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Sumário Executivo de Medida Provisória
Medida Provisória nº 527/2011.
Publicação: DOU de 18 de março de 2011 (edição extra)
Ementa: altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que
dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios, cria a Secretaria de Aviação Civil,
altera a legislação da Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC e da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO, cria cargos de Ministro de
Estado e cargos em comissão, dispõe sobre a contratação
de controladores de tráfego aéreo temporários, cria
cargos de Controlador de Tráfego Aéreo.
Resumo das Disposições
A Medida Provisória (MPV) nº 527, de 18 de março de 2011,
cria, no âmbito da Presidência da República, a Secretaria de Aviação Civil
(SAC), destinada a:
– formular, coordenar e supervisionar as políticas para o
desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas
aeroportuária e aeronáutica civil;
– formular e implementar o planejamento estratégico do setor;
– elaborar estudos e projeções;
– elaborar e aprovar os planos de outorgas para exploração da
infraestrutura aeroportuária;
– coordenar os órgãos e entidades integrantes do sistema de
aviação civil;
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– promover a harmonização dos planejamentos relativos à
aviação civil, à infraestrutura aeroportuária civil e à
infraestrutura de navegação aérea civil; e
– elaborar estudos de projeção de demanda.
Cria, na SAC, os cargos de Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e de SecretárioExecutivo da mesma Secretaria, assim como dois cargos DAS-6, nove
DAS-5, vinte e três DAS-4, trinta e nove DAS-3, trinta e cinco DAS-2 e
dezenove DAS-1.
Institui Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, de natureza
contábil, vinculado à Secretaria de Aviação Civil, para destinação dos
recursos do sistema de aviação civil, constituídos pelo Programa Federal de
Auxílio a Aeroportos e demais recursos que lhe forem atribuídos.
Estende até 18 de março de 2013 o prazo final para a prorrogação
dos contratos de até cento e sessenta controladores de tráfego aéreo.
Cria, no Quadro de Pessoal do Comando da Aeronáutica, cem
cargos efetivos de Controlador de Tráfego Aéreo do Grupo-Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo.
Transfere o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia para o Ministério da Defesa; o Arquivo Nacional e da
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas para o Ministério da Justiça;
e a Secretaria de Administração da Casa Civil para a Secretaria-Geral da
Presidência da República.

Brasília, 29 de março de 2011.
Victor Carvalho Pinto
Consultor Legislativo

