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Continuação do Anexo A – Fluxogramas Processuais

ANEXO A2
Fluxograma Processual - Inscrição ou Alteração no Cadastro de Aeródromos
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Não conformidades

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Decurso de prazo e arquivamento

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
CENIPA
Não conformidades

Verificar no Portal AGA
qual dos Órgãos
Regionais do DECEA é
responsável pela área
onde está localizado o
aeródromo

Apresentar eletronicamente
ao Órgão Regional do DECEA
responsável pela área os
documentos previstos no
Anexo B1

Verificar junto ao Órgão Regional
responsável pela área se o aeródromo
está classificado pelo EMAER como
aeródromo compartilhado ou de
interesse militar

Aguardar a
deliberação do
COMAER

Não
conformidades?

AAL

ANEXO B1
Documentos

OFÍCIO REGIONAL
Exclusão ex-officio

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação favorável

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação desfavorável

Deliberação
favorável?

NÃO

SIM

NÃO

Apresentar eletronicamente
a documentação para sanar as
não conformidades
identificadas no prazo de até
60 ou 120 dias corridos,
conforme o caso

Tomar ciência e adotar as
medidas julgadas pertinentes

SIM

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
ICA
Não Conformidades

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

OFÍCIO REGIONAL
Notificação

Aguardar a aprovação
do(s) plano(s) de zona
de proteção

OFÍCIO REGIONAL
Plano(s) aprovado(s)

Plano(s)
aprovado(s)?

SIM

Resposta dentro
do prazo?

FIM

NÃO
Exclusão
ex-officio

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

DOCUMENTO ou DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Solicitação de parecer, conforme o caso

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

Enviar notificação para AAL e
documento para ANAC e
EMAER, conforme o caso,
informando sobre o decurso de
prazo do COMAER e
arquivamento do processo

Realizar a conferência
de documentação

SIM

Documentação
completa?

ÓRGÃO REGIONAL
(DO-AGA)

Solicitar ao DECEA
autorização para uma nova
suspensão das operações do
aeródromo, conforme o caso

DOCUMENTO AAL
Correção de não
conformidades ICA

DESPACHO ELETRÔNICO
CENIPA
Solicitação de arquivemento por
decurso de prazo

solicitar à DO-AIS nova suspensão
das operações do aeródromo, por meio
de expedição de NOTAM ou inserção
de aviso em ROTAER digital, conforme
o caso

Receber do DECEA
autorização para uma nova
suspensão das operações do
aeródromo, conforme o caso

DESPACHO ELETRÔNICO
DECEA
Autorização da suspensão das
operações do aeródromo

Enviar ofício à AAL informando
a exclusão ex-officio do
cadastro de aeródromos da
ANAC

Receber eletronicamente da
DO-AIS o NOTAM ou o
aviso em ROTAER digital,
conforme o caso

Transcorridos 180 dias da suspensão
das operações no aeródromo e a AAL
não tenha corrigido as não
conformidades apresentadas,
encaminhar solicitação ao DECEA para
exclusão ex-offício do cadastro de
aeródromos da ANAC

Emitir NOTAM suspendendo
temporariamente, a operação no
aeródromo e notificar a AAL,
ANAC e DECEA sobre as ações
adotadas

ÓRGÃO REGIONAL
(DT)

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

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-AGA
Solicitação de parecer

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-AGA
solicitação da suspensão das
operações do aeródromo

SIM

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

CGNA
COMPREP

OFÍCIO REGIONAL
Não Conformidades
ICA

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação
desfavorável

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-ATM

Encaminhar
eletronicamente o
Parecer Técnico
conclusivo à DO-AGA

Encaminhar
eletronicamente o
NOTAM ou o aviso em
ROTAER digital à DOAGA

Anexar o NOTAM ou o aviso
em ROTAER digital no
Sistema de Gerenciamento do
processos da área AGA

Emitir o NOTAM ou Inserir o
aviso em ROTAER digital,
conforme o caso

DESPACHO ELETRÔNICO
DT

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-AIS
NOTAM ou o aviso em
ROTAER digital

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
CGNA

Parecer Técnico conclusivo
CGNA

DOCUMENTO
REGIONAL
Solicitação de parecer

Analisar, por intermédio do DTINFRA, os aspectos
relacionados ao SISDE

Analisar, por intermédio do
COMAE, os aspectos
relacionados ao SISDABRA

Parecer Técnico
conclusivo COMAE

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
Órgão Regional do DECEA

Analisar, por intermédio da
DIRINFRA, os aspectos
relacionados ao SISPAT,
SISCON e SISENG

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
COMGAP

DOCUMENTO
REGIONAL
Solicitação de parecer

Analisar, por intermédio da
DIRMAB, os aspectos
relacionados ao SISMA e
SISMAB

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
COMGAP

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação favorável

Parecer Técnico
conclusivo DT-INFRA

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
COMPREP

DOCUMENTO
REGIONAL
Solicitação de parecer

Receber a deliberação favorável
ou desfavorável do COMAER,
emitida pelo Órgão Regional do
DECEA

Parecer Técnico
conclusivo DIRINFRA

Parecer Técnico
conclusivo DIRMAB

FIM

Analisar a documentação do(s)
plano(s) de zona de proteção
de acordo com os critérios
previstos em legislação

Gerar o(s) desenho(s) do(s)
plano(s) de zona de proteção
Por meio do GAD

Plano(s)
aprovado(s)

ICA

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Documentação do processo

SIM

Confeccionar portaria de
aprovação de plano(s) de zona
de proteção e providenciar
publicação no D.O.U

Disponibilizar o(s) plano(s) de
zona de proteção no Portal
AGA

Restituir eletronicamente a
Documentação do processo
ao Órgão Regional do DECEA
informando a aprovação do(s)
plano(s)

DESPACHO ELETRÔNICO
ICA
Plano(s) aprovado(s)

NÃO
Restituir eletronicamente a
Documentação do processo
ao Órgão Regional do
DECEA informando as não
conformidades de análise
técnica

DECEA

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Notificação

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Solicitação de autorização de
suspensão das operações

Solicitar à SAC/MTPA ou a
ANAC, conforme o caso, a
exclusão ex-officio do
cadastro de aeródromos da
ANAC

Acompanhar junto à SAC/MTPA
ou ANAC, conforme o caso, a
exclusão ex-officio e notificar ao
Órgão Regional do DECEA os
desdobramentos

Receber do Órgão Regional
do DECEA a solicitação de
autorização para uma nova
suspensão das operações
do aeródromo, conforme o
caso

Enviar ao Órgão Regional do
DECEA a autorização para uma
nova suspensão das operações
do aeródromo, conforme o
caso

Realizar a conferência
de documentação

Documentação
completa?

CENIPA

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Solicitação de parecer

NÃO

SIM

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

PREFEITURA(S)

Informar a AAL e
sobrestar o processo
por 120 dias

NOTAM ou o aviso em ROTAER digital
DO-AIS

DOCUMENTO
REGIONAL
Solicitação de parecer

COMGAP

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

Emitir parecer técnico
conclusivo à DO-AGA

OFÍCIO REGIONAL
Plano(s) aprovado(s)

Incorporar as limitações do(s)
plano(s) de zona de proteção
no Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do
município

FIM

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação favorável

DESPACHO ELETRÔNICO
ICA
Não conformidades

DESPACHO ELETRÔNICO
DECEA
Notificação

DESPACHO ELETRÔNICO
DECEA
Autorização da suspensão das
operações do aeródromo

Informar ao
interessado e
sobrestar o processo
por 60 dias

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
CENIPA
Não conformidades

Emitir parecer técnico
conclusivo e enviar ao
Órgão Regional do DECEA

Aguardar o término do
prazo de 60 dias

Prazo encerrado?

SIM

NÃO

Encaminhar eletronicamente
ao Órgão Regional o Parecer
Conclusivo

Aguardar a aprovação
do(s) plano(s) de zona
de proteção

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Documentação do
processo

DESPACHO ELETRÔNICO
ICA
Plano(s) aprovado(s)

Parecer Técnico
CENIPA

Solicitar ao Órgão
Regional do DECEA o
arquivamento do processo
por decurso de prazo

NÃO

Plano(s)
aprovado(s)?

SIM

NÃO

Revogar a deliberação favorável
do COMAER, anteriormente
emitida, e emitir a deliberação
desfavorável para a AAL, ANAC
e EMAER, conforme o caso

Encaminhar
eletronicamente o
Parecer Técnico
conclusivo à DO-AGA

Aguardar o término do
prazo de 120 dias

Prazo encerrado?

Parecer Técnico conclusivo
DT

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Solicitação de parecer

EMAER

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

Emitir parecer técnico
conclusivo à DO-AGA

Encaminhar
eletronicamente a
Documentação do
processo ao ICA para
aprovação

SIM

DESPACHO ELETRÔNICO
ICA
Não conformidades

Parecer Técnico conclusivo
DO-ATM

ÓRGÃO REGIONAL
(DO-AIS)

ÓRGÃO REGIONAL
(DO-ATM)

Analisar o efeito adverso
CAG quanto ao impacto no
espaço aéreo, conforme
Capítulo 3 da ICA 63-19

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-AGA
Solicitação de parecer

Emitir a deliberação
favorável do COMAER
para AAL, ANAC e
EMAER, conforme o caso

NÃO

Inscrição ou atualização
já efetivada na cadastro
de aeródromos?

SIM

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Notificação

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Notificação

DESPACHO ELETRÔNICO
DECEA
Notificação

SIM

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-AIS
NOTAM ou o aviso em ROTAER digital

NÃO
OFÍCIO REGIONAL
Exclusão ex-officio

Todos favoráveis?

Apresentação
dentro do prazo?

ARQUIVAMENTO

DESPACHO ELETRÔNICO
DO-AGA
solicitação da suspensão das
operações do aeródromo

Aguardar a notificação
do DECEA sobre a
exclusão ex-officio do
cadastro de aeródromos

Consolidar os pareceres técnicos
relativos aos aspectos relacionados
ao SISCEAB, SISDABRA, SISDE,
SISPAT, SISCON, SISENG, SISMA
e SISMAB, conforme o caso

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Não conformidades

Informar a AAL e
sobrestar o processo
por 60 ou 120 dias

Aguardar o término do
prazo de 60 ou 120
dias

Recebimento do CENIPA a
solicitação de
arquivemento do processo
por decurso de prazo

DESPACHO ELETRÔNICO
REGIONAL
Solicitação de autorização de
suspensão das operações

Analisar o efeito adverso OPEA
e o efeito adverso CAG, nos
temas de sua competência, de
acordo com os critérios e
responsabilidades previstas no
Capítulo 3 da ICA 63-19/2015

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

SIM

NÃO

Prazo encerrado?

SIM

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Não conformidades

Informar a AAL e
sobrestar o processo
por 120 dias
NÃO

AD dentro da sua
área de jurisdição?

NÃO
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL
Decurso de prazo e arquivamento

NÃO

Tem mais de
180 dias?

SIM

NÃO
ANEXO B1
Documentos

DOCUMENTO AAL
Correção de não
conformidades ICA

Realizar as modificações
pertinentes no prazo de até
120 dias corridos

FIM

DOCUMENTO AAL
Correção de não
conformidades

FIM

SIM

DOCUMENTO AAL
Correção de não
conformidades

Transferir o processo
ao correto Órgão
Regional responsável
pela área de jurisdição

Tomar ciência e realizar a
vigilância no entorno do
aeródromo

NÃO

DESPACHO ELETRÔNICO
CENIPA
Solicitação de arquivemento por
decurso de prazo

Enviar ofício às Prefeituras dos
municípios impactados e à
AAL comunicando a aprovação
e a disponibilização do(s)
plano(s) no Portal AGA

OFÍCIO REGIONAL
Plano(s) aprovado(s)

