
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A - 7º Andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Setor Comercial

Sul, Brasília/DF, CEP: 70.308-200 
+ 55 (61) 3314 4371 - gabinete@anac.gov.br

Ofício nº 675/2020/GAB-ANAC
Brasília, 7 de outubro de 2020.

Ao Senhor 
LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS 
Presidente 
Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo -
SINDICOMIS 
Rua Avanhandava, 126, 6º andar, conj. 60/61 - Bela Vista 
São Paulo/SP 
CEP: 01306-901
 

Assunto:            Informações sobre a Resolução nº 581, de 21 de agosto de 2020, que altera o Regimento
Interno da ANAC.

Referências:      E-mail s/nº, de 23 de setembro de 2020; 
                          Processo ANAC nº 00058.034912/2020-71.

 

Senhor Presidente,
 

1. Cumprimentando-o cordialmente, faço referência ao E-mail s/nº, de 23 de setembro de
2020, por meio do qual esse Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística do
Estado de São Paulo - SINDICOMIS redireciona os Ofícios SI/066/20 e SI/067/20, os quais tratam da
recente reestruturação da ANAC, efetuada por meio da Resolução nº 581, de 21 de agosto de 2020, que
altera o seu Regimento Interno, para prestar os esclarecimentos adiante, após consulta às áreas afetas desta
Agência.

 

2. Inicialmente, informa-se que, do ponto de vista estrutural, a visão que se pretende
paulatinamente implantar na ANAC é a da gestão por processos e não por temas. Sendo assim, estamos
construindo uma estrutura mais integrada e eficiente para que o atendimento dos regulados seja mais
célere ao mesmo que se preserva a robustez processual.

 

3. Esclarece-se que a alteração do setor responsável pelo tema sob comento na
Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) busca estruturar as ações de certificação e de vigilância
continuada de aspectos operacionais do transporte aéreo. Ressalta-se, também, que a reestruturação
estabelecida na Resolução nº 581/2020 não impactou diretamente o setor responsável pela condução dos
processos normativos da SPO, razão por que se espera a manutenção dos níveis adequados de regulação
do setor. 

 



4. Nesse sentindo, salienta-se que haverá continuidade nas atividades de credenciamento e
certificação, sem alterações, com interlocução direta no âmbito da Gerência Técnica de Certificação da
SPO. 

 

5. Enfatiza-se, ainda, que a ANAC mantém o compromisso com a eficiência dos seus
processos de certificação e a eficácia de suas ações de vigilância continuada, reafirmando o seu
compromisso com a segurança da aviação civil.

 

6. Na expectativa de terem sido prestados os esclarecimentos devidos, esta Agência se
encontra à disposição para informações adicionais eventualmente necessárias. 

                         
Atenciosamente,

 
 

JOSÉ LUIZ POVILL DE SOUZA 
Chefe de Gabinete

 

Documento assinado eletronicamente por José Luiz Povill de Souza, Chefe de Gabinete, em
14/10/2020, às 14:32, 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 4869480 e o código CRC A7E3005A.

- 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 O�cio, indicar expressamente o Processo nº 00058.034912/2020-71 SEI nº 4869480

 

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
https://www.anac.gov.br/avalienossoservico
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico/

