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VI - ....................................................................................................................
....................................................................................................................................

e) executar qualquer serviço aéreo sem a observância da regulação da autoridade
aeronáutica;
..........................................................................................................................." (NR)

Art. 3º A Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 8º ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................

XIV - exigir certificação do operador como condição para exploração dos serviços
aéreos, quando julgar necessário, conforme disposto em regulamentação;
....................................................................................................................................

XVIII - administrar o Registro Aeronáutico Brasileiro e disciplinar seu funcionamento,
os requisitos e os procedimentos para o registro;
.....................................................................................................................................

XXV - estabelecer o regime tarifário da exploração da infraestrutura aeroportuária,
no todo ou em parte, e disciplinar a remuneração do seu uso;
....................................................................................................................................

XXXII - regular e fiscalizar os serviços aéreos prestados por aeroclubes, escolas e
cursos de aviação civil;
....................................................................................................................................

§ 5º Sem prejuízo do disposto no inciso XI do caput, a autorização para o transporte
de explosivo e material bélico em aeronaves civis públicas estrangeiras que partam ou se
destinem a aeródromo brasileiro ou com sobrevoo do território nacional é de
competência do Comando da Aeronáutica.
..........................................................................................................................." (NR)

"Art. 11. ............................................................................................................
...................................................................................................................................

III - regular a exploração de serviços aéreos;
.........................................................................................................................." (NR)

"Art. 29. ............................................................................................................
§ 1º O fato gerador da TFAC é o exercício regular do poder de polícia ou a prestação

de serviços públicos, nos termos do disposto na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986
- Código Brasileiro de Aeronáutica.

§ 2º São sujeitos passivos da TFAC as empresas prestadoras de serviços aéreos, as
exploradoras de infraestrutura aeroportuária, as agências de carga aérea, as pessoas
jurídicas que explorem atividades de fabricação, de manutenção, de reparo ou de revisão
de produtos aeronáuticos e as demais pessoas físicas e jurídicas que realizem atividades
fiscalizadas pela ANAC.
............................................................................................................................" (NR)

"Art. 47. .............................................................................................................
I - os regulamentos, as normas e as demais regras em vigor serão gradativamente

substituídos por regulamentação a ser editada pela ANAC, sendo que a prestação de
serviços aéreos e a exploração de áreas e de instalações aeroportuárias continuarão
regidas pelos atuais regulamentos, normas e regras, enquanto não for editada nova
regulamentação;
............................................................................................................................" (NR)

"Art. 48. .............................................................................................................
§ 1º Fica assegurada às empresas prestadoras de serviços aéreos domésticos a

exploração de quaisquer linhas aéreas, mediante prévio registro na ANAC, observada
exclusivamente a capacidade operacional de cada aeroporto e as normas regulamentares
de prestação de serviço adequado editadas pela ANAC.
............................................................................................................................" (NR)

"Art. 49. Na prestação de serviços aéreos, prevalecerá o regime de liberdade
tarifária.

§ 1º A autoridade de aviação civil poderá exigir dos prestadores de serviços aéreos
que lhe comuniquem os preços praticados, conforme regulamentação específica." (NR)

Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos:
I - o art. 10 da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972;
II - da Lei nº 6.009, de 1973:
a) as alíneas "a" e "b" do parágrafo único do art. 2º;
b) os art. 3º e art. 4º; e
c) os incisos I a III do caput do art. 6º;
III - do Decreto-lei nº 2.060, de 13 de setembro de 1983:
a) o art. 1º, na parte em que altera o inciso IV do caput do art. 3º da Lei nº 6.009,

de 1973; e
b) o art. 2º, na parte em que altera o inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 6.009, de

1973;
IV - da Lei nº 7.565, de 1986:
a) os § 2º e § 3º do art. 14;
b) o § 2º do art. 15;
c) o parágrafo único do art. 21;
d) o § 2º do art. 25;
e) o § 1º do art.30;
f) o art. 34;
g) o § 2º do art. 36;

h) o parágrafo único do art. 37;
i) o § 1º do art. 40;
j) o art. 41;
k) os § 2º e § 3º do art. 67;
l) o § 4º do art. 70;
m) os art. 73 a art. 76;
n) a Seção II do Capítulo V do Título III;
o) o art. 98;
p) o parágrafo único do art. 99;
q) do art. 102:
1. os incisos I e II do caput; e
2. o § 2º;
r) o parágrafo único do art. 106;
s) o art. 109;
t) o art. 113;
u) os art. 116 e art. 117;
v) os § 1º a § 3º do art. 118;
w) o art. 119;
x) o art. 125;
y) o art. 137;
z) o art. 147;
aa) o art. 153;
ab) o § 1º do art. 155;
ac) o parágrafo único do art. 160;
ad) o art. 161;
ae) o parágrafo único do art. 172;
af) o parágrafo único do art. 173;
ag) os art. 175 e art. 176;
ah) o Capítulo II do Título VI;
ai) as Seções I a III do Capítulo III do Título VI;
aj) os art. 193 a art. 196;
ak) os art. 198 a art. 200;
al) o Capítulo IV do Título VI;
am) o art. 204;
an) do art. 205:
1. os incisos I a III do caput; e
2. o parágrafo único;
ao) os art. 206 a art. 214;
ap) o Capítulo VI do Título VI;
aq) o inciso II do caput do art. 267;
ar) o art. 283;
as) o inciso V do caput do art. 289;
at) os incisos III e IV do caput do art. 299;
au) do art. 302:
1. a alínea "w" do inciso I do caput;
2. as alíneas "i", "y" e "z" do inciso III do caput; e
3. a alínea "j" do inciso VI do caput; e
av) o art. 321;
V - da Lei nº 11.182, de 2005:
a) os incisos III e V do caput do art. 3º;
b) o inciso XIII do caput do art. 8º;
c) o parágrafo único do art. 11;
d) o art. 34, na parte em que altera a alínea "a" do parágrafo único do art. 2º da Lei

nº 6.009, de 1973;
e) o art. 43; e
f) o § 3º do art. 49;
VI - o art. 1º da Lei nº 11.292, de 26 de abril de 2006, na parte em que altera os §

1º e § 2º do art. 29 da Lei nº 11.182, de 2005;
VII - o art. 5º da Lei nº 12.648, de 2012, na parte em que altera os seguintes

dispositivos da Lei nº 6.009, de 1973:
a) o inciso VI do caput do art. 3º; e
b) o art. 9º;
VIII - o art. 122 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, na parte em que altera

o art. 36-A da Lei nº 7.565, de 1986; e
IX - o art. 6º da Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, na parte em que altera o

parágrafo único do art. 2º da Lei nº 6.009, de 1973.
Art. 5º O Anexo III à Lei nº 11.182, de 2005, passa a vigorar na forma constante do

Anexo a esta Medida Provisória.
Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - após noventa dias da sua publicação, quanto ao Anexo; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.
Brasília, 29 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Walter Souza Braga Netto
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Marcelo Sampaio Cunha Filho

ANEXO

(Anexo III à Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005)

. CÓ D. D ES C R I Ç ÃO FATOR DE COMPLEXIDADE C1 (R$) C2 (R$) C3 (R$) C4 (R$) C5 (R$) C6 (R$)

. 1 Concessão, renovação ou averbação de
licenças, de habilitações ou de certificados

do pessoal da aviação civil

Valor único 150,00

. 2 Inscrição em exame teórico de profissional
da aviação civil

Tempo da Prova 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

. 3 Emissão de certificado, de licença ou de
habilitação de pessoal, baseada em
validação de autoridade estrangeira

Valor único 120,00

. 4 Emissão do certificado de dispositivo de
treinamento para simulação de voo

Tecnologia do Dispositivo 200,00 1.000,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00 14.400,00

. 5 Alteração de certificado de dispositivo de
treinamento para simulação de voo

Tecnologia do Dispositivo 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00

. 6 Credenciamento de pessoa física para
emissão de laudo ou similares

Valor único 500,00

. 7 Renovação de credenciamento de pessoa
física para emissão de laudo ou similares

Valor único 250,00

. 8 Credenciamento de pessoa jurídica para
emissão de laudo ou similares

Tipo e quantidade de
demonstrações

1.000,00 3.000,00 6.000,00

. 9 Renovação ou alteração de
credenciamento de pessoa jurídica para

emissão de laudo ou similares

Valor único 500,00

. 10 Emissão de certificado de operador aéreo Complexidade da operação
pretendida

3.000,00 6.000,00 9.000,00 15.000,00 21.000,00 30.000,00

. 11 Alteração relevante de especificações
operativas

Complexidade da operação
pretendida

200,00 400,00 1.000,00 3.000,00 10.000,00 15.000,00

. 12 Autorização de operações especiais do
operador aéreo

Complexidade da operação
pretendida

100,00 200,00 500,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00

. 13 Renovação ou modificação da autorização
de operações especiais do operador aéreo

Complexidade da operação
pretendida

100,00 200,00 300,00 500,00 600,00 1.000,00

. 14 Revisão de manuais, programas e listas de
equipamentos e similares, não inclusos nas

autorizações e certificações

Conteúdo dos documentos e
necessidade de
demonstrações

100,00 300,00 800,00 1.400,00 2.000,00 3.000,00

. 15 Aprovação de programa de AVSEC Complexidade da operação
pretendida

1.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 11.000,00 17.000,00
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. 16 Emissão do certificado do operador
aeroportuário

Complexidade da operação
pretendida

1.000,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00 17.000,00 25.000,00

. 17 Cadastro de aeródromo Complexidade do processo 500,00 2.000,00 8.000,00 15.000,00

. 18 Emissão de certificado de tipo de produto
aeronáutico e respectivos adendos

Complexidade do produto e
do processo

1.000,00 20.000,00 100.000,00 450.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00

. 19 Alteração de certificação de tipo de
produto aeronáutico (realizada por pessoa

que não o detentor do CT)

Complexidade do produto e
do processo

500,00 2.000,00 10.000,00 45.000,00 300.000,00 600.000,00

. 20 Emissão de certificado de produto
aeronáutico aprovado (CPAA)

Valor único 2.000,00

. 21 Emissão de certificado de organização de
produção ou projeto

Complexidade do processo
de projeto ou produção

3.000,00 6.000,00 9.000,00 15.000,00 21.000,00 30.000,00

. 22 Emissão de certificado de
aeronavegabilidade

Complexidade da Aeronave 100,00 400,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00

. 23 Emissão do certificado de organização de
manutenção

Complexidade do processo 1.000,00 4.000,00 7.000,00 10.000,00 16.000,00

. 24 Alteração de especificações de organização
de manutenção

Valor único 1.000,00

. 25 Extensão de limites para execução de
tarefas de manutenção, de manutenção

preventiva, de reconstrução ou de
alterações

Valor único 500,00

" (NR)

DECRETO Nº 10.917, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência
Emergencial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
6º da Lei nº 13.684, de 21 junho de 2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório
provocado por crise humanitária.

Art. 2º O Comitê Federal é órgão deliberativo, instituído pelo art. 6º da Lei nº
13.684, de 21 junho de 2018, ao qual compete:

I - articular ações, projetos e atividades desenvolvidos com apoio dos Governos
federal, estaduais, distrital e municipais no âmbito da assistência emergencial;

II - estabelecer as diretrizes e as ações prioritárias do Governo federal para a
implementação da assistência emergencial;

III - supervisionar o planejamento e a execução de ações conjuntas de órgãos
que atuem na execução das medidas estabelecidas pelo Comitê Federal;

IV - propor aos órgãos competentes medidas para assegurar os recursos necessários
à implementação das ações, dos projetos e das atividades de assistência emergencial;

V - firmar parcerias com:
a) órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
b) entes federativos;
c) organizações da sociedade civil;
d) entidades privadas;
e) especialistas; e
f) organismos internacionais;
VI - acompanhar e avaliar a execução da assistência emergencial e adotar medidas

para a mitigação de riscos; e
VII - elaborar relatório semestral de suas atividades, com a avaliação da execução

e dos resultados.
§ 1º Ao Comitê Federal compete, ainda, indicar Coordenador Operacional para

atuar em área afetada por fluxo migratório provocado por crise humanitária.
§ 2º Ao Coordenador Operacional de que trata o § 1º cabe:
I - estabelecer as coordenações necessárias, em conjunto com os órgãos

federais, estaduais distritais e municipais, para atendimento ao fluxo migratório provocado
por crise humanitária;

II - coordenar, no âmbito de suas atribuições, o apoio às atividades desenvolvidas
pelos demais órgãos envolvidos e firmar termos de cooperação técnica;

III - executar as ações e os projetos estabelecidos pelo Comitê Federal para o
apoio e o acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária;

IV - elaborar plano operacional para a área afetada e coordenar a sua execução, em
conformidade com as diretrizes e as ações prioritárias estabelecidas pelo Comitê Federal;

V - coordenar e ser responsável pela logística e pela distribuição de insumos; e
VI - informar o Comitê Federal, por meio de relatórios semestrais, sobre as

situações ocorridas na área afetada.
§ 3º Os relatórios semestrais a que se refere o inciso VII do caput serão

publicados em sítio eletrônico do Governo federal no prazo de até sessenta dias, contado
do encerramento do semestre ao qual se refere o relatório.

Art. 3º O Comitê Federal é composto pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;
II - Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
III - da Cidadania;
IV - da Defesa;
V - do Desenvolvimento Regional;
VI - da Economia;
VII - da Educação;
VIII - da Justiça e Segurança Pública;
IX - da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
X - das Relações Exteriores;
XI - da Saúde;
XII - do Trabalho e Previdência; e
XIII - Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República.
§ 1º Cada membro do Comitê Federal terá dois suplentes, que o substituirão

em suas ausências e seus impedimentos.
§ 2º Os suplentes de que trata o § 1º serão designados pelo Ministro de Estado

Chefe da Casa Civil da Presidência da República e ocupantes de cargo em comissão ou função
de confiança de nível equivalente ou superior ao nível 17 do Cargo Comissionado Executivo -
CCE, de que trata a Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, ou, no caso do Ministério da

Defesa, alternativamente, por oficiais-generais que ocupem cargo equivalente.
Art. 4º O Comitê Federal se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente e,

em caráter extraordinário, mediante convocação do seu Presidente.
§ 1º O Comitê Federal deliberará por meio de resoluções.
§ 2º O quórum de reunião do Comitê Federal é de maioria absoluta e o

quórum de aprovação é de maioria simples.
§ 3º Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o Presidente do Comitê

Federal terá o voto de qualidade.
§ 4º O Presidente do Comitê Federal poderá convidar representantes de

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
organizações da sociedade civil, de organismos internacionais e de entidades privadas para
participar de suas reuniões, sem direito a voto.

Art. 5º O Comitê Federal contará com os seguintes Subcomitês:
I - Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos

Imigrantes;

II - Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização de Imigrantes em
Situação de Vulnerabilidade; e

III - Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes.
§ 1º O Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes

é composto por um representante dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o coordenará;
II - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
III - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - Ministério da Cidadania;
V - Ministério da Defesa;
VI - Ministério da Economia;
VII - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
VIII - Ministério das Relações Exteriores; e
IX - Ministério da Saúde.
§ 2º O Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização de Imigrantes em

Situação de Vulnerabilidade é composto por um representante dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Cidadania, que o coordenará;
II - Ministério da Defesa;
III - Ministério da Economia;
IV - Ministério da Educação;
V - Ministério da Justiça e Segurança Pública;
VI - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;
VII - Ministério das Relações Exteriores;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério do Trabalho e Previdência; e
X - Secretaria de Governo da Presidência da República.
§ 3º O Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes é composto por

um representante dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Saúde, que o coordenará; e
II - Ministério da Defesa.
§ 4º Cada membro dos Subcomitês Federais terá um suplente, que o

substituirá em suas ausências e seus impedimentos.
§ 5º Os membros dos Subcomitês Federais serão indicados pelos titulares dos

órgãos que representam e designados em ato do Presidente do Comitê Federal.
§ 6º Ato do Comitê Federal disporá sobre os objetivos específicos e o

funcionamento dos Subcomitês Federais.
Art. 6º Os membros do Comitê Federal e dos Subcomitês Federais que se

encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por videoconferência, nos
termos do disposto no Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020, e os membros que se
encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência
ou por outros meios telemáticos.

Art. 7º A Secretaria-Executiva do Comitê Federal será exercida pela Casa Civil
da Presidência da República.

Art. 8º A participação no Comitê Federal e nos Subcomitês Federais será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 9º Ficam revogados:
I - o Decreto nº 9.970, de 14 de agosto de 2019; e
II - o Decreto nº 10.745, de 8 de julho de 2021.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ciro Nogueira Lima Filho

DECRETO Nº 10.918, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da
Infraestrutura Regional Sustentável, de que trata o
art. 32 da Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012,
e sobre o Conselho do Fundo de Desenvolvimento
da Infraestrutura Regional Sustentável, de que
trata o art. 35 da Lei nº 12.712, de 2012.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos
art. 32 a art. 35 da Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012,

D E C R E T A :

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura
Regional Sustentável, de que trata o art. 32 da Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, e
sobre o Conselho do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, de
que trata o art. 35 da Lei nº 12.712, de 2012.

Art. 2º Fica a União, observada a disponibilidade orçamentária e financeira
e respeitado o limite de R$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de reais), autorizada a
proceder à integralização de cotas do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura
Regional Sustentável, a ser administrado por instituição financeira, com a finalidade
viabilizar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias
público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios.

§ 1º A finalidade do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional
Sustentável poderá ser desempenhada pela:

I - prestação de serviços técnicos profissionais especializados com vistas a apoiar a
estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias público-privadas;

II - cobertura dos riscos por meio de instrumentos garantidores, inclusive a
participação em fundo garantidor; e

III - participação em fundos de investimento regulamentados pela Comissão
de Valores Mobiliários.

§ 2º A atuação do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional
Sustentável priorizará os projetos situados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
sem prejuízo das demais Regiões.
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