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Continuação do Anexo A – Fluxogramas Processuais

ANEXO A4
Fluxograma Processual – OPEA Pedido Inicial ou Grau de Recurso

INTERESSADO

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação desfavorável

Apresentar eletronicamente
ao Órgão Regional do DECEA
responsável pela área os
documentos previstos no
Anexo C1

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Não conformidades

Aguardar a
deliberação do
COMAER

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação favorável

Não
conformidades?

Deliberação
favorável?

NÃO

Apresentar eletronicamente
a documentação para sanar as
discrepâncias identificadas no
prazo de até 60 dias corridos

Dentro do prazo?

SIM

Apresentar à Prefeitura o
ofício contendo a deliberação
favorável do COMAER dentro
do prazo de validade
estabelecido

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
procedimento de investigação à JJAER

Aguardar o término da
obra

Obra concluída?

NÃO

SIM

SIM
ANEXO C1
Documentos

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Notificação término de obra

SIM

ANEXO C4
Notificação de Término
de Obra

Apresentar eletronicamente
ao Órgão Regional do DECEA
a Notificação de Término de
Obra (Anexo C4)

NÃO
Manter o Órgão Regional
do DECEA atualizado a
respeito da data prevista
para conclusão

Tomar ciência e adotar as
medidas julgadas pertinentes

NÃO
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Decurso de prazo e
arquivamento

DOCUMENTO
Correção de não
conformidades

O interessado receberá
notificação eletrônica
informando sobre o decurso de
prazo junto ao COMAER e
arquivamento

FIM

Transferir eletronicamente o
processo Órgão Regional
responsável pela área de
jurisdição

Verificar se o objeto
encontra-se dentro de sua
área de jurisdição

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Decurso de prazo e
arquivamento

SIM

Parecer Técnico conclusivo
DO-ATM, DT, CGNA, CENIPA,
COMPREP e AAL

DESPACHO ELETRÔNICO
CENIPA

Realizar a conferência
de documentação

SIM

Aguardar o término do
prazo de 60 dias

Prazo encerrado?

Documentação
completa?

SIM

Analisar o efeito adverso OPEA,
nos temas de sua competência,
de acordo com os critérios e
responsabilidades previstas no
Capítulo 3 da ICA 63-19

Solicitar Pareceres
Técnicos DO-ATM, DT,
CGNA, CENIPA,
COMPREP e AAL,
conforme o caso

Consolidar os pareceres técnicos
da DT, DO-ATM, CGNA, CENIPA,
COMPREP e AAL, conforme o
caso, e emitir estudo técnico
conclusivo

NÃO

SIM

Informar ao
interessado e
sobrestar o processo
por 60 dias

Emitir a deliberação
favorável do COMAER

ÓRGÃO REGIONAL
(DO-AGA)

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Não conformidades
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
procedimento de
investigação à JJAER

Instruir os autos do
procedimento de investigação,
encaminhar à JJAER e notificar
o interessado. Solicitar que a
JJAER determine a efetiva
apresentação do ANEXO C4
pelo interessado

Aguardar o término do
prazo de 30 dias

Prazo encerrado?

SIM

Notificar o interessado
e sobrestar o processo
por 30 dias

Aguardar o término do
prazo de 60 dias

Informar ao
interessado e
sobrestar o processo
por 60 dias

ÓRGÃO REGIONAL
(DT)

ÓRGÃO REGIONAL
(DO-ATM)

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Não conformidades

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
Solicitação de parecer

Desenvolver o estudo
aeronáutico OPEA quanto
ao aspecto “operações
aéreas em condições
normais”, conforme
Capítulo 4 da ICA 63-19

Anexar o Parecer Técnico
conclusivo assinado no
Sistema de Gerenciamento
do processos da área AGA

Emitir parecer técnico
conclusivo à DO-AGA

Encaminhar
eletronicamente o
Parecer Técnico
conclusivo à DO-AGA

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-ATM

Parecer Técnico conclusivo
DO-ATM

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
Solicitação de parecer

Analisar o efeito adverso OPEA
quanto ao impacto nos auxílios à
navegação aérea, conforme
Capítulo 3 da ICA 63-19

Anexar o Parecer
Técnico conclusivo
assinado no Sistema de
Gerenciamento do
processos da área AGA

Emitir parecer técnico
conclusivo à DO-AGA

Encaminhar
eletronicamente o
Parecer Técnico
conclusivo à DO-AGA

DESPACHO ELETRÔNICO
DT

Parecer Técnico conclusivo
DT

CENIPA

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
Solicitação de parecer

Realizar a conferência
de documentação

Documentação
completa?

DESPACHO ELETRÔNICO
Interessado
(documentação)

SIM

NÃO

Analisar as medidas propostas
quanto ao impacto na segurança
de voo, conforme Critérios
estabelecidos nas normas
específicas do CENIPA

DOC REGIONAL
Solicitação de parecer

DOC REGIONAL
Solicitação de parecer

DESPACHO ELETRÔNICO
Encaminhamento ICA

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
procedimento de
investigação à JJAER

Informar ao
interessado e
sobrestar o processo
por 60 dias

DESPACHO ELETRÔNICO
CENIPA
Não conformidades

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
Órgão Regional do DECEA

Analisar se o objeto causará modificação da
condição atual ou futura, em caso de PDIR
em vigor, de operação do aeródromo, ou
seja, degradação do tipo de operação,
inviabilidade de operação de algum tipo de
aeronave, entre outras, conforme Capítulo 4
da ICA 63-19

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
Órgão Regional do DECEA

Parecer Técnico
conclusivo AAL

Analisar se o objeto causará modificação da
condição atual ou futura, em caso de PDIR
em vigor, de operação do aeródromo, ou
seja, degradação do tipo de operação,
inviabilidade de operação de algum tipo de
aeronave, entre outras, conforme Capítulo 4
da ICA 63-19

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
Órgão Regional do DECEA

Parecer Técnico
conclusivo COMPREP

Incluir os objetos autorizados
na base de dados de objetos
projetados no espaço aéreo

Analisar o procedimento de
investigação encaminhado
pelo Órgão Regional

FIM

Julgar o processo administrativo
e determinar a efeiva
apresentação do Anexo C4

Aguardar o término do
prazo de 60 dias

Prazo encerrado?

SIM

NÃO

Encaminhar eletronicamente
ao Órgão Regional o Parecer
Conclusivo

Parecer Técnico
CENIPA

NÃO

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Notificação término de obra

NÃO

AAL

Emitir a deliberação
desfavorável do
COMAER

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação favorável

ANEXO C4
Notificação de término de
obra

Notificação
apresentada?

SIM

NÃO

Prazo encerrado?

COMPREP

NÃO

Aguardar a
notificação eletrônica
de término de obra até
o prazo informado no
pedido

DOCUMENTO
Atualização data de
conclusão

SIM

ICA

Parecer técnico
favorável?

NÃO
ARQUIVAMENTO

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
notificação ao interessado

JJAER

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação
desfavorável

SIM

OPEA dentro da sua
área de jurisdição?

Enviar notificação para o
interessado informando
sobre o decurso de prazo
do COMAER e
arquivamento do
processo

DOCUMENTO ou
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
Solicitação de parecer,
conforme o caso

DOCUMENTO
Correção de não
conformidades

NÃO

ANEXO C1
Documentos

DOCUMENTO
Atualização data de
conclusão

Solicitar ao Órgão Regional o
arquivamento do processo em
função do decurso de prazo

DESPACHO ELETRÔNICO
CENIPA

Realizar a conferência
documental

NÃO

Documentação
correta?

SIM

Encaminhar eletronicamente
ao ICA o objeto autorizado

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
Encaminhamento ao ICA

