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Crescimento do setor de Jan/2011 a Jun/2014:

Dados da SAC sobre Setor Aeroportuário

1
• Investimento total: R$ 11,3 bi

2
• Capacidade: de 215 para 285 mpax/ano

3
• Área dos Terminais de Passageiros: de 1,1mi/m2 

para 1,5 mi/m2

4
• 290 novas vagas de estacionamento de aeronaves 

comerciais

5
• 65 novas pontes de embarque

Dados divulgados pela Secretaria de Aviação Civil



 Portaria SAC 183, de 14 de agosto de 2014

 Estabelece diretrizes para a exploração de aeródromos

civis públicos, nos termos da Política Nacional de

Aviação Civil (PNAC)

 Exploração = construção, implantação, ampliação,

reforma, administração, operação, manutenção e

exploração de aeródromos.

Plano Geral de Outorgas do Setor (PGO)



PGO: Política Nacional de Aviação Civil (PNAC)

Objetivo de estimular:

1. Uso do transporte aéreo e desenvolvimento da aviação
civil

2. Integração nacional e internacional, com expansão dos
serviços, aumento das localidades atendidas,
desenvolvimento das ligações de baixa/média densidade
de tráfego e das regiões de difícil acesso

3. Investimentos públicos e privados com segurança
jurídica nas relações contratuais

4. Eficiência nas operações e na gestão da infraestrutura

5. Concorrência



PGO: Exploração de Aeródromos Civis Públicos

Aeródromos Civis Públicos podem ser explorados através de:

1. Infraero ou suas subsidiárias;

2. Concessão (Decreto 7.624/2011);

3. Autorização (Decreto 7.871/2012 + MP 652/2014);

4. Comando da Aeronáutica – Comaer;

5. Delegação a Estados, Distrito Federal ou Municípios.



PGO: Diretrizes para a Exploração pela União

1. Aeródromo de maior movimentação de passageiros em
cada Estado / Distrito Federal

2. Aeródromos passíveis de exploração por meio de
autorização e/ou

3. Aeródromos considerados estratégicos pela Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República - SAC-PR,
que também poderão ser transferidos mediante
convênio de delegação a Estados, Distrito Federal e
Municípios



PGO: Exploração por Concessão

Na definição dos aeroportos sujeitos a concessão, a SAC
considerará 9 fatores:

1. Movimento atual / projetado de passageiros, carga e
aeronaves

2. Nível de saturação da infraestrutura

3. Necessidade / premência de obras e investimentos

4. Necessidade de melhorias de gestão e ganhos de eficiência
operacional

5. Qualidade dos serviços prestados comprometida

6. Concorrência entre aeródromos (efeitos positivos na eficiência
do sistema e sobre os usuários)



Na definição dos aeroportos sujeitos a concessão, a SAC
considerará (cont.):

7. Resultados econômico-financeiros (redução de déficits ou
incremento de superávits, sem comprometer os
investimentos necessários ou os níveis de eficiência,
qualidade e segurança dos serviços)

8. Projetos, estudos, levantamentos ou investigações,
trazidos pela iniciativa privada e/ou

9. Atratividade financeira do projeto e o interesse da
iniciativa privada no empreendimento.

PGO: Exploração por Concessão (cont.)



PGO: Exploração por Autorização

1. Regulada pelo Decreto nº 7.871, de 2012

2. Destinada exclusivamente ao processamento de
operações de serviços aéreos privados, serviços aéreos
especializados e taxi aéreo

3. Iniciativa do Setor privado, através de protocolo de
requerimento

4. Requerimento deve ser recebido, autuado como
processo e apreciado pela SAC

5. Quando deferido, processo deve ser encaminhados pela
SAC à ANAC, para emissão e assinatura dos Termos de
Autorização



PGO: Exploração por Autorização (cont.)

Fonte: www.aviacaocivil.gov.br



PGO: Delegação a Estados, DF e Municípios

1. Delegação pela SAC mediante convênio de delegação

2. Depende de prévia e expressa manifestação de interesse do
Estado, DF ou Município

3. Em caso de manifestação de interesse simultânea por Estado e
Município para o mesmo aeroporto, Estado terá prioridade ou
poderá compartilhar operação através de cooperação com o
Município mediante anuência da SAC

4. Exploração de aeródromos estratégicos por Estados, DF ou
Municípios somente poderá ocorrer:

1. mediante demonstração de capacidade técnica

2. para Municípios ou consórcios municipais com PIB anual
superior a R$ 1 bi (cf. IBGE)



PGO: Delegação a Estados, DF e Municípios (cont.)

Para comprovar capacidade técnica, Estado, DF ou
Município interessado deverá apresentar à SAC:

1. Estrutura institucional designada ao setor aeroportuário
compatível com a forma de exploração adotada pelo ente
federativo para administrar o(s) aeródromo(s) delegado(s)

2. Plano aeroviário estadual em vigor, no caso de Estado ou
Distrito Federal e

3. Dotação orçamentária específica, destinada à operação
do(s) aeródromos(s) delegado(s), compatível com a forma
de exploração pretendida



PGO: Delegação a Estados, DF e Municípios (cont.)

Exploração Indireta:

 Estados, DF ou Municípios poderão delegar infraestrutura
aeroportuária mediante concessão comum ou patrocinada
(PPP);

 Dependerá de:

• Anuência prévia da SAC;

• Estudo de viabilidade econômico-financeira (requisitos
mínimos estabelecidos pela Portaria SAC 183/14);

• Requerimento deve ser instruído com:

a)Estrutura institucional para acompanhamento e
fiscalização de contratos de concessão;



Exploração Indireta (cont.):

b) Minutas de edital e contrato contendo, além das cláusulas
obrigatórias, no mínimo:

• Plano de Exploração Aeroportuária - PEA;

• Regras de alocação de riscos;

• Lista dos investimentos a cargo do poder concedente;

• Mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro;

• Índices de Qualidade de Serviço - IQS; e

• Especificação da área patrimonial do aeródromo e bens da
concessão.

PGO: Delegação a Estados, DF e Municípios (cont.)



PGO: Planos de Outorga Específicos (POE)

 Todo aeroporto deve ter seu próprio POE, indicando o
modelo a ser adotado para a sua exploração

 POE é de competência da SAC e é formalizado mediante:

 publicação de Portaria atribuindo à Infraero ou ao
Comaer a exploração do aeródromo

 publicação de Portaria declarando que o aeroporto
deverá ser explorado mediante concessão ou
autorização, a ser conduzida pela ANAC, em
procedimento próprio ou

 celebração de convênio com o Estado, DF ou Município
interessado, por intermédio da SAC-PR



 Status Atual: Expirou em 24.11.2014.

 Nova proposta: Caso o Governo Federal pretenda editar

nova MP sobre o tema, terá que aguardar até o ano que

vem, tendo em vista regra do art. 62, § 10, CF

MP 652/14: Status Atual



MP 652: Programa de Desenvolvimento da Aviação 
Regional (PDAR)

 PDAR tem por objetivo:

a. Aumentar acesso da população brasileira ao modal aéreo

b. Melhorar integração de comunidades isoladas à rede
nacional de aviação civil

c. Facilitar acesso a regiões com potencial turístico

d. Aumentar municípios e rotas atendidos pelo transporte
aéreo regular de passageiros

e. Aumentar a frequência das rotas regionais operadas
regularmente



 Há 15 anos havia 180 municípios atendidos pelo

transporte aéreo regular, número que nos últimos

meses não chega a 120

 Plano de Investimentos em Logística – Aeroportos (PIL)

lançado pelo governo Federal em 2012 prevê

investimentos de R$7,3 bilhões em 270 aeroportos

regionais

 PDAR está de acordo com políticas públicas de

transporte aéreo regional, inclusive com o PIL

MP 652: Programa de Desenvolvimento da Aviação 
Regional (PDAR)



MP 652/14: Tipos de Subvenção

1. Custos de tarifas aeroportuárias e de navegação aérea

2. Custos do Adicional de Tarifa Aeroportuária - ATAERO

3. Parte dos custos de até 60 passageiros em voos diretos
nas rotas regionais, até o limite de 50% dos assentos
disponíveis (exceto Amazônia), com base nos seguintes
fatores:

• no tipo de aeronave

• no aeroporto atendido

• no número de passageiros transportados

• nos quilômetros voados



 Origem dos Recursos: FNAC – Fundo Nacional de 

Aviação Civil, até limite de 30% dos recursos disponíveis

 Beneficiários: Subvenção econômica destinada 

diretamente às empresas aéreas regularmente inscritas 

no PDAR

 Prazo: 5 anos, renovável por igual período mediante 

justificativa técnica

MP 652/14: Mecanismo da Subvenção e Prazo



Temas que devem ser objeto de regulamentação posterior
pelo Poder Executivo:

1. Condições gerais para concessão da subvenção

2. Critérios de alocação dos recursos disponibilizados

3. Condições operacionais para pagamento e controle
da subvenção econômica

4. Critérios adicionais de priorização da concessão da
subvenção econômica

5. Periodicidade do pagamento às empresas aéreas

MP 652/14: Regulamentação do PDAR



Capital estrangeiro nas Companhias Aéreas:

 Regra do CBA:

Exigência de que pelo menos 80% do capital com direito
a voto de uma companhia aérea autorizada a operar no
Brasil pertença a brasileiros autorizando que companhias
aéreas sejam controladas por estrangeiros;

 Proposta de Alteração:

Revogação total da exigência.

MP 652/14: Aspectos polêmicos



 Regra do CBA: Aeroportos para transporte regular de
passageiros pela iniciativa privada apenas mediante concessão

 Proposta de Alteração: Construção e operação, pela iniciativa
privada, de aeroportos públicos para transporte regular de
passageiros mediante autorização (projetos greenfield):

 Precedida de chamada pública aberta apenas a projetos
aprovados pelo DECEA

 “Seleção” de projetos por região geográfica

 Exploração deverá respeitar condições que “minimizem
assimetrias regulatórias”

MP 652/14: Aspectos polêmicos



Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC)

 Objetivo:

Destina recursos para o sistema de aviação civil com o
objetivo de desenvolver e fomentar o setor e as
infraestruturas aeroportuárias e aeronáutica civil

 Recursos:

FNAC inclui o Programa Federal de Auxilio a Aeroportos
(PROFAA), que tem por finalidade aplicar recursos em
construção, reforma e reaparelhamento dos aeroportos
regionais e estaduais



Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC)

Fonte: Secretaria de Aviação Civil
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