
 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 

 

EXTRATO PÚBLICO DE DELIBERAÇÕES CONSTANTES NA 

MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE 

AUTORIDADES AEROPORTUÁRIAS – CONAERO 

2012 

 

DELIBERAÇÕES REFERENTES À 4ª REUNIÃO DA CONAERO, 

REALIZADA ÀS 10h30 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012, EM 

BRASÍLIA/DF.  

 

Comitês Técnicos 

a) COMITÊ DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – Resultado do 

PLANO DE AÇÃO DO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL – 

OPERAÇÃO FINAL DE ANO 2011, Plano de Carnaval e 

Plano Rio+20 

 

 Resultados Plano de Ação Operação Fim de Ano 2011 

A Secretaria de Aviação Civil (SAC-PR) apresentou relatório 

sobre o Plano de Ação nos Aeroportos na Operação Fim de Ano 2011, 

constando: 

 Ranking dos aeroportos – Aviação Regular - 2009/2010/2011; 

 Ranking das Companhias de Aviação Regular - 

2009/2010/2011; 

 Crescimento diário de movimentos e diminuição dos atrasos 

superiores a 30 minutos; 

 Comparativo do movimento de passageiros (em crescimento) – 

dez10/dez11; 

 Crescimento de Percentuais Partidas – 2009/2010/2011; 

 Cancelamentos e Atrasos – Rede INFRAERO – 

2009/2010/2011 (redução especificamente na Operação de Final 

do Ano) 

 Apresentação das ações tomadas pelos órgãos envolvidos 

(Gestão operacional e aumento de Recursos Humanos); 

 

 

 

 



 Plano para o Carnaval 2012 

 

 Apresentadas ações a serem tomadas por cada órgão para o 

período do Carnaval 2012. 

 

 

 Rio +20 

 

 Solicitação aos membros da CONAERO da indicação de 

participantes para compor junto ao Comitê de Operações 

Especiais, grupo para a elaboração do planejamento da 

Conferência RIO + 20.  

 

b) COMITÊ DE INDICADORES  

 

 O Comitê já aprovou a metodologia de pesquisa utilizada em    

Guarulhos, Brasília e Galeão; 

 Informou sobre a utilização de recursos humanos da 

INFRAERO, na execução do Projeto Eficiência de Aeroportos 

em Guarulhos e que será replicado em Confins e Galeão; 

 SAC-PR está conduzindo o processo de contratação de empresa 

especializada para a realização de medições dos indicadores 

aeroportuários.  

 

c) COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

 

 O Coordenador da CONAERO solicitou aos membros da 

Comissão que qualquer ato ou demanda dos órgãos com relação 

ao setor de aviação civil, sejam feito através da CONAERO, 

para que as necessidades sejam atendidas dentro de uma 

coordenação prévia. 

 

d) COMITÊ DE DESBUROCRATIZAÇÃO 

 

 Apresentação, na próxima reunião da CONAERO, da relação 

dos atos normativos encaminhados pelos órgãos e o andamento 

das revisões. 

 

 

e) PROJETO EFICIÊNCIA DE AEROPORTOS: 

 

 Apresentada, pelo Sr. Superintendente do Aeroporto de 

Guarulhos, as melhorias de curto prazo realizadas pelo Projeto 

Eficiência em Aeroportos: 

 



 Melhor controle de acesso, inspeção, emigração, imigração e 

Receita Federal; 

 Alteração de parte de layout, posição de check-in; 

 Melhor operação e de treinamento dos recursos humanos; 

 Identificação das necessidades de recursos humanos de todos 

os órgãos atuantes nos aeroportos; 

 Avanços na integração dos órgãos atuantes nos aeroportos, 

após a instituição das autoridades aeroportuárias, juntamente 

com integrantes dos estados e os municípios. 

 

 

 

 

Brasília, 07 de agosto de 2012. 

 


