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Membros presentes: 

 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

Guilherme Walder Mora Ramalho (Titular) - Coordenador da CONAERO 

Nelson Negreiros Filho (Suplente) 
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Ministério da Justiça 
Jose Luiz Povill de Sousa 
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Ministério da Fazenda 
Ronaldo Lázaro Medina (Suplente) 
 
Ministério da Defesa 
Ten Brig do Ar Rafael Rodrigues Filho (Titular) 
 
Ministério da Saúde 
Paulo Coury (Substituto eventual) 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Marcos de Barros Valadão (Suplente) 
 
 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
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Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
Ricardo Sérgio Maia Bezerra (Suplente) 
 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 
Gustavo do Vale (Convidado) 
 
 
1. ABERTURA 

 

O Secretário-Executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República (SAC/PR) e Coordenador da CONAERO, Guilherme Walder Mora Ramalho, 

iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Apresentou o novo Secretário de 

Aeroportos e suplente na Coordenação da CONAERO o Sr. Nelson Negreiros Filho. 

Comunicou a presença do Vice-Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e informou aos membros sobre a 

solicitação desse instituto em ser membro partícipe da Comissão. 

O Coordenador da CONAERO iniciou a pauta do dia. 

 

2. DIRETRIZES / DELIBERAÇÕES 

 

2.1. COMITÊ TÉCNICO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 

 Foram apresentados os resultados da Copa das 

Confederações FIFA 2013 e da Jornada Mundial da Juventude 

Católica (JMJ); 

 A Infraero ressaltou a importância dos CGA’s (Centros de 

Gerenciamento Aeroportuário) e informou a participação 

ativa de todos os órgãos e a real necessidade do briefing;  

 Foi definido que a Sala Master (Sala de Comando e 

Controle Central) permanecerá no Rio de Janeiro no CGNA 

(Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea); 

[...] 

 A Receita Federal [...] Sugeriu que as Autoridades 

Aeroportuárias acompanhem os planos operacionais; 

[...] 

 

 Foi convalidada pelos membros da CONAERO a aprovação ad 

referendum do Manual de Planejamento do Setor de Aviação 

Civil para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ); 



 Foram apresentados os preparativos para o Sorteio de Grupos 

da Copa do Mundo FIFA 2014 que será realizado em 06 

dezembro de 2013; 

 Ações do planejamento da Copa do Mundo FIFA 2014;  

 Foi informado que o Manual de Planejamento do Setor de 

Aviação Civil para a Copa do Mundo 2014 será apresentado 

em janeiro de 2014; 

 Foi informado que o Manual de Restrições do Espaço Aéreo 

será entregue pelo Ministério da Defesa em dez/2013; 

[...] 

 Foi informado, pelo DECEA, que a Base Aérea do Galeão, a 

Base Aérea de Santa Cruz, a Base Aérea dos Afonsos e o 

Clube da Aeronáutica estarão à disposição para 

acomodação de servidores durante esse período. Este 

planejamento está sendo tratado dentro do Comitê Técnico 

de Operações Especiais; 

 Foi deliberado que os órgãos façam um levantamento de 

quantitativo de servidores a serem deslocados para atuação 

no período da Copa do Mundo de 2014, as necessidades de 

alojamento, e que apresentem na próxima reunião do Comitê 

Técnico de Operações Especiais; 

 Foi informado, pela SAC, que, em julho de 2013, foi entregue 

ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um 

relatório com levantamento das necessidades de pessoal de 

todos os órgãos, inclusive considerando as aposentadorias 

previstas; 

 A INFRAERO informou que já foram cedidos em torno de 

600 empregados daquela Empresa, para órgãos membros da 

CONAERO e que novas cessões ocorrerão após a Copa do 

Mundo FIFA 2014; 

 Foi deliberado que o Comitê Técnico de Operações 

Especiais fará, junto aos órgãos, levantamento a respeito dos 

custos com diárias e passagens para o período da Copa do 

Mundo 2014, para ser apresentado à Casa Civil e ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 



 Operação de final de ano 

 Foi deliberado que os órgãos disponibilizem servidores 24 

horas nos aeroportos e que mantenham o mesmo padrão de 

atendimento do ano passado; 

 Foi deliberado que, até 15/11/2013, a SAC deverá 

apresentar a tabela com as informações do efetivo presente 

nos aeroportos na operação de final de ano;  

 

 

2.2. COMITÊ TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

 

 Apresentação do status do Projeto de Sistema de Gestão 

de Risco com uso de mensagem antecipada de 

passageiros (API/PNR); 

 

 Foi informado, pelo Departamento de Polícia Federal 

(DPF), que a publicação do edital, realizar-se-á em 

07/11/2013, da contratação de Empresa para a recepção 

de dados do sistema API/PNR; 

[...] 

 O DPF informou, ainda, que as minutas dos Acordos de 

Cooperação com os órgãos foram analisados 

internamente e identificaram que não haverá necessidade 

desses acordos de cooperação com todos os órgãos; 

 

 Apresentação de status do Projeto de Implementação dos 

Portais Eletrônicos de Autoatendimento Migratório (E-

gates); 

 Foi informado que GRU Aiport fomalizará convênio com o 

DPF para implementar em maio/2014 os portais de 

autoatendimento migratório (E- Gates); 

  A SAC informou que Viracopos quer implentar ainda 

neste ano (2013); 

 Foi informado pela SAC que está se verificando, junto à 

Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos (SESGE), a possibilidade de transferência de 



recursos e/ou a aquisição e doação de E-Gates para os 

aeroportos administrados pela Infraero;  

 A Casa Civil informou que irá verificar junto à SESGE 

sobre esse assunto.  

 

2.3. COMITÊ TÉCNICO DE DESBUROCRATIZAÇÃO 

 

 Apresentação do status do Programa Nacional de 

Facilitação do Transporte Aéreo (PROFAL); 

Foi informada, aos membros da CONAERO, a 

dificuldade da assinatura do Programa Nacional de 

Facilitação do Transporte Aéreo (PROFAL) que está 

aguardando aprovação no Sistema de Geração e 

Tramitação de Documentos Oficiais do Governo Federal 

(SIDOF) [...] 

[...] 

 Foi deliberado que a Casa Civil promoverá reunião 

entre a SAC, Casa Civil, MF, RFB e PGFN, visando 

firmar um entendimento para a consolidação do PROFAL. 

 

 Apresentação do status de Carga em Perdimento; 

 

 Foi informado, pela SAC, que estão sendo 

coordenadas ações junto à RFB que envolve a 

revisão de regulamentos específicos, dispondo sobre 

a entrada de cargas no país, com o objetivo de criar 

mecanismos que inibam a entrada de cargas 

descaracterizadas e diminuam os tempos de 

permanência em perdimento. 

 

2.4. COMITÊ TÉCNICO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 Foi apresentado os principais resultados das coletas de 

indicadores aeroportuários nos aeroportos envolvidos na Copa 

do Mundo FIFA 2014; 



 Foi apresentada as principais ações desenvolvidas, visando 

melhoria dos aeroportos: 

 Foi solicitado aos operadores o Plano de Gestão para 

acompanhamento das ações desenvolvidas para a 

melhoria dos aeroportos; 

 Foi informado pela ANVISA que foi implantado nos 

aeroportos o processo de categorização para áreas 

de  restaurantes e lanchonetes. 

 

 Apresentação do status do Projeto Eficiência: 

 

 Foram apresentados os resultados finais e o ganho 

global do Projeto nos aeroportos de Recife (15%), 

Porto Alegre (10%) e no Aeroporto de Salvador (33%) 

nos tempos de processamento de passageiros;  

 Foram apresentadas as próximas etapas do Projeto 

nos Aeroportos de Manaus (AM), e Cuiabá (MT) que 

estão em obras e o Aeroporto de Curitiba (PR). 

 

3. OUTROS ASSUNTOS 

 

 Foi criado o Grupo de Trabalho para tratar da disponibilização de 

facilidades a passageiros internacionais – conforme subitem 

9.4.3 do Acórdão 1449/2012 – TCU, com coordenação da SAC, 

e participação do DPF, RFB e ANAC; 

 Foi aprovado o Manual de Alocação de Áreas dos órgãos 

públicos que atuam nos aeroportos, com caráter orientativo; 

 Foi solicitado à SAC que encaminhe o Manual de Alocação de 

Áreas ao IBAMA para conhecimento; 

 Foi aprovada a mudança do nome do Comitê Técnico de 

Desburocratização para Comitê Técnico de Facilitação, visando 

atender a recomendação da OACI; 

 Foi aprovada a criação do Comitê Técnico de Segurança da 

Aviação Civil; 

 Foi informada a publicação da errata do extrato da Memória da 

6ª Reunião da CONAERO; 



 A Receita Federal do Brasil ressaltou a necessidade de 

definição dos temas que precisam ser classificados como 

reservados para publicação, preservando-se o objetivo 

de se oferecer transparência ao público; 

 Foi deliberado que será publicado o extrato de memória 

das Reuniões; 

 Foi deliberado que a Secretaria-Executiva da CONAERO,  

fará uma proposta prévia da natureza dos assuntos e 

encaminhará aos órgãos para definição do que será 

classificado como reservado; 

 Foi deliberado que a Portaria de composição da CONAERO 

tenha como referência o cargo ocupado pelo representante 

(titular e suplente) e que deixe de ser nominal; 

 Foi aprovada, pelos membros da CONAERO, a participação do 

IBAMA como integrante desta Comissão, a princípio como 

convidado; 

 A SAC, por solicitação do Aeroporto de Congonhas, apresentou 

a esta Comissão o plano de divulgação das regras para 

bagagens de mão; 

 A ANAC informou que está sendo revisada uma 

norma que trata sobre bagagens de mão;  

 Foi deliberado que irá se aguardar novo 

posicionamento da ANAC; 

 A Receita Federal do Brasil manifestou-se a respeito da 

Resolução ANAC nº 207, modificada por meio da Resolução 

ANAC nº 278/2013, a qual não condiz com o texto aprovado em 

consenso pela CONAERO em sua 9ª Reunião da CONAERO, 

ocorrida em 18 de abril de 2013. 

 A SAC solicitou que a manifestação da Receita Federal fosse 

incluída no respectivo extrato de memória. 

 

Por fim, o Coordenador da CONAERO agradeceu aos participantes 

pela presença e deu por encerrada a reunião. 

 

GUILHERME WALDER MORA RAMALHO 

Coordenador da CONAERO 


