme o exemplo dado pela Figura 2 a seguir, considerando que está sendo analisada a
influência do municipio "A", temos que:

>

area

de

Municipios "Y" e "Z" são parte integrante da area de influência do municipio "A";
Municiplo "X" NAO faz parte da area de influência do municiplo "A".
Figura 2:

Area de influência de urn

municipio

Para municipio que pertenca a uma Regiao Metropolitana legalmente constitulda farão parte da area de
influência todos os municIpios da Região Metropolitana rnais os municipios corn sede inteiramente contida
no circulo delimitado pelo raio de 50km do municIpio em análise, ainda que estejam localizados fora da
Regiao Metropolitana.
No exemplo representado pela Figura 2 analisamos a area de influência de urn municipio "A", que faz parte
da Região Metropolitana de "J". Assim, temos que:

>
>

Municipios "Y", "X", "H" e "J" são parte integrante da area de influência do municIpio "A";
Municipio "Z" NAO faz parte da area de influência do municipio "A".
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Area de influéncia de rnunicipio pertencente a região metropolitana
50km

RegiãoMetropoiitanade"J"
-

3.3. Corno serã definida a

-.

-

-

-

area de influência de urn rnercado?

Na solicitação de urn mercado por urna ernpresa, a ANTT procedera a seguinte análise para deterrninar
se ha mercados ja autorizados na area de nfluência do rnercado solicitado.
Vejarnos o exernplo da Figura 4

>
>
>

A ernpresa solicitou o rnercado "A-B".
Verificarnos que o municIpio "B" cornpOe urna Regiao Metropolitana legairnente constitulda.
Os rnercados "F-Y", "K-J" e "C-H" são rnercados já autorizados, por rneio de Licença Operacional
LOP.
Neste caso, apenas os mercados "F -Y" e "C -H" estão na area de influência do mercado "A-B".
0 mercado "K-J" nao pertence a area de influência do rnercado "A-B", pois o rnunicIpio "K" não
está na area de influência de "A" ou "B".
0 pedido para operar o rnercado "A-B" será ndeferido, pois já ha rnercados autorizados ("F -Y" e
"C -H") na area de influência do rnercado soicitado.
-

>
>

>

Figura 4: Area de influência de rnercado solicitado
50km
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