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Continuação do Anexo A Fluxogramas Processuais
ANEXO A4

Fluxograma Processual OPEA Pedido Inicial ou Grau de Recurso

Preencher diretamente no 
SysAGA os dados do OPEA e 
enviá-los ao Órgão Regional 
do DECEA para a realização 

do serviço de Pré-análise. 

ANEXO C
Documentos

OPEA dentro da sua 
área de jurisdição?

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL

Não conformidades

SIM
Realizar a conferência 

de documentação
Não 

Conformidades?

Verificar se o objeto 
encontra-se dentro de sua 

área de jurisdição

SIM

Solicitar Pareceres 
Técnicos DO-ATM, DT, 

COMPREP e o operador 
de Aeródromo ou seu 
representante legal 

conforme o caso

DOCUMENTO OU 
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA

solicitação de parecer

Consolidar os pareceres técnicos 
da DT, DO-ATM, COMPREP e o 

operador do Aeródromo ou seu 
representante legal, conforme o 

caso, e emitir estudo técnico 
conclusivo

Emitir estudo técnico 
conclusivo

Parecer técnico 
favorável?

SIM

ESTUDO TÉCNICO 
CONCLUSIVO

Notificar ao interessado e 
sobrestar o processo por 
60 ou 120 dias, conforme 

o caso

OFÍCIO REGIONAL
Solicitação de parecer

Emitir parecer técnico 
conclusivo e enviar ao 

Órgão Regional do DECEA

PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO DO OPERADOR DE 

AERÓDROMO OU O SEU 
REPRESENTANTE LEGAL.

Analisar se o objeto causará modificação da 
condição atual ou futura, em caso de PDIR 
em vigor, de operação do aeródromo, ou 
seja, degradação do tipo de operação, 

inviabilidade de operação de algum tipo de 
aeronave, entre outras, conforme Capítulo 4 

da ICA 63-19

Incluir os objetos autorizados 
na base de dados de objetos 

projetados no espaço aéreo no 
Portal GEOAISWEB.

OFÍCIO REGIONAL 
Deliberação favorável

Apresentar à Prefeitura o 
ofício contendo a deliberação 
favorável do COMAER dentro 

do prazo de validade 
estabelecido

DESPACHO ELETRÔNICO
Correção de não 
conformidades

Julgar o processo administrativo 
conforme previsto na ICA 11-

408 e determinar ao interessado 
o preenchimento da informação 

de término de obra em juízo.

SIM

FIM

Aguardar a 
deliberação do 

COMAER

Deliberação 
favorável?

SIMNÃO

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 
REGIONAL

Não conformidades

Apresentar eletronicamente 
a documentação para sanar as 
discrepâncias identificadas no 
prazo de até 60 dias corridos

DESPACHO ELETRÔNICO
Correção de não 
conformidades

Não 
conformidades?

SIM

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação desfavorável

NÃO

OFÍCIO REGIONAL
procedimento de 

investigação instruído

Aguardar o término do 
prazo de 60 ou 

120dias
Prazo encerrado?

Arquivar o 
processo

NÃO

FIM

Tomar ciência e adotar as 
medidas julgadas pertinentes

Aguardar o término da 
obra

Obra concluída?

NÃO

Apresentar eletronicamente 
ao Órgão Regional do DECEA 
a Notificação de Término de 

Obra  

SIM

NOTIFICAÇÃO DE 
TÉRMINO DE OBRA

Emitir a deliberação 
desfavorável do 

COMAER
NÃO

OFÍCIO REGIONAL
Deliberação 
desfavorável

NOTIFICAÇÃO 
ELETRÔNICA REGIONAL
Notificação término de obra

Manter o Órgão Regional 
do DECEA atualizado a 
respeito da data prevista 

para conclusão

DESPACHO ELETRONICO
Atualização data de 

conclusão

OFÍCIO REGIONAL
Processo JJAER

DESPACHO 
ELETRÔNICO

Encaminhamento ICA
FIM

OFÍCIO REGIONAL
Solicitação de parecer

Emitir parecer técnico 
conclusivo e enviar ao 

Órgão Regional do DECEA

PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO 

COMPREP

Analisar se o objeto causará modificação da 
condição atual ou futura, em caso de PDIR 
em vigor, de operação do aeródromo, ou 
seja, degradação do tipo de operação, 

inviabilidade de operação de algum tipo de 
aeronave, entre outras, conforme Capítulo 4 

da ICA 63-19

FIM

Transferir eletronicamente o 
processo Órgão Regional 
responsável pela área de 

jurisdição

NÃO

DESPACHO ELETRÔNICO 
DO-AGA

Solicitação de parecer

Desenvolver o estudo 
aeronáutico OPEA quanto 

aéreas em condições 
, conforme 

Capítulo 4 da ICA 63-19

PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO DO-ATM

PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO DO-ATM

Encaminhar 
eletronicamente o 
Parecer Técnico 

conclusivo à DO-AGA

Emitir parecer técnico 
conclusivo à DO-AGA

DESPACHO ELETRÔNICO 
DO-AGA

Solicitação de parecer

Analisar o efeito adverso OPEA 
quanto ao impacto nos auxílios à 

navegação aérea, conforme 
Capítulo 3 da ICA 63-19

PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO DT

PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO DT

Encaminhar 
eletronicamente o 
Parecer Técnico 

conclusivo à DO-AGA

Emitir parecer técnico 
conclusivo à DO-AGA

Analisar o procedimento de
investigação encaminhado

pelo Órgão Regional

Receber eletronicamente do 
Órgão Regional os objetos 
autorizados concluídos ou 
que tenha sido recebida a 
informação de término de 

obra

Receber do órgão 
Regional do DECEA o 

documento de 
solicitação de parecer.

Receber do órgão 
Regional do DECEA o 

documento de 
solicitação de parecer.

Não 
conformidades?

NÃO

SIM

Enviar eletronicamente 
para a DO-AGA o 

processo apontando as 
não conformidades.

Receber eletronicamente 
da DO-AGA a solicitação 
para a realização de uma 

nova análise técnica.

DESPACHO 
ELETRONICO DT

Não conformidades

DESPACHO 
ELETRONICO DO-AGA

Solicitação de análise 
técnica

Não 
conformidades?

Enviar eletronicamente 
para a DO-AGA o 

processo apontando as 
não conformidades.

DESPACHO 
ELETRONICO DO-ATM

Não conformidades

SIM

Receber 
eletronicamente da DO-
AGA a solicitação para a 
realização de uma nova 

análise técnica.

DESPACHO 
ELETRONICO DO-AGA

Solicitação de análise 
técnica

NÃO

É inexigivel?

Receber um 
documento de 
inexigibilidade.

SIM

Receber uma 
notificação 

informando sobre a 
necessidade de 

abertura de 
processo.

Apresentar 
eletronicamente ao 
Órgão Regional os 

documentos 
previstos no anexo C.

DESPACHO ELETRONICO 
REGIONAL

Documento de inexigibilidade

NOTIFICAÇÃO ELETRONICA 
REGIONAL

Abertura de processo

Receber 
diretamente no 

SysAGA os dados do 
OPEA preenchidos 
pelo interessado 

para a realização da 
pré-análise.

É inexigível?

Enviar ao interessado 
uma notificação sobre 

a necessidade de 
abertura de processo 

no SysAGA.

NÃO

NOTIFICAÇÃO 
ELETRÔNICA

Abertura de processo

Enviar ao 
interessado um 
documento de 
inexigibilidade.

DESPACHO ELETRÔNICO
Inexigibilidade.

Documentação 
corrigida 

entregue?
SIMNÃO

SIM

Realizar análise 
técnica.

NÃO
Houve não 

conformidade?

SIM

SIM

NÃO

Houve não 
conformidade?

Notificar ao 
interessado e 

sobrestar o processo 
por 120 dias, 

conforme o caso.

SIM
Aguardar o término do 

prazo de 60 ou 
120dias

Prazo encerrado?

NÃO

Documentação 
corrigida 

entregue?

SIM

SIM

Arquivar o 
processo

FIM

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL

Deliberação desfavorável

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
REGIONAL

Deliberação desfavorável

Enviar eletronicamente, a 
deliberação favorável ou 
desfavorável do COMAER 

ao interessado.

NÃO

Recebido a 
informação de 

término de obra ou 
atualização da data 

prevista?

Notificar 
eletronicamente o 

interessado e 
sobrestar o 

processo por 30 
dias.

NÃO

Aguardar o término do 
prazo de 30 dias

Prazo encerrado?

NÃO

SIM
Informação 
recebida?

Instaurar procedimento de 
investigação e encaminhá-lo 
eletronicamente à JJAER e 

notificar o interessado sobre 
as ações.

NÃO

Encaminhar ao ICA os 
objetos autorizados 
concluídos ou que 
tenha recebido a 

informação de término 
de obra.

SIM

DESPACHO 
ELETRÔNICO 

Objetos concluídos

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 
REGIONAL

NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA 
REGIONAL

Instauração de Investigação

OFÍCIO REGIONAL
procedimento de 

investigação instruído

 
  


