
 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERATIVA REALIZADA EM 30 DE MAIO 

2014 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às vinte horas e quarenta e nove 

minutos, teve início a Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, no Plenário da sede da ANAC em Brasília.  A sessão foi presidida 

pelo Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada pela Chefe da Assessoria 

Técnica, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença do Diretor Ricardo Bezerra e do 

Procurador-Geral, Cleso José da Fonseca Filho, e com a participação, via videoconferência, dos 

Diretores Cláudio Passos Simão e Carlos Eduardo Magalhães da Silveira Pellegrino.  Verificado 

o quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à 

deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys: 1) 

Processo nº 00058.003952/2012-61; Interessado: Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante - 

ASGA; Assunto: emissão de Ordem de Serviço; Decisão: aprovadas, por unanimidade, I - a edição do 

Termo Aditivo n° 002/2014 ao Contrato de Concessão do ASGA com vistas a possibilitar a emissão da 

Ordem de Serviço da Fase II com ressalva, ouvidas as Superintendências de Infraestrutura Aeroportuária 

- SIA e de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE que manifestaram nada ter a 

opor aos termos do instrumento apreciado; e II - a emissão da Ordem de Serviço da Fase II com ressalvas 

relativas às obrigações não cumpridas e disciplinando os efeitos decorrentes dessa decisão. Na 

oportunidade, a Diretoria determinou à SIA que providenciasse a inscrição cadastral e a certificação 

operacional do ASGA, tendo em vista o cumprimento das normas regulamentares encaminhadas por 

meio do Memorando nº 285/2014/SIA/ANAC, de 30 de maio de 2014; Relatoria do Diretor Ricardo 

Bezerra: 2) Processo nº 00058.042345/2014-89; Assunto: Termo Aditivo n° 003/2014 ao Contrato de 

Concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante - ASGA, que estabelece a 

conversão das tarifas de armazenagem e capatazia apresentadas no Anexo IV do referido instrumento 

contratual de dólares (US$) para reais (R$); Decisão: aprovada, por unanimidade, a formulação do 

Termo Aditivo n° 003/2014 ao Contrato de Concessão do ASGA, tendo em vista a manifestação 

favorável da Procuradoria, nos termos da Nota Técnica n° 26/2014/GERE/SRE, de 22 de maio de 2014; 

3) Processo nº 00058.045898/2014-93; Assunto: edição de Decisão que reajusta as tarifas aeroportuárias 

aplicáveis ao Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (ASGA) e 

altera cláusulas do Anexo 4 - Tarifas do mencionado Contrato; Decisão: aprovada, por unanimidade, 

edição de decisão nos termos Nota Técnica n° 28/2014/GERE/SRE, de 26 de maio de 2014, considerada 

a manifestação favorável da Procuradoria e tendo em vista determinação constante do referido Contrato 



de Concessão que estipula reajustes anuais das tarifas aeroportuárias por meio de fórmula previamente 

estabelecida.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às vinte e três 

horas e quarenta e oito minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a 

presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada.  
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