
BEM VINDO AO PORTO ALEGRE AIRPORT! 

 
Agora que sua empresa faz parte da Comunidade Aeroportuária, é necessário cadastrá-

la junto ao Credenciamento para emissão de Credenciais (colaboradores e 
visitantes) e Autorizações (veículos e equipamentos), para que assim possam 

acessar as áreas de domínio do nosso aeródromo. No caso de acesso ao pátio, será 

necessária também a utilização de coletes refletivos (EPI) com código alfanumérico 

específico da empresa. 

 

Esperamos por você! 
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1. LOCALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 
 3º andar- do Terminal de Passageiros 1(TPS 1), ao lado da sala de embarque 

doméstica. 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 Em dias úteis: 

De segunda a quinta das 08h00 às 15:30. 

Sexta: das 08h00 às 12:00. 

3.       CONTATO 
 O Setor de Credenciamento pode ser contatado através do e-mail 

credenciamentopoa@fraport-brasil.com ou através dos telefones (51) 3358-

2332/2277. 

 

ATENÇÃO 
 Somente pessoas com toda a documentação em mãos e senha serão 
atendidas;  
 A senha é individual e intransferível, independentemente da quantidade de 
credenciais solicitadas em um mesmo atendimento. A transferência/cessão de 
senhas é irregular e está sujeita a sanções administrativas. A senha é individual 
e intransferível, independentemente da quantidade de credenciais solicitadas em 
um mesmo atendimento. A transferência/cessão de senhas é irregular e está 
sujeita a sanções administrativas. 
 Os formulários indicados nesta cartilha e a Cartilha do Credenciamento 
estão disponíveis através do link: 

https://portoalegre-airport.com.br/pt/informacoes-
operacionais/security/credenciamento 

 

4.  CREDENCIAIS E AUTORIZAÇÕES 
 As Credenciais (pessoas) e Autorizações (veículos e equipamentos), são 

imprescindíveis para acesso e atuação no aeródromo. Conheça as diferenças: 

a. CREDENCIAIS  
i. PERMANENTE: Validade máxima de 2 (dois) anos*. 

ii. TEMPORÁRIA: Validade máxima de 30 (trinta) dias – destinada à prestação de 

serviços eventuais e visitas em geral. 

De acordo com a regulamentação da ANAC, RBAC nº 107, item 107.93, as pessoas 

portadoras de Credenciais TEMPORÁRIAS necessitam de acompanhamento, em 

tempo integral, nas Áreas Restritas ou Controladas de Segurança, de pessoas que 

mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
https://portoalegre-airport.com.br/pt/informacoes-operacionais/security/credenciamento
https://portoalegre-airport.com.br/pt/informacoes-operacionais/security/credenciamento
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portem credencial PERMANENTE de mesmo nível de acesso – sendo o credenciado 

permanente responsável pelo visitante ou prestador de serviços. 

O responsável pelo acompanhamento deve ser indicado no momento da solicitação da 

credencial. 

 

ATENÇÃO 
 O vencimento da credencial está vinculado à expiração do documento que 
apresenta o menor prazo de validade (ex.: Curso de Conscientização com AVSEC, 
contrato da empresa solicitante e Carteira Nacional de Habilitação, dentre outros). 
É também necessário lembrar que a ATIV temporária não isenta a necessidade de 
credencial por parte do condutor. 
 Em caso de Devolução de Credencial recomendamos que os credenciados 
apresentem um protocolo de devolução em papel com identificação da empresa, 
contendo a identificação da credencial a ser devolvida e a motivação da devolução 
para a confirmação do Setor de Credenciamento - servindo este como uma 
formalização da baixa do documento para a empresa, inclusive em casos de 
auditoria.  
 

b. AUTORIZAÇÕES  
i. PERMANENTE: Validade máxima de 1 (um) ano*. 

ii. TEMPORÁRIA: Validade máxima de 30 (Trinta) dias – destinada para prestação 

de serviço e visitas em geral. 

De acordo com a regulamentação da ANAC, RBAC nº 107, item 107.93, os veículos 

portadores de Autorizações TEMPORÁRIAS necessitam de 

acompanhamento/comboio em tempo integral, nas Áreas Operacionais, de veículo 

que possua autorização PERMANENTE, sendo o condutor do veículo autorizado 

permanente o responsável pelo veículo comboiado. 

 

ATENÇÃO 
 O vencimento da autorização está vinculado à expiração de outros 
documentos solicitados que apresentem menor prazo de validade (ex.: apólice de 
seguro e documento do veículo, dentre outros). 
 IMPORTANTE: As Credenciais e Autorizações aeroportuárias são aceitas 
apenas em âmbito local, não sendo utilizáveis em outros aeroportos. 
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4.1. CADASTRO DA EMPRESA 
 Para requerer Credenciais e Autorizações, sua empresa deve possuir cadastro 

prévio no Setor de Credenciamento. 

 Você deverá relacionar os dados de sua empresa, indicando 1 (um) titular e até 

2 (dois) suplentes que serão responsáveis pela requisição de Credenciais e 

Autorizações junto ao Setor de Credenciamento. 

 COMO CADASTRAR A SUA EMPRESA: 

 Preencher e assinar devidamente o Formulário de Cadastro de 
Representantes de Empresas – FB-SC-GEN-F20054 

• Entregar impressos os documentos e dados para identificação da entidade, tais 

como o Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica. Pode ser o 

comprovante emitido no link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

Nota: Para empresas de serviços: partes relevantes do contrato de 

prestação de serviço com o operador de aeródromo, operador aéreo ou 

explorador de área aeroportuária (deve ser atualizado a cada renovação). 

• Entregar impressa cópia simples em tamanho original e legível do documento 

de identificação do representante legal, do titular e do(s) suplente(s) para fins de 

verificação da assinatura e demais dados; e 

• Enviar o logotipo da empresa para: credenciamentopoa@fraport-brasil.com. 

• Cópia do contrato Social da empresa. 

 
PRONTO! SUA EMPRESA ESTARÁ CADASTRADA. 
 As pessoas indicadas no momento do cadastro (representantes) serão 
responsáveis por auxiliar seus colaboradores, explicando todo o processo de 
credenciamento. 
 A eles serão enviadas as informações gerais sobre Credenciais, 
Autorizações e demais atualizações sobre o processo de credenciamento. 
 Todas as alterações relativas a dados e/ou representantes devem ser 
imediatamente informadas ao Setor de Credenciamento. 
 A falta de atualização, além de prejudicar o fluxo de informações, poderá 
ensejar a suspenção da emissão de Credenciais e Autorizações. 
 

4.2. CREDENCIAL PERMANENTE (emissão ou renovação) 
 COMO ADQUIRIR A SUA CREDENCIAL PERMANENTE: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
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• Preencher e assinar adequadamente o Formulário de Solicitação de 
Credencial Aeroportuária Permanente – FB-SC-GEN-F20053; 

• Informar número do colete (quando for o caso); 

• Apresentar o original e entregar cópia legível e do tamanho original dos seguintes 

documentos: 

a) Documento de Identificação: 

i.Para brasileiros: Documento legal de identificação válido, com fotografia; 

ii.Para estrangeiros: Carteira Nacional de Estrangeiro (RNE) e/ou Carteira de Registro 

Nacional Migratório (CRNM) dentro da validade, expedida pela Polícia Federal (PF) ou 

passaporte com visto temporário; 

iii.Em caso de acordo entre o Brasil e o Estados estrangeiros que estabeleça, além do 

passaporte, outros documentos de identificação válidos para entrada no Brasil, tais 

documentos poderão ser utilizados para fins de credenciamento; e 

iv.Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF). 

v.Situação cadastral do CPF, disponível no site : www. 

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

b) Carteira de Trabalho (páginas da foto, qualificação e respectivo registro), ou 

outro documento legal comprovante de vínculo funcional ou de prestação de serviço. 

Qualquer desses documentos precisa trazer os seguintes dados: nome completo do 

funcionário, RG/RNE e CPF & cargo, além do CNPJ da empresa e, em caso de 

declaração, o logo da mesma; 

Nota:  Em caso de apresentação da CTPS Digital, apresentar declaração da 

empresa informando o cargo exercido, ou ainda, apresentar a Ficha de 

Registro de Funcionário. 

c) Comprovante de local de residência (ex.: conta de luz, água, gás ou telefone, 

contrato de locação, notificação do Imposto de Renda do último exercício ou recibo da 

declaração referente ao exercício em curso); 

i.Na ausência dos comprovantes acima, a comprovação de local de residência pode ser 

realizada mediante Declaração de Residência, a qual consta no Formulário de 
Declaração de Residência- FB-SC-GEN-F20049. 

ii.A eventual inveracidade dos dados informados estará sujeita a sanções administrativas, 

civis e penais; 

d) Declaração informando os países onde o solicitante da credencial residiu nos 

últimos 10 (dez) anos. Em caso positivo, preencher a Declaração de Residência no 

Exterior, a qual consta no Formulário de Declaração de Residência no Exterior – FB-
SC-GEN-F20048. 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
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e) Atestados de probidade penais, todos válidos: 

i.Certidão de Distribuição da *Justiça Estadual do local de domicílio (selecione opção 

- Certidão Judicial Criminal Negativa) – disponível no link: 

https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-

antecedentes-e-certidoes/   

ii.Certidão de Distribuição da Justiça Federal -TIPO 1- Fins gerais 1º grau Civil e Criminal 

– disponível no link: https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php  

*Nota: Os links das certidões informados são do Estado do Rio Grande do 

Sul, se seu local de domicílio for outro é necessário verificar junto a seu 

Estado às certidões correspondentes as solicitadas 

iii.Comprovante de registro no Sistema de Cadastro Aeroportuário da Polícia Federal – 

SISCAER Credenciamento – disponível no link: http://www.pf.gov.br/servicos-

pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario. Para maiores informações sobre o 

SISCAER, consulte o ITEM 5 – PERGUNTAS FREQUENTES. 

 

        ATENÇÃO!!TODA VEZ QUE APARECER O SÍMBOLO DE EXCLAMACÃO  NO   

SISCAER É SINAL DE INFORMAÇÃO IMPORTANTE. COLOQUE O CURSOR DO 

MOUSE SOBRE O SÍMBOLO PARA VISUALIZÁ-LAS E SIGA AS ORIENTAÇÕES. 

 
f) Certificados de cursos e treinamentos, de acordo com a necessidade da 

credencial a ser concedida. Para completo entendimento, consulte o ITEM 5 – CURSOS 
E TREINAMENTOS desta cartilha.  

g) Termo de Responsabilidade do Credenciado – FB-SC-GEN-F20051 

devidamente preenchido e assinado em duas vias. 

h) Para casos de empregados e terceirizados da Fraport Brasil S.A., solicitar 

previamente autorização do Setor de Segurança do Trabalho (HSE). Para o caso de 

dúvidas, entre em contato através do e-mail sstpoa@fraport-brasil.com  

i) Para casos de execução de obras e serviços por parte de cessionários, solicitar 

previamente avaliação do Setor de Segurança do Trabalho (HSE). Para o caso de 

dúvidas, entre em contato através do e-mail sstpoa@fraport-brasil.com  

 

 Valorize seu tempo, certifique-se de que sua documentação está completa, 

utilize o Checklist disponível na sala de espera do Credenciamento para conferir a 

documentação, estando OK, realize a entrega no Setor de Credenciamento. Neste 

momento, o processo será conferido por nossa equipe. 

https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/
https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario
mailto:sstpoa@fraport-brasil.com
mailto:sstpoa@fraport-brasil.com
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 Para acesso às Áreas Públicas e Controladas (saguão, hangares da aviação 

geral, embarque doméstico e desembarque) o processo de concessão será avaliado no 

momento da entrega e, se deferido, será registrada sua fotografia digital e sua 

credencial será emitida.   

 Para acesso às Áreas Alfandegadas o processo de concessão será submetido 

à análise da Receita Federal (Previsão de 07 dia úteis para liberação). 

 Ao decorrer este prazo, deverá comparecer ao credenciamento para emissão da 

credencial. É necessária a apresentação do documento de identificação original para 

retirada da credencial. 

 Nos casos de indeferimento (necessidade de adequação documental), o 

processo será devolvido com um protocolo assinado pelo agente de credenciamento, 

relacionando todas as não conformidades que geraram a denegação da demanda. Após 

correção dos documentos, o funcionário solicitante pode retornar com o protocolo 

assinado em mãos e dar continuidade ao processo de credenciamento normalmente. 

Lembre-se! É necessário retirar nova senha! 

 

ATENÇÃO 
 A credencial permanente não será entregue caso o Sistema de 
Credenciamento identifique que há pendências do solicitante junto ao setor, como 
por exemplo: inadimplência, credencial vencida não devolvida e outros. 
 Os despachantes aduaneiros possuem processos específicos. Assim, 
deve-se procurar o setor de Credenciamento em busca de mais informações. 
 Todos os formulários e certificados obrigatoriamente precisam ser 
impressos no formato frente e verso. 
  
  

4.2.1. DEMANDAS SEM NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA 
 CONFIRA A SEGUIR: 
a) Alteração de designativo (letras que indicam as áreas a serem acessadas): 
i. Formulário de Solicitação de Credenciamento Permanente – FB-SC-GEN-
F20053 devidamente preenchido e assinado; 
ii. Documento de Identificação que traga RG/RNE e CPF (original e cópia); 

iii. Certificado do curso correspondente com a área de acesso solicitada (somente 

cópia); 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
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iv. Cadastro junto ao Sistema de Cadastro Aeroportuário da Polícia Federal – 

SISCAER Credenciamento – disponível no site: http://www.pf.gov.br/servicos-

pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario.  

Em casos que a alteração do designativo signifique alteração de zoneamento (área 

pública/área controlada/área restrita).  

v. Para maiores informações sobre o SISCAER, consulte o ITEM 6 – PERGUNTAS 
FREQUENTES; e 

vi. Termo de Responsabilidade do Credenciado – FB-SC-GEN-F20051 

devidamente preenchido e assinado em duas vias. 

 

ATENÇÃO 
 Caso a validade da credencial mude em razão de fatores relacionados ao 
contrato empresarial ou a cursos obrigatórios, o rito de credenciamento será 
completo. 
 
b) Alteração de função: 
i. Formulário de Solicitação de Credenciamento Permanente – FB-SC-GEN-
F20053 devidamente preenchido e assinado; 
ii. Documento de Identificação (original e cópia);  

iii. Termo de Responsabilidade do Credenciado – FB-SC-GEN-F20051 

devidamente preenchido e assinado em duas vias.  

iv.  CTPS- original e cópia- (página da foto, qualificação, vínculo e função), 

Declaração de Vínculo Empregatício ou outro documento legal que comprove o vínculo 

funcional com a empresa. Qualquer desses documentos precisa trazer os seguintes 

dados: nome completo do funcionário, RG/RNE e CPF & cargo, além do CNPJ da 

empresa e, em caso de declaração, o logo da mesma. 

 

c) Credencial Danificada: 
i. Formulário de Solicitação de Credenciamento Permanente – FB-SC-GEN-
F20053 devidamente preenchido e assinado; 
ii. Documento de Identificação (original e cópia); e 

iii. Termo de Responsabilidade do Credenciado – FB-SC-GEN-F20051 

devidamente preenchido e assinado em duas vias.  

 

 

 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
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d) Extravio, furto ou roubo: 
i. Solicitação de Via Adicional de Credencial Extraviada, Furtada ou Roubada FB-
SC-GEN- F20055, devidamente preenchido e assinado; 

ii. Boletim de Ocorrência (BO); 

iii. Número do Pedido de pagamento; 

 

e) Inclusão de Autorização para Dirigir em área operacional (lado ar): 
i. Formulário de Solicitação de Credenciamento Permanente – FB-SC-GEN-
F20053 devidamente preenchido e assinado,  
ii. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (original e cópia); 

iii. Certificado do curso COVE (para direção na área operacional); 

iv. Certificado do curso CCAM (para direção na área de manobra), quando 

necessário à atividade; e 

v. Termo de Responsabilidade do Credenciado – FB-SC-GEN-F20051 

devidamente preenchido e assinado em duas vias.  

 

ATENÇÃO 
 Caso a validade da credencial mude em razão de fatores relacionados à 
validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou dos cursos obrigatórios, o 
rito de credenciamento será completo. 
 O processo de entrada do processo de credencial Permanente deve ser 
realizado com 20 dias de antecedência. 
 

 

4.3. CREDENCIAL TEMPORÁRIA (emissão) 
 COMO ADQUIRIR A SUA CREDENCIAL TEMPORÁRIA: 
• Preencher e assinar devidamente o Formulário de Solicitação de Credencial 
Aeroportuária Temporária – FB-SC-GEN-F20047 

• Encaminhar cópia legível dos seguintes documentos: 

a) Documento de Identificação: 

i. Para brasileiros: Documento legal de identificação válido, com fotografia; 

ii. Para estrangeiros: Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), dentro da validade, 

expedida pela Polícia Federal (PF) ou passaporte com visto temporário; 

iii. Em caso de acordo entre o Brasil e o Estados estrangeiros que estabeleça, além 

do passaporte, outros documentos de identificação válidos para entrada no Brasil, tais 

documentos poderão ser utilizados para fins de credenciamento; e 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gbvDu20S8euhDwailxV94S41x1hc2L-D
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iv. Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF); 

b) Comprovante de registro no Sistema de Cadastro Aeroportuário da Polícia 

Federal – SISCAER Credenciamento disponível no site: http://www.pf.gov.br/servicos-

pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario. Para maiores informações sobre o 

SISCAER, consulte o ITEM 6 – PERGUNTAS FREQUENTES. 

c) Informar nº de colete, (quando for o caso); 

•        Após juntar todos os documentos, estes devem ser digitalizados e enviados em 

cópia legível e tamanho original através de e-mail para credenciamentopoa@fraport-

brasil.com   com o assunto “Solicitação de credencial temporária”. Valorize seu tempo: 

certifique-se de que sua documentação está completa! 

• O Setor de Credenciamento tem o prazo de 72 horas úteis para análise. Após a 

conferência e liberação dos órgãos competentes, caso necessário, a credencial será 

emitida.  

• É necessária a apresentação dos formulários originais devidamente preenchidos 

e assinados para retirada das credenciais. Estas somente podem ser retiradas por um 

dos responsáveis por acompanhamento estipulados no formulário de solicitação – não 

sendo necessário o comparecimento de todos os solicitantes/acompanhantes. 

• Em situação de credencial temporária exclusiva para área pública, esta poderá 

ser retirada por qualquer funcionário credenciado, vinculado a empresa, desde que 

indicado no campo” responsável pelo acompanhamento”. 

 Nos casos de indeferimento (necessidade de adequação documental), o 

processo será devolvido por e-mail pelo agente de credenciamento, relacionando todas 

as não conformidades que geraram a denegação da demanda. Após correção, os 

documentos poderão ser reencaminhados por e-mail para continuidade do processo de 

credenciamento. 

 

ATENÇÃO 
 A credencial temporária não será entregue caso o Sistema de 
Credenciamento acuse a não devolução de quaisquer Autorizações temporárias 
ou permanentes previamente sob posse do credenciado e/ou da empresa 
solicitante. 
 Todos os formulários e certificados obrigatoriamente precisam ser 
impressos no formato frente e verso. 
 

 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario
mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
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4.4. AUTORIZAÇÃO PERMANENTE PARA TRÂNSITO INTERNO DE VEÍCULOS – 
ATIV (emissão ou renovação) 
 Em caso de circulação do veículo ou equipamento em área operacional, será 

necessária a vistoria do veículo para verificação dos padrões exigidos operacionalmente 

e de acordo com a NBR 14040-01/1998. 

 COMO ADQUIRIR A SUA AUTORIZAÇÃO PERMANENTE PARA TRÂNSITO 
INTERNO DE VEÍCULOS – ATIV:  
 Preencher e assinar devidamente o Formulário de Requisição de Autorização 
Permanente para Veículos e Equipamentos – FB-SC-GEN-F20052,  
 Consignar a aprovação do formulário pelo Controle de Vistoria de Veículos – 

seção vinculada ao Setor de operações; 

 Para realizar a vistoria do veículo entre em contato com a Gestão de Airside 

Fraport através dos telefones (51) 99789-0341 ou por e-mail airsidepoa@fraport-

brasil.com . 

 Aprovada a vistoria, a documentação e o Formulário de vistoria, deverão ser 

apresentados no setor de credenciamento. 

• Apresentar cópia legível de alguma documentação válida do veículo (ex.: 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRVL) ou nota fiscal do 

equipamento, em acordo com a legislação vigente; 

• Encaminhar cópia legível da Apólice de Seguro de Operações Aeroportuárias e 

Hangaragem para o e-mail credenciamentopoa@fraport-brasil.com . A apólice será 

analisada pelo Setor Jurídico, que possui prazo de 72 horas úteis para a análise; 

•  Os documentos estando em conformidade o credenciamento terá um prazo de 

até 48 horas úteis para emitir a ATIV e comunicar a empresa para que efetue a retirada.  

• Após a emissão do ATIV, o Setor de Segurança entrará em contato para realizar 

a lacração, respeitando os dias e locais preestabelecidos. 

• Em caso de emissão de via Adicional por extravio, perda ou roubo, trazer um 

Boletim de Ocorrência (B.O), descrevendo o motivo da perca da 1ª via e preencher e 

assinar devidamente a Solicitação de Via Adicional de ATIV Extraviada, Furtada ou 

Roubada – FB-SC-GEN-F20056. 

 

 

ATENÇÃO 
 O processo para entrada da documentação para solicitação do ATIV deve 
ser realizado com 20 dias de antecedência. 
 A cada renovação da ATIV é necessário realizar vistoria no veículo. 

mailto:airsidepoa@fraport-brasil.com
mailto:airsidepoa@fraport-brasil.com
mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
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4.5. AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA TRÂNSITO INTERNO DE VEÍCULOS – 
ATIV. 
 COMO ADQUIRIR A SUA AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA TRÂNSITO 
INTERNO DE VEÍCULOS – ATIV: 
• Preencher e assinar devidamente o Formulário de Solicitação de ATIV 
Temporário – FB-SC-GEN-F20050,  

4.6. USO DE COLETES REFLETIVOS (EPI) 
 No caso de acesso às áreas operacionais do aeródromo, o uso do colete refletivo 

é obrigatório como Equipamento de Proteção Individual – EPI. Este, por exigência da 

Polícia Federal, deve possuir um código alfanumérico que permita a identificação do 

colaborador. 

 O SOLICITANTE DEVE: 
• Sugerir código de 3 (três) letras para identificação da empresa; 

• Consultar o Setor de Segurança através do e-mail securitypoa@fraport-

brasil.com quanto à disponibilidade do código que pretende utilizar; 

• Após aprovação do Setor de Segurança, os coletes devem seguir a ordem 

numérica, iniciando com 0001; 

• Deve preencher a Planilha de Controle de Coletes, solicitando através do e-

mail securitypoa@fraport-brasil.com, e enviar com o assunto “Coletes – Nome da 

Empresa” para os seguintes e-mails: 

i. FRAPORT: securitypoa@fraport-brasil.com 

ii. POLÍCIA FEDERAL: coletes.aisf.rs@dpf.gov.br 

• A empresa deverá preencher o Formulário de Solicitação de Autorização 

Temporária, com a assinatura do responsável cadastrado no Credenciamento, 

anexar cópia do documento do veículo e, preencher e assinar o Termo de Ciência, 

presente no Formulário, de que a permanência do veículo deverá ser 

acompanhada de follow me; 

• Deverá encaminhar com 48h de antecedência (dias úteis), a documentação 

para   credenciamentopoa@fraport-brasil.com; 

• A área responsável irá analisar e, após aprovação, informará ao solicitante por e-

mail a data para retirada do ATIV; 

•  Na data informada o solicitante deverá comparecer ao setor de Credenciamento, 

retirar senha e aguardar o atendimento; 

 

mailto:securitypoa@fraport-brasil.com
mailto:securitypoa@fraport-brasil.com
mailto:securitypoa@fraport-brasil.com
mailto:securitypoa@fraport-brasil.com
mailto:coletes.aisf.rs@dpf.gov.br
mailto:credenciamentopoa@fraport-brasil.com
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 A empresa solicitante é responsável por manter a planilha atualizada, devendo 

toda atualização ser informada ao Setor de Segurança e à Polícia Federal. O 

descumprimento desta determinação poderá ensejar penalidades administrativas, civis 

e até mesmo criminais. 

 Assim como a credencial, o número de colete refletivo é pessoal e intransferível. 

Caso a empresa opte pelo desligamento de um colaborador, é permitido que reutilize o 

número para um outro funcionário. Antes da reutilização do número, é obrigatório o 

envio de e-mail para a Polícia Federal e para o Setor de Segurança, informando a 

movimentação junto com a atualização da planilha. No e-mail deve constar o nome do 

empregado desligado, a data do seu desligamento, o nome do novo trabalhador que vai 

utilizar o número e a sua data de início. 

 

5. CURSOS E TREINAMENTOS 
 

 Confira abaixo os cursos necessários para acesso a determinadas ÁREAS: 
ÁREAS CONSCIENTIZAÇÃO COM AVSEC PISOA 

SAGUÃO (APENAS ÁREAS 

PÚBLICAS) 
  

PÁTIO X X 

SALA DE EMBARQUE 

(DOM. E INTER.) 
X  

HANGARES / AVIAÇÃO GERAL 

/TECA* 
X X 

 

**Cursos necessários para acesso à área operacional do TECA. 

 

 Confira também os cursos necessários para a realização de determinadas 

ATIVIDADES: 
ATIVIDADES COVE CCAM 

DIRIGIR NA ÁREA OPERACIONAL 

(PÁTIO) 
X  

DIRIGIR EM ÁREA DE MANOBRA 

REALIZAR INCURSÃO EM PISTA 
X X 
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LOJA VIRTUAL 
 Desde o dia 02/12/2019, o agendamento de treinamento e a solicitação de

credencial estão sendo realizados unicamente por meio do portal lojavirtual.fraport-

brasil.com.  As modalidades de pagamentos são: boleto e crédito. Importante: o cartão

precisa estar habilitado para compras on-line.

 Para acessar a Loja Virtual é preciso ter um usuário e senha. A Fraport Brasil irá

disponibilizar um usuário por empresa. Para receber o acesso, é necessário enviar um

e-mail para o Faturamento (faturamentopoa@fraport-brasil.com),   o termo de

responsabilidade sobre login e senha preenchido e assinado pelo representante legal

da empresa.

 Para maiores informações, contate o Setor financeiro faturamentopoa@fraport-

brasil.com

• Telefone: (51) 3358-2267

Importante: 
Antes de dirigir-se ao credenciamento para entrada no processo de credencial ou 

autorizações (ATIV), verifique através da Loja Virtual a confirmação do pagamento e 

informe o nº do pagamento nos Formulários de Credenciais e /ou Autorizações. 

As Credenciais e ATIV somente serão emitidas quando o pagamento for confirmado. 

6. PERGUNTAS FREQUENTES

 O que é SISCAER?
SISCAER Credenciamento é o Sistema de Cadastro Aeroportuário da Polícia Federal.

Aqui, os solicitantes de credenciamento em aeroportos fazem o seu cadastro como

forma de apresentação civil à Polícia Federal, demonstrando não ter antecedentes

criminais junto à União. O sistema apresenta melhor performance nos navegadores

Google Chrome ou Firefox.

Os cadastros possuem validade de 90 dias a contar de sua emissão para apresentação

no Setor de Credenciamento do aeroporto em que o requerente deseja acesso. No caso

de não utilização, o cadastro expira automaticamente do sistema após este período.

Lembre-se: O cadastro no SISCAER não substitui o formulário de requerimento de

credencial do aeroporto.

Para maiores informações consulte a seção “Dúvidas Frequentes” no site da Polícia

Federal – disponível no link: http://www.pf.gov.br/servicos-

mailto:faturamentopoa@fraport-brasil.com
mailto:faturamentopoa@fraport-brasil.com
mailto:faturamentopoa@fraport-brasil.com
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario/duvidas-frequentes/listagem-de-duvidas-frequentes
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pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario/duvidas-frequentes/listagem-de-duvidas-

frequentes.  

 
 Qual prazo para retirar a minha credencial? 
Para credenciais com acesso a área pública e área Controlada – no momento da 

entrega do processo. 

Para Credenciais com acesso às áreas restritas ou áreas alfandegadas- 7 dias uteis 

 

 Qual prazo para retirar Autorização de Veículos? 
A análise da Apólice de Seguro de Operações Aeroportuárias e Hangaragem tem o 

prazo de 72 horas úteis para aceitação. Após a aprovação do Controle de Vistoria de 

Veículos e da aceitação da Apólice de Seguro de Operações Aeroportuárias e 

Hangaragem, estando todo os documentos conformes, a ATIV será emitida para 

posterior lacração pela área de operações Fraport. 

 

 E se eu perder minha credencial ou autorização do veículo? 
Deve lavrar B.O. avisar imediatamente à sua empresa e solicitar a sua via adicional da 

credencial. Esteja ciente de que tanto a 1ª emissão/renovação quanto a 

perda/roubo/furto/extravio de sua credencial está sujeita a valores. Vejamos: 

 

 
SITUAÇÃO VALOR DESCRIÇÃO 

EMISSÃO DE CREDENCIAL TEMPORÁRIA R$ 15,00 - 

EMISSÃO DE ATIV TEMPORÁRIO R$ 20,00 - 

EMISSÃO DE CREDENCIAL NORMAL R$ 30,00 1ª EMISSÃO 

RENOVAÇÃO DE CREDENCIAL NORMAL R$ 30,00 
RENOVAÇÃO POR DESGASTE OU PERDA 

DE VALIDADE 

2ª VIA DE CREDENCIAL NORMAL R$ 300,00 
MULTA DE 10X O VALOR DA CREDENCIAL 

E/OU ATIV 

3ª VIA DE CREDENCIAL NORMAL R$ 450,00 
MULTA DE 15X O VALOR DA CREDENCIAL 

E/OU ATIV 

EMISSÃO DE CREDENCIAL COM CONTROLE 

DE ACESSO 
R$ 60,00 1ª EMISSÃO 

RENOVAÇÃO DE CREDENCIAL COM 

CONTROLE DE ACESSO 
R$ 60,00 

RENOVAÇÃO POR DESGASTE OU PERDA 

DE VALIDADE 

2ª DE CREDENCIAL COM CONTROLE DE 

ACESSO 
R$ 600,00 MULTA DE 10X O VALOR DA CREDENCIAL  

3ª DE CREDENCIAL COM CONTROLE DE 

ACESSO 
R$ 900,00 MULTA DE 15X O VALOR DA CREDENCIAL 

EMISSÃO DE ATIV R$ 60,00 1ª EMISSÃO 

2ª DE ATIV R$ 600,00 MULTA DE 10X O VALOR DA ATIV 

3ª DE ATIV R$ 900,00 MULTA DE 15X O VALOR DA ATIV 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario/duvidas-frequentes/listagem-de-duvidas-frequentes
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/aeroportos/credenciamento-aeroportuario/duvidas-frequentes/listagem-de-duvidas-frequentes
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 E se minha credencial danificar? 
Deve solicitar nova via e justificar o motivo da danificação. 

 

7  ANEXO 
Checklist Credenciamento 

 

Checklist.docx
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Utilize este checklist para conferir sua documentação para credencial permanente e fazer as correções necessárias antes do atendimento:

☐ Tenha em mãos seu documento de identificação e vínculo empregatício originais

☐ Solicitação de Credencial Aeroportuária Permanente preenchida e assinada pelo representante da empresa no credenciamento (impressa frente e verso)

☐ Informar número do colete (necessário para acessos R, R1)

☐ Cópia legível em tamanho original do documento de identificação com CPF de acordo com o documento original que será apresentado

☐ Situação cadastral do CPF (para acesso às áreas alfandegadas/internacionais)

☐ Cópia legível em tamanho original do vínculo empregatício de acordo com o documento original que será apresentado (Carteira de trabalho – páginas dos dados, foto, contrato de trabalho e anotações caso possua alguma alteração, ficha registro ou Carteira de trabalho digital com declaração da empresa informando a função correta) 

☐ Comprovante de residência em seu nome (ex.: parte interna da conta de luz, água, gás ou telefone, contrato de locação) ou declaração de residência padrão



Todas as certidões devem ser do local de domicílio conforme comprovante de residência:

☐ Certidão de Distribuição da Justiça Estadual (TJRS selecionar Certidão Judicial Criminal Negativa e preencher conforme dados do documento de identificação)

☐ Certidão de distribuição da Justiça Federal (TRF4 selecionar 1º grau Cível e Criminal)

☐ Cadastro SISCAER da Polícia Federal (foto conforme especificações no site da PF, CNPJ da empresa que você é vinculado, dados conforme seu documento)

☐ Certificados dos treinamentos necessários conforme acesso (cópia frente e verso)

☐ Termo de responsabilidade preenchido e assinado (frente e verso)

☐ Termo de Consentimento preenchido e assinado

☐ Número do pedido na loja virtual

☐ Autorização SST - Segurança do Trabalho Fraport (somente nos casos de obra, manutenção, terceiros e funcionários Fraport)

Links Úteis

Acesso a Cartilha de Credenciamento e formulários no site da Fraport Aeroporto de Porto Alegre https://portoalegre-airport.com.br/pt/informacoes-operacionais/security/credenciamento

Polícia Federal | SISCAER https://servicos.dpf.gov.br/siscaer-publico-web/#/cadastro

Justiça Estadual RS https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/

Justiça Federal 4ª Região https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
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