
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

ATO DO SECRETÁRIO 
 

RESOLUÇÃO SEAP Nº 746                                                             DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 

 
APROVA O REGIMENTO INTERNO DO GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES 
AÉREAS PENITENCIÁRIAS (GOAP) DA SECRETARIA DE ESTADO E 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº E-
21/036.100063/2013, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Criar o Regimento Interno do Grupamento de Operações Aéreas Penitenciárias (GOAP) 
da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, constante do 
Anexo Único desta Resolução. 
 
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Rio de Janeiro,  20 de dezembro de 2018 
 

DAVID ANTHONY GONÇALVES ALVES 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 
 
 

ANEXO ÚNICO – REGIMENTO INTERNO 
 
DO REGIMENTO INTERNO DO GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS PENITENCIÁRIAS 
(GOAP) 
 

TÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS FINALIDADES 
 

Seção I 
 

Da Finalidade do Regimento Interno 
 
Art. 1º – O presente Regimento Interno tem por finalidade:  
 
I. Definir a estrutura Organizacional e a competência do Grupamento de Operações Aéreas 
Penitenciárias, e;  
II. Definir as atribuições das diversas Seções que o compõem.  
 
Art. 2º – Este Regimento Interno será complementado por Instruções Reguladoras (IR), Normas 
Gerais de Ação (NGA), Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Procedimentos 
Administrativos Padrão (PAP).  



 
Seção II 

 
Da Finalidade do GOAP 

 
Art. 3º – O GOAP, como órgão especial da Secretária de Estado e Administração Penitenciária e 
da Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro, tem por finalidade assessorar o Secretário de 
Estado e Administração Penitenciária e gerir os meios aéreos pertinentes à Secretaria. 
 
Art. 4º – O GOAP subordinar-se-á administrativamente e operacionalmente ao Secretário de 
Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Parágrafo Único - O Grupamento de Operações Aéreas Penitenciárias está localizado à Rua 
Senador Dantas, nº 15, 4º andar, Centro, no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de 
Janeiro até que sejam confeccionadas as devidas instalações pertinentes à operação.  
 

CAPÍTULO II 
 

DA COMPETÊNCIA 
 

Seção Única 
 
Art. 5º – Para cumprimento de suas atribuições, compete ao GOAP:  
 
I. Representar os interesses da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Estado do 
Rio de Janeiro (SEAP), tratados neste regimento, junto aos órgãos oficiais de aviação, naquilo que 
couber;  
II. Realizar o transporte aéreo de presos, minimizando os riscos a população, aos membros do 
Grupamento de Serviço de Escolta e a própria integridade do preso conduzido; 
III. Transportar de forma rápida e eficiente o Grupamento de Intervenção Tática até as unidades 
que estejam sob situação de motim, rebelião ou perigo iminente; 
IV. Apoiar as equipes de transporte terrestre em grandes movimentações de presos ou situações 
de risco; 
V. Conduzir o Secretário ou autoridades afins, em situações de urgência, emergência, ou que 
demandem a necessidade do transporte aéreo;  
VI. Apoiar as ações de Segurança Pública sempre que necessário quando autorizado pelo 
Secretário da SEAP;  
VII. Apoiar as ações de Defesa Civil, quando solicitado e autorizado pelo Secretário de Estado e 
Administração Penitenciária. 
VIII. Executar ações de apoio a serem definidas pelo Secretario de Estado e Administração 
Penitenciária. 
 

CAPÍTULO III 
 

DO ACIONAMENTO E DA ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

Seção Única 
 

Art. 6º – O acionamento dos meios aéreos será regulado através de normas internas da Secretaria. 
 
Art. 7º – O GOAP atuará em todo território do Estado do Rio de Janeiro, podendo estender-se aos 
demais Estados da Federação, com a devida autorização do Secretário de Estado e Administração 
Penitenciária.  
 
Parágrafo Único - As aeronaves da SEAP poderão atuar em Nações Amigas, mediante solicitação 
daquela Nação, com a devida autorização do Governo Brasileiro. 

 
CAPÍTULO IV 



 
DA CONCEITUAÇÃO 

 
Seção I 

 
Da Aviação 

 
Art. 8º – A Aviação da SEAP tem como característica seu múltiplo emprego, possibilitando o 
transporte de autoridades, tropas e materiais, auxiliando na logística com velocidade, dinamismo e 
agilidade, bem como, nas ações de Transporte de Presos e Segurança Pública, no que couber. 
 
Art. 9º – A Disponibilidade de Meios Aéreos é um fator condicionante à execução de uma operação 
aérea e é influenciada diretamente por: 
I. Adequada manutenção;  
II. Logística, e;  
III. Obediência às normas técnicas e operacionais de utilização dos meios.  
 
Art. 10 – O emprego do GOAP é regido pelo conjunto de preceitos contidos no Código Brasileiro 
de Aeronáutica - CBAer (Lei Federal nº 7.565, de 19 de Dezembro de 1986), legislação que regula 
o exercício da profissão do aeronauta – Lei do aeronauta (Lei Federal n° 7.183, de 05 de Abril de 
1984), Regulamentos e Normas da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC), Instruções 
Reguladoras (IR), Normas Gerais de Ação (NGA) e Protocolos (POP e PAP), bem como, por 
conceitos operacionais específicos inerentes às peculiaridades da segurança pública e dos meios 
aéreos.  
 

Seção II 
 

Dos Fatores 
 

Art. 11 – São fatores que influenciam o emprego do GOAP: 
 
I. Fatores ligados à missão: 
 
a) O emprego dos meios aéreos deve ser integrado a um plano tático, a fim de assegurar 
disponibilidade de meios do GOAP; 
 
b) Missões futuras devem ser consideradas e estabelecidas prioridades.  
 
I. Fatores ligados ao terreno: 
 
a) Infraestrutura de apoio adequada às instalações do Carro Comando;  
 
b) Infraestrutura de apoio adequada às instalações da Unidade de Abastecimento Móvel (UAM);  
 
c) Rotas e itinerários de voo das aeronaves na área de operação, e;  
 
d) Locais de pouso, decolagem, embarque e de desembarque. 
 
III. Fatores ligados à meteorologia:  
 
a) As condições de visibilidade reduzida requerem equipamento especializado e elevado grau de 
adestramento das tripulações, e;  
 
b) O planejamento do voo fica a cargo do piloto em comando, orientado pelo chefe de operações e 
do Chefe do GOAP.  
 
IV. Fatores ligados ao pessoal:  
 



a) No planejamento de emprego da aviação, deve ser considerado o número de tripulações 
disponíveis em relação à duração da operação;  
 
b) O grau de adestramento das tripulações deve ser compatível com as peculiaridades das 
missões.  
 
V. Fatores ligados aos materiais:  
 
a) Outro aspecto preponderante para o planejamento diz respeito a características da aeronave, 
tais como: capacidade de carga, autonomia, dimensões internas, equipamentos de voo por 
instrumentos e peculiaridades da manutenção. 
 

Seção III 
 

Das Missões 
 

Art. 12 – As missões a serem realizadas pelo GOAP podem ser Operacionais e Administrativas:  
 
§ 1º - São Missões Operacionais:  
 
a) Repressão a rebeliões e motins em estabelecimentos prisionais;  
 
b) Transporte de presos;  
 
c) Transporte de tropas; 
 
d) operações de resgate de reféns em ocorrência que se faça necessário o apoio aéreo;  
 
e) Auxílio e socorro ao público em situações emergenciais em que seja necessária a atuação da 
aeronave,  
 
f) Patrulhamento Ostensivo, quando necessário, nas áreas e adjacências de unidades prisionais. 
 
g) Escolta aérea de grandes movimentações de presos  
 
h) Auxílio na busca, localização e cobertura nas operações repressão a fuga em unidades 
prisionais orientando as equipes de terra; 
 
i) Transporte rápido de suprimentos, equipamentos ou armamento convencional e químico, para 
locais de atuação de tropa;  
 
j) Controle de tumultos, distúrbios e motins, facilitando a orientação, deslocamento e execução das 
ações da tropa terrestre a ser empregada; 
 
k) Treinamento de tropa Especializada;  
 
l) Transporte de tropa especializada para locais de ocorrências que exijam sua rápida presença.  
 
m) No apoio a outros órgãos ou entidades, por meio de convênios, acordos ou parceria público 
privada (PPP);  
 
§ 2º - São Missões Administrativas:  
 
a) Transporte de Pessoal - missões de apoio ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado e 
Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, nas quais os meios aéreos são 
empregados com o objetivo de proporcionar maior mobilidade e velocidade nos deslocamentos, em 
território Nacional, aumentando o comando, controle e a coordenação em suas esferas de 
atribuição.  



 
b) Treinamento e Demonstrações - adaptação aos meios aéreos solicitados por outras unidades, 
estágios em cursos de especialização e demonstrações em festividades, exposições e projetos 
realizados pela Corporação. 
 
Art. 13 – A critério do Secretário de Estado e Administração Penitenciária, outras missões não 
previstas podem ser cumpridas pelo Grupamento. 
 
§ 1º - Mediante situações extremas, com elevado caráter de urgência, onde não tenha sido 
possível o contato com o Secretario da SEAP, caberá ao Chefe do Grupamento juntamente com o 
Piloto em Comando, autorizar o acionamento e decolagem da aeronave.  
 

Seção IV 
 

Do Heliponto 
 
Art. 14 – O Heliponto da SEAP será Privado (P) e cadastrado na ANAC conforme a legislação 
vigente.  
 

TÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E PESSOAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DA ESTRUTURA E DOS REQUISITOS 
 

Seção Única 
 
Art. 15 – O GOAP constitui-se de:  
 
I. Chefe do Grupamento; 
II. Chefe da Seção de Gestão de Logística; 
III. Chefe da Seção de Operações; 
IV. Chefe da Seção de Administração; 
V. Chefe da Seção de Treinamento, Prevenção e Segurança de Voo; 
VI. Chefe da Seção de Manutenção Aeronáutica; 
VII. Chefe da Seção de Gestão de Pessoas; 
VIII. Conselho Operacional de Voo (COV); 
IV. Seção de Tripulantes Operacionais. 
 
Art. 16 – O cargo de Chefe do Grupamento; será exercido por um Inspetor de Segurança e 
Administração Penitenciária, possuidor do Certificado de Habilitação Técnica de Piloto Comercial 
de Helicóptero, com mais de 05 (cinco) anos de efetivo serviço na SEAP. 
 
Art. 17 – O cargo de Chefe da Seção de Gestão de Logística será exercido por especialista em 
Gestão em Logística na área da aviação. 
 
Art. 18 – O cargo de Chefe da Seção de Operações será exercido por um Inspetor de Segurança e 
Administração Penitenciária, possuidor do Certificado de Habilitação Técnica de Piloto Comercial 
de Helicóptero, com mais de 05 (cinco) anos de efetivo serviço na SEAP. 
 
Art. 19 – O cargo de Chefe da Seção de Treinamento, Prevenção e Segurança de Voo será 
exercido por um Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, possuidor do Certificado de 
Habilitação Técnica de Piloto Comercial de Helicóptero, com mais de 05 (cinco) anos de efetivo 
serviço na SEAP. 
 



Art. 20 – As funções de Chefe da Seção de Administração e Chefe da Seção de Gestão de 
Pessoas serão exercidas por Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, com mais de 
05 (cinco) anos de efetivo serviço na SEAP, preferencialmente se portadores de cursos de 
aperfeiçoamento ligados diretamente à área de atuação. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Seção I 
 

Das Atribuições do Chefe do Grupamento 
 
Art. 21 – Ao Chefe do Grupamento compete assessorar o Secretário da SEAP nos assuntos 
referentes às operações aéreas, com vistas ao melhor emprego dos meios aéreos no exercício de 
suas atividades no âmbito da Secretaria, sendo responsável pela Administração, Instrução, 
Emprego Operacional e Disciplina do Grupamento, tendo como principais atribuições:  
 
I. Exercer o Comando do Grupamento, na qualidade de assessor do Secretário da SEAP, 
informando-o das atividades desenvolvidas;  
II. Cumprir e fazer cumprir as Ordens baixadas pelo Secretário da SEAP;  
III. Manter-se informado das atividades e necessidades da SEAP no que tange às atividades 
aéreas da Secretaria;  
IV. Dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos;  
V. Controlar e fiscalizar a execução no âmbito do GOAP, dos planos e ordens para o mesmo;  
VI. Propor estratégias para a maximização operacional da Aviação na Secretaria;  
VII. Assessorar o Secretário da SEAP na administração e distribuição de recursos humanos na 
área da Aviação;  
VIII. Indicar ou designar pessoal da área da Aviação, quando solicitado, para frequentar cursos, 
intercâmbios e estágios destinados à atualização e desenvolvimento profissional;  
IX. Praticar os atos administrativos que forem de sua competência, bem como os que lhe forem 
delegados pelo Secretário da SEAP; 
X. Delegar atribuições da sua competência, nos termos da legislação em vigor;  
XI. Cumprir no que lhe couber à função peculiar de Chefe do Grupamento, absorvendo as 
atribuições previstas ao cargo de Chefia, bem como as previstas nos Regulamentos e Normas a 
serem elaboradas internamente para o GOAP;  
XII. Apoiar-se e orientar-se junto aos Órgãos Competentes, quanto à realização de cursos e 
estágios; e  
XIII. Assessorar o Secretário da SEAP na aquisição de bens e serviços afetos a aviação.  
 

Seção II 
 

Das Atribuições do Chefe da Seção de Operações 
 

Art. 22 – Ao Chefe da Seção de Operações do GOAP compete assessorar o Chefe do 
Grupamento no tocante aos assuntos Operacionais, tendo como principais atribuições:  
 
I. Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Chefe do Grupamento;  
II. Substituir o Chefe do Grupamento nos seus afastamentos e impedimentos;  
III. Cumprir no que lhe couber à função peculiar de Subchefe do Grupamento, absorvendo as 
atribuições previstas ao cargo de Chefia, bem como as previstas nos Regulamentos e Normas a 
serem elaboradas internamente para o GOAP;  
IV. Propor e coordenar o planejamento estratégico do GOAP;   
V. Coordenar a integração entre as diversas atividades atribuídas ao GOAP;  
VI. Elaborar, fiscalizar e controlar as diretrizes operacionais e Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP) pertinentes ás missões Operacionais do GOAP  
VII. Coordenar e fiscalizar as escalas ordinárias e extraordinárias de Pilotos, Tripulantes e 
Mecânicos, bem como, a de todos aqueles que integram a operação.   



VIII. Produzir, em conjunto com a área administrativa, relatórios sobre óbices na área de Aviação a 
serem apresentados ao Chefe do Grupamento.  
 
Art. 23 – Compete ao Chefe da Seção de Operações assegurar aos membros do GOAP todos os 
meios necessários para o desempenho das atividades operacionais, bem como as seguintes 
funções:  
 
I. Absorver as atribuições previstas nos Regulamentos e Normas da GOAP inerentes a sua função;  
II. Elaborar indicadores estatísticos no âmbito técnico e de produção/produtividade, com o 
propósito de avaliar a demanda e o desempenho do GOAP;  
III. Coordenar e fiscalizar a confecção das Ordens de Voo de acordo com o tipo de missão a ser 
executada;  
IV. Coordenar, executar e fiscalizar a análise estatística dos dados quantitativos e qualitativos 
(Ordens de Voo, natureza do voo, viabilidade da missão, etc.) para controle e posterior divulgação;  
V. Cumprir e fazer cumprir as Ordens baixadas pelo Secretário da SEAP e pelo Chefe do GOAP;  
VI. Compilar os dados estatísticos apurados, a fim de apresentá-los ao Chefe do GOAP;  
VII. Controlar e fiscalizar a execução, no âmbito da Seção de Operações dos Planos e Ordens;  
VIII-. Zelar pela excelência nas atividades aéreas, bem como, controle do compêndio de 
informações Aeronáuticas e das horas de voo dos pilotos, e;  
IX. Atuar como elo entre os meios aéreos e as necessidades operacionais, bem como o 
acompanhamento do perfeito emprego tático das aeronaves.  
X. Digitalização e controle dos diários de bordo;  
XI. Controle das horas voadas pelos Pilotos;  
XII. Manutenção e arquivo digital dos Relatórios de missão;  
 

Seção III 
 

Das Atribuições da Seção de Manutenção Aeronáutica 
 
Art. 24 – À Seção de Manutenção Aeronáutica compete os assuntos referentes às execuções de 
inspeções, reparos e manutenções tanto preventivas ou corretivas, bem como tratar de assuntos 
específicos quanto ao controle pessoal dos mecânicos especializados, tendo como principais 
atribuições:  
 
I. Elaborar termo de referência ou projetos básicos para contratos de manutenção aeronáutica;  
II. Manter controle orçamentário sobre os fatos de manutenção;  
III. Manter controle orçamentário sobre a execução do contrato;  
IV. Zelar pelo fiel cumprimento de todos os contratos de manutenção aeronáutica;  
V. Executar o papel de elo principal junto às empresas contratadas;  
VI. Responsável pelos contratos de manutenção desde a criação, fiscalização da execução e 
renovação quando aplicável;  
VII. Manter controle sobre vencimento de inspeções das aeronaves e seus componentes;  
VIII. Manter a documentação da aeronave, bem como a biblioteca técnica e manuais atualizados e 
de acordo com as normas vigentes;  
IX. Prever com antecedência a substituição de componentes previsíveis e realização de inspeções 
programadas;  
X. Planejar e propor diagonal de manutenção considerando os períodos de indisponibilidade das 
aeronaves;  
XI. Fiscalizar a execução de contratos que envolvam tarefas relacionadas às suas atribuições;  
XII. Manter e organizar informações sobre ocorrências históricas das aeronaves e sobre 
disponibilidade da frota, bem como elaborar previsão estimada.  
XIII. Liderar e organizar as equipes de mecânicos quanto à execução das tarefas diárias e 
cumprimento dos POP;  
XIV. Fiscalizar o estado geral das aeronaves;  
XV. Administrar os recursos humanos da seção;  
XVI. Controlar combustíveis e suprimentos não controlados pelo CTM;  
XVII. Controlar a ferramentaria;  
XVIII. Fiscalizar o uso correto dos equipamentos de proteção individuais e coletivos.  



XIX. Nos carros comandos acompanhar o uso dos sistemas, garantindo o melhor desempenho das 
ferramentas oferecidas pelo equipamento.  
 

Seção IV 
 

Das Atribuições do Chefe da Seção de Administração 
 
Art. 25 – Ao Chefe da Seção de Administração do GOAP compete assessorar o Chefe do 
Grupamento no tocante aos assuntos Administrativos, através da sua respectiva Seção, tendo 
como principais atribuições:  
 
I. Assessorar o Chefe do GOAP, no desempenho de suas funções;  
II. Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Chefe do Grupamento;  
III. Superintender o apoio administrativo do GOAP, coordenando os assuntos referentes ao 
pessoal, logística e manutenção;  
IV. Propor medidas de modernização administrativa, afetos ao GOAP;  
V. Elaborar, fiscalizar e controlar as diretrizes e rotinas administrativas bem como os 
Procedimentos Administrativos Padrão (PAP) pertinentes ás missões Operacionais do GOAP;  
VI. Produzir em conjunto com a área Operacional, relatório sobre óbices a serem apresentados ao 
Chefe do Grupamento, e;  
VII. Coordenar a integração entre as diversas atividades atribuídas ao GOAP.  
 

Seção V 
Das Atribuições Chefe da Seção de Gestão de Pessoas 

 
Art. 26 – Compete ao Chefe da Seção de Gestão de Pessoas absorver as atribuições previstas ao 
cargo de Chefia, bem como as previstas nos Regulamentos e Normas a serem elaboradas 
internamente para o GOAP;  
 
I. Assessorar o Chefe do Grupamento no que lhe couber;  
II. Prestar assessoramento ao Subcomandante Administrativo nas questões afetas ao GOAP;  
III. Tratar de assuntos referentes à pessoal, instrução e cursos diversos;  
IV. Gerenciar as diversas escalas de serviço, inclusive as extraordinárias, mesmo que seja de 
serviço voluntário (RAS);  
V. Controlar o efetivo existente, sobretudo aquele em diversos destinos e afastamentos diversos;  
VI. Coordenar e fiscalizar as escalas ordinárias e extraordinárias dos Inspetores a serviço do 
GOAP;  
VII. Controlar o Serviço do Conferencista;  
VIII. Fiscalizar a execução dos serviços de escala, bem como do expediente, e;  
 

Seção VI 
 
Das Atribuições do Chefe da Seção de Treinamento, Prevenção e Segurança de Voo 
 
Art. 27 – Compete à Seção de Gestão de Treinamento, Prevenção e Segurança de Voo absorver 
as atribuições previstas ao cargo de Chefia, bem como as previstas nos Regulamentos e Normas a 
serem elaboradas internamente para o GOAP. 
 
Art. 28 – À Seção de Treinamento, Prevenção e Segurança de Voo tem como principais 
atribuições:  
 
I. Prestar assessoria ao Chefe do GOAP nos assuntos relativos à saúde do efetivo;  
II. Promover prevenção em saúde em níveis primário e secundário com produção de 
encaminhamento qualificado a níveis de maior complexidade para o efetivo;  
III. Prevenir o aparecimento de doenças incapacitantes e agravos para patologias pré-existentes 
que possam vir a interromper e ou comprometer a carreira do aero navegante;  
IV. Manter atualização dos arquivos relacionados ao acompanhamento de saúde do efetivo do 
GOAP;  



V. Promover estudos e ou pesquisas no campo de promoção e saúde, saúde do trabalhador e 
qualidade de vida no trabalho;  
VI. Tratar de assuntos pertinentes aos Inspetores lotados no GOAP, inclusive no tocante a 
Requerimentos, Carga Horária, Representação, Instruções, Cursos, Palestras, Conferências, 
Seminários e Congressos;  
VII. Buscar participação junto as Entidades de Prevenção de Acidentes e Segurança de Voo, 
cursos, palestras, seminários e congresso que agreguem valor ao GOAP. 
VIII. Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança no ambiente de trabalho. 
 
Parágrafo Único - O Chefe da Seção de Treinamento, Prevenção e Segurança de Voo será o 
responsável pelo cumprimento das Normas e Regulamentos emanados pela ANAC, em 
conformidade com o MGSO do GOAP, bem como a legislação aeronáutica em vigor.  
 

Seção VII 
 

Das atribuições do Chefe da Seção de Gestão de Logística 
 

Art. 29 – Compete à Seção de Gestão de Logística absorver as atribuições previstas ao cargo de 
Chefia, bem como as previstas nos Regulamentos e Normas a serem elaboradas internamente 
para o GOAP;  
 
I. Assessorar o Chefe do Grupamento no que lhe couber;  
II. Prestar assessoramento ao Chefe da Seção de Administração;  
III. Executar e fiscalizar a execução dos serviços de conservação e reparo;  
IV. Solicitar o provimento de material necessário ao GOAP para o bom andamento do serviço;  
V. Controlar a carga de material permanente do GOAP, propondo transferências, recolhimentos, 
etc.;  
VI. Realizar o controle de viaturas do GOAP, coordenando o emprego, manutenção e distribuição 
das mesmas;  
VII. Prover a infraestrutura de suporte de Informática para o GOAP;  
VIII. Acompanhar e fiscalizar o funcionamento de convênios e contratos, bem como emitir 
pareceres se necessário, com assessoramento da área técnica;  
X. Tratar de assuntos referentes à manutenção predial, das instalações hidro sanitárias, bem como 
das viaturas pertencentes à carga do GOAP;  
XII. Propor soluções para o descarte de materiais, assim como para economia de água e luz;  
XIII. Diagnosticar o real problema das viaturas, com o apoio da Divisão de Transporte, a fim de 
evitar gastos desnecessários.  
XIV. Controlar e fiscalizar os reparos das viaturas e equipamentos do GOAP;  
XVI. Coordenar, executar e fiscalizar toda compra e pagamentos realizados, buscando sempre que 
houver dúvida, o devido assessoramento da área técnica.  
 

Seção VIII 
 

Das Atribuições do Conselho Operacional de Vôo 
 

Art. 30 – O Conselho Operacional de Voo (COV) e de Tripulantes (COT) funcionarão de acordo 
com Normas Internas do GOAP.  
 

Seção IX 
 

Dos Tripulantes Operacionais Aéreos 
 

Das Atribuições da Companhia de Tripulantes 
 
Art. 31 – Aos Tripulantes compete as atividades relacionadas ao planejamento, coordenação e 
execução do controle administrativo e operacional, de acordo com as disposições vigentes. 
 
Art. 32 – São requisitos para ser Tripulante Operacional do GOAP:  



 
I. Ter concluído com aproveitamento o Curso de Tripulante Operacional Aéreo – CTO, ministrado 
pelo SAER/PCERJ ou GAM/PMERJ e ser detentor de certificados necessários conforme exigidos 
pelo órgão oficial da aviação civil no país ou;  
II. Ter concluído com aproveitamento, o Curso de Tripulante Operacional, em coirmãs ou nas 
Forças Armadas e; 
III. Ter concluído com êxito o COESPEN ou curso análogo, ministrado por força coirmãs, cuja 
grade e a carga horária sejam correspondentes em no mínimo 80 % do COESPEN.  
 
Parágrafo Único - Os Incisos I, II e III deste artigo não se aplica aos Tripulantes Operacionais 
paramédicos, que possam vir a atuar nos serviços Aeromédicos, e poderão ser Inspetores de 
Segurança e Administração Penitenciária Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem ou 
Socorristas, desde que submetidos ao treinamento e ambientação aos procedimentos em aeronave 
e com as devidas habilitações da legislação vigente. 
 

Seção X 
 

Dos Mecânicos de Aeronaves 
 
Art. 33 – São requisitos para ser Mecânico de Aeronaves da GOAP:  
 
I. Ter concluído com aproveitamento o Curso Básico de Mecânico de Manutenção Aeronáutica; 
com registro ANAC 
 

Seção XI 
 

Do Apoio de Solo Operacional 
 
Art. 34 – São requisitos para ser Apoio de Solo Operacional da GOAP;  
I. Ter realizado curso ou estagio de Apoio de Solo Operacional, Tripulante Operador de 
Equipamentos Especiais ou similares;  
II. Ter concluído com aproveitamento, o curso ou estagio de Apoio de Solo Operacional ou similar, 
em coirmãs ou nas Forças Armadas, reconhecido pelo GOAP.  
 

CAPÍTULO III 
 

Seção Única 
 
Art. 35 - A seleção de Pilotos, Mecânicos e Tripulantes Operacionais obedecerá às instruções 
reguladoras para inscrição e matrícula nos cursos e estágio em geral.  
 
§ 1º - Para o cálculo do número máximo de vagas serão obedecidas as seguintes proporções por 
aeronave:  
 
a) 09 (nove) pilotos  
b) 04 (quatro) mecânicos, e;  
c) 10 (dez) tripulantes operacionais.  

 
TÍTULO III 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
CAPÍTULO I 

 
Seção Única 

 
Art. 36 – Os Pilotos de Aeronaves, lotados no GOAP serão considerados para todos os fins 
Instrutores ou Professores.  



 
Art. 37 – A organização do efetivo do GOAP será o constante no Quadro de Distribuição de 
Efetivo. 
 
Art. 38 – Os casos omissos no presente Regimento Interno serão submetidos à apreciação do 
Secretário da SEAP, assessorado pelo Chefe do Grupamento. 
 
Art. 39 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação. 


