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PORTARIA Nº 1.293, DE 13 DE MAIO DE 2020

RESOLUÇÃO Nº 7.763, DE 18 DE MAIO 2020

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado
pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, nos termos do disposto na Resolução nº
158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e considerando o constante dos
autos do processo nº 00058.013268/2020-06, resolve:
Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes
características:
I - denominação: Porangatu;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: GO0012;
III - município (UF): Porangatu (GO); e
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 13° 24'
16"S/049° 09' 26"W.
Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º Fica revogada a Portaria DAC nº 724/SIE, de 20 de junho de 2002,
publicada no Diário Oficial da União de 28 de junho de 2002.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art.
20 do Regimento Interno, considerando o que consta do Processo nº 50300.022787/201972 e tendo em vista a aprovação por parte do Superintendente de Outorgas, conforme
delegação de competência contida na Portaria nº 282/2014-DG, resolve:
Art. 1º Aditar o Termo de Autorização nº 590-ANTAQ, de 22 de setembro de
2009, de titularidade da EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.851.657/0001-01, passando a vigorar na forma e condições
fixadas em seu 17º Termo Aditivo, em virtude de exclusão de embarcação da frota
autorizada.
Art. 2º A íntegra do citado Termo Aditivo se encontra disponível no sítio
eletrônico desta Agência: portal.antaq.gov.br.
Art. 3º A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União - DOU.
FRANCISVAL DIAS MENDES
PORTARIA Nº 109, DE 18 DE MAIO DE 2020

GIOVANO PALMA

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI, VII, VIII e
IX, do art. 19, da Resolução nº 3.585-ANTAQ, de 18 de agosto de 2014, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004 e Decreto nº 7.133, de 19 de março
de 2010,
Considerando a classificação pela Organização Mundial da Saúde - OMS - como
Pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de estabelecer medidas de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (COVID-19);
Considerando o disposto nas Instruções Normativas nº 19 e 20,
respectivamente, de 12 e 13 de março de 2020, da Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal do Ministério da Economia;
Considerando o disposto na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
trata sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2020,
regulamentada pela Portaria nº 356, de 11 de março de 2020;
Considerando o art. 26. da Resolução Normativa nº 37-ANTAQ, de 22 de
setembro de 2019, que dispõe que para os tipos de processo não disponibilizados para
peticionamento eletrônico permanece válido o peticionamento via protocolo;
Considerando que o ato de peticionar perante o poder público e deste expedir
intimações em suporte papel requer translado de pessoas e manuseio de materiais por
diferentes pessoas, expondo ao risco servidores públicos e terceirizados que prestam
serviços à ANTAQ e à própria sociedade e agentes regulados; e
Considerando o que constou no Processo do Sistema Eletrônico de Informações
- SEI nº 50300.005221/2020-10;
Em ato ad referendum da Diretoria Colegiada, resolve:
Art. 1º Preservar os efeitos integrais da Portaria nº 80/2020-DG/ANTAQ, de
19/03/2020, com a manutenção do fechamento provisório do protocolo físico, assim como
a prorrogação, a contar de 18/05/2020, da suspensão da fluência dos prazos processuais
até o dia 29/05/2020, oportunidade em que deve ocorrer nova análise da situação pela
Diretoria Colegiada da ANTAQ.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União - DOU.

PORTARIA Nº 1.295, DE 13 DE MAIO DE 2020
O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 33, incisos X e XII, do Regimento Interno aprovado
pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, nos termos do disposto na Resolução nº
158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e considerando o constante dos
autos do processo nº 00058.013269/2020-42, resolve:
Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo público abaixo, com as seguintes
características:
I - denominação: Uruaçu;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: GO0013;
III - município (UF): Uruaçu (GO); e
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 14° 32' 41"
S / 049° 05' 28" W.
Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º Fica revogada a Portaria DAC nº 1693/SIE, de 14 de novembro de 2000,
publicada no Diário Oficial da União de 1 de dezembro de 2000.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIOVANO PALMA

GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL
PORTARIA Nº 901, DE 30 DE MARÇO DE 2020
O GERENTE DE CERTIFICAÇÃO E SEGURANÇA OPERACIONAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 3º, inciso II, alínea "b", item 1, da Portaria nº 2.748/SIA,
de 4 de setembro de 2019, tendo em vista o disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro
de 1986, e na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, e Portaria nº 3.352/SIA, de 30
de outubro de 2018, e considerando o que consta do processo nº 00065.011270/2020-43,
resolve:
Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro com as seguintes
características:
I - denominação: WYDA;
II - código identificador de aeródromo - CIAD: SP1291;
III - município (UF): Sorocaba (SP);
IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas): 23° 26' 36''
S / 047° 26' 11'' W
Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.
Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da
ANAC na rede mundial de computadores.
Art. 4º O interessado pelo aeródromo deve garantir que as informações
prestadas a respeito das características da infraestrutura correspondam à situação do
aeródromo, a fim de manter sua inscrição cadastral atualizada na ANAC.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISVAL DIAS MENDES

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
DAS UNIDADES REGIONAIS
DESPACHO Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2020
Processo 50300.012274/2019-53. Fiscalizada: Governo do Estado do Amapá
(Rampa de Santa Inês), CNPJ nº 00.394.577/0001-25. Objeto e Fundamento legal: aplicar a
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos
reais), tendo em vista o cometimento da infração capitulada no inciso VII do art. 12 da
Resolução Normativa 13-ANTAQ.

GIOVANO PALMA

SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES OPERACIONAIS
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 1.342, DE 15 DE MAIO DE 2020

GABRIELA COELHO DA COSTA

O GERENTE DE OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO GERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o item 4.3.2.1(a)(i) do Manual de Cargos e Funções MCF-0001/SPO, Revisão F,
aprovado pela Portaria nº 1.260, de 24 de abril de 2019, tendo em vista o disposto no
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 135 e na Lei nº 7.565, de 29 de
dezembro de 1999, e considerando o que consta do processo nº 00066.031573/2018-58,
resolve:
Art. 1º Tornar pública a revogação da suspensão cautelar do Certificado de
Operador Aéreo (COA) nº 2004-03-0CDD-03-02 emitido em favor da sociedade empresária
VOLARE TÁXI AÉREO LTDA, CNPJ 01.660.007/0001-00.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DESPACHO Nº 29, DE 16 DE MAIO DE 2020
Processo 50300.008285/2018-58. Fiscalizada: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A,
CNPJ nº 17.315.067/0001-18. Objeto e Fundamento legal: conhecer o recurso, ante a
tempestividade do requerimento apresentado, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a decisão proferida no Despacho de Julgamento nº 79/2019/GFP/SFC (0897538)
de aplicar penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais), pela prática da infração capitulada no art. 32, inciso XXXII, c/c. art. 3º, inciso V,
alínea "c", da Norma aprovada pela Resolução nº 3.274-ANTAQ, por deixar de assegurar a
atualidade na execução do serviço portuário ao não manter em bom estado de
conservação as estruturas de acostamento e atracação, defensas e correntes, e cabeços de
amarração, do Cais 03.

BRUNO DINIZ DEL BEL

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

FÁBIO QUEIROZ FONSECA

RESOLUÇÃO Nº 7.762, DE 18 DE MAIO 2020

DESPACHO Nº 36, DE 16 DE MAIO DE 2020

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV, do
art. 20, do Regimento Interno, considerando o que consta do Processo nº
50300.007796/2020-77 e tendo em vista a aprovação por parte do Superintendente de
Outorgas, conforme delegação de competência contida na Portaria nº 236/2019-DG,
resolve:
Art. 1º Declarar extinta, por renúncia, a outorga de titularidade da empresa
NORSULMAX NAVEGAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 42.598.920/0001-01, de que
trata o Termo de Autorização nº 844-ANTAQ e a Resolução nº 2.441-ANTAQ, ambos de
11/04/2012, sem prejuízo de que sejam levadas a efeito eventuais sanções a serem
apuradas em regular processo administrativo.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União - DOU.

Processo nº 50300.008673/2016-77. Fiscalizada: NAVEMESTRA SERVICOS DE
NAVEGACAO LTDA., CNPJ nº 17.315.067/0001-18. Objeto e Fundamento legal: conhecer o
Recurso Administrativo, dada a sua tempestividade, para, no mérito, negar-lhe o
provimento, mantendo-se a penalidade de multa pecuniária conforme aplicada pelo
Despacho de Julgamento nº 52/2017/GFN/SFC, no valor total de R$ 240.750,00 (duzentos
e quarenta mil e setecentos e cinquenta reais), sendo R$ 229.500,00 (duzentos e vinte e
nove mil e quinhentos reais) pelo cometimento da infração tipificada no inciso XIV (três
vezes), art. 21, da Norma aprovada pela Resolução nº 2.510-ANTAQ e R$ 11.250,00 (onze
mil duzentos e cinquenta reais) pelo cometimento da infração tipificada no inciso II, art.
23, da Norma aprovada pela Resolução nº 2.921-ANTAQ.

FRANCISVAL DIAS MENDES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020051900036
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

