
 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 

 

EXTRATO PÚBLICO DE DELIBERAÇÕES CONSTANTES NA 

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE 

AUTORIDADES AEROPORTUÁRIAS – CONAERO 

2012 

 

 

DELIBERAÇÕES REFERENTES À 2ª REUNIÃO DA CONAERO, 

REALIZADA ÀS 14h DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, EM 

BRASÍLIA/DF.  

 

1. Comitês Técnicos 

 

a) Comitê de Operações Especiais – Plano Estratégico do Setor de 

Aviação Civil – Operação Final de Ano 2011: 

 

Diante do grande crescimento do setor e visando o bom fluxo de passageiros e 

bens e otimizando a utilização da infraestrutura aeroportuária, a SAC-PR 

informou que as ações de coordenação tanto da ANAC como da INFRAERO, 

juntamente com todos os órgãos envolvidos dentro dos Aeroportos, estão 

concentradas para a demanda de fim de ano. 

 Inovação para esse fim de ano será uma cartilha informativa unificada 

de todos os órgãos, para distribuição nos principais aeroportos, 

contendo informações específicas e destacadas. 

 

b) Comitê de Indicadores de Desempenho Aeroportuário 

 

A SAC-PR informou que o Comitê de Indicadores está buscando a melhoria e 

a qualidade das ações, propondo definir a metodologia de indicadores e 

acompanhamento do desempenho de atividade nos aeroportos, para assim 

estabelecer metas visando ao aumento da produtividade, verificando a 

execução das ações e quem as executa. Nas ações já realizadas foram definidos 

16 indicadores.  



 

c) Comitê de Integração de Sistemas 

 

A SAC-PR informou que o Comitê está trabalhando na integração dos sistemas 

de informação para todos os órgãos e entidades envolvidas, com informações 

sobre o processo de embarque e desembarque de passageiros, bens nos 

aeroportos brasileiros, operações, atrasos e cancelamentos. 

 

O que se pretende com o comitê é ter uma solução integradora, alimentando 

um banco de dados integrado. Além disso, cada um dos órgãos poderá usar tais 

informações como lhe couber e possuir a inteligência para controlar situações 

relacionadas as questões de segurança. 

 

Nesta primeira etapa, o objetivo é definir o padrão de informação dentro do 

Comitê, além de estabelecer um modelo de sistema que vai ser utilizado pra 

agregar essas informações, dentro do padrão internacional. 

 

d) Comitê de Desburocratização 

 

O objetivo do comitê é rever todas as normas existentes e criar novas normas 

para melhorar o trabalho de cada um dos órgãos envolvidos nos aeroportos, 

deixando o sistema mais eficiente e ágil nos aeroportos. O Comitê decidiu 

iniciar as ações pelo Programa Nacional de Facilitação – PROFAL. O objetivo 

desse programa é Minimização das diferenças em relação às práticas 

internacionais (Anexo 9 da OACI): 

 

 Inclusão dos Padrões e Práticas Recomendadas; 

 

 Consideração das alterações da Emenda 22; 

 

 Realização, em geral, de adaptações mínimas necessárias em relação 

ao texto de referência. 

 

 

 



2. Projeto Eficiência de Aeroporto 

 

A SAC-PR citou a apresentação feita em agosto sobre o Projeto Eficiência de 

Aeroportos informando que este será um projeto de impacto imediato, iniciado 

em Guarulhos.  

 

Este projeto está incluído nas ações de final de ano e também se encaixa nos 

diversos trabalhos que a CONAERO vem desenvolvendo.  

 

Diante disso, ao mesmo tempo em que ele é uma ação pra obter resultados até 

o final do ano, esse projeto servirá como apoio, pois irá testar os indicadores 

levantados no Comitê de Indicadores, revelando algumas melhorias normativas 

necessárias. 

 

3. Aprovação do Regimento Interno da CONAERO e das Autoridades 

Aeroportuárias 

 

 

 Publicação dos Regimentos em Diário Oficial da União por meio de 

resolução. 

 

4. Instituir as Autoridades Aeroportuárias, de acordo com o parágrafo 

único do art. 5º do Decreto no 7.554/2011, nos seguintes aeroportos: 

 

a) Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães - Salvador/BA; 

b) Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza/CE; 

c) Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba/PR; 

d) Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus/AM; 

e) Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre/RS; 

f) Aeroporto Internacional Gilberto Freyre – Recife/PE  

 

 

 

Brasília, 07 de agosto de 2012. 

 

 

 


