
DESPACHO

Referências e Assunto: Abertura de processo de vigilância do aeródromo público de
Jacobina, BA (Indicador OACI: SNJB; CIAD: BA0062)

 

Considerando que não houve sucesso no processo de vigilância recente para obter as
informações sobre a infraestrutura e operações do aeródromo em referência, fica aberto o presente
processo para vigilância remota, solicitando que se realize diligência para verificação de atendimentos dos
requisitos aplicáveis para o aeródromo abaixo detalhado:

a) Denominação e localização: Jacobina, localizado em Jacobina, BA;

b) Classe RBAC 153 e RBAC 107: Classe I - Tipo A e AP-0; e

c) Operador: Estado da Bahia (Convênio 95/2015 cuja cópia se encontra no processo
00065.005074/2019-04).

 

Documento assinado eletronicamente por Erica Ramalho de Oliveira, Gerente Técnica de
Gerenciamento de Risco, em 09/03/2021, às 16:47, 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
https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 5454202 e o código
CRC 75D2E402.

Referência: Processo nº 00058.013972/2021-31 SEI nº 5454202
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
Avenida Presidente Vargas, 850, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001

- www.anac.gov.br
  

Ofício nº 152/2021/GTGR/GFIC/SIA-ANAC

Brasília, 09 de março de 2021.

Ao Senhor

DÊNISSON DE OLIVEIRA

Gestor do Aeródromo Público de Jacobina

(envio exclusivamente digital)

 

Assunto: Informações sobre as condições do Aeródromo de Jacobina - BA (SNJB)

Referência: Processo Nº 00058.013972/2021-31

 

Senhor Gestor,

 

1. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), criada pela Lei nº 11.182, de 27 de
setembro de 2005, e regulamentada pelo Decreto nº 5.731 de 20 de março de 2006, tem por competência
regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. A
responsabilidade pelas operações no aeródromo público de Jacobina estão atualmente atribuídas ao
Governo do Estado da Bahia, ao qual doravante me refiro neste documento como Operador do
Aeródromo Público SNJB.

2. Nesse contexto, a ANAC executa ações para verificação do atendimento, por parte do
Operador de Aeródromo, aos requisitos de manutenção, operações aeroportuárias, resposta a emergência
em aeródromos e segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, contidos nos
Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil - RBAC, principalmente os de número 107, 153, 154 e 164,
todos disponíveis para consulta no site da ANAC em https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao.

3. O trabalho da fiscalização consiste em verificar e acompanhar dos operadores de
aeródromos o atendimento dos requisitos aplicáveis, induzindo a melhoria dos padrões operacionais e, por
consequência, alcançar um maior nível de segurança. O cumprimento dos requisitos mencionados é
obrigação do operador de aeródromo, conforme a classe ou a categoria do mesmo, de acordo com os
critérios definidos naqueles Regulamentos.

4. Assim, com a finalidade de monitorar as condições do Aeródromo SNJB, solicito que seja
preenchida e enviada a “Ficha de Declaração sobre Condição do Aeródromo - Classe I-A  e AP-0”
disponível na página (https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/regulados/aerodromos/downloads/ficha-de-
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declaracao-sobre-condicao-do-aerodromo-classe-i-a-e-ap-0.xlsx/view). Pede-se atentar para as orientações
de preenchimento contidas na Ficha, em especial à necessidade de envio de evidências fotográficas para
alguns itens.

5. Destaco que a própria Ficha contém informações sobre providências de sua administração
quanto a ações mitigadoras ou corretivas a respeito das condições que porventura estejam descumprindo
os preceitos estabelecidos na legislação referenciada.

6. Solicita-se a resposta, em até 30 dias a partir do recebimento deste, remetendo
informações digitalizadas pelo peticionamento eletrônico do sistema SEI-ANAC, como determina a
Resolução ANAC nº 520/2019.

7. Tendo em vista a declaração de emergência em saúde pública pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) em decorrência do COVID-19, reconhece-se neste momento a necessidade de ações
estratégicas do Operador de Aeródromo que possam afetar o atendimento ao prazo requerido. Desta
forma, caso não seja possível a apresentação tempestiva das informações, solicita-se manifestação no
sentido de dilação e proposta de novo prazo para tal. Cumpre destacar que o aeródromo público pode vir
a ser utilizado em ações de combate à pandemia ou de garantia de melhor enfrentamento às necessidades
do sistema de saúde local e que, nessa hipótese, compete ao Operador garantir a segurança das operações
no aeródromo.

8. Na resposta, pede-se a gentileza de indicar o número de processo da referência.

9. Finalmente, certos da vossa atenção, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária
(SIA), por intermédio desta GTGR/GFIC, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

 

ERICA RAMALHO DE OLIVEIRA
Gerente Técnica de Gerenciamento de Risco - GTGR/GFIC

(documento assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Erica Ramalho de Oliveira, Gerente Técnica de
Gerenciamento de Risco, em 09/03/2021, às 16:53, 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
https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 5454280 e o código
CRC 5AA2BB8A.

- A ANAC gostaria de saber sua opinião. Para avaliar os serviços prestados, acesse
https://www.anac.gov.br/avalienossoservico.

- Para enviar documentos à ANAC, utilize o Protocolo Eletrônico, disponível
em https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00058.013972/2021-
31

SEI nº 5454280
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Certidão de Intimação Cumprida - 5521338

Tipo de Destinatário: Pessoa Física

Destinatário: Dênisson de Oliveira

Tipo de Intimação: Aeródromos: Notificação sobre Fiscalização

Documento Principal da Intimação: Ofício 152 (5454280)

Data de Expedição da Intimação: 09/03/2021 16:57:54

Tipo de Cumprimento da Intimação: Por Decurso do Prazo Tácito

Data do Cumprimento: 24/03/2021

Esta Certidão formaliza o cumprimento da intimação eletrônica referente aos dados acima, observado o seguinte:

O Tipo de Cumprimento "Consulta Direta" indica que o "Destinatário" realizou a consulta aos documentos da
intimação diretamente no sistema antes do término do Prazo Tácito para intimação.

O Prazo Tácito para intimação é definido conforme normativo aplicável ao órgão, em que, a partir da
"Data de Expedição da Intimação", o Destinatário possui o referido prazo para consultar os documentos
diretamente no sistema, sob pena de ser considerado automaticamente intimado na data de término
desse prazo.

O Tipo de Cumprimento "Por Decurso do Prazo Tácito" indica que não ocorreu a mencionada consulta aos
documentos da intimação diretamente no sistema, situação na qual a Certidão é gerada automaticamente na
data de término desse prazo.

No caso do Prazo Tácito terminar em dia não útil, a geração automática da Certidão ocorrerá somente
no primeiro dia útil seguinte.

Conforme regras de contagem de prazo processual e normas afetas a processo eletrônico, tanto no Prazo
Tácito para intimação como nos possíveis prazos externos para Peticionamento de Resposta:

sempre é excluído da contagem o dia do começo e incluído o do vencimento;
o dia do começo e o do vencimento nunca ocorrem em dia não útil, prorrogando-o para o primeiro dia
útil seguinte;
a consulta a intimação ocorrida em dia não útil tem a correspondente data apresentada em linha
separada, sendo a "Data do Cumprimento" a do primeiro dia útil seguinte.

Para todos os efeitos legais, somente após a geração da presente Certidão e com base exclusivamente na
"Data do Cumprimento" é que o Destinatário, ou a Pessoa Jurídica ou Física por ele representada, é
considerado efetivamente intimado e são iniciados os possíveis prazos externos para Peticionamento de
Resposta.

Caso a intimação se dirija a Pessoa Jurídica, ela será considerada efetivamente intimada na "Data do
Cumprimento" correspondente à primeira Certidão gerada referente a Usuário Externo que possua
poderes de representação.

Certidão de Intimação Cumprida GTGR 5521338         SEI 00058.013972/2021-31 / pg. 4


	Despacho GTGR 5454202
	Ofício 152 (5454280)
	Certidão de Intimação Cumprida GTGR 5521338

