CONTROLE DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Tipo

Número

Acordo de
Cooperação

S/N

Acordo de
Cooperação

01/ANAC/2016/
UAF-PE

Acordo de
Cooperação

Acordo de
Cooperação

Nº
01/ANAC/2015

Nº
03/ANAC/2015

Ano

2016

2016

2015

2015

Início

23/11/2016

01/11/2016

03/02/2015

03/02/2015

Fim

Convenente

Objeto do Acordo

Processo

23/05/2019

Advocacia Geral da
União - AGU

O presente Acordo de Cooperação Técnica estabelece bases gerais para a
cooperação técnica, científica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos,
informações e experiências entre os partícipes, visando à formação,
aperfeiçoamento e especialização técnica de recursos humanos, bem como ao
desenvolvimento institucional mediante a implementação de ações, programas,
projetos, atividades complementares de interesse comum entre os partícipes.

00058.056064/2016-75

01/11/2021

Regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
Banco do Brasil - BB
recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação
de preços dos contratos firmados pela ANAC.

00067.001617/2015-62

03/02/2020

Regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
Banco do Brasil - BB recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação
de preços dos contratos firmados pela ANAC, bem como viabilizar o acesso da
ANAC aos saldos e extratos de todos os “Eventos”.

00058.073811/2014-78

03/02/2020

Regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
Banco do Brasil - BB recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação
de preços dos contratos firmados pela ANAC, bem como viabilizar o acesso da
ANAC aos saldos e extratos de todos os “Eventos”.

00068.000420/2015-04

00065.051679/2015-35

00065.051679/2015-35

Acordo de
Cooperação

Nº
04/ANAC/2015

2015

07/05/2015

07/05/2020

Regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
Banco do Brasil - BB recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação
de preços dos contratos firmados pela ANAC, bem como viabilizar o acesso da
ANAC aos saldos e extratos de todos os “Eventos”.

Acordo de
Cooperação

1

2015

07/05/2015

07/05/2020

Banco do Brasil - BB

11/03/2020

Regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de
Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os
Banco do Brasil - BB recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação
de preços dos contratos firmados pela ANAC, bem como viabilizar o acesso da
ANAC aos saldos e extratos de todos os “Eventos”.

Acordo de
Cooperação

Nº
02/ANAC/2015

2015

11/03/2015

Retificar o CNPJ da ANAC para o da Representação Regional do Rio de Janeiro

00066.058866/2014-59

CONTROLE DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Tipo

Número

Ano

Início

Fim

Convenente

Objeto do Acordo

Processo

Estabelecer regime de cooperação mútua entre os interessados, visando ao
desenvolvimento de ações relacionadas ao intercâmbio de dados e informações
para efeito de otimização das ações afetas à investigação e preveção de
ocorrências aeronáuticas, como também estabelecer protocolos de execução
institucionais para os tramites das ações referidas

00058.510017/2016-81

Acordo de
Cooperação

S/N

2017

22/03/2017

27/03/2022

Centro de
Investigação e
Prevenção de
Acidentes
Aeronáuticos CENIPA

Acordo de
Cooperação

1

2011

20/06/2011

04/07/2021

Comando da
Aeronáutica COMAER

Estabelecer regras básicas para a prestação de serviços à ANAC, pelo COMAER,
mediante o ressarcimento das despesas ou o repasse antecipado dos recursos,
nos termos do art. 6º e seu parágrafo único, do Decreto nº 5731/2006.

60800.043447/2011-41

Substituir o modelo de Termo de Cooperação Específico para a prestação de
serviços à ANAC, pelo COMAER, mediante o ressarcimento das despesas ou o
repasse antecipado dos recursos, nos termos do art. 6º e seu parágrafo único, do
Decreto nº 5.731/2006;

60800.192076/2011-20

Estabelecer regras básicas para a prestação de serviços à ANAC, pelo COMAER,
mediante o ressarcimento das despesas ou o repasse antecipado dos recursos,
nos termos do art. 6º e seu parágrafo único, do Decreto nº 5731/2006.

60800.043447/2011-41
60800.192076/2011-20

20/06/2021

Comando de Defesa Estabelecer os procedimentos para o trâmite de informações entre o Comando
Aeroespacial
de Defesa Aeroespacial Brasileiro – COMDABRA e a ANAC, com o fito de agilizar
Brasileiro as possíveis restrições ou sanções aplicáveis às aeronaves em situações
COMDABRA/COMA
irregulares, como resultado de Medidas de policiamento do espaço Aéreo –
ER
MPEA, sob a coordenação do COMDABRA

60800.085822/2011-20

Indeterminado

Conselho
Empreender ações conjuntas voltadas para a promoção da concorrência e para a
Administrativo de
prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, no tocante às
Defesa Econômica atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária.
CADE

60800.062970/2009-51

07/12/2019

promover o intercâmbio e a cooperação técnico-científica e cultural, visando ao
Departamento de
desenvolvimento institucional.
Controle do Espaço Acordo de Cooperação, que entre si celebram a ANAC e o DECEA, com o objetivo
de promover o intercâmbio e a cooperação técnico-científica e cultural, visando
Aéreo - DECEA
ao desenvolvimento institucional.

00065.069706/2014-45

30/05/2021

estabelecer procedimentos individuais e coletivos que permitam o intercâmbio e
Departamento de compartilhamento de dados e informações de interesse mútuo, por meio de uma
Controle do Espaço rede privada virtual de comunicação criptografada (canal VPN), necessários ao
Aéreo - DECEA
desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro e do Sistema de Aviação Civil no País.

00058.060235/2013-18

Acordo de
Cooperação

1

2012

20/06/2011

20/06/2021

Comando da
Aeronáutica COMAER

Acordo de
Cooperação

2

2016

20/06/2016

20/06/2021

Comando da
Aeronáutica COMAER

Acordo de
Cooperação

Acordo de
Cooperação

Acordo de
Cooperação

Acordo de
Cooperação

S/N

S/N

S/N

1

2012

2009

2016

2016

06/07/2012

03/12/2009

07/12/2016

01/06/2016

CONTROLE DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Tipo

Número

Acordo de
Cooperação

0162251/2016AAD/PF

Acordo de
Cooperação

S/N

Ano

2016

2016

Início

09/12/2016

04/02/2016

Fim

09/12/2021

03/02/2021

Acordo de
Cooperação

S/N

2011

11/03/2011

Indeterminado

Acordo de
Cooperação

S/N

2018

17/07/2018

Indeterminado

Acordo de
Cooperação

1

2011

11/03/2011

Indeterminado

Acordo de
Cooperação

Acordo de
Cooperação

2

1

2016

2018

26/12/2016

12/04/2018

Convenente

Objeto do Acordo

Processo

Desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para o
60800.029695/2010-06 e
Departamento de
treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de 00058.512739/2016-70 (SEI)
Polícia Federal - DPF tecnologias, informações e recursos de informática, bem como o planejamento e (00058.507063/2016-01
desenvolvimento institucional.
anexo)
Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a União, por intermédio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a Agência Nacional de
Aviação Civil, com a finalidade de disponibilizar o sistema eletrônico de
informações (SEI) para a realização de processo administrativo em meio
eletrônico.

00058.133732/2015-12

O estabelecimento de condições que possibilitem o intercâmbio de informações
de interesse recíproco, entre as convenentes, e o implemento de ação integrada
na concessão e controle de Autorizações de Voo e do Regime Aduaneiro Especial
Secretaria da
de Admissão Temporária de aeronaves estrangeiras que estejam realizando
Receita Federal do
transporte aéreo não remunerado, observado, no que couber, o disposto nas
Brasil-RFB
Instruções Normativas SRF nºs 19 e 20, de 17 de fevereiro de 1998, nº 285, de 14
de janeiro de 2003, nº 650, de 12 de maio de 2006, e no art. 14 do Decreto nº
97.464, de 20 de janeiro de 1989.

60800.025186/2010-04

Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão - MP

Secretaria da
Ampliar o rol de informações do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) que
Receita Federal do
a RFB fornece à ANAC e garantir rastreabilidade das informações cadastrais
Brasil-RFB
fornecidas pela RFB
Secretaria da
Inclusão do Parágrafo Único à Cláusula Quinta
Receita Federal do
Brasil-RFB

00058.010298/2018-38

60800.025186/2010-04

25/12/2018

adesão da ANAC ao Sistema de Solução Alternativa de Conflitos
"CONSUMIDOR.GOV.BR", mantido pela SENACON.
Secretaria Nacional
Acordo de Cooperação Técnica, a ser celebrado entre a Agência Nacional de
do Consumidor Aviação Civil - ANAC e a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, por
SENACON/MJ
intermédio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, cujo
objeto é a adesão à plataforma tecnológica “consumidor.com.br”.

00058.049060/2012-15

12/04/2020

Unidade SIASS
Execução de ações e atividades de prevenção aos agravos, de promoção e
acompanhamento da saúde dos servidores e de perícia oficial, com o objetivo de
MTE/MPS de
Brasília/DF e vários
garantir a implementação da política de atenção à saúde e à segurança do
outros órgãos
trabalho do servidor público federal, estabelecida pelo Decreto n' 6.833, de 2009.

00058.017875/2018-12

CONTROLE DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Tipo

Número

Ano

Início

Fim

Convenente

Objeto do Acordo

Processo

Desenvolvimento da aviação brasileira, mediante a revisão e atualização das
matrizes curriculares já existentes, manuais de curso, banco de questões,
sistemática de aplicação de prova

00058.537455/2017-77

Termo de Execução
Descentralizada

4/2017/SACMTPA/ANAC

2017

19/12/2017

19/12/2018

Ministério dos
Transporte, Portos
e Aviação Civil MTPA/SAC
Secretaria de
Aviação Civil

Termo de Execução
Descentralizada

S/N

2018

02/05/2018

31/12/2018

Escola Nacional de
Cursos de educação continuada para desenvolvimento técnico e gerencial,
Administração
destinados à capacitação de servidores públicos vinculados à Agência Nacional de
Pública - ENAP
Aviação Civil - ANAC

00058.005147/2018-68

Termo de Execução
Descentralizada

S/N

2018

21/05/2018

31/12/2018

Escola Nacional de
Administração
Pública - ENAP

07 vagas na edição de 2018 do curso “Liderança e Inovação em Contextos de
Mudança” para capacitação de servidor(es)/dirigente(s) do órgão
descentralizador

00058.012342/2018-44

Tribunal Superior
do Trabalho - TST

Estabelecer a cooperação técnica entre os
signatários, no âmbito da tecnologia de informação e da gestão de ativos de
telecomunicação, com
fornecimento/cessão do código-fonte do programa SISTEMA CONTA TELECOM,
desenvolvido
peloTST, à ANAC.

00058.014913/2018-85

Acordo de
Cooperação

S/N

2018

06/07/2018

06/07/2023

