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1.

Dados do Aeroporto

AEROPORTO SANTA GENOVEVA – GOIÂNIA
Sigla ICAO: SBGO
Horário de funcionamento: H24
Responsável Técnico:
Nelson Peixoto Junior - Gerente de Gestão Operacional
Antonio Erivaldo Sales - Superintendente
Telefone de Contato: (62) 3265-1565 / 32651510
Este documento contém as capacidades aeroportuárias e três Anexos. O Anexo A trata de
métodos de alocação e operacionalização, o Anexo B trata de procedimentos operacionais, enquanto o
Anexo C trata do cronograma de obras e serviços.

2.

Pistas de Pousos e Decolagens

O Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia possui 01 (uma) pista de pouso e decolagem com
dimensões de 2.500m x 45 tendo como distâncias declaradas as seguintes dimensões abaixo e
resistência do pavimento 67/F/B/X/T.
Distâncias Declaradas:
TORA
TODA
ASDA
LDA
RWY 14 2.286 m 2.286 m 2.286 m 2.286 m
RWY 32 2.286 m 2.286 m 2.286 m 2.286 m

CAPACIDADE DE PISTA
Período

Hora (LT)

Capacidade (mov/hora)*

28/03/2021 A 30/10/2021

00:00-23:59

38

* Capacidade hora de pista informada p e l o CGNA – Ofício nº46 /OACP/1512 de 04 de dezembro de 2019.

3.

Terminal de Passageiros
CAPACIDADE HORÁRIA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS
INTERNACIONAL*
Período
28/03/2021 A 30/10/2021

PARTIDA CHEGADA
232
232

DOMÉSTICO
PARTIDA
1.200

CHEGADA
1.179
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* Capacidade declarada processo Receita Federal nº 10166.726925/2019-63 para uma operação de pouso/decolagem por dia.

Declaração de capacidade SBGO S21 – Versão2

4.

Pátios de Estacionamento de Aeronaves
•

PÁTIO 1 RÍGIDO
CÓDIGO DA AERONAVE
QUANTIDADE DE POSIÇÕES

A

B

C1

C2

D1

D2

E1

E2

E3

2

-

-

6

-

-

-

-

-

E1

E2

E3

F

---------

---------

---------

---------

Configuração do pátio por posição de estacionamento:VIAÇÃO COMERCIAL
Código
da
A
B
C1
C2
D1 D2
Aeronave
Posição 1-A
Atende
-----Posição 1-B
Atende
-----Posição 1
Atende Atende Atende Atende --Posição 2
Atende Atende Atende Atende --Posição 3
Atende Atende Atende Atende --Posição 4
Atende Atende Atende Atende --Posição 5
Atende Atende Atende Atende --Posição 6
Atende Atende Atende Atende ---

Nota 1: Pátio 1 rígido é usado atualmente apenas para aeronaves do grupo 2 (aviação geral).

Configuração do pátio por código da aeronave:
POSIÇÃO

01-A
01-B
01
02
03
04
05
06

ESQUERDA*
Maior aeronave

CENTRO*

DIREITO*
Maior aeronave

A
A
C2

BOX ocupado com a
maior aeronave
A
A
C2
C2

C2

C2

C2

C2
C2
C2

C2
C2
C2

C2
C2
-

C2
A
C2
C2
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*Posicionamento tendo como referencial a visão do piloto.
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•

PÁTIO 1 FLEXÍVEL
CÓDIGO DA AERONAVE

A

B

C1

C2

D1

D2

E

F

QUANTIDADE DE POSIÇÕES

35

-

-

-

-

-

-

-

Configuração do pátio por posição de estacionamento:
Código da Aeronave
Posições* 31 a 36
Posições** 37 e 38
Posições*** 39 e 65

A
Atende
-Atende

B
----

C
----

D
----

E
----

F
----

*Posições compatíveis com aeronaves até 16m de envergadura.
**Posições 37 e 38 atendem helicópteros.
*** Posições 39 a 59 compatíveis com aeronaves até 12 metros de envergadura.

Configuração do pátio por código da aeronave:
STAND

ESQUERDA

CENTRO

DIREITO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

A
A
A
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
-

A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
5
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A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
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61
62
63
64
65

A
A
A
A
-

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

*Posicionamento tendo como referencial a visão do piloto.

•

PÁTIO 2

CÓDIGO DA AERONAVE
A
B
QUANTIDADE DE POSIÇÕES CONFIGURAÇÃO
PRINCIPAL
QUANTIDADE DE POSIÇÕES CONFIGURAÇÃO
ALTERNATIVA
Nota: Aeroporto certificado operacionalmente para aeronave código C2.
*Posição para aeronave código C1 até 27m de envergadura.

C1

C2

D1

D2

E

F

1*

11

-

-

-

-

-

9

1

-

-

-

D1
D2
--Atende -------------------Atende
---

E
------------

F
------------

--

--

Configuração principal do pátio por posição de estacionamento:
Código da
Aeronave
A
B
C1
C2
Posição 19
Atende Atende Atende*
-Posição 20
Atende Atende Atende Atende
Posição 21
Atende Atende Atende Atende
Posição 22
Atende Atende Atende Atende
Posição 23
Atende Atende Atende Atende
Posição 24
Atende Atende Atende Atende
Posição 25
Atende Atende Atende Atende
Posição 26
Atende Atende Atende Atende
Posição 27
Atende Atende Atende Atende
Posição 28
Atende Atende Atende Atende
Posição 29
Atende Atende Atende Atende
Posição 29 A
----Posição 30
Atende Atende Atende Atende

OBS: O pátio 2 é usado atualmente apenas para aeronaves do grupo 1 (aviação comercial).
Posição 29-A para aeronave código D1 ao ser utilizada haverá bloqueio e indisponibilidade das posições 29 e 30.
*Posição para aeronave código C1 até 27m de envergadura.

Configuração do pátio por código da aeronave:

19

C2

C1***

C2
C2
C2

D - bloqueia posição 19
C2
C2
C2

20
21
22

CENTRO*

BOX ocupado com a
maior aeronave

DIREITO*
Maior aeronave

--C1

D
C2
6
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ESQUERDA*
Maior aeronave

SBGOCAI202001812

POSIÇÃO
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23

C2

C2

C2

24
25
26
27
28
29
29 A
30

C2

C2

C2

C2
C2
C2
C2
C2
C2
-

C2
C2
C2
C2
C2
D1**
C2

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

*Posicionamento tendo como referencial a visão do piloto.
** Posição 29-A para aeronave código D1 ao ser utilizada haverá bloqueio e indisponibilidade das posições 29 e 30.
***Posição para aeronave código C1 até 27m de envergadura.

Nota:
•
•
•

5.

O SBGO dispõe de posições para atendimento à aviação cargueira/rede postal, sendo
preferencialmente as posições 27, 28 ou 29.
Diariamente ocorrem 02 (duas) operações de aeronaves cargueiras/rede postal no SBGO,
sujeito a alteração.
As posições 20, 21, 22 e 23 são providas de pontes de embarque e sistema de docagem de
aeronave.

ESTACIONAMENTO DE AERONAVES NA AVIAÇÃO GERAL

a)
Aeronaves de asa fixa

Posições 1-A e 1-B disponíveis para aeronaves até 16m de envergadura.

Posições 1 a 6 disponíveis para aeronaves até 36m de envergadura.

Posições 31 a 36 disponíveis para aeronaves até 16m de envergadura.

Posições 39 a 65 disponíveis para aeronaves até 12m de envergadura.

Recomenda-se proceder com amarração das aeronaves em todas as posições providas de
pontos para amarração.
NOTA : Aeronaves com envergadura maior que 12m podem estacionar nas posições 39 a 65 do pátio
de aviação geral. Neste caso haverá bloqueio das posições adjacentes.
b)


Aeronaves de asa rotativa
Pátio de aviação geral – Posições 37 e 38 estão disponíveis para operação.
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c)
Tarifação de permanência no pátio

Posições 1-A, 1-B e 1 aplica-se tarifa de permanência em pátio de manobras.

Posições 2 a 6 e 31 a 65 aplica-se tarifa de permanência em área de estadia.

Aeronaves estacionas em locais não demarcado com “T” aplica-se tarifa de permanência em área
de estadia, exceto, se estiverem sendo atendidas em área de hangar, neste caso, aplicam-se as cláusulas
contratuais vigentes.
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d)
Restrições*

Posições 1-A, 1-B, 1, 2 e 3 proibido acionamento de motores em frente à torre de controle para
aeronaves código B e superiores. Deverá haver reboque até a pista de táxi Alfa para acionamento.

Aeroporto certificado para operação aeronaves até código C.

6.

ESTACIONAMENTO DE AERONAVES NA AVIAÇÃO COMERCIAL (Pátio 2)

a)



Pontes de embarque/desembarque
Disponíveis nas posições 20, 21, 22 e 23.
Operadas pela administração aeroportuária.

b)



Sistema de docagem de aeronaves
Disponíveis nas posições 20, 21, 22 e 23.
Operadas pela administração aeroportuária.

c)


Tarifação de permanência no pátio
Aeronaves estacionas no pátio 2 aplicar-se-á tarifa de permanência em pátio de manobras.



Canais de inspeção para passageiros


O SBGO dispõe da seguinte configuração para inspeções e acesso à sala de embarque de
passageiros e de tripulantes e pessoal de serviço:

8
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Nota: Em caso de aumento de demanda poderá ocorrer adequações de horários a critério da
administração aeroportuária.
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Fonte: Programa de Segurança Aeroportuário (PSA).
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d)

Contingenciamento de estacionamento de aeronaves em manutenção, voos
cancelados ou aeronaves fora de operação


Aeronaves declaradas em manutenção, voos cancelados e aeronaves fora de operação, poderão
ser remanejadas do pátio 02 (área restrita) para o pátio 01 (área controlada) a critério da administração
aeroportuária por meio de reboque provido pela própria empresa e com pessoal de manutenção e
apoio de solo disponíveis para movimentação da aeronave enquanto perdurar as condições acima.

O retorno das aeronaves, do pátio 01 (área controlada) para o pátio 02(área restrita), declaradas
nas condições acima, deverá ocorrer respeitando os requisitos e normativas de segurança aeroportuária
(AVSEC), sobretudo, no quesito inspeção de segurança descrito na Instrução Suplementar ANAC nº 107
– Segurança da Aviação Contra Atos de Interferência Ilícita – Operador Aéreo.

O planejamento de reboque da aeronave deve levar em consideração rota padrão a ser utilizada
no deslocamento entre o pátio 2 e pátio 1 e vice-versa.

Fica a critério da administração aeroportuária alterar o planejamento de reboque, caso haja
previsão de impacto no fluxo de aeronaves em operação no pátio 2.

Os procedimentos acima descritos aplicar-se-ão ainda para aeronaves alocadas nas pistas de táxi
conforme plano de contingência específico, caso necessário.
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Nota: Materiais de apoio de solo poderão ser montados até 15 minutos antes do horário de HOTRAN,
devendo ser retirados em até 15 minutos após o atendimento do voo.
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ANEXO A - MÉTODOS DE ALOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
1.

BALCÕES DE CHECK-IN

1.1. MÉTODO DE ALOCAÇÃO: o número de balcões é atribuído em função do nível de serviço do
aeroporto considerando, entre outros, o número de assentos da aeronave, o tempo médio de
atendimento (fluxo de passageiros por balcão) e o tempo de utilização (horário de abertura e
encerramento do check-in).
1.2. Abertura do CHECK-IN: Os balcões atribuídos a cada companhia aérea devem ser abertos e
tripulados com:
a)
Duas horas de antecedência em relação à hora esperada de partida para voos domésticos;
b)
Na alta temporada, os tempos acima podem ser dilatados, após consulta com o operador
aeroportuário ou através de Reunião Extraordinária da Comissão de Coordenação Aeroportuária - CCA
para atendimento antecipado aos passageiros.
c)
Os horários acima poderão sofrer alterações conforme normativo ou deliberação dos órgãos e
agências de fiscalização e normatização relacionadas à aviação civil e à defesa do consumidor.
1.3. OPERAÇÃO DO CHECK-IN
a) As empresas devem incentivar o uso do autoatendimento via totem e via Internet, que não
são considerados nos parâmetros de atribuição balcões de check-in.
b) As empresas aéreas devem possuir recursos para atendimento de passageiros utilizando o selo
de controle tipo 2D.
c) As empresas aéreas devem respeitar o planejamento de distribuição de balcões de check-in,
operando todos os balcões que lhe foram atribuídos durante o horário estipulado.
d) No caso de necessidade de balcões adicionais, as companhias aéreas devem solicitar autorização
ao Administrador do Aeroporto, justificando o seu pedido.
1.4. BALCÕES DE CHECK-IN
A quantidade de balcões convencionais de check-in instalados são 23 (vinte e três), distribuídos
conforme planilha abaixo:
EMPRESA AÉREA

QTDE. BALCÕES

GOL Linhas Aéreas S/A

6

LATAM Linhas Aéreas S/A

6

PASSAREDO Transp. Aéreos Ltda

2

AZUL Linhas Aéreas S/A

6

Reserva técnica*

3

*Reserva técnica: Área utilizada anteriormente pela empresa aérea Avianca, que atualmente está em processo de recuperação
judicial.
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Obs.: Passaredo compartilha (1) posição da reserva técnica.
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TEMPOS DE FILA NO CHECK-IN*
Parâmetro
Doméstico
Internacional

Meta
12 minutos
12 minutos

Aceitável
30 minutos
30 minutos

*Tempos de permanência na fila de check-in devem enquadrar-se nos tempos estipulados pela International Air Transport
Association (IATA)
RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM

Os tempos de restituição de bagagem devem cumprir o disposto nesta Declaração de
Capacidade. O descumprimento do tempo limite pode representar sanções aeroportuárias, de acordo
com Regulamento do operador aeroportuário.
Os tempos de restituição aplicados na Tabela seguinte são considerados desde o
estacionamento da aeronave até a entrega da última bagagem ao passageiro.
TEMPOS DE RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM
Parâmetro
Doméstico
Internacional

Meta
15 minutos
30 minutos

Aceitável
25 minutos
45 minutos

A quantidade de esteiras de bagagem para processamento de voos e restituição de bagagens é a
seguinte:
Período

Internacional*

Doméstico

28/03/2021 A 30/10/2021

1

03

*Quando houver utilização de esteira para voo internacional a capacidade para voo doméstico será reduzida para
02 (duas) esteiras.

2.

TEMPOS DE SOLO

3.1 TEMPOS MÁXIMOS EM SOLO (Pátio de Manobras):
Tipo Voo
TRÂNSITO
CHEGADA
PARTIDA

CÓDIGO B
Até 30 min
Até 30 min
Até 30 min

CÓDIGO C
Entre 40 - 60 min
Até 40 min
Até 40 min

CÓDIGO D
Entre 90 – 180min
Até 120 min
Entre 120 – 180 min

CÓDIGO E
-
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NOTA: Para voos com tempo de solo superiores ao descrito acima deverá haver prévia coordenação
com o órgão regular e aprovador de voos e slots conforme fluxo normativo vigente.
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3.2 TEMPOS MÍNIMOS DE SOLO (voos de trânsito / chegada / partida):
QUANTIDADE DE ASSENTOS

TEMPO MÍNIMO DE SOLO

Até 124 assentos

30 minutos*

Acima de 124 assentos

40 minutos*

*O tempo m í n i m o de solo poderá ser reduzido se respeitados os requisitos de segurança de voo e
condicionados à concordância da empresa em relação a procedimentos operacionais do aeroporto.
Seguem abaixo os tempos mínimos de solo recomendados considerando o tipo/capacidade da
aeronave x infraestrutura, mantendo níveis aceitáveis de Segurança Operacional e conforto ao
passageiro. Foram consideradas tipo de aeronaves que operam atualmente em SBGO. Ressaltamos que
as aeronaves E195/E190/A321/A320/A319/B738/B737 são atendidas preferencialmente em pontes de
embarque (embarques e desembarques deverão ocorrer exclusivamente pela porta dianteira da
aeronave).
AERONAVES
ATR 72
E190/E195
A319/A320/ A321/B737/B738

TEMPO MÍNIMO DE SOLO
00:25 min
00:30 min
00:40 min

3.3 LONGA PERMANÊNCIA:
Restrição para longa permanência de aeronaves com tempo de solo superior a 03 (três) horas para novos voos regulares e não-regulares de passageiros (fretamento, charter, extra e translado) e
para voos cargueiros (regulares e não-regulares). Para voos com tempo de solo superiores ao descrito
acima deverá haver prévia coordenação com o órgão regular e aprovador de voos e slots conforme
fluxo normativo vigente.
NOTAS:
a)
Não será permitido exceder ou antecipar os tempos de solo estabelecidos previamente de
modo a impactar nas operações do aeroporto, sendo o operador aéreo passível de sofrer sanções
previstas nas normativas de referência.
b)
Todas as empresas com operação devem ter contrato de utilização com empresa detentora do
sistema de “Recovery Kit” e formalizar previamente ao operador aeroportuário a contratação do
serviço supracitado.

3.4 TEMPO MÍNIMO ENTRE VOOS DE CHEGADA E PARTIDA:

12
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Partidas
Para solicitações e aprovações de voos durante o período que perdurar a pandemia relacionada
ao novo coronavirus deve-se levar em consideração o tempo mínimo entre uma chegada e outra de 20
(vinte) minutos entre os voos. Exemplos;

SBGOCAI202001812

•
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Não compatível:
Voo AAA – partida 14:10 / Voo BBB – partida 14:10 ( 0 (zero) minuto entre os voos);
Voo AAA – partida 15:20 / Voo BBB – partida 15:35 ( 15 (quinze) minutos entre os voos).
Compatível:
Voo AAA – partida 14:10 / Voo BBB – partida 14:30 ( 20 (vinte) minutos entre os voos);
Voo AAA – partida 15:20 / Voo BBB – partida 15:40 ( 20(vinte) minutos entre os voos).

13
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Chegadas
Não se aplica.
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ANEXO B - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Todas as empresas e operações de voos e aeronaves no aeroporto devem cumprir
rigorosamente as Normas e Instruções Aeroportuárias.
Todas as empresas com operação ou que desejam operar no Aeroporto, devem concordar
com este Acordo de Nível de Serviço (SLA).

1.

PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS (VOOS REGULARES)

O pedido de instalação de nova empresa no aeroporto deverá ser submetido à Administração do
Aeroporto paralelamente à solicitação dos voos junto à ANAC.

2.

OPERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS

Operações de voos e/ou aeronaves não autorizadas, bem como a permanência da aeronave
sem a devida anuência da administração aeroportuária, serão consideradas como “à revelia” do
aeroporto e sujeitas às sanções pertinentes.

3.

OPERAÇÕES DIFERENTES DOS SLOTS AUTORIZADOS

Voos comerciais com adiantamentos ou atrasos superiores a 30 (trinta) minutos do slot ou do
horário autorizado devem, adicionalmente à autorização prévia do órgão regular, serem coordenados
com o COA para definição de novo horário de operação e alocação de posição para a aeronave,
esteiras de restituição de bagagens e definição de portões de embarque, no telefone 62 32651508/1561 ou pelo e-mail coasbgo.br@infraero.gov.br.
NOTAS:
1 – Para os casos de contingências operacionais deverão ser consultados previamente o Centro de
Operações Aeroportuário – COA, nos telefones acima mencionados que, em conjunto com as
demais áreas do Aeroporto, efetuarão a avaliação dos impactos nos fluxos de passageiros, aeronaves,
bagagens e cargas;
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2 - A execução das operações conforme o planejamento é uma premissa importante na
determinação da capacidade do aeroporto e na consequente alocação de infraestrutura, de modo
que a não coordenação em casos de antecipações ou atrasos poderá incorrer em degradação do nível
de serviço para o voo específico (tais como a operação em posição remota e a espera para
liberação de posição de estacionamento) para a manutenção do nível de serviço do aeroporto.
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4.

TESTES DE MOTORES
a) Aeronaves até código B1 (maior que 15m e menor que 20m de envergadura) e motor
turboélice: os testes poderão ser realizados, das 06h às 22h, na área de teste de motores
no setor de hangares norte mediante coordenação da torre de controle, via frequência de
rádio.
b) Aeronaves com motor a jato ou código B2 (maior que 20m e menor que 24m de
envergadura) e superiores: os testes deverão ser realizados na táxi “A”, entre as táxis “D” e
“E”, ou na Táxi “J” entre a as Táxis “K” e “H”, mediante autorização e coordenação com a
administração aeroportuária e Torre de Controle.
c) Asa rotativa: os testes deverão ser realizados na Táxi “A”, entre as Táxis “D” e “E”, ou Táxi
“J” entre as Táxis “K” e “H”, mediante autorização e coordenação com a administração
aeroportuária e Torre de Controle. O mesmo se aplica à solicitação de voo pairado.

5.

NÍVEIS DE SERVIÇO

5.1. ESATA – Empresa de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo
Com a intenção de melhorar o nível de serviço do Aeroporto recomendamos que as
empresas aéreas ajustem com suas Empresas Auxiliares ao Transporte Aéreo (ESATA) acordos de nível de
serviço visando promover a máxima qualidade e eficiência na prestação de serviços de handling,
de amplitude internacional reconhecido pelo operador aeroportuário.
5.2. MCT – Minimum Connection Time (Tempos Mínimos de Conectividade)
Tipo de Operação
Tipo de Operação
MCT
Voo Internacional

Voo Internacional

90 minutos

Voo Internacional

Voo Doméstico

90 minutos

Voo Doméstico

Voo Internacional

60 minutos

Voo Doméstico

Voo Doméstico

30 minutos
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Nota: O SBGO dispõe de Plano Operacional de Contingência para Voos Alternados Internacionais.
Empresas interessadas devem coordenar anuência e adesão prévia ao referido plano junto à
Administração Aeroportuária.
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6.

ATENDIMENTO A VOOS INTERNACIONAIS

SBGO autorizado a operar voos diretos internacionais conforme portaria ANAC nº 2.076, de 17
de agosto de 2020.
- O período de abertura ao tráfego aéreo internacional será ininterrupto, durante todo o período de
abertura do aeroporto ao tráfego público;
- As operações internacionais estão autorizadas para os serviços aéreos públicos regulares e não
regulares, incluído táxi aéreo e aviação geral;
•

Aviação geral/Executiva

O fluxo de solicitação para atendimento a voo internacional deve seguir os condicionantes abaixo
para operações da aviação geral /executiva.
Conforme estabelecido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia, OFÍCIO Nº
004/2020 - Saana/DRF/GOI, protocolado na Infraero sob o n. SBGO-CAP2020/01858, para atendimento
de voos internacionais é necessário:
i. Comunicação e agendamento prévio, em horário comercial, ou seja, das 8:00h as
18:00h, excetuados casos devidamente justificados ou emergenciais;
ii. O tempo mínimo de antecedência para comunicação dos voos internacionais não
regulares será de 24h, excetuados casos devidamente justificados ou
emergenciais;
iii. O comunicado deverá conter as seguintes informações: data e hora do voo,
origem, destino, marca/modelo, nacionalidade e matrícula da aeronave,
finalidade do voo e número de passageiros e tripulantes.

Considerando que os órgãos anuentes atenderão os voos mediante acionamento e que a
responsabilidade pela comunicação junto aos mesmos é do operador do aeródromo, fica estabelecido o
fluxo de comunicação por meio do COA com encaminhamento das informações supracitadas para o email: coasbgo.br@infraero.gov.br.
O atendimento de voos não regulares, serão realizados no Patio 2 em local predeterminado no
momento do agendamento, com necessidade por parte dos passageiros/tripulantes se deslocarem para
as áreas de vistorias definidas no Terminal de Passageiros.

Voos comerciais regulares, não –regulares, fretamentos, cargueiros e demais operações pretendidas
por companhias aéreas, deverão ser encaminhados para avaliação de compatibilidade operacional de
atendimento, para a administração aeroportuária, além de ter o pedido submetido ao órgão autorizador
e aprovador de voos conforme fluxo normativo vigente.
As operações de embarque e desembarque de voos internacionais ocorrerão exclusivamente:
- Na posição de estacionamento de aeronave nº 20 (dotada de ponte de embarque/desembarque)
- Esteira de restituição de bagagens de nº 1;
- Portões de embarque de números 1 e 2.
16
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Inspeção de Segurança e Controle Migratório
Canais de inspeção - Internacional
01

Balcões

Emigração

Imigração

03

04

17

Autenticado com senha por NELSON PEIXOTO JUNIOR em 16/10/2020 16:16:44.
Documento Nº: 1324328-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1324328-2426

Autenticado com senha por CESAR AUGUSTO CAETANO em 16/10/2020 16:31:30.
Documento Nº: 1324362-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1324362-2426

SBGOCAI202001813

Balcões de Emigração e Imigração

SBGOCAI202001812

•

Declaração de capacidade SBGO S21 – Versão2

ANEXO C- CRONOGRAMA DE OBRAS E SERVIÇOS

Programado serviço de revitalização da sinalização horizontal PPD para os dias 27 a 31 de março
de 2021*, das 00:30 as 04:20 (local), com emissão de Notam, com previsão de impactar na malha área
de voos regulares.
Programado serviço de remoção de borracha para os dias 31 de agosto a 04 de setembro de
2021*, das 00:30 as 04:20 (local), com emissão de Notam, sem previsão de impactar na malha área de
voos regulares.
Levantamento anual do PCI para os dias 03 a 07 de agosto de 2021*, sem previsão de impactar
na malha área de voos regulares. Janela de 30 minutos das 08:00 as 18:00 local.
*Datas sujeitas a alteração mediante processamento IFWOA.

NELSON PEIXOTO JUNIOR
Gerente de Gestão Operacional

CESAR AUGUSTO CAETANO
Superintendente em exercício
AA n. CSAT-AAD-2020/01884

Autenticado com senha por NELSON PEIXOTO JUNIOR em 16/10/2020 16:16:44.
Documento Nº: 1324328-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1324328-2426

Autenticado com senha por CESAR AUGUSTO CAETANO em 16/10/2020 16:31:30.
Documento Nº: 1324362-2426 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1324362-2426

SBGOCAI202001813

18

SBGOCAI202001812

Goiânia 16/10/2020

