PRIORIDADES – REVOGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
Este documento contém listagem dos atos administrativos do setor aeroportuário que
necessitam de revogação prioritária, em relação aos demais atos mencionados nas
conclusões do presente estudo.
No caso de lacunas e conflitos no âmbito das leis do setor, sugerimos que, para
garantir a segurança jurídica das relações reguladas pela legislação em vigor, as
eventuais revogações e complementações sejam realizadas mediante edição de lei.

Atos Administrativos Normativos – Revogação Prioritária
Ato administrativo

Assunto

Norma Infraero n. 5.07/05

Tarifas de armazenagem e capatazia

Portaria CA n. 968/05

Tarifas aeroportuárias domésticas de
embarque

Portaria CA n. 219/01

Tarifas de armazenagem e capatazia

Portaria CA n. 602/00

Tarifas aeroportuárias de embarque,
doméstica e internacional

Portaria MA n. 861/97

Tarifas de embarque internacional

Portaria MA n. 75/92;

Tarifas aéreas domésticas

Portaria CA n. 689/05 e n. 676/00

Condições gerais de transporte

Portaria CA n. 536/99

Autorização e concessão para exploração de
serviços aéreos públicos

Portaria MA n. 18/74

Operação de helipontos e construção e
utilização de helipontos ou heliportos

Portaria MA n. 398/99

Zonas de proteção de auxílios à navegação
aérea

Portaria MA n. 13/94

Proteção ambiental e parâmetros de ruído
aeronáutico

Portaria CA n. 717/99

Proteção ambiental e nível de ruído
aeronáutico

Portaria MA n.629/84

Planos específicos de zoneamento de ruído

Portaria MA n. 453/91

Reformula o sistema de segurança de vôo
da aviação civil

Portaria MA n. 495/77

Organização e funcionamento de aeroclubes

Portaria CA n. 569/00

Sistema de transporte aéreo regular

Portaria MA n. 419/99

Segurança das operações com carga aérea

Portaria MA n. 467/93

Execução de serviços auxiliares de
transporte aéreo

Norma Infraero n. 5.08/07

Tarifa aeroportuária de embarque

Norma Infraero n. 1.07/04

Custos de serviços oferecidos nas
dependências da Infraero

Norma Infraero n. 13.02-B/07

Fiscalização dos contratos de concessão e
utilização de áreas edificadas ou não
edificadas, instalações, equipamentos,
facilidades e serviços em aeroportos da
Infraero

Norma Infraero n. 13.03-C/07

Fiscalização dos contratos de concessão e
utilização de áreas edificadas ou não
edificadas, instalações, equipamentos,
facilidades e serviços em aeroportos da
Infraero

Norma Infraero n. 5.07/05

Tarifação, faturamento e cobrança de tarifas
de armazenagem e de capatazia, cargas
importadas e exportadas ou em situação
especial e de serviços prestados nos
terminais de logística de carga da Infraero

Norma Infraero n. 5.09/09

Cálculo, cobrança, recebimento e controle
das tarifas de pouso, de permanência e das
tarifas de uso da comunicação e do auxílio à
navegação aérea e do auxílio rádio e visual
em área terminal de tráfego aéreo

Norma Infraero n. 3.06/05

Rede de radiocomunicação de aeroporto
(RCA)

Portaria CA n. 101/00

Coeficiente do adicional tarifário, disciplina a
cobrança, o recolhimento e a aplicação do
produto da arrecadação e regras de
classificação das linhas aéreas
suplementadas

Portaria MF n. 305/98

Competência para fixar o reajuste e a
revisão de preços públicos e de tarifas de
serviços públicos

