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Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, aberta à
assinatura em Chicago, no dia 7 de dezembro de 1944;

Atos do Congresso Nacional

Desejando contribuir para o progresso da aviação civil internacional;

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 62, DE 2020

Desejando concluir um Acordo com o objetivo de estabelecer serviços aéreos
entre os seus respectivos territórios e além,

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do
§ 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 951, de 15 de abril de 2020, publicada e
retificada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União, no mesmo dia, mês e ano, que
"Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e
certificação digital e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período
de sessenta dias.

Acordaram o seguinte:
ARTIGO 1º
Definições
Para os fins deste Acordo, salvo se o contexto determinar diferentemente:

Congresso Nacional, em 10 de junho de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

a) o termo "autoridades aeronáuticas" significa, no caso da República
Federativa do Brasil, o Comandante da Aeronáutica e, no caso da República da Polônia,
o Ministro do Transporte e Economia Marítima ou, em ambos os casos, qualquer pessoa
ou órgão autorizado a executar quaisquer funções no presente exercidas pelas
autoridades acima mencionadas;

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 63, DE 2020
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe
o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 952, de 15 de abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, que "Dispõe sobre a prorrogação do
prazo para pagamento de tributos incidentes sobre a prestação de serviços de
telecomunicações", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

b) o termo "este Acordo" significa este Acordo, o seu Anexo e quaisquer
emendas ao Acordo ou ao Anexo;
c) o termo "serviços acordados" significa serviços aéreos nas rotas especificadas
para o transporte de passageiros, carga e mala postal, separadamente ou em combinação;
d) os termos "serviços aéreos", "serviços aéreos internacionais", "empresa
aérea" e "escala sem fins comerciais" têm os significados a eles respectivamente
atribuídos no Artigo 96 da Convenção;

Congresso Nacional, em 10 de junho de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

e) o termo "a Convenção" significa a Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, aberta à assinatura em Chicago no dia 7 de dezembro de 1944, e inclui
qualquer Anexo adotado conforme o Artigo 90 daquela Convenção e qualquer emenda
aos Anexos ou à Convenção, conforme os seus Artigos 90 e 94, na medida em que
esses Anexos e emendas tenham entrado em vigor para ambas as Partes
Contratantes;

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 64, DE 2020
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe
o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 953, de 15 de abril de 2020, publicada, no Diário Oficial da
União, e republicada, em Edição Extra, no dia 16, do mesmo mês e ano, que "Abre crédito
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.550.000.000,00, para
o fim que especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

f) o termo "empresa aérea designada" significa uma empresa aérea que
tenha sido designada e autorizada conforme o Artigo 3º deste Acordo;
g) o termo "rota especificada" significa uma rota especificada no Anexo a este Acordo;
h) o termo "tarifa" significa os preços a serem cobrados para o transporte de
passageiros, de bagagem ou carga (exclusive mala postal), inclusive quaisquer benefícios
adicionais a serem fornecidos ou postos à disposição em conexão com tal transporte, e a
comissão a ser paga sobre a venda de bilhetes para o transporte de passageiros, ou sobre a
transação correspondente para o transporte de carga. O termo também inclui as condições
que regem a aplicabilidade do preço do transporte ou o pagamento de comissão;

Congresso Nacional, em 10 de junho de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 65, DE 2020
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe
o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, que "Dispõe sobre o compartilhamento
de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo
Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.

i) o termo "território", em relação a um Estado, tem o significado a ele
atribuído no Artigo 2º da Convenção; "território de uma Parte Contratante" significa o
território de um Estado cujo Governo é Parte deste Acordo;
j) o termo "tarifa aeronáutica" significa um preço cobrado às empresas
aéreas pelo fornecimento de instalações e serviços aeroportuários, de navegação aérea
ou de segurança da aviação.
ARTIGO 2º
Concessão de Direitos
1. Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratante os direitos a
seguir especificados neste Acordo, com a finalidade de operar serviços aéreos
internacionais numa rota especificada. Enquanto estiver operando um serviço acordado
numa rota especificada, a empresa aérea designada de cada Parte Contratante gozará,
conforme as disposições deste Acordo e de seu Anexo:

Congresso Nacional, em 10 de junho de 2020
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Atos do Poder Executivo

a) do direito de sobrevoar o território da outra Parte Contratante;

DECRETO Nº 10.396, DE 10 DE JUNHO DE 2020

comerciais;

Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Polônia, firmado no Rio
de Janeiro, em 13 de março de 2000.

b) do direito de fazer escalas no referido território, para fins não

c) do direito de embarcar e desembarcar no referido território, nos pontos das
rotas especificadas, passageiros, bagagem, carga e mala postal, separadamente ou em
combinação destinados ou provenientes de pontos no território da outra Parte Contratante;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, e

d) do direito de embarcar e desembarcar nos territórios de terceiros países,
nos pontos das rotas especificadas, passageiros, bagagem, carga e mala postal,
separadamente ou em combinação, destinados a ou provenientes de pontos no
território da outra Parte Contratante.

Considerando que o Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia foi firmado no Rio
de Janeiro, em 13 de março de 2000;

2. Nenhuma disposição do parágrafo 1 deste Artigo será considerada como
concessão à empresa aérea designada de uma Parte Contratante do direito de
embarcar, no território da outra Parte Contratante, passageiros, bagagem, carga e mala
postal, transportados mediante remuneração ou fretamento e destinados a outro ponto
no território da outra Parte Contratante.

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo por meio do
Decreto Legislativo nº 283, de 23 de outubro de 2007; e
Considerando que o Acordo entrou em vigor para a República Federativa do
Brasil, no plano jurídico externo, em 9 de dezembro de 2019, nos termos do seu Artigo 20;

3. As empresas aéreas de cada Parte Contratante, outras que não as
designadas com base no Artigo 3º (Designação e Autorização) deste Acordo, também
gozarão dos direitos especificados no parágrafo 1, alíneas "a" e "b", deste Artigo.

D E C R E T A :

ARTIGO 3º

Art. 1º Fica promulgado o Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, firmado no Rio de
Janeiro, em 13 de março de 2000, anexo a este Decreto.

Designação e Autorização
1. Cada Parte Contratante terá o direito de designar, por meio de notificação
escrita, dirigida, pelos canais diplomáticos, à outra Parte Contratante, uma empresa
aérea ou empresas aéreas para operar os serviços acordados.

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar
em revisão do Acordo e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.

2. Ao receber tal notificação da designação, as autoridades aeronáuticas de cada
Parte Contratante, em conformidade com suas leis e regulamentos e segundo as disposições
dos parágrafos 3 e 4 deste Artigo, concederão, sem demora, à empresa aérea ou às empresas
aéreas designadas pela outra Parte Contratante as autorizações necessárias à operação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de junho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

3. Cada Parte Contratante terá o direito de recusar-se a conceder as
autorizações mencionadas no parágrafo 2 deste Artigo, ou de concedê-las segundo as
condições consideradas necessárias para o exercício, pela empresa aérea designada, dos
direitos especificados no Artigo 2º deste Acordo, caso não esteja convencida de que parte
substancial da propriedade e o controle efetivo da empresa aérea ou das empresas aéreas
pertençam à Parte Contratante que a(s) designou, ou a seus nacionais, ou a ambos.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo
ACORDO SOBRE SERVIÇOS AÉREOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA POLÔNIA

4. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante poderão exigir que
uma empresa aérea ou empresas aéreas designada(s) pela outra Parte Contratante
demonstre(m) que está(ão) habilitada(s) para atender às condições determinadas segundo
as leis e regulamentos normal e razoavelmente aplicados às operações de serviços aéreos
internacionais por tais autoridades (em conformidade com as disposições da Convenção).

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Polônia
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020061200006

Nº 111, sexta-feira, 12 de junho de 2020
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