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JUSTIFICATIVA 
 

SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. (“CENTRO-OESTE AIRPORTS-COA”) 
 
 
 

 
Várzea Grande, 18 de dezembro de 2020 

 

 

 

Assunto: PORTARIA N° 3.636, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020 – Segundo Reajuste do Teto Tarifário da Tarifa de Capatazia 

da Carga Importada em Trânsito e Carga Exportada em Trânsito (Teto Tarifário) e das Receitas Teto previstas no Anexo 4 

do Contrato de Concessão do Aeroporto – CCA n° 002/ANAC /2019 – Bloco Centro-Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a PORTARIA N° 3.636, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020; 
 
Considerando os critérios de reajuste e publicação o teto tarifário e receita teto descritos nas cláusulas 6.4 e 6.5 do 
Contrato de Concessão do Aeroporto – CCA n° 002/ANAC /2019 – Bloco Centro-Oeste; 
 
Considerando a Memória de Cálculo do Reajuste Tarifário de dezembro 2020, com vigência para o ano-calendário 2021, 
anexa a Portaria supracitada; 
 
A SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. (“CENTRO-OESTE AIRPORTS-COA”), com sede na Av. Governador 

João Ponce de Arruda s/n (Lot. Jd. Aeroporto), Sala A, Aeroporto – Centro-Sul, CEP: 78125-152, Várzea Grande, MT, 

inscrita no CNPJ sob o nº 34.331.544/0001-58, promove esta consulta pública com objetivo de apresentar a proposta de 

reajuste das tarifas aeroportuárias do Aeroporto Internacional Marechal Rondon – SBCY. 
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Contextualizando, cabe destacar que existem diversos aspectos relevantes e pertinentes aos reajustes e às próprias 

tarifas aeroportuárias, que estão estabelecidos em legislação vigente da ANAC, e, portanto, deve-se considerar em sua 

regulamentação, dentre os quais, os tipos tarifários estabelecidos na Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, alterada 

pelo Decreto Lei nº 2.060, de 1983, e pela Lei nº 12.648, de 2012, “in verbis”: 

 

Art. 2º A efetiva utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços de um aeroporto estão sujeita ao 

pagamento referente aos preços que incidirem sobre a parte utilizada; 

(...)  

 

Art. 3º As tarifas aeroportuárias a que se refere o artigo anterior, são assim denominadas e caracterizadas:  

 

I - Tarifa de embarque - devida pela utilização das instalações e serviços de despacho e embarque da Estação de Passageiros; incide 

sobre o passageiro do transporte aéreo;  

II - Tarifa de pouso - devida pela utilização das áreas e serviços relacionados com as operações de pouso, rolagem e estacionamento 

da aeronave até três horas após o pouso; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave;  

III - Tarifa de permanência - devida pelo estacionamento da aeronave, além das três primeiras horas após o pouso; incide sobre o 

proprietário ou explorador da aeronave;  

IV - Tarifa de Armazenagem - devida pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos Armazéns de Carga Aérea dos 

Aeroportos;  

V - Tarifa de Capatazia - devida pela movimentação e manuseio das mercadorias a que se refere o item anterior; incide sobre o 

consignatário, ou o transportador no caso de carga aérea em trânsito.  

VI - Tarifa de Conexão - devida pela alocação de passageiro em conexão em Estação de Passageiros durante a execução do contrato 

de transporte; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave. 

 

O Decreto nº 89.121, de 6 de dezembro de 1983, por sua vez, estabelece os parâmetros que devem ser utilizados na 

definição dos valores tarifários: 

 

Art. 4º A tarifa de embarque será cobrada do passageiro do transporte aéreo, antes do embarque, e será quantificada em função da 

categoria do aeroporto e da natureza da viagem (doméstica ou internacional).  

Art. 5º A tarifa de pouso será cobrada do proprietário ou explorador da aeronave e será quantificada em função do peso máximo de 

decolagem da aeronave, constante de seu certificado de navegabilidade, da categoria do aeroporto e da natureza do voo (doméstico ou 

internacional).  

Art. 6º A tarifa de permanência será cobrada de proprietário ou explorador da aeronave e será quantificada em função do peso máximo 

de decolagem da aeronave, constante de seu certificado de navegabilidade, da categoria do aeroporto, da natureza do voo (doméstico 

ou internacional) do local do estacionamento e da duração da permanência. 

 

A Resolução ANAC nº 432/2017, a seu tempo, dispõe sobre as regras de cobrança e arrecadação das tarifas aeroportuárias 

de embarque, conexão, pouso e permanência. 

 

Com o advento da Resolução ANAC nº 392/2016, a ANAC estabeleceu novo regime tarifário aos aeródromos públicos 

delegados aos Estados, Municípios e Distrito Federal ou explorados pelo Comando da Aeronáutica, onde cada operador 

aeroportuário deverá estabelecer a sua própria tabela de preços para as tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, 

pouso e permanência. Assim, os aeródromos conveniados que já são “tarifadores” não precisam mais seguir os tetos 

tarifários indicados pela ANAC para a categoria a que pertenciam - a categorização, inclusive, já não se aplica mais. 

 

A fim de garantir que a nova abordagem regulatória anja os benefícios esperados, a Resolução ANAC nº 392/2016 elenca 

boas práticas a serem observadas pelo regulador e operador de aeródromo local. Nesse sendo, o responsável pela 

definição e, posteriormente, pelo reajuste das tarifas deverá seguir princípios como previsibilidade, transparência, 

informação e participação social, observando especialmente as diretrizes constantes no § 3º do Art. 1º da Resolução nº 

392/2016, quais sejam: 
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“§ 3º Ao estabelecer os valores das tarifas aeroportuárias, os delegatários de aeródromos deverão observar as seguintes diretrizes:  

I - as tabelas vigentes com os valores tarifários adotados pelo operador aeroportuário deverão ser mandas atualizadas e 

disponibilizadas nos aeroportos e em seu sítio eletrônico para fins de livre acesso e consulta pelo público em geral;  

II - as alterações dos valores das tarifas deverão ser informadas ao público e às empresas aéreas e demais usuários dos aeroportos 

com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência;  

III - eventuais aumentos tarifários deverão ser precedidos de consulta pública fundamentada; e  

IV - os descontos tarifários deverão ser baseados em critérios objetivos e não discriminatórios, tais como horário, dia, temporada, 

facilidades disponíveis e nível de serviço.” 

 

Outrossim, o contrato de Concessão 002/ANAC /2019 – Bloco Centro-Oeste fixa diretrizes e orientações no tocante ao 

processo de reajuste, conforme relacionamos abaixo: 

 

CAPÍTULO IV – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

4.4. Os valores das Tarifas serão definidos pela Concessionária, respeitadas, quando aplicáveis, as restrições constantes do Anexo 4 - 

Tarifas e as regras de Reajuste, Revisão dos Parâmetros da Concessão e Proposta Apoiada, e observadas as diretrizes abaixo.  

 

4.4.1. A tarifação deverá seguir boas práticas de precificação de infraestrutura e serviços aeroportuários, a exemplo daquelas descritas 

em manuais de organizações internacionais tais como International Civil Aviaton Organization (ICAO), Internacional Air Transport 

Association (IATA) e Airports Council Internacional (ACI).  

 

4.4.2. A tarifação deverá ser baseada em critérios objetivos e não discriminatórios, tais como horário, dia, temporada, facilidades 

disponíveis e nível de serviço.  

 

4.4.3. As propostas de tarifação que envolvam aumentos tarifários deverão ser precedidas de consulta às partes interessadas relevantes, 

nos termos do Capítulo XV.  

 

4.4.3.1. Para os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa e Aracaju / Cuiabá / Vitória, a Concessionária deverá, com no mínimo 30 

(trinta) dias de antecedência da alteração, apresentar à ANAC relatório de consulta elaborado nos termos do item 15.4.  

 

4.4.3.2. Para os demais aeroportos, a Concessionária deverá, sempre que solicitado, apresentar à ANAC relatório de consulta elaborado 

nos termos do item 15.4.  

 

4.4.3.3. Alterações dos valores das Tarifas deverão ser informadas à ANAC, ao público e às empresas aéreas e demais usuários dos 

aeroportos com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

(...) 

 

CAPÍTULO XI - DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO 

 

(...) 

 

Seção II – Das Áreas e Atividades Operacionais 

 

11.7. As propostas de definição e de alteração dos valores e critérios de remuneração, bem como de criação de novas cobranças pela 

utilização de Áreas e Atividades Operacionais, devem ser precedidas de consulta às partes interessadas relevantes, conforme previsto no 

item 15.2.2.  

 

11.7.1. A Concessionária deverá identificar as partes interessadas relevantes dentre os prestadores de serviços de transporte aéreo e de 

serviços auxiliares ao transporte aéreo que utilizam as Áreas e Atividades Operacionais cuja remuneração está sendo objeto de consulta.  

 

11.7.2. A consulta deve explicitar como a proposta atende aos princípios dispostos nos itens 11.6 e 11.6.1 e ser acompanhada de todas 

as informações relevantes para a sua avaliação.  

 

11.7.3. Eventuais conflitos devem ser preferencialmente resolvidos por acordos diretos estabelecidos entre as partes contratantes; 
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11.8. Para os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Vitória e Cuiabá, a Concessionária deverá apresentar à ANAC, nos 

termos do item 15.4, protocolo de concordância assinado pelas partes interessadas relevantes que formalize acordo em relação aos termos 

das propostas. 

 

(...) 

 

CAPÍTULO XV - DAS CONSULTAS AOS USUÁRIOS 

 

15.1. A Concessionária deverá consultar anualmente as partes interessadas relevantes independentemente das consultas específicas 

tratadas no item 15.2, com o objetivo de promover maior transparência na relação com os usuários: 15.1.1. As consultas anuais devem 

envolver trocas de informações relevantes para a operação do aeroporto, pelas partes envolvidas, tais como projeções de demanda 

(aeronaves, passageiros e carga), projeções de receitas (tarifárias e não tarifárias), estrutura tarifária, custos operacionais e investimentos 

que afetem seus usuários.  

 

15.1.2. As consultas específicas tratadas no item 15.2 podem ser feitas junto às consultas anuais, a critério da Concessionária.  

 

15.2. Além do disposto no item 15.1, a Concessionária deverá consultar as partes interessadas relevantes em relação, pelo menos, ao 

seguinte: 15.2.1. Suas propostas para cumprimento das obrigações previstas no PEA, em particular no que se refere aos projetos de 

investimentos e à elaboração do Plano de Gestão da Infraestrutura – PGI, do Plano de Qualidade de Serviço – PQS e dos Acordos de 

Nível de Serviço;  

 

15.2.2. Suas propostas para a remuneração pela utilização de Áreas e Atividades Operacionais, nos termos da Seção II do Capítulo XI;  

 

15.2.3. Suas propostas de tarifação, nos termos da Seção I do Capítulo IV.  

 

15.3. O objetivo das consultas é induzir efetiva cooperação e compartilhamento de informações entre Concessionária e partes 

interessadas relevantes, promovendo acordos e soluções negociadas.  

 

15.3.1. Para tanto, a Concessionária deve estipular os procedimentos de forma a promover a efetividade das consultas, seguindo boas 

práticas a exemplo daquelas recomendadas em manuais de organizações internacionais tais como International Civil Aviaton 

Organization (ICAO), Internacional Air Transport Association (IATA) e Airports Council Internacional (ACI), devendo, em particular: 

Contrato 002 (3047479) SEI 00058.019408/2019-16 / pg. 41 15.3.1.1. Estabelecer prazo razoável para o recebimento de manifestações 

das partes interessadas relevantes e garantir que essas tenham acesso às informações necessárias para a elaboração de manifestações 

fundamentadas.  

 

15.3.1.2. Levar essas manifestações em consideração na elaboração de suas propostas finais.  

 

15.4. A Concessionária deverá, por meio de protocolos ou relatórios, conforme previsto em cláusulas específicas nos Capítulos II, IV e 

XI e no Anexo 02 – PEA, comprovar o cumprimento, nos termos do item 15.3, das consultas previstas nos itens 15.1 e 15.2, descrevendo 

as negociações e apresentando os entendimentos alcançados entre as partes.  

 

15.5. A Concessionária poderá, em acordo com as partes interessadas relevantes e comunicando previamente a ANAC, substituir os 

relatórios e protocolos vigentes por novos, observando as disposições contratuais referentes ao objeto da consulta.  

 

15.6. A ANAC poderá publicar documentos de orientação sobre o escopo definido nos itens 15.1 e 15.2 e sobre procedimentos de 

consulta e publicação de documentos, sem prejuízo de regulamentação posterior.  

 

15.7. Na ausência de cláusula específica que delimite as partes interessadas relevantes que deverão ser consultadas nos casos previstos 

nos itens 15.1 e 15.2, cabe à Concessionária identificá-las e consultá-las.  

 

15.7.1. Em caso de omissão ou dúvida da concessionária, a ANAC poderá, a seu critério, definir quais partes interessadas devem ser 

consultadas.  

 

15.8. As consultas às partes interessadas relevantes podem ser realizadas por meio de associações, comitês técnicos, fóruns de governança 

ou outros grupos capazes de intensificar a cooperação entre as partes e colaborar para o alcance de acordos e soluções negociadas. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Sob esse contexto, considerando a estrutura tarifária estabelecida na Lei nº 6.009/1973, regulamentada pelo Decreto nº 

89.121/1983, cujos valores são fixados e reajustados conforme modelo regulatório estabelecido pela Resolução ANAC nº 

392/2016, e, ponderando os fundamentos e pretextos manifestados ao longo do conteúdo supracitado, a proposta de 

Resolução tem como objetivo alterar o Teto Tarifário da Tarifa de Capatazia da Carga Importada em Trânsito e Carga 

Exportada em Trânsito (Teto Tarifário) e das Receitas Teto Aeroporto Internacional Marechal Rondo – Cuiabá (SBCY).  

 
 
Sem mais para o momento, agradecemos por toda atenção dispensada e colocamos esta Concessionária a disposição 
para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 
 
 
 

 

 

 


