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PORTARIA Nº 3.347/SRA, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Revoga expressamente, na forma do art. 8º do 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, as 

portarias que especifica. 

 

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DE AEROPORTOS, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 41 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

381, de 14 de junho de 2016, e 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de revogação expressa de normas (i) já revogadas 

tacitamente; (ii) cujos efeitos tenham se exaurido no tempo; ou (iii) vigentes, cuja necessidade ou cujo 

significado não pôde ser identificado, conforme disposto no art. 8º do Decreto nº 10.139, de 28 de 

novembro de 2019; 

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 00058.041648/2020- 22, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Revogar expressamente: 

 

I - a Portaria nº 1537/SRE, de 12 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 15 

de agosto de 2011, Seção 1, página 70, que autoriza a apresentação dos estudos referidos no Edital de 

Chamamento Público de Estudos (CPE) nº 001/2011; 

 

II - a Portaria nº 174/SRE, de 28 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 31 

de janeiro de 2011, Seção 1, páginas 13- 14, que estabelece os tetos das tarifas aeroportuárias de 

embarque, pouso e permanência e dos preços unificado e de permanência e as metas de eficiência a 

serem observadas pelos aeroportos; 

 

III - a Portaria nº 1357/SRE, de 11 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 12 

de junho de 2014, Seção 1, página 7, que divulga atualização da relação dos Estados que mantém isenção 

das tarifas aeroportuárias de pouso e permanência, para aeronaves militares e civis públicas, em 

reciprocidade com o Brasil; 

 

IV - a Portaria nº 63/SRE, de 13 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 14 

de janeiro de 2015, Seção 1, página 2, que reajusta as tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso 

e permanência, domésticas e internacionais, e de armazenagem e capatazia da carga importada ou a ser 

exportada, conforme disposto pela Resolução nº 350, de 19 de dezembro de 2014; 

 

V - a Portaria nº 62/SRE, de 13 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 14 

de janeiro de 2015, Seção 1, página 2, que divulga, em reais, o valor do adicional tarifário instituído pela 

Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para o ano- base 2015; 
 

VI - a Portaria nº 97/SRA, de 19 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 21 

de janeiro de 2016, Seção 1, página 2, que divulga, em reais, o valor do adicional tarifário instituído pela 

Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para o ano- base 2016; 
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VII - a Portaria nº 23/SRA, de 4 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 12 

de janeiro de 2017, Seção 1, página 37, que divulga, em reais, o valor do adicional tarifário instituído 

pela Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para o ano- base 2017; 

 

VIII - a Portaria nº 8/SRA, de 2 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 5 de 

janeiro de 2018, Seção 1, página 52, que divulga, em reais, o valor do adicional tarifário instituído pela 

Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para o ano- base 2018; 

 

IX - a Portaria nº 2/SRA, de 2 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 7 de 

janeiro de 2019, Seção 1, página 24, que divulga, em reais, o valor do adicional tarifário instituído pela 

Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para o ano- base 2019; 

 

X - a Portaria nº 2.911/SRA, de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União 

de 27 de setembro de 2019, Seção 1, página 147, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.14, nº 39, 

de 27 de setembro de 2019, que atualiza o Teto Tarifário da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em 

Trânsito e Carga Exportada em Trânsito e das Receitas Teto aplicáveis ao contrato de concessão dos 

Aeroportos integrantes do Bloco Centro Oeste do Leilão nº 01/2018; 

 

XI - a Portaria nº 2.912/SRA, de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União 

de 27 de setembro de 2019, Seção 1, página 147, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.14, nº 39, 

de 27 de setembro de 2019, que atualiza o Teto Tarifário da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em 

Trânsito e Carga Exportada em Trânsito e das Receitas Teto aplicáveis ao contrato de concessão dos 

Aeroportos integrantes do Bloco Nordeste do Leilão nº 01/2018; 

 

XII - a Portaria nº 2.913/SRA, de 17 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União 

de 27 de setembro de 2019, Seção 1, página 147, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.14, nº 39, 

de 27 de setembro de 2019, que atualiza o Teto Tarifário da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em 

Trânsito e Carga Exportada em Trânsito e das Receitas Teto aplicáveis ao contrato de concessão dos 

Aeroportos integrantes do Bloco Sudeste do Leilão nº 01/2018; 

 

XIII - a Portaria nº 3110/SRE/SIA, de 28 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da 

União de 29 de novembro de 2013, Seção 1, página 19, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS, v. 8, 

nº 48, de 29 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras e diretrizes metodológicas para a Pesquisa 

de Satisfação dos Passageiros que será aplicada a partir do ano de 2014 no Aeroporto Internacional de 

Brasília; 

 

XIV - a Portaria nº 3111/SRE/SIA, de 28 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da 

União de 29 de novembro de 2013, Seção 1, página 19, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS, v. 8, 

nº 48, de 29 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras e diretrizes metodológicas para a Pesquisa 

de Satisfação dos Passageiros que será aplicada a partir do ano de 2014 no Aeroporto Internacional de 

Guarulhos; 

 

XV - a Portaria nº 3112/SRE/SIA, de 28 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da 

União de 29 de novembro de 2013, Seção 1, página 19, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS, v. 8, 

nº 48, de 29 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras e diretrizes metodológicas para a Pesquisa 

de Satisfação dos Passageiros que será aplicada a partir do ano de 2014 no Aeroporto Internacional de 

Campinas; 
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XVI - a Portaria nº 2857/SRE/SIA, de 28 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da 

União de 1 de dezembro de 2014, Seção 1, páginas 4- 5, e no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS, v. 9, 

nº 48 S1, de 1º de dezembro de 2014, que dispõe sobre regras e diretrizes metodológicas complementares 

para a Pesquisa de Satisfação dos Passageiros no ano de 2015 que será aplicada nos Aeroportos 

Concedidos; 

 

XVII - a Portaria nº 1024/SRE/SIA, de 29 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial da União 

de 30 de abril de 2015, Seção 1, páginas 10- 11, que dispõe sobre os procedimentos metodológicos 

complementares para a Pesquisa de Satisfação dos Passageiros que será aplicada no Aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante de junho a dezembro de 2015; 

 

XVIII - a Portaria nº 1.137/SRA, de 29 de março de 2017, publicada no Boletim de Pessoal e 

Serviço - BPS v.12, nº 13, de 31 de março de 2017, que aprova o Compêndio de Elementos de 

Fiscalização relativo à Resolução nº 372/2015 - CEF Resolução nº 372/2015; 

 

XIX - a Portaria nº 1.139/SRA, de 29 de março de 2017, publicada no Boletim de Pessoal e 

Serviço - BPS v.12, nº 13, de 31 de março de 2017, que aprova o Compêndio de Elementos de 

Fiscalização relativo à Portaria nº 3.012/SRA, de 4 de novembro de 2016 - CEF Portaria nº 3.012/SRA, 

de 2016; 

 

XX - a Portaria nº 226/SRA, de 23 de janeiro de 2018, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço 

- BPS v.13, nº 10, de 9 de março de 2018, que aprova o Compêndio de Elementos de Fiscalização da 

Portaria nº 4.305/SRA, de 2017; 

 

XXI - a Portaria nº 3.734/SRA, de 5 de dezembro de 2018, publicada no Boletim de Pessoal e 

Serviço - BPS v.13, nº 50, de 14 de dezembro de 2018, que aprova o Compêndio de Elementos de 

Fiscalização - CEF da Portaria nº 3.542/SRA, de 19 de novembro de 2018; 

 

XXII - a Portaria nº 3.735/SRA, de 5 de dezembro de 2018, publicada no Boletim de Pessoal e 

Serviço - BPS v.13, nº 50, de 14 de dezembro de 2018, que aprova o Compêndio de Elementos de 

Fiscalização - CEF da Portaria nº 3.965/SRA, de 29 de novembro de 2017. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

TIAGO SOUSA PEREIRA 


