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RESOLUÇÃO Nº 189, DE 24 DE MAIO DE 2011. 

 

Institui a Iniciativa Estratégica de Segurança 

Operacional para a Aviação Civil, cria o Grupo 

Brasileiro de Segurança Operacional e o Grupo 

Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação 

Comercial. 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício 

da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 

2005, e em atendimento ao disposto nos arts. 116 a 121 do Programa Específico para a Segurança 

Operacional da ANAC (PSOE-ANAC), aprovado pela Resolução nº 84, de 11 de maio de 2009, e parte 

integrante do Programa Brasileiro para a Segurança da Aviação Civil (PSO-BR), aprovado pela 

Portaria Conjunta – Comando da Aeronáutica e ANAC – nº 764/GC5, de 14 de agosto de 2009, e 

considerando o deliberado na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 24 de maio de 2011, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir a Iniciativa Estratégica de Segurança Operacional para a Aviação Civil, cujo 

objetivo principal é, em conjunto com os Provedores de Serviço da Aviação Civil (PSAC) e a 

comunidade de aviação civil, envidar esforços em prol da segurança operacional da aviação civil no 

Brasil, equiparando-a ao nível das regiões mais seguras do mundo. 

 

Art. 2º A implantação da Iniciativa Estratégica de Segurança Operacional para a Aviação Civil 

está associada ao estabelecimento do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional, ora instituído, 

comitê integrado por profissionais dedicados à melhoria da segurança operacional da aviação civil 

brasileira, sem personalidade jurídica, responsável por gerir a Iniciativa Estratégica de Segurança 

Operacional para a Aviação Civil. 

 

Art. 3º O Grupo Brasileiro de Segurança Operacional terá dois co-presidentes, sendo um deles 

representante da ANAC e o outro representante dos PSAC, os quais terão mandato de 2 (dois) anos. 

 

§ 1º Excepcionalmente, durante os primeiros dois anos de sua existência, o Grupo Brasileiro de 

Segurança Operacional será presidido unicamente pelo Superintendente de Segurança Operacional da 

ANAC. 

 

§ 2º As condições e a forma de escolha dos co-presidentes serão definidas em regimento interno 

próprio. 

 

Art. 4º O primeiro Presidente do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional será responsável 

por: 

 

I - convocar, mediante convite, a composição inicial do Grupo Brasileiro de Segurança 

Operacional, que contará com representantes da ANAC e dos PSAC que possuam a capacidade de 

propor e promover melhorias na segurança operacional de responsabilidade da Agência e de seus 

regulados; 
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II - promover o desenvolvimento e a aprovação do regimento interno do Grupo Brasileiro de 

Segurança Operacional, que disporá sobre a forma de convocação de seus membros; e 

 

III - assegurar o funcionamento inicial e a continuidade do Grupo Brasileiro de Segurança 

Operacional. 

 

Art. 5º O Grupo Brasileiro de Segurança Operacional tornar-se-á efetivo a partir da primeira 

reunião de seus membros, a ser convocada pelo presidente. 

 

Art. 6º Os órgãos envolvidos ou preocupados com a segurança operacional da aviação civil, 

dentro e fora da ANAC, poderão pleitear candidaturas adicionais para participar do Grupo Brasileiro 

de Segurança Operacional, devendo cada candidatura ser aceita por seus membros conforme regras a 

serem previstas no regimento interno próprio. 

 

Parágrafo único.  O pleito no sentido da candidatura para participação no Grupo Brasileiro de 

Segurança Operacional, de caráter institucional, deve ser assinado pelo gestor responsável pela 

organização interessada. 

 

Art. 7º O Grupo Brasileiro de Segurança Operacional será subdivido em quatro grupos 

destinados ao tratamento, de acordo com as orientações e metodologias do Grupo Brasileiro de 

Segurança Operacional, de questões afetas à segurança operacional próprias de áreas de atuação 

específicas, a saber:  

 

I - Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Comercial, ora instituído;  

 

II - Grupo Brasileiro de Segurança Operacional para as operações com Helicópteros; 

 

III - Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Geral; e  

 

IV - Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Infraestrutura Aeroportuária. 

  

§ 1º O Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Comercial terá dois co-

presidentes indicados pelo Grupo Brasileiro de Segurança Operacional, sendo um deles representante 

da indústria e o outro do quadro da ANAC. 

 

§ 2º As reuniões do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Comercial devem 

ocorrer, inicialmente, sob convocação do presidente do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional. 

  

§ 3º A secretaria do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da Aviação Comercial será 

responsabilidade da ANAC. 

 

Art. 8º Fica criado, como núcleo inicial do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional da 

Aviação Comercial, o Grupo de Monitoramento de Dados de Voo, que tem por objetivo a melhoria 

contínua da segurança operacional e funcionará conforme estabelecido no Anexo a esta Resolução.   

 

Parágrafo único.  O Anexo referido neste artigo encontra-se publicado no Boletim de Pessoal e 

Serviço - BPS desta Agência (endereço eletrônico www.anac.gov.br/transparencia/bps.asp) e 

igualmente disponível em sua página “Legislação” (endereço eletrônico www.anac.gov.br/legislacao), 

na rede mundial de computadores. 
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Art. 9º O presidente do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional: 

 

I - deverá instituir os grupos referidos no art. 7º, incisos II a IV, à medida que surjam as 

demandas para sua efetivação, por indicação de um dos membros do Grupo Brasileiro de Segurança 

Operacional; e 

 

II - poderá instituir subgrupos dos grupos referidos no art. 7º, incisos II a IV, sempre que julgar 

necessário para o desenvolvimento de estudos específicos ou para a realização das atividades do Grupo 

Brasileiro de Segurança Operacional. 

 

§ 2º A efetivação de subgrupos está condicionada à apresentação, ao grupo a que se vincularem, 

do seguinte: 

 

I - projeto contendo a descrição clara dos aspectos que se pretende enfocar, especificando a quais 

riscos à segurança operacional estão relacionados; e 

 

II - programa de trabalho com vistas ao alcance de seus objetivos. 

 

§ 3º Incumbe ao presidente do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional dispor sobre o 

funcionamento dos subgrupos instituídos nos termos deste artigo. 

 

Art. 10. O Grupo Brasileiro de Segurança Operacional deve pautar seus trabalhos pela busca da 

consciência situacional da segurança operacional, preferencialmente subsidiada em dados que auxiliem 

a priorização das ações dos membros do grupo em busca da melhoria contínua da segurança 

operacional. 

 

 Art. 11. O trabalho do Grupo Brasileiro de Segurança Operacional deverá ser disposto a partir 

da identificação dos objetivos gerais e do estabelecimento de plano de trabalho. 

 

Art. 12.  O Grupo Brasileiro de Segurança Operacional, até o dia 20 de novembro de cada ano, 

deverá encaminhar relatório de suas atividades para ciência da Diretoria. 

  

Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES DA SILVEIRA PELLEGRINO 

Diretor-Presidente Interino 


