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VOTO

PROCESSO: 00058.047048/2014-20
INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
RELATOR: RICARDO FENELON JUNIOR
1. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO
1.1. O Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 154 (RBAC 154 - Projeto de Aeródromos)
estabelece que:

154.5(c) A aprovação de uma isenção para uma não-conformidade associada às normas
estabelecidas neste RBAC poderá ser concedida, na forma definida no RBAC 11, desde que
sejam garantidas condições operacionais dentro de níveis de segurança equivalentes, conforme
o caso. 

1.2. A análise do pedido foi feita por meio da Nota Técnica 1 (DOC SEI 0324495), em que a
área técnica apresentou parecer favorável à isenção pleiteada.

1.3. O operador informou que "o Governo do Estado desapropriou a área, indenizando os
proprietários, que desocuparam as residências. No entanto, ainda permanecem no local 08 famílias
(inquilinos que reivindicam indenização) que o Governo do Estado ainda terá que providenciar a
remoção" (Oficio n° 1472/SBPA/(PASO)/2016). Desta forma, resta consignada a necessidade de
prorrogação da isenção, tendo em vista a dificuldade de remoção do restante das famílias que ainda
ocupam a área.

2. CONCLUSÃO
2.1. Ante o exposto, pelas razões e justificativas constantes da Nota Técnica 1 (DOC
SEI 0324495), e nos termos do Art. 11º da Lei nº 11.182, de 27/09/2005 , VOTO
FAVORAVELMENTE à prorrogação, a contar da expiração, de isenção de cumprimento do requisito
do item 154.207(d)(1) do RBAC 154, até 30 de junho de 2018, relativa à localização de muro patrimonial
do aeródromo e de edificações da malha urbana na faixa de pista de pouso e decolagem, nos termos da
Proposta de Ato GTOP 0325490.

2.2. Destaco que o pleito da INFRAERO foi protocolado na Agência em 11/11/2016, para a
prorrogação da isenção vincenda em 31/01/17. Por isso faz-se adequada a prorrogação a contar da
expiração da isenção anterior.

2.3. É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Fenelon Junior, Diretor, em 08/02/2017, às
12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0380008 e o código CRC 44605C4B.
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