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INTRODUÇÃO 

 
Regimento interno é um conjunto de regras estabelecidas por um grupo para 
regulamentar o seu funcionamento. Podendo ser usado em diversas atividades, nos 
mais variados campos, seja do Poder Público, seja na iniciativa privada, tem uma 
importância bastante destacada para a organização das empresas. 
 
Por meio desse instrumento, todos seus integrantes tomam conhecimento de seus 
direitos e obrigações. 
 
Um benefício desse tipo de documento é tornar suas partes mais bem integradas, 
cientes das regras daquele local, podendo funcionar como uma espécie de acordo 
coletivo e tornar as atividades mais harmônicas. 
 
Mais uma vantagem do regimento interno é garantir aos membros de uma 
organização uma salvaguarda, caso surja alguma demanda judicial. Nessa situação, 
o documento pode ser utilizado como prova. 
 
Conforme artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, o Regimento Interno (RI) 
da SBMG, será aprovado pelo Conselho de Administração, sendo que definirá e 
estabelecerá: 
 
I - a estrutura organizacional da SBMG e as competências específicas dos 
Departamentos e das Unidades de Negócios; 
 
II - as atribuições dos respectivos dirigentes; e 
 
III - as normas gerais de funcionamento da Companhia. 
 
A SBMG edita esta versão de seu Regimento Interno, com fundamento na Lei 
Federal nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 
de dezembro de 2016 e Decreto Municipal nº 1.435, de 30 de novembro de 
2018. 
 
A vigência desse regimento Interno tem início a partir de sua aprovação pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_P%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_privada
https://dicionariodireito.com.br/documentos
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Conselho de Administração SBMG. 
 

CAPÍTULO l  

DA ADMINISTRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 1º Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A, doravante denominada “SBMG” 
ou “Companhia” é uma Empresa Pública, de Capital Fechado, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Prefeitura do Município de 
Maringá, constituída nos termos da Lei Municipal nº 4.987, de 23 de dezembro de 
1999 e Lei Municipal nº 10.868 de 15 de maio de 2019 e reger-se-á pelo dispositivo 
legal de sua constituição e alteração, pelas normas do presente Estatuto, pela Lei nº  
13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto Federal nº 8,945 de 27 de dezembro de 
2016, Decreto Municipal nº 1.435 de 14 de novembro de 2018, Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), pelo Decreto nº 8.945, de 
27 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 042, de 09 de janeiro de 2018 e 
demais legislações aplicáveis. 
 
Art. 2º A Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A é a responsável pela 
administração do AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ e tem sede e foro na 
Cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Doutor Vladimir Babkov, 900, 
Parque Industrial Mário Bulhões, e atuação em todo o território nacional e 
internacional (internacional somente cargas). 
 
Art. 3º Para a realização de suas finalidades compete a Terminais Aéreos de Maringá 
– SBMG S/A: 
 
I - superintender técnica, operacional, administrativa, comercial e industrialmente as 
operações do aeroporto do município; 
 
II - criar agências, escritórios, dependências, centros de apoio ou centros de 
negócios; 
 
III - promover a constituição de subsidiárias para gerir unidades de infraestrutura 
aeroportuária, e de atividades de navegação aérea cuja complexidade exija 
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administração descentralizada; 
 
IV - promover a captação de recursos, em fontes internas e ou externas, a serem 
aplicados na administração, operação, manutenção, expansão e aprimoramento da 
infraestrutura aeroportuária e atividades de navegação aérea; 
 
V - preparar orçamento de suas atividades e analisar os apresentados por suas 
subsidiárias, compatibilizando-os com o seu, considerados os encargos de 
administração, manutenção e novos investimentos; 
 
VI - executar ou promover a contratação de estudos, planos, projetos, obras e 
serviços de interesse condizentes com seus objetivos, para os quais foram 
destinados recursos especiais; 
 
VII - celebrar contratos e convênios com órgãos da Administração Direta e Indireta 
do Comando da Aeronáutica, para a prestação de serviços técnicos especializados; 
 
VIII - promover a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal 
especializado, necessário às suas atividades, inclusive nas áreas de pesquisa e de 
desenvolvimento tecnológico; 
 
IX - promover e coordenar, junto aos órgãos competentes, as medidas necessárias 
para a instalação e permanência dos serviços de segurança, polícia, alfândega e 
saúde nos aeroportos, supervisionando-as e controlando-as para que sejam 
fielmente executadas; 
 
X - promover a execução de outras atividades relacionadas com a sua finalidade. 
 

SEÇÃO I 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 4º A SBMG funcionará nos seguintes horários: 
 
§ 1º Administração: de segunda a sexta feira das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 
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§ 2º Navegação aérea: todos dias das 00:00 às 23:59. 
 
§ 3º Segurança aeroportuária: todos dias das 00:00 às 23:59. 
 
§ 4º Os horários de funcionamento previstos nos parágrafos anteriores poderão 
sofrer alterações, quando forem necessárias para atender às condições e mudanças 
de horários de pousos e decolagens de aeronaves. 
 

SEÇÃO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 5º A estrutura organizacional (nível estratégico e tático) da SBMG é a seguinte: 
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SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 6º A definição, forma de constituição, funcionamento e competências da 
Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, da Auditoria Interna, da Área de Governança, Riscos, Controles e 
Ouvidoria estão detalhadas no Estatuto Social da Companhia nos seguintes 
capítulos: 
 
§ 1º Capítulo VI – Da Assembleia Geral 
 
§ 2º Capítulo VIII – Do Conselho de Administração 
 
§ 3º Capítulo IX – Da Diretoria Executiva 
 
§ 4º Capítulo XI – Do Conselho Fiscal 
 
§ 5º Capítulo XIII – Da Auditoria Interna 
 
§ 6º Capítulo XIV – Da Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria 
 
Art. 7º A Auditoria Independente que deverá ser escolhida pelo Conselho de 
Administração deverá ter registro na CVM -  Comissão de Valores Mobiliários e terá 
a competência de auditar as demonstrações financeiras da Companhia, emitindo 
relatórios de auditoria sobre as mesmas, bem como, apresentando ao Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria, quando solicitado. 
 
Art. 8º Compete a Assessoria Jurídica da Companhia: 
 
- Descrição Sintética: Prestar assistência jurídica ao Terminal Aéreo de Maringá 

SBMG S/A, representando-o jurídica ou extrajudicial. 
 
- Descrição Detalhada: 
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▪ Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público 
municipal, estadual e federal, judicial e extrajudicialmente, sugerir e 
recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos 
atos e decisões da Administração; 

 
▪ Acompanhar os processos administrativos e judiciais de interesse da Terminais 

Aéreos de Maringá SBMG S/A, tomando as providências necessárias para bem 
curar os interesses da Administração; 

 

▪ Postular em juízo em nome da Administração do Terminais Aéreos de Maringá 
SBMG S/A, quando necessário com a propositura de ações e apresentação de 
defesas e recursos; 

 

▪ Avaliar provas documentais e orais; 
 

▪ Realizar audiências; 
 

▪ Elaborar informações em mandados de segurança promovido contra atos da 
Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A; 

 

▪ Ajuizar e acompanhar as execuções fiscais de interesse da Terminais Aéreos de 
Maringá SBMG S/A, inclusive impugnando eventuais embargos à execução 
opostos em face do Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A; 

 

▪ Promover desapropriações, de forma amigável ou judicial; 
 

▪ Transacionar em processos judiciais, nos limites da lei, quando houver 
interesse do Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A; 

 

▪ Mediar questões, assessorar negociações e, quando necessário, propor defesas 
e recursos aos órgãos competentes, no âmbito extrajudicial; 

 

▪ Requisitar diretamente às repartições internas e às autoridades administrativas 
do Município e outros entes os esclarecimentos indispensáveis ao 
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desempenho de suas atribuições, informando o prazo judicial em tempo 
razoável e, quando se fizer necessário, propor ou solicitar a requisição de 
processos e documentos; 

 

▪ Acompanhar processos administrativos externos de tramitação no Tribunal de 
Contas, Ministério Público e outros órgãos estaduais ou federais, quando 
houver interesse da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A; 

 

▪ Analisar os contratos firmados pela SBMG, avaliando os riscos neles 
envolvidos, com vistas a garantir a segurança jurídica e lisura em todas as 
relações travadas entre o ente público e terceiros, auxiliando na Due Diligence 
dos contratos; 

 

▪ Estudar lei, decretos, portarias, contratos, termos de compromisso e 
responsabilidades, convênios, escrituras e outros atos, bem como minutar tais 
documentos quando de interesse do Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A; 

 

▪ Assistir o Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A nas negociações de 
contratos, convênios e acordo com outras entidades públicas ou privadas; 

 

▪ Estudar os processos de transferência ou alienação de bens, em que for 
interessado, o Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, examinando toda a 
documentação pertinente; 

 

▪ Interpretar normas legais e administrativas diversas para responder consultas 
das unidades interessadas; 

 

▪ Emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; 
 

▪ Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de 
manter as atividades da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A afinadas com 
os princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade, da 
publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, entre outros, 
juntamente com o coordenador de compras e licitações; 



 
  

________________________________________________________________________
  
TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. – FEVEREIRO DE 2021 – VERSÃO 1.1 

11 
 

 

 

▪ Acompanhar e participar efetivamente dos procedimentos licitatórios, bem 
como elaborar modelos de contratos administrativos; 

 

▪ Exarar pareceres em procedimentos licitatório, contratos, convênios, 
sindicâncias e eventuais solicitações de órgãos públicos; 

 

▪ Prestar atendimento aos usuários, fornecedores e contratados quando 
indelegável e sempre que presente o interesse do Terminais Aéreos de Maringá 
SBMG S/A; 

 

▪ Expedir orientações jurídicas internas no interesse da Terminais Aéreos de 
Maringá SBMG S/A; 

 

▪ Responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; 

 

▪ Exercer outras atividades correlatas ao exercício da advocacia pública/privada. 
 

- Relatório gerado: A Assessoria Jurídica da SBMG emitirá trimestralmente relatório 
com as contingências da Companhia, classificando-as em possível, provável e 
remota, bem como, estimando o valor das mesmas. 

 
Art. 9º Compete a Diretoria de Operações Aeroportuárias: 

 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Manter as atividades em conformidade com os requisitos estabelecidos no 

Regulamento RBAC 153; 
 

▪ Executar ações que garantam a segurança das operações aéreas e 
aeroportuárias; 
 

▪ Controle e gerenciamento de Agendas de Vôo; 
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▪ Operações do Terminal de passageiro; 

 
▪ Gerenciamento do Centro de Controle de Operações aeroportuária; 

 
▪ Planejamento de desenvolvimento sustentável do aeroporto; 

 
▪ Administração e desempenho operacional; 

 
▪ Coordenar planos e programas, tais como: Plano de Zona de Proteção de 

Aeródromo, Plano de Zoneamento de Ruído, etc; 
 

▪ Controle Tarifário; 
 

▪ Manter os processos e metodologias estabelecidos dentro do SGSO em 
conformidade com os requisitos regulamentares e padrões estabelecidos pelo 
Superintende do Aeroporto; 
 

▪ Coordenar a realização dos processos e metodologias contidas no SGSO, 
conforme estabelecido no Regulamento RBAC 153; 
 

▪ Coordenar o processo de gerenciamento da segurança operacional junto às 
demais atividades operacionais desenvolvidas no aeródromo; 
 

▪ Assessorar a Diretoria em assuntos atinentes à segurança operacional, 
fornecendo subsídios para a tomada de decisões; 
 

▪ Manter as informações sobre segurança operacional do aeródromo atualizadas 
e armazenadas em banco de dados; 
 

▪ Manter o Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) 
atualizado e compatível com as operações do aeródromo; 

 
▪ Coordenar o Desenvolvimento do Programa de Gerenciamento do Risco Fauna 

(PGRF) do Aeroporto; 
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▪ Desenvolvimento de planejamento estratégico; 

 

Coordenador de Segurança Operacional: 
 

- Descrição Detalhada: 
 

▪ Coordenar as atividades de patio, pista e operações aeroportuárias; 
 

▪ Manter os processos e metodologias estabelecidos dentro do SGSO em 
conformidade com os requisitos regulamentares e padrões estabelecidos pelo 
operador de aeródromo; 

 

▪ Coordenar e realização dos processos de gerenciamento de segurança 
operacional junto as demais atividades operacionais desenvolvidas no 
aeródromo. 

 

▪ Assessorar o responsável pela gestão do aeródromo em assuntos pertinentes a 
segurança operacional, fornecendo subsídios para tomadas de decisões;  

 

▪ Manter as informações sobre segurança operacional do aeródromo atualizadas 
e armazenadas em um banco de dados estruturados;  
 

▪ Manter o MGSO atualizado, compatível com as operaçoes do aeródromo e 
armazenadas em bancos de dados estruturados; 

 

▪ Definir linhas de responsabilidade operacional; 
 

▪ Identificar riscos à segurança operacional; 
 

▪ Garantir que sejam implementadas as medidas necessárias para mitigar os 
riscos/perigos; 
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▪ Fornecer monitoramento contínuo e avaliação regular do nível de segurança 
alcançado. 

 

▪ Manter um conjunto organizado de processos inter-relacionados de alocação 
de recursos a fim de alcançar a condição na qual os riscos são geridos em níveis 
aceitáveis. 

 
- Relatórios gerados:  biblioteca de perigos. 
 
Auxiliar Administrativo Operacional: 

 
- Descrição Detalhada: 
 
▪ Alimentar e gerar relatórios operacional de movimentação de aeronaves, 

cargas e passageiros; 

 

▪ Controle dos relatos da ouvidoria da SBMG, posteriormente relatório mensal; 

 

▪ Escala de trabalho dos colaboradores do Centro de Operações Aeroportuária 

(COA) mensal; 

 

▪ Controle de abastecimentos dos veículos da SBMG; 

 

▪ Arquivamentos de documentos; 

 

▪ Elaboração de ofícios; 

 

▪ Controle de correspondências; 

 

▪ Solicitação de compras; 

 

▪ Divulgação do Curso SGSO, inscrição e confecção dos certificados; 
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▪ Registro no sistema Pluris as ocorrências da SBMG; 

 

▪ Acompanhamento do setor de achados e perdidos; 

 

▪ Acompanhamento do Descarte; 

 

▪ Divulgação do Curso AVSEC, inscrição e confecção dos certificados; 

 

▪ Elaboração de ofícios; 

 

▪ Arquivamentos de documentos; 

 

▪ Controle de correspondências; 

 

▪ Apoio ao setor de credenciamento; 

 

▪ Estacionamento dos Colaboradores (cadastrar cartões). 

 
- Relatórios gerados: Relatório de ouvidora e operacional. 

Art. 10º Compete a Diretoria de Segurança Aeroportuária: 
 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Gerenciar, programar, coordenar com as diversas organizações públicas e 

entidades privadas com atividades operacionais no aeródromo, de forma a 
alcançar a implementação adequada das diretrizes AVSEC, requisitos e 
orientações relacionados à proteção e segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita; 
 

▪ Planejar, dimensionar e controlar todos os recursos AVSEC da Gerência de 
Segurança; 
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▪ Gerenciar, programar e coordenar a segurança contra atos de interferência 
ilícita; 
 

▪ Assegurar, no âmbito do aeroporto, o cumprimento das normas de segurança 
estabelecidas a nível nacional e internacional nomeadas pela ANAC e ICAO; 
 

▪ Inspecionar o sítio aeroportuário e estabelecer neste a necessária vigilância, de 
forma a assegurar os padrões e normas de segurança, estabelecidos a nível 
nacional pela ANAC; 
 

▪ Gestão de setor de identificação e cadastro para acesso as áreas restritas de 
segurança, desde a solicitação até o cancelamento de acordo com atos 
normativos da ANAC;  
 

▪ Gerenciar a política integrada de segurança, normas e procedimentos; 
 

▪ Gerenciar os programas de segurança e normas de acordo com atos 
normativos da ANAC; 
 

▪ Gerenciar os planos de segurança prevendo contingências para as situações de 
emergências e gerenciamento de crise; 
 

▪ Elaborar e manter atualizado o Plano de Segurança Aeroportuária (PSA) da 
SBMG; 
 

▪ Guardar, controlar e exigir a execução do Plano de Segurança Aeroportuária 
(PSA) da SBMG; 
 

▪ Controlar toda a documentação relacionada à área; 
 

▪ Elaborar os documentos formais internos e externos; 
 

▪ Realizar a gestão operacional dos contratos de Proteção e Vigilância da SBMG; 
 

▪ Gestão da central de monitoramento eletrônica de segurança, ou CFTV; 
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▪ Parametrizar os sistemas de controle de acesso; 

 
▪ Planejar o funcionamento, organizar e coordenar o Centro de gerenciamento 

de crise durante situações de crise, visando à contenção emergencial de 
ocorrências; 
 

▪ Distribuir, organizar e manter o arquivo dos normativos atualizados e outros de 
interesse da Gerência de Segurança; 

▪ Analisar as Ocorrências em Livro Eletrônico, relativo aos assuntos de 
Segurança; 
 

Rotinas Mensais: 
 
▪ Analisar as Ocorrências em Livro Eletrônico, relativo aos assuntos de 

Segurança; 
 

▪ Controlar toda a documentação relacionada à Coordenação de Proteção contra 
Atos Ilícitos; 

 

▪ Elaborar os documentos formais internos e externos; 
 

▪ Analisar as Ocorrências em Livro Eletrônico, relativo aos assuntos de 
Segurança; 

 

Rotinas Anuais: 
 
▪ Atualizar o Programa de Segurança Aeroportuário (PSA); 

 
▪ Realizar os exercícios pertinentes a AVSEC; 

 

▪ Encaminhar os relatórios anuais a agência reguladora; 
 

▪ Realizar os cursos e atualizações relativas as competências da área; 
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▪ Gestão e administração do contrato terceirizado de agente de proteção da 
aviação civil, primando pela elaboração e de normas e procedimentos de 
segurança; 

 
Informar as regras/normas a serem seguidas, mesmo que estabelecidades 
informalmente:  
 
▪ RBAC 107 - Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita - 

Operador de Aeródromo; 
 

▪ RBAC 108 - Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita - 
Operador Aéreo; 

▪ RBAC 110 - Programa Nacional de Instrução em Segurança da Aviação Civil 
Contra Atos de Interferência Ilícita – PNIAVSEC; 
 

▪ RBAC 111 RES - Programa Nacional de Controle de Qualidade da Segurança da 
Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícitos; 

 

▪ Resolução nº 167 de 17/08/2010 - Estabelece diretrizes para o gerenciamento 
de risco à Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita (AVSEC) 
pela ANAC; 

 

▪ Resolução nº 207 de 22/11/2011 - Dispõe sobre os procedimentos de inspeção 
de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita nos aeroportos 
e dá outras providências; 

 

▪ Resolução nº 254 de 06/11/2012 - Aprova o Regulamento Brasileiro da Aviação 
Civil Nº 108; 

 

▪ Resolução nº 361 de 16/07/2015 - Aprova o Regulamento Brasileiro da Aviação 
Civil Nº 110 e altera a Resolução Nº 116, de 20 de outubro de 2009; 

 

▪ DAVSEC nº 01-2015 (PORTARIA Nº 0821/SIA de 08/03/20168) - Aprova a 
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Revisão H da Diretriz de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência 
Ilícita (DAVSEC) nº 01-2015; 

 

▪ DAVSEC nº 02-2016 - Parâmetros quantitativos para realização dos 
procedimentos de inspeção de segurança aleatória nos aeródromos civis 
públicos brasileiros; 

 

▪ Portaria Nº 1155/SIA, de 15 de maio de 2015 - Dispõe sobre os procedimentos 
diferenciados de inspeção de segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita a serem aplicados nos canais de inspeção dos aeroportos 
brasileiros; 

 

▪ PORTARIA Nº 2708/SIA, 08/08/2017 - Aprova a Revisão B da Instrução 
Suplementar nº 108-001; 

▪ IS 107-001C - Segurança da aviação contra atos de interferência ilícita - 
operador de aeródromo; 
 

▪ IAC 107-1005 - Procedimentos para Embarque de Passageiros Armados (Em 
vigor até 27/07/2018, após, substituído pela Resolução nº 461); 

 

▪ Resolução nº 461, de 25/01/2018 - Dispõe sobre os procedimentos de 
embarque e desembarque de passageiros armados, despacho de armas de 
fogo e de munição e transporte de passageiros sob custódia a bordo de 
aeronaves civis. (Em vigor a partir de 28/07/2018); 

 
- Relatórios gerados: cronograma de serviços AVSEC - segurança 

 
Parágrafo único: O Coordenador de AVSEC está hierarquicamente vinculado a 
Diretoria de Segurança Aeroportuária, cujas atribuições são: 

 
- Rotinas diárias: 

 
▪ Manter Todo o Sistema de Resposta à Emergência a pronto emprego; 
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▪ Manter o sistema de credenciamento atualizado; 
 

▪ Manter equipamentos, procedimentos e pessoal para operação de todo o 
sistema de prevenção a contra atos de inferência ilícita; 

 

▪ Enquadramento das atividades, equipamentos, aferições, pessoal, sistemas 
etc, dentro do Regulamento Vigente; 

 

▪ Confecção de Projetos Básicos, Licitações competente a Diretoria; 
 

▪ Inspecionar o sítio aeroportuário e assegurar os padrões e normas de 
segurança, estabelecidos a nível nacional pela ANAC; 

 

- Rotinas Mensais: 
 
▪ Checagem de todos os Manuais, Procedimentos, Programas e Planos 

solicitados em Regulamento; 
 

▪ Atualização de todos Manuais, Procedimentos, Programas e Planos; 
 

▪ Manter todos os órgãos de segurança conectados a essa gerencia, através de 
visitas e networking. 

 
- Rotinas Anuais: 
 
▪ Manter toda a frota de veículos especiais utilizados no Sistema de Resposta à 

Emergência, dentro das revisões solicitadas pelo fabricante, garantindo o 
pronto emprego dos mesmos; 

 
▪ Atualização, implementação de novas diretrizes, revisão, de todos os planos, 

programas e manuais seguindo os novos Regulamentos implantados 
 

- Informar as regras/normas a serem seguidas, mesmo que estabelecidas 
informalmente:  
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▪ RBAC 111 - Programa nacional de controle da qualidade em segurança da 

aviação civil contra atos de interferência ilícita; 
 

▪ Instrução suplementar ANAC 107-001 revisão B - Segurança da Aviação Civil 
Contra Atos de Interferência Ilícita – Operador de Aeródromo; 

 

▪ RBAC 153 – Aeródromos – Operação, Manutenção e Resposta à Emergência; 
 

▪ Resolução 279 – Estabelece critérios regulatórios quando à implantação, 
Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC); 

 

▪ Decreto 7168 - Dispõe sobre o Programa Nacional de Segurança da Aviação 
Civil Contra Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC); 

 

Todos os Planos ou Programas, possuem Relatórios, exercícios, simulados e 
estatísticas empregadas diariamente de acordo com sua característica. 
   
 

- Planos e programas desenvolvidos e sua periodicidade de atualização por 
legislação: 
 
▪ Plano de segurança do transporte aéreo de valores (PSTAV) – máximo a cada 

02 anos ou mudança de procedimento; 
 

▪ Plano de emergência em aeródromo (PLEM) - máximo a cada 02 anos ou 
mudança de procedimento; 

 

▪ Plano contraincêndio (PCINC) - máximo a cada 02 anos ou mudança de 
procedimento; 

 

▪ Programa de controle da qualidade em segurança da aviação civil contra atos 
de interferência ilícita (PCQ/AVSEC) – trabalho recorrente; 
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▪ Programa de treinamento recorrente de bombeiro de aeródromo (PTR-BA) – 
trabalho recorrente. 

 
Art. 11º Compete a Diretoria de Infraestrutura: 
 
- Descrição Detalhada: 
 
▪ Implementar sistema de manutenção aeroportuária; 

 
▪ Mantendo as condições físicas e operacionais dentro dos padrões exigidos no 

RBAC 153-01 e 154 emenda 05 e em normas correlatas; 
 

▪ Permitir a continuidade das operações aeroportuárias dentro do nível aceitável 
de segurança operacional estabelecido na RBAC 153-01, no PSOE/ANAC e 
normas correlatas; 

 

O Sistema de Manutenção Aeroportuária prevê o Monitoramento, Manutenção 
Preventiva e Corretiva das seguintes áreas: 
 

a) Pista de Pouso e Decolagem; 
b) Pista de Taxi e Pátios de Estacionamento de Aeronaves; 
c) Vias de Circulação de veículos, equipamentos e pessoas; 
d) Áreas não pavimentadas de circulação de veículos, equipamentos e pessoas; 
e) Faixa de pista; 
f) RESA; 
g) Drenagem; 
h) Áreas Verdes; 
i) Auxílios Visuais; 
j) Sistemas Elétricos; 
k) Proteção da Área Operacional; 
l) Equipamentos, veículos e sinalização viária na área operacional; 
m) Edificações de todo sítio aeroportuário; 

 
A Diretoria de Infraestrutura também é responsável: 
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a) fiscalização de contratos da Diretoria; 
b) Especificação, Cotação e Compra de materiais do setor de Infraestrutura; 
c) Aquisição e Controle dos materiais das terceirizadas; 
d) Elaboração de termos de referência e projetos básicos; 
e) Elaboração de pareceres técnicos acerca das obras lindeiras ao sítio 

Aeroportuário; 
f) Manutenção e Atualização dos layouts de todo o Sítio aeroportuário; 
g) Elaboração de layouts de alterações/modificações diversas; 
h) Elaboração de layout de espaços disponíveis para concessões - lojas, 

hangares, publicidade e etc.; 
i) Programação e distribuição de serviços, obras e ocorrências que necessita 

Infraestrutura; 
 

 
- Descrição Detalhada: cronograma de serviços de infraestrutura 
 
Parágrafo único: O Coordenador de Infraestrutura e o Chefe de Almoxarifado 
estão hierarquicamente vinculados a Diretoria de Infraestrutura, cujas 
atribuições são: 

 
Coordenador de Infraestrutura: 

 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Coordenação das equipes de elétrica, roçada, serviços gerais e limpeza; 

 
▪ Apoio na seção técnica com revisão de desenhos; 

 

▪ Levantamentos de dados para execução de obras e contratação de materiais, 
serviços e licitações; 
 

▪ Marcação de todas as sinalizações horizontais de pista e pátios; 
 

▪ Acompanhamento de todas as obras no sítio aeroportuário; 
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- Relatórios gerados: Diários de obras e Atendimento de Ocorrências, Gerado no 
Sistema Pluris, relatório interno de materiais e serviços e termos de referências 
para contratações. 

 

Chefe de Almoxarifado: 
 

- Descrição Detalhada: 
 

▪ Controle de entrada e saída do almoxarifado; 
 

▪ Cotação e compra de materiais e serviços; 
 

▪ Pedido de materiais e serviços; 
 

▪ Recebimento de materiais de limpeza, higiene e copa; 
 

▪ Fornecer a relação dos contratos vigentes atualizados; 
 

▪ Organização de arquivos, pastas, armários e documentos em geral; 
 

▪ Confecção de termos de referência; 
 

Art. 12º Compete a Diretoria Administrativa: 
 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Administração dos processos licitatórios; 

 
▪ Autorização de compra e de procedimento licitatório; 

 

▪ Gerenciamento contábil e Recursos humanos, contratos e de licitação; 
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▪ Deliberação para compras de benefícios (Vale alimentação, Vale refeição, Vale 
cultura e demais). 

 

▪ Gerenciamento de seguros, material de expediente e informática; 
 

▪ Auditoria de órgãos de fiscalização externos; 
 

▪ Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná; 

 

▪ Controle e estabelecimento de metas; 
 

▪ Autorização de férias; 
 

▪ Elaboração, renovação e aditivos de contratos; 
 

▪ Suporte administrativo as diretorias; 
 

▪ Elaboração de reunião e atas de Diretoria, Conselho de Administração e 
Assembleia Geral; 

 

▪ Planejamento estratégico; 
 

▪ Administração de Compliance; 
 

▪ Implementações de Governança corporativa; 
 

▪ Gestão de contratos; 
 

▪ Planejamento de curso pra colaboradores. 
 
Parágrafo único: O Coordenador de Recursos Humanos, Contabilidade, 
Coordenador de compras e Licitações e Coordenador(a) de Gestão de Contratos 
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estão hierarquicamente vinculados a Diretoria Administrativa, cujas atribuições 
são: 
 
Coordenador de Recursos Humanos: 
 
- Descrição Detalhada: 
 
▪ Recrutamento e seleção de pessoas; 

 
▪ Elaboração das Políticas de Gestão de RH;  

 
▪ Gestão do Treinamento e Desenvolvimento de pessoas; 

 
▪ Avaliação e melhorias para área de pessoal; 

 
▪ Elaborar o processo de admissão e registro de colaboradores; 

 
▪ Controle do dossiê documental dos colaboradores; 

 
▪ Administração e geração da folha de pagamento; 

 
▪ Elaborar o processo de demissão de colaboradores; 

 
▪ Controle dos exames admissionais, periódicos e demissionais; 

 
▪ Gerenciamento das férias, licenças e afastamentos; 

 
▪ Responsável pela elaboração dos encargos sociais e trabalhistas; 

 
▪ Prestar informações ao Tribunal de Contas do Estado e Controle Interno da 

Prefeitura; 
 

▪ Elaboração e entrega das declarações fiscais obrigatórias tais como CAGED, RAIS, 
DIRF, etc.; 
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▪ Controle de benefícios (vale de alimentação, vale refeição, vale transporte e vale 
cultura); 

 
▪ Publicação no portal da transparência do resumo da folha e diárias de viagens; 

 
▪ Integração da folha de pagamento e provisões para contabilidade; 

 
▪ Alimentar o sistema do tribunal de contas no módulo siap admissão de 

concursados; 
 

▪ Contratação de estagiários/licenças remuneradas de estagiários; 
 

▪ Administração do controle de ponto dos colaboradores e estagiários; 
 

▪ Atualização dos registros de colaboradores; 
 

▪ Geração da folha de pagamento do 13º salário e férias; 
 

▪ Relatório sindicais a serem enviados aos sindicatos; 
 

▪ Controle dos empréstimos consignados e plano de saúde; 
 

▪ Elaboração da folha de adiantamento salarial; 
 

▪ Proceder o reajuste salarial junto a folha de pagamento; 
 

▪ Outras funções relacionadas a área de pessoal. 
 
- Prazos para cumprir: 
  
▪ 27 e 28 do mês a folha do mês deve estar fechado para fins de pagamento no 

último dia do mês; 
 

▪ Enviada ao financeiro para fazer o lançamento e pagamento; 
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▪ Até o dia 05 apuração do FGTS, INSS, IRRF, sindicato para envio ao financeiro; 
 

▪ Demais prazos específicos do CAGED, RAIS e DIRF; 
 

▪ Mensalmente enviado aos sindicatos as contribuições assistenciais; 
 

▪ Até o dia 20 do mês subsequente é enviado para o tribunal de contas da folha 
de pagamento; 
 

▪ Até o dia 15 para envio ao financeiro para pagamento; 
 

▪ Benefício deve ser encaminhado até o dia 26 para a empresa lançar nos 
cartões; 
 

▪ Portal da transparência, até o dia 05 para inclusão das informações; 
 

▪ As integrações da folha de pagamento para contabilidade até o dia 15. 
 

Contabilidade: 
 
- Descrição Detalhada: 
 
▪ Execução de trabalhos especializados de contabilidade (classificação, 

lançamentos, elaboração de demonstrações contábeis, análise de balanço, 
etc.); 
 

▪ Elaborar e ou atualizar os planos de contas da Companhia; 
 

▪ Elaborar os balancetes mensais, financeiro e patrimonial;  
 

▪ Orientar na organização de processo de tomadas de prestação de contas; 
assinar balanços e balancetes; opinar a respeito de consultas formuladas sobre 
matéria de natureza técnica, jurídico-contábil e financeira, propondo se for o 
caso, as soluções cabíveis; 
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▪ Emitir Pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis e financeiros; 
fornecer dados estatísticos de suas atividades; apresentar relatório de suas 
atividades; 

 

▪ Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno 
e governança corporativa; 
 

▪ Elaborar demonstrações contábeis de acordo com a Lei nº 6.404/76 e a 
prestação de contas da Companhia; 

 

▪ Atender às demandas dos órgãos fiscalizadores; 
 

▪ Elaboração e entrega das declarações fisco/contábeis obrigatórias; 
 

▪ Conciliação nas notas fiscais lançadas (conferência) nos sistemas financeiro, 
fiscal, contábil– conferência relatório emitido pelo sistema financeiro x 
relatório fiscal x razão da contabilidade x relatório da prefeitura; 

 

▪ Rateio dos custos e despesas apurados – rateio dos gastos entre custos e/ou 
despesas conforme o caso, para lançamento no sistema contábil; 

 

▪ Conciliação bancária – conferência extrato x sistema contábil; 
 

▪ Conciliação dos valores de clientes a receber e fornecedores a pagar – 
conferência dos saldos a receber e a pagar com relatórios emitidos pelo 
sistema financeiro; 

 

▪ Lançamentos patrimoniais – lançamento dos bens adquiridos (notas fiscais) e 
bens baixados (pedidos de baixa) no sistema patrimonial, apuração/cálculo da 
depreciação acumulada e amortização acumulada, integração do sistema 
patrimonial e contábil; 
 

▪ Apuração dos impostos – cálculo e emissão de guias dos impostos PIS, COFINS, 
IRRF retido, CSRF retido, INSS retido, ISSQN retido, IRPJ e CSLL, e envio ao setor 
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financeiro para pagamento; 
 

▪ Obrigações TCE/PR – envio do SIM/AM parte contábil e patrimonial; 
 

▪ Acompanhamento da Auditoria Independente. 
 

- Relatórios gerados: 
 

▪ Balancetes publicados no portal da transparência e no site; 
▪ Relatórios gerenciais para os diretores; 
▪ Arquivo sim-am entregue mensalmente ao tribunal de contas. 
 

- Prazos para cumprir: 
 

▪ Até o dia 20 de todo mês fechamento do balancete; 
▪ Até o dia 25 de todo mês para entrega dos relatórios gerenciais; 
▪ Até o final do mês subsequente para entrega do sim/am. 

 
Licitações e Contratos 
 
A Companhia possui regulamento específico para área de licitações e contratos, 
que é o Regulamento de Licitações e Contratos SBMG. 

 
 

Coordenador de Compras e Licitações: 
 

- Descrição Detalhada: 
 

▪ Elaboração de termo de conferência da área; 
 

▪ Conferência dos termos de conferência enviados pelos setores; 
 

▪ Elaboração e lançamento dos processos licitatórios incluindo todas as suas 
fases; 
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▪ Pesquisa de preço; 
 

▪ Participação das licitações como preogueiro ou equipe de apoio; 
 

▪ Análise juntamente com a coordenadora de gestão de contratos, sobre os 
prazos dos contratos e se os mesmos serão aditivados; 
 

▪ Serviços externos, trâmite junto a prefeitura, relacionamento SMBG e 
Prefeitura; 
 

▪ Esclarecimento de dúvidas dos fornecedores sobre o processo licitatório; 
 

▪ Esclarecimentos de dúvidas sobre as licitacões ou procedimentos de compras; 
 

▪ Trabalha utilizando os regulamentos. 
 

- Relatórios gerados: 
 

▪ Posição diária das licitações. 
 

Coordenador(a) de Gestão de Contratos: 
 

- Descrição Detalhada: 
 
▪ Elaboração de Contratos desde a sua concepção, assinaturas e arquivamento; 

 
▪ Elaboração de Aditivos de Contratos ou Ata de registro de preço desde a sua 

concepção, assinaturas e arquivamento; 
 

▪ Gerenciamento e controle dos contratos vigentes e a vencer dos fornecedores, 
prestadores de serviços, concessionários, permissionários e correlatos. 

 

▪ Elaboração dos Termos de referência de materiais de administração; 
 

▪ Processamento de compras por Dispensas e inexigibilidade; 
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▪ Entrega no SIM-AM das tabelas de cadastro, contratos, licitações, lei e atos e 
correlatos a procedimento licitatorio e contratos. 

 

▪ Compra de material da Administração; 
 

▪ Monitoramento de prazos das licitações e contratos; 
 

▪ Arquivamento das publicações nos processos, inclusive manutenção desses 
processos; 

 

- Relatórios gerados: 
 

No sistema ELOTECH, Planilha de controle de estoque, planilha de Vigência dos 
processos, Publicações dos processos, Andamento de licitações. Planilhas internas. 
Publicações dos processos através de CI para a Prefeitura. 

 
 
Art. 13º Compete a Diretoria de Navegação Aérea: 

 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Gerenciar as atividades de controle de tráfego aéreo, telecomunicações 

aeronáuticas, meteorologia aeronáutica e informações aeronáuticas 
desenvolvidas no âmbito da SBMG S/A; 
 

▪ Orientar e fiscalizar a aplicação, pelos órgãos operacionais subordinados, das 
normas e procedimentos estabelecidos pelo Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB), através do Departamento de Controle do espaço 
aéreo (DECEA) para desenvolvimento das atividades descritas no item anterior; 

 

▪ Conduzir o estabelecimento de acordos operacionais necessários entre os 
órgãos operacionais subordinados e os demais órgãos operacionais do Sistema; 
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▪ Orientar e conduzir processos de investigação de irregularidades de tráfego 
aéreo na área de responsabilidade dos órgãos ATS/ATC locais; 

 

▪ Emitir pareceres técnicos nos assuntos relativos à sua área de Navegação Aérea 
sempre que necessário, ou quando solicitado; 

 

▪ Aplicar e quando for o caso, elaborar os programas de treinamento e formação 
e/ou aperfeiçoamento dos operadores do efetivo dos órgãos operacionais 
subordinados; 

 

▪ Compor, convocar, presidir e coordenar o Conselho Operacional dos órgãos de 
Navegação Aérea subordinados; 
 

▪ Elaborar e aplicar os programas de prevenção de incidentes de tráfego aéreo; 
 

▪ Elaborar o modelo operacional e quando for o caso, o manual de operações 
dos órgãos operacionais de navegação aérea subordinados; 

 

▪ Estabelecer junto à Diretoria de Operações e Segurança, as necessidades de 
treinamento visando a aplicação de procedimentos de coordenação entre os 
órgãos de cada segmento; 

 

▪ Dirigir, planejar, coordenar e controlar as atividades de projetos, instalações, 
estudos, desenvolvimento, manutenção de auxílios à navegação aérea e 
manutenção de telecomunicações e meteorologia; 

 

▪ Dirigir, planejar, coordenar e controlar as atividades operacionais de apoio à 
navegação aérea, sob responsabilidade da Empresa; 

 

▪ Planejar, coordenar e controlar as atividades de absorção ou implantação de 
novas unidades operacionais, transferidas em cumprimento aos programas de 
Proteção ao Vôo; 

 

▪ Assessorar a superintendência nos assuntos relacionados às atividades de 
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navegação, administrativas e processos administrativo pertinentes a empresa; 
 

▪ Fiscalizar e apoiar as equipes de atividades licitatórias, quando convocado. 
 

Parágrafo único: O Coordenador de Navegação Aérea, Controladores de Tráfego 
Aéreo/Operadores AFIS, Encarregado da Torre, Encarregado da Meteorologia, 
Técnicos em Meteorologia, Encarregado da Sala de Informações Aeronáuticas, 
Operador de Informações Aeronáuticas estão hierarquicamente vinculados a 
Diretoria de Navegação Aérea, cujas atribuições são: 

 
Coordenador de Navegação Aérea: 

 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Coordenar as atividades de controle de tráfego aéreo, telecomunicações 

aeronáuticas, meteorologia aeronáutica e informações aeronáuticas 
desenvolvidas no âmbito da SBMG S/A; 
 

▪ Orientar a aplicação, pelos órgãos operacionais subordinados, das normas e 
procedimentos estabelecidos pelo Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
Brasileiro (SISCEAB), através do Departamento de Controle do espaço aéreo 
(DECEA) para desenvolvimento das atividades descritas no item anterior; 

 

▪ Coordenar o estabelecimento de acordos operacionais necessários entre os 
órgãos operacionais subordinados e os demais órgãos operacionais do Sistema; 

 

▪ Coordenar processos de investigação de irregularidades de tráfego aéreo na 
área de responsabilidade dos órgãos ATS/ATC locais; 

 

▪ Coordenar, aplicar e elaborar os programas de treinamento e formação e/ou 
aperfeiçoamento dos operadores do efetivo dos órgãos operacionais 
subordinados; 

 

▪ Compor e coordenar o Conselho Operacional dos órgãos de Navegação Aérea 
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subordinados; 
 

▪ Coordenar e aplicar os programas de prevenção de incidentes de tráfego 
aéreo; 

 

▪ Propor correções no modelo operacional e quando for o caso, no manual de 
operações dos órgãos operacionais de navegação aérea subordinados; 

 

▪ Coordenar junto à Diretoria de Operações e Segurança, as necessidades de 
treinamento visando a aplicação de procedimentos de coordenação entre os 
órgãos de cada segmento; 

 

▪ Coordenar e controlar as atividades operacionais de apoio à navegação aérea, 
sob responsabilidade da Empresa; 

 

▪ Coordenar as atividades de absorção ou implantação de novas unidades 
operacionais, transferidas em cumprimento aos programas de Proteção ao 
Voo; 

 
▪ Prazos a cumprir: 

 
- Até o dia 05: envio das escalas cumpridas, Ficha de Coordenação e Controle 
Pessoal de Meteorologia e Ficha de Controle de Mensagem AIS ao CINDACTA 2; 
 
- Até o dia 20: envio das escalas mensal previstas ao CINDACTA 2; 
 
- Até o dia 25: envio da previsão dos Vale Refeição ao setor Recursos Humanos. 
 

 
Controlador de Tráfego Aéreo - Supervisores: 

 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Cumprir e fazer cumprir as ordens e os procedimentos dispostos nos seguintes 
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documentos: 
- Modelo Operacional da Torre Maringá; 
- Manual Operacional da Torre Maringá; 
- Carta de Acordo Operacional; 
- Comunicado Interno; 
- Aviso Operacional; e 
- Demais legislações aeronáuticas que regulam as atividades operacionais no 

SISCEAB. 
 

▪ Coordenar os procedimentos especiais, tais como: Operação Presidencial, 
Manobra Militar, GEIV e AEROFOTO (Aerofotogrametria). Orientar os 
controladores sobre procedimentos previstos ou programados para ocorrer, 
incluindo as informações dos NOTAM que entram em vigor no turno de 
serviço; 
 

▪ Acompanhar diretamente a prestação dos serviços de tráfego aéreo por meio 
da verificação frequente das informações de progressão dos voos, da 
fraseologia padrão utilizada (inclusive efetuar eventuais correções), das 
coordenações de transferências realizadas e do cumprimento do checklist 
utilizado na rendição das posições operacionais; 

 

▪ Realizar contato com os supervisores dos órgãos adjacentes (Centro Curitiba e 
Controle Londrina), visando gerenciar o tráfego aéreo sob sua 
responsabilidade; 
 

▪ Comunicar aos setores pertinentes e à Diretoria de Navegação Aérea, o mais 
rápido possível, qualquer falha nos sistemas de comunicação, navegação e 
vigilância dentro da área sob sua jurisdição; 
 

▪ Corrigir prontamente qualquer erro operacional observado; 
 

▪ Coordenar a ativação ou desativação das posições operacionais; 
 

▪ Sugerir pelos canais competentes, qualquer medida que possa vir a contribuir 
com o aperfeiçoamento do serviço prestado pelo órgão ATC; 
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▪ Centralizar o recebimento e a distribuição das informações relativas à 

operação; 
 

▪ Impedir de assumir qualquer posição operacional quem estiver com o 
Certificado de Habilitação Técnica vencido sem que tenha iniciado o processo 
de revalidação ou com o Certificado Médico Aeronáutico vencido. Em qualquer 
uma das situações, não será autorizada a dispensa do controlador pelo 
supervisor da equipe. A Diretoria de Navegação Aérea deverá ser comunicada 
imediatamente do fato, devendo o fato ser registrado no Livro de Registro de 
Ocorrências; 
 

▪ Distribuir os controladores da equipe nas posições operacionais atendendo as 
necessidades do serviço e da instrução, quando houver estágio; 
 

▪ Preencher o Livro de Registro de Ocorrências de forma clara e objetiva, 
atentando para o detalhamento das informações evitando emendas ou 
rasuras. O Livro de Registro de Ocorrências ficará arquivado na Diretoria de 
Navegação Aérea para futuras referências, podendo ser utilizado em processos 
internos e externos (Justiça Civil); 

 

▪ Atender às autoridades e a outras pessoas estranhas ao serviço que entrarem 
em contato com a Torre Maringá e encaminhá-las à Diretoria de Navegação 
Aérea. Em dias não úteis ou fora do expediente da SBMG, não receber ou 
passar informações que requeiram medidas que não sejam de sua 
competência, tais como: informações de caráter sigiloso ou exclusivo das 
autoridades aeronáuticas, situações que requeiram prestação de informação à 
imprensa em decorrência de acidentes ou incidentes aeronáuticos e outras 
julgadas necessárias, sem antes contatar a Diretoria de Navegação Aérea; 
 

▪ Efetuar a passagem de serviço para o supervisor, que entra de serviço; 
 

▪ Cumprir o previsto na ICA 100-18 em vigor, quanto à sua função; 
 

▪ Caso haja a necessidade de acionamento do técnico responsável e o problema 
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não seja resolvido, avisar, imediatamente, à Diretoria de Navegação Aérea; 
 

▪ Checar as documentações presentes na Torre Maringá, sendo estas de sua 
responsabilidade; 

 

▪ Os supervisores deverão zelar pelos equipamentos e mobiliário da Torre 
Maringá; 
 

▪ Em situações de acidente, incidente aeronáutico grave ou incidente de tráfego 
aéreo de risco crítico, o Supervisor deverá proceder conforme o previsto na ICA 
63-7 em vigor; 
 

▪ Quando houver inoperância de equipamentos que causem impacto nas 
operações de pouso e decolagem, o supervisor deverá comunicar à Diretoria 
de Navegação Aérea, ao Centro de Operações Aeroportuárias e o técnico de 
serviço; 
 

▪ Manter a Diretoria de Navegação Aérea informada a respeito de todas as 
condições anormais e possíveis degradações inerentes ao serviço da Torre 
Maringá. 

 

Controlador de Tráfego Aéreo  
 
▪ Cumprir e fazer cumprir as ordens e os procedimentos dispostos nos seguintes 

documentos: 
- Modelo Operacional da Torre Maringá; 
- Manual Operacional ATC da Torre Maringá; 
- Carta de Acordo Operacional; 
- Comunicados Internos; 
- Aviso Operacional; e 
- Demais legislações aeronáuticas que regulam as atividades operacionais no 

SISCEAB. 
 

▪ Informar ao supervisor qualquer falha ou inoperância dos equipamentos no 
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turno de serviço; 
 

▪ Preencher as Fichas de Plano de Voo Eletrônicas com dados completos e 
atualizados; 
 

▪ Ausentar-se da posição operacional somente quando devidamente autorizado 
pelo supervisor da equipe; 
 

▪ Utilizar a fraseologia padrão, conforme MCA 100-16; 
 

▪ Cumprir o checklist na troca da posição operacional; 
 

▪ Não realizar atividades na posição operacional, que não estejam diretamente 
relacionadas ao tráfego aéreo. 

 
▪ Estar ciente de todo o tráfego controlado do seu setor, de modo que seja capaz 

de substituir o controlador titular da posição operacional; 
 

▪ Auxiliar no (as): 
- Gerenciamento dos tráfegos partindo; 
- Verificação dos atrasos que impliquem no início das fases do Serviço de Alerta;  
- Coordenações de tráfego com os órgãos ATS. 

 
▪ Acompanhar a evolução do tráfego do seu setor a fim de informar ao 

controlador titular os pontos de conflito observados; 
 

▪ Acompanhar a situação operacional dos meios de SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÕES e NAVEGAÇÃO da Torre Maringá, informando, imediatamente, 
ao supervisor sobre qualquer erro observado nos mesmos; 

 

▪ Levar imediatamente ao conhecimento do supervisor qualquer tendência de 
saturação ou redução da capacidade do seu setor; 

 

▪ Dar ciência ao controlador titular, quando necessário, sobre qualquer situação 
ou informação operacional que venha a causar risco à operação aérea, tais 
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como: 
- Suspensão das operações do aeródromo; 
- Ocorrência de condições meteorológicas adversas (CB, Rajada de Vento, 

Turbulência, Chuva Forte, Nevoeiro, Tesoura de Vento, etc.); e 
- Aeronave não identificada, emergência, suspeita ou confirmação de bomba a 

bordo, interferência ilícita, falha de comunicações, urgência, etc. 
 

▪ Manter o Controle Londrina atualizado das condições de operação do 
aeródromo; 
 

▪ Antecipar, sempre que possível, as ações de coordenação, transferência e 
obtenção de autorizações de tráfego junto aos órgãos ATS envolvidos. 

 
Encarregado de Meteorologia: 

 
- Descrição Detalhada: 

 
▪ Suporte para os controladores de voo; 

 
▪ Avaliação do momento meteorológico, com estatísticas e controles via sistema; 

 

▪ Contato com a aeronáutica com relatórios, e responde pelos técnicos; 
 

▪ Executa controle de escalas de todos. 
 

- Relatórios gerados:  Controle operacional de mensagens, Comunicação com a 
torre, Relatório de escala Prevista, Relatório de escala cumprida, Siscomet e 
Webmet. 

 

Operador De Estação Aeronáutica: 

  

- Descrição Detalhada: 
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▪ Disposição Administrativa e procedimentos gerais do Serviço Internacional de 
telecomunicações Aeronáuticas; 
 

▪ Serviço Fixo Aeronáutico (AFS) e Administrativo: Rede de Telecomunicações 
Fixas Aeronáuticas (AFTN) e Administrativa do Ministério da Aeronáutica; 

 
▪ Indicativos de Chamada (ou denominação) das estações; 

 

▪ Designadores Telegráficos; 
 

▪ Encaminhamento de Mensagens; 
 

▪ Mensagens CONFAC; 
 

▪ Licença e Certificado de Operador e Estação Aeronáutica (OEA); 
 

▪ Responsabilizar-se pela veiculação correta, e em tempo hábil, das mensagens a 
serem veiculadas na estação de comunicações e assegurar a divulgação das 
informações necessárias para a segurança, regularidade e eficiência da 
navegação aérea; entre outras atividades correlatas. 

 
 

Art. 14º Compete a Diretoria Financeira: 
 

- Descrição Detalhada: 
 

▪ organizar e dirigir todos os serviços de Tesouraria; 
 

▪ assinar, juntamente com o Diretor- Presidente, ou quem o substituir, todos os 
atos e documentos que envolvam transações patrimoniais ou responsabilidade 
financeira da SBMG, inclusive cheques, ordem de pagamento, títulos de crédito 
e quaisquer outros contratos ou documentos que importem em 
responsabilidade Companhia; 
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▪ tomar as medidas cabíveis para cobrança amigável ou judicial de quaisquer 
créditos da SBMG; 

 
▪ Gerenciamento das aplicações financeiras, conta corrente, disponibilidades, 

captação de empréstimos, financiamento e congêneres. 
 

▪ Definição das estratégias de aplicações financeiras juntamente com o diretor 
presidente; 
 

▪ promover a arrecadação de todas as receitas cabíveis à SBMG; 
 

▪ Gerenciar os pagamentos de fornecedores; 
 

▪ Elaboração a escrituração do caixa; 
 

▪ Gerenciar as prestações de contas de viagens; adiantamentos de 
adiantamentos de viagens de acordo com as politicas da Companhia; 
 

▪ Controle orçamentário de receitas e despesas; 
 

▪ Elaboração do fluxo de caixa; 
 

▪ Pagamento da folha de pagamento dos colaboradores. Remessa para o banco 
para o crédito da folha de pagamento; 
 

▪ Análise e conferência dos lançamentos no sistema referente a contratos de 
clientes e fornecedores (contratos e aditivos em vigor x lançamentos no 
sistema financeiro); 
 

▪ Acompanhamento de embarque e desembarque para fins de repasse das taxas 
de embarque. Conferência dos valores repassados. 

 
- Relatórios gerados: Fluxo de caixa e relatório de cobrança e inadimplência. 
 
Auxiliar Administrativo: 
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- Descrição Detalhada: 
 

▪ Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando informações, 
anotando recados, para obter ou fornecer informações; 
 

▪ Executar tarefas variadas na área administrativa, nas diversas diretorias da 
SBMG S/A, que requeiram tomar decisões, baseado em precedentes. 
 

▪ Auxiliar na elaboração de processo licitatório; 
 

▪ Auxiliar a peticionar documentos aos órgãos fiscalizadores; 
 

▪ Auxiliar nos processos de compras de diversos materiais com fornecedores e 
solicitar de orçamentos; 
 

▪ Auxiliar na fiscalização de contratos; 
 

▪ Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
finanças, operações, segurança, infraestrutura, navegação aérea, comercial 
entre outras; 
 

▪ Auxiliam e tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; 
 

▪ Digitar textos, documentos, atas, tabelas, quadros demonstrativos, boletins de 
frequência e outros, conferindo a digitação, providenciando a reprodução, 
digitalização, encadernação e distribuição, se necessário; 
 

▪ Coletar dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições, 
publicações oficiais, arquivos e fichários e efetuando cálculos para obter 
informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; 
 

▪ Receber, conferir e registrar a tramitação de processos administrativos e 
documentos, inclusive em sistemas, fiscalizando o cumprimento das normas 
referentes a protocolo; 
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▪ Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, classificando documentos 

por matéria, ordem alfabética ou outro sistema para possibilitar controle dos 
mesmos; 

▪ Codificar dados, documentos e outras informações e proceder à indexação de 
artigos, periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros; 
 

▪ Auxiliar na atualização de manuais da SBMG; 
 

▪ Efetuar cálculos e conferências numéricas; 
 

▪ Auxiliar no Departamento Pessoal e Recursos Humanos; 
 

▪ Efetuar registros, preenchendo fichas, formulários, sistemas e outros, 
procedendo ao lançamento em livros, consultando dados em sistemas, tabelas, 
gráficos e demais demonstrativos, a fim de atender as necessidades do setor; 
 

▪ Entregar quando solicitado notificações e correspondências diversas; 
 

▪ Efetuar a fiscalização e fechamento de registro de ponto; 
 

▪ Auxiliar na elaboração de termos de referência, editais, minutas de contratos, 
cotações, orçamentos, publicação de atos oficiais e demais atividades 
correlatas aos procedimentos administrativos licitatórios e suas variantes; 
 

▪ Auxiliar na elaboração de planos orçamentários pela Gerência Financeira da 
empresa. 
 

▪ Executar outras tarefas correlatas;  
 

 
Art. 15º Compete a Diretoria Comercial: 
 
- Descrição Detalhada: 
 



 
  

________________________________________________________________________
  
TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. – FEVEREIRO DE 2021 – VERSÃO 1.1 

45 
 

 

▪ Responsabilizar-se pela comercialização dos serviços e produtos mantidos pela 
Companhia; 

 
▪ Acompanhar os trabalhos gerenciais de vendas e mercadologia que visem a 

comercialização de produtos da área de Serviços; 
 
▪ Assessorar o Presidente nos assuntos de sua pasta, responsabilizando-se pelos 

assuntos e documentos que dizem respeito à sua área; 
 
▪ Negociar junto as agências e unidades comerciais que exploram as instalações 

do Aeroporto Municipal de Maringá; 
 
▪ Elaborar a minuta inicial do Contrato de Concessão/Permissão de Uso; 
 
▪ Rever contratos entre SBMG e parceiros, locatários e/ou Concessionários, 

promovendo acordos, aditivos, reajustes, a fim de que a relação comercial 
entre a partes esteja permanentemente em consonância com as exigências 
legais, em todos os níveis; 

 
▪ Ainda, acompanhar a movimentação dos espaços locados via terceiros 

priorizando a ordem, a segurança e estrito cumprimento das normas e 
segurança e/ou privacidade inerentes ao funcionamento do SBMG; 

 
▪ Manter atualizada e negociada a planta de espaços, assim como manter 

contatos com potenciais concessionários nas áreas de alimentação, comercial 
de varejo, comercial institucional, ações de Marketing/Merchandising e 
similares; 

 
▪ De acordo com a demanda, criar, desenvolver Termos de Referência e adotá-los 

para fins de licitação, sempre que que a Gerência Comercial for diretamente 
envolvida e dela depender a prós atividade nesse sentido.  
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CAPÍTULO II 

CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 

 
Art. 16º A Companhia possui elaborado em documento próprio o Código de 
Conduta e Integridade.  

 
Art. 17º O Código de Conduta e Integridade pode ser definido como um documento 
de texto com diversas diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas posturas e 
atitudes ideais, moralmente aceitas ou toleradas pela sociedade como um todo, 
enquadrando os participantes a uma conduta politicamente correta e em linha com 
a boa imagem que a entidade ou a profissão que ocupar, inclusive incentivando à 
voluntariedade e à humanização destas pessoas. 

 
Parágrafo único: É dever de todos na organização garantir que as diretrizes deste 
Código sejam seguidas de forma efetiva, para que se mantenha uma conduta de alto 
profissionalismo. 

 

CAPÍTULO III 

GESTÃO DE RISCOS 

 
Art. 18º A Companhia possui elaborado dentro da Política de Conformidade a 
Gestão de Riscos da SBMG. 
 
Art. 19º Gerenciar riscos é mais do que um processo para evitá-los, é estudar e 
conhecer os riscos inerentes a cada atividade da Companhia para maximizar as 
oportunidades e minimizar os efeitos adversos. Mais especificamente, a gestão dos 
riscos é um processo formal dos negócios, usado para identificar os riscos e 
oportunidades em uma Companhia, estimar o impacto potencial desses eventos e 
fornecer um método para tratar esses impactos e reduzir/mitigar as ameaças até um 
nível aceitável ou para alcançar as oportunidades. 
 
§ 1º O processo de gestão de riscos visa assegurar que os responsáveis pela tomada 
de decisão, em todos os níveis da SBMG, tenham acesso tempestivo a informações 
suficientes quantos aos riscos aos quais ela está exposta, de forma a aumentar a 
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probabilidade de alcance dos seus objetivos e reduzir os riscos a níveis aceitáveis. 
 
§ 2º A critério da Administração da Companhia a área de gestão de riscos, que é 
integrante da ÁREA DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E OUVIDORIA poderá 
ser terceirizada. 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICA DE CONFORMIDADE 

 
Art. 20º A Companhia possui elaborado em documento próprio a Política de 
Conformidade, que regula a ÁREA DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E 
OUVIDORIA. 
 
Art. 21º A política de Conformidade (ÁREA DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES 
E OUVIDORIA) estabelece mecanismos de controle interno nas empresas de modo a 
evitar desvios de conduta e eventuais questionamentos nas esferas administrativas e 
judiciais. 
 
§ 1º A política deve ser compatível “com a natureza, o porte, a complexidade, a 
estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de forma a 
assegurar o efetivo gerenciamento do seu risco de conformidade”. 

 

CAPÍTULO V 

POLÍTICA DE ALÇADAS DECISÓRIAS E INVESTIMENTOS 

 
Art. 22º A Companhia possui elaborado em documento próprio de Política de 
Alçadas Decisórias e Investimentos, que tem por objetivo estabelecer e consolidar 
os procedimentos de alçadas decisórias e investimentos da SBMG para definir 
responsabilidades e fixar limites para as alçadas de aprovação, no que diz respeito às 
decisões que envolvam recursos orçamentários financeiros e de responsabilidade da 
Companhia, a fim de garantir aos negócios da SBMG transparência, isonomia, 
eficiência, competitividade, conformidade e comutatividade, considerando as 
melhores práticas de governança corporativa. 
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Art. 23º As aprovações funcionam como uma delegação de autoridade, onde a 
autoridade concedida para aprovações deve ser exercida com responsabilidade, 
apenas dentro dos limites definidos e em conformidade com as Políticas 
internas da SBMG. 

 
Art. 24º A Diretoria Executiva é responsável pela definição dos processos de gestão 
da SBMG, indicação de níveis de alçada para aprovação e sua inclusão na Matriz de 
Alçadas, anexa à Política de Açadas Decisórias e Investimentos da SBMG.  
 

CAPÍTULO VI 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Art. 26º A Companhia possui elaborado em documento próprio de Política de 

Divulgação de Informações da SBMG, que tem por objetivo proteger a imagem, 

reputação, aspectos econômicos-financeiros, questões éticas e de nao concorrência 

desleal.  

Art. 27º Outra questão relevante da Política de Divulgação de Informações é 

prestar informações corporativa objetivas, confiáveis e tempestivas, com 

qualidade e transparência, no relacionamento com a sociedade, acionista e 

terceiros, devendo refletir fielmente as operações e a situação econômico-

financeiras da SBMG, respeitados os mais altos padrões de Governança 

Corporativa, mesmo em situações de crise. 

 

CAPÍTULO VII 

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DISTRIBUIÇÃO DE 

DIVIDENDOS 

 
Art. 28º A Companhia possui elaborado em documento próprio a Política de 
Remuneração dos Administradores e Distribuição de Dividendos de modo que não 
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incentivem comportamento que elevem a exposição ao risco acima dos níveis 
considerados prudentes nas estratégias adotadas pela instituição. 
 
 
Art. 29º A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DISTRIBUIÇÃO 
DE DIVIDENDO da TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A. foi criada também 
para atender as exigências da Lei Federal Nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Decreto 
Federal nº 8.945 de 27 de dezembro de 2016, Decreto Municipal Nº 1.435 de 14 de 
novembro 2018 e do Decreto Municipal Nº 042 de 09 de janeiro de 2018, sendo 
instrumento da GOVERNAÇA CORPORATIVA da SBMG. 
 
 

CAPÍTULO VIII 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES 

 
Art. 30º  A Companhia possui elaborado em documento próprio de Política de 
Segurança da Informação e das Comunicações, que tem por objetivo estabelecer as 
diretrizes para a segurança das informações e comunicações – incluindo seu 
manuseio, tratamento e controle, e para a proteção dos dados, informações e 
conhecimentos produzidos, armazenados ou transmitidos por qualquer meio pelos 
sistemas de informação, a serem obrigatoriamente observadas na definição de 
regras operacionais e procedimentos no âmbito da Terminais Aéreos de Maringá – 
SBMG S/A. 
 

Art. 31º A Política de Segurança da Informação e das Comunicaçõetambém tem por 
objetivo estabelecer mecanismos e controles para garantir a efetiva proteção dos 
dados, informações e conhecimentos gerados, e a redução dos riscos de ocorrência 
de perdas, alterações e acessos indevidos, preservando a disponibilidade, integridade, 
confiabilidade e autenticidade das informações SBMG. 
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CAPÍTULO IX 

POLÍTICA DE TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS 

 
Art. 32º A Companhia possui elaborado em documento próprio de Política de 
Transação com Partes Relacionadas, que tem por objetivo estabelecer e consolidar os 
procedimentos política de transações com partes relacionadas da TERMINAIS AÉREOS 
DE MARINGÁ SBMG S.A. para hipóteses de potenciais conflito de interesses a fim 
de garantir aos negócios da SBMG transparência, isonomia, eficiência, 
competitividade, conformidade e comutatividade e por consequência, atendimento 
às exigências do artigo 8ª da Lei Federal Nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e do 
Decreto Municipal Nº 1435 de 30 de novembro de 2018, Lei Federal Nº 6.404 de 15 
de dezembro de 1976, Lei Federal Nº 12.813 de 16 de maio de 2013 e considerando 
as melhores práticas de governança corporativa. 
 

CAPÍTULO X 

POLÍTICA DE USO DE VEÍCULOS CORPORATIVOS 

 
Art. 33º A Companhia possui elaborado em documento próprio de Política de Uso de 
Veículos Corporativos, com o objetivo de estabelecer diretrizes gerais para o uso dos 
veículos corporativos e operacionais, em atendimento às exigências do artigo 8ª da 
Lei Federal Nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e do Decreto Municipal Nº 1.435 de 
14 de novembro de 2018, considerando as melhores práticas de governança 
corporativa. 
 

CAPÍTULO XI 

POLÍTICA DE VIAGENS, HOSPITALIDADE, BRINDES, PRESENTES, PATROCÍONIOS E 

PUBLICIDADE 

 

Art. 34º A Companhia possui elaborado em documento próprio de Política de 
Viagens, Hospitalidade, Brindes, Presentes, Patrocínios e Publicidade e tem por 
objetivo estabelecer normas e diretrizes, claras e transparentes, para as viagens (e 
prestação de contas referentes às despesas), para hospitalidade, para a entrega, 
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oferta, promessa e recebimento de brindes, entretenimento, patrocínio e 
publicidade por parte da SBMG. 
 
Art. 35º Na Política de Viagens, Hospitalidade, Brindes, Presentes, Patrocínios e 
Publicidade constam limites de despesas de viárias de viagens, despesas não 
reembolsáveis, como se procede as solicitações de viagens, a prestação de contas, 
vedações e regras sobre promessas, ofertas, entregas, e recebimentos de brindes 
(itens sem valor comercial ou até R$100,00 – cem - reais), presentes e 
hospitalidades, sendo ligadas à pessoas da Administração Pública e Privada. 
 
Art. 36º Ao final da Política de Viagens, Hospitalidade, Brindes, Presentes, 
Patrocínios e Publicidade contam 3 (três) anexos, sendo o Anexo I sobre Solicitaçoes 
de Viagens, o Anexo II sobre Relatório de Despesas de Viagem e o Anexo III um 
Formulário para concessão e recebimento de Presentes e Hospitalidades, que 
deverão seguir as regras de utilização constantes da respectiva Política.  
 

CAPÍTULO XII 

POLÍTICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
Art. 37º A Companhia possui elaborado em regulamentos próprios as Políticas de 
Licitações e Contratos. As licitações e contratos realizadas pelo Departamento de 
Compras da SBMG ficam sujeitas a este Regulamento, no Código de Conduta e 
Integridade, na Política de Conformidade que orientam todos os seus colaboradores, 
na Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto Federal nº 8.945 de 27 de 
dezembro de 2016,no Decreto Municipal nº 1.435 de 14 de novembro de 2018, no 
Decreto Municipal Nº 042 de 09 de janeiro de 2018, e na Constituição Federal, bem 
como aos preceitos de direito privado e às diretrizes traçadas pelos órgãos de 
controle. 
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CAPÍTULO XIII 

CANAL DE DENÚNCIAS E OUVIDORIA 

 
Art. 38º O canal de denúncias ficará a cargo da Área de Governança, Riscos, 
Controles e Ouvidoria. 
 
Art. 39º O Canal de Denúncias é a ferramenta pela qual colaboradores, 
fornecedores, clientes, e todos relacionados à SBMG, uma vez conhecendo o Código 
de Conduta e Integridade, poderão fazer seus relatos sempre que identificarem que 
alguém avançou o sinal vermelho e ultrapassou as barreiras estabelecidas pela 
Companhia. O Canal de Denúncias permite eliminar a distância entre a Alta 
Administração e a operação do dia a dia. 
 
Art. 40º O Canal de Denúncias possibilita o reporte imediato de situações que 
possam vir a causar relevantes perdas financeiras e danos financeiros ou à imagem 
da companhia (corrupção, fraudes, subornos, lavagem de dinheiro, assédio moral e 
sexual, discriminação, atos de preconceito, dentre outros) e a adoção de medidas 
tempestivas de correção pela Alta Administração dos desvios de conduta reportados 
e investigados internamente. 
 
Art. 41º O Canal de Denúncias permite que os relatos possam ser enviados a 
qualquer tempo por colaboradores, fornecedores, clientes e e todos relacionados à 
SBMG, por meio de formulário online na página web da SBMG 
(http://www.aeroportomaringa.com.br/pt/reclamacoes-e-denuncias), 
assegurando o anonimato ao denunciante sempre que este desejar não se 
identificar, garantindo a não retaliação ao denunciante de boa-fé, e com 
possibilidade de acompanhamento da investigação da denúncia pelo denunciante, 
através de um número de protocolo e uma chave de acesso, que deverá ser 
guardada pelo denunciante no momento da realizaçao da denúncia. 
 
Art. 42º As denúncias devem ser recebidas sempre por um Comitê de Compliance, 
que deve estar ligado a Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria. O 
Comitê de Compliance é quem decidirá se irá investigar a denúncia, acionando 
nestes casos, por exemplo, a Auditoria Interna. 
 

http://www.portaldeauditoria.com.br/VideoAula/implementacao-canal-de-denuncias.asp
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§ 1º O Canal de Denúncias será um componente da ouvidoria da SBMG. 
 
§ 2º Todo servidor público ou colaborador da Companhia possui o dever ético e 
legal de denunciar, por intermédio do canal de denúncias, os atos de corrupção de 
que tenha conhecimento em razão do exercício da função.  

 

§ 3º As denúncias são realizadas no Canal de Denúncias e após registro, ocorrerá 
a classificação e análise para verificar se a denúncia apresenta indícios 
suficientes ou elementos mínimos necessários que permitam apuração da 
veracidade dos fatos, e são encaminhadas para apuração. 
 
§ 4º A Área de Governança, Riscos, Controles e Ouvidoria, através do Comitê de 
Compliance analisará as denúncias realizadas, garantirá o anonimato do 
denunciante e procederá o encaminhamento necessário sobre o assunto. 
 
§ 5º O canal de denúncias será acessado pelas página web da SBMG: 
http://www.aeroportomaringa.com.br/pt/reclamacoes-e-denuncias .  
 
Art. 43º Ouvidoria é um espaço que funciona facilitando a comunicação entre a 
população e a Companhia. É um serviço aberto ao cidadão para escutar as 
reivindicações, as denúncias, as sugestões e também os elogios referentes aos 
diversos serviços disponíveis à população. 
 
Art. 44º A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários 
para a solução dos problemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os 
interessados acompanharem as providencias adotadas. 
 
Art. 45º A Ouvidoria ficará a cargo da Área de Governança, Riscos, Controles e 
Ouvidoria. 

 
Art. 46º As demandas dos usuários que procuram a ouvidoria da SBMG são 
denominadas de manifestações e classificadas pelo ouvidor em:  
 
1. Reclamações: descontentamento do usuário com a Companhia; 

http://www.aeroportomaringa.com.br/pt/reclamacoes-e-denuncias
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2. Solicitações de informação: quando o usuário tem dúvidas em relação aos 

serviços, organização, horários da Companhia, etc.; 
 
3. Elogios: demonstração de satisfação do usuário com serviços recebidos; 

 
4. Sugestões: propostas que o usuário apresenta no intuito de melhorar a 

qualidade dos serviços prestados; 
 

5. Denúncias: acusações feitas a uma ou mais pessoas por suposta falta, 
contravenção ou suposto crime efetuado por ela(s). Também acusações sobre 
descumprimentos às normas do Código de Conduta e Integridade SBMG e 
demais normas da Companhia. Exemplos: Ações de fraudes, subornos, lavagem 
de dinheiro, corrupção, discriminação, assédio moral ou sexual, etc. 

 
6. Expressões livres: caso não possam ser classificadas nas categorias anteriores. 

 
Art. 47º As manifestações são também categorizadas na chamada classificação 
técnica, em: 
 
1. Procedimento operacional: manifestações referentes ao funcionamento, tanto 

físico como organizacional da Companhia; 
 

2. Recursos humanos: aquelas relacionadas à maneira como o funcionário atende 
o usuário, geralmente interpretado pelo usuário como descaso ou rudeza no 
tratamento; 

 

Art. 48º As atribuições da ouvidoria são: 
 

I - receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da 
SBMG em relação a demandas de investidores, colaboradores, fornecedores, 
clientes, usuários e sociedade em geral; e 
 
II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas as 
atividades da SBMG (ouvidoria);  
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CAPÍTULO XIV 

DAS RECEITAS 

 
Art. 49º As receitas da Companhia estão detalhadamente destacadas no Capítulo IV 
– Dos Recursos, constante no Estatuto Social da SBMG. 
 

CAPÍTULO XV 

NORMAS INTERNAS OPERACIONAIS 

 
Art. 50º A Companhia deverá possuir normas internas específicas para cada 
área/procedimento relevantes, as quais destacamos a seguir: 
 
I - Normas de segurança para o uso do correio eletrônico; 
 
II - Procedimento para concessão, fruição e fracionamento de férias aos 
colaboradores celetistas e comissionados da SBMG; 
 
III - Política de uso dos ativos virtuais da empresa; 
 
IV - Manual de procedimentos – acesso de veículos – SBMG; 
 
V - Canal de inspeção de embarque SBMG; 
 
VI - Manual de procedimentos – vigia aeroportuário GM – SBMG; 
 
VII - Manutenção de área não pavimentadas; 
 
VIII - Ordem de serviço (O.S.); 
 
IX - Plano de manutenção AP-D Scania SBMG; 
 
X - Manual procedimento de viagem – SBMG; 
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CAPÍTULO XVI 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

 
Art. 51º As contratações de pessoal da SBMG serão nas seguintes formas: 
 
I - Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração; 
 
II - Cargos por intermédio de concurso público; 
 
III - Cargos terceirizados. 
 
Art. 52º Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração obedecerão aos 
seguintes critérios: 
 
I – Serão limitados até 50% (cinquenta por cento) do total do número de 
colaboradores concursados da Companhia; 
 
II – Os indicados a cargos em comissão deverão primeiramente passar por análise 
curricular, seguindo aos seguintes parâmetros: 
 
✓ Ser cidadão de reputação ilibada; 

 
✓ Ter formação acadêmica ou experiência profissional compatíveis com as 

responsabilidades e funções a serem exercidas; 
 

✓ A contratação deverá ser analisada por um comitê de contratação que deverá 
recomendar ou não o indicado ao cargo para o Conselho de Administração; 

 

✓ Será vedado a indicação a cargos em comissão de pessoas com grau de 
parentesco com colaboradores da SBMG; 

 

✓ Será vedado a indicação a cargos em comissão de pessoas pertencentes a 
partidos políticos; 
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§ 1º: o comitê de contratação será composto pelo Coordenador de Recursos 
Humanos, e mais dois colaboradores da SBMG que serão indicados pelo mesmo. 
 
§ 2º: os salários dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração poderão 
ser reajustados por Decisão Administrativa da Diretoria Executiva anualmente no 
mês de abril de cada ano, pelo índice INPC ou outro índice oficial que venha o 
substituir. 
 
§ 3º: os reajustes anuais dos salários dos cargos efetivos oriundos de concurso 
público seguirão o acordo coletivo de trabalho aplicável à categoria profissional dos 
aeroportuários, vinculados à SBMG. 
  
Art. 53º Os cargos por intermédio de concurso público obedecerão as regras 
contidas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 
 
Art. 54º Os cargos terceirizados obedecerão às regras contidas na Lei nº 13.303, de 
30 de junho de 2016. 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 55º A critério da Administração poderá ser cancelada a venda de toda e 
qualquer mercadoria ou produto, quando julgar inconveniente ao interesse público, 
que poderá requisitar órgão sanitário ou autoridade competente, para inspeção, a 
qualquer momento. 
 
Art. 56º As concessionárias/permissionárias e/ou as empresas prestadoras deverão 
atentar e seguir as cláusulas do contrato de concessão. 
 
Art. 57º As concessionárias/permissionárias e/ou as empresas prestadoras de 
serviços estabelecidas no Aeroporto Municipal de Maringá serão notificadas pela 
Administração, quando da decisão sobre materiais ou fatos, que estejam vinculados 
diretamente a ela. 
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Art. 58º A Administração do Aeroporto Municipal de Maringá, zelará pelo 
cumprimento deste Regulamento, através de rigorosa fiscalização, a fim de não 
permitir que se verifiquem quaisquer práticas proibidas. 
 
Art. 59º Todas as concessionárias/permissionárias, para o seu funcionamento no 
Aeroporto Municipal de Maringá, deverão atender às exigências da Saúde Pública, 
Vigilância Sanitária e outros órgãos regulamentadores/fiscalizadores federais, 
estaduais e municipais. 
 
Art. 60º Serão expedidas normas e instruções complementares para cumprimento 
deste Regulamento, através da Administração da SBMG. 
 
Art. 61º Os casos omissos serão resolvidos pela Administração da SBMG. 
 
Art. 62º Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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