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ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA 

 
 

PORTARIA COMGEP Nº 133/3SC, DE 16 DE MARÇO DE 2021. 
 

 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

vencimento das Inspeções de Saúde. 
 

O COMANDANTE-GERAL DO PESSOAL, no uso das atribuições que lhe 

conferem o inciso VII, do art. 7º, do Regulamento do Comando-Geral do Pessoal, aprovado pela 

Portaria nº 2.103/GC3, de 3 de dezembro de 2019, 

Considerando o aumento da incidência de COVID-19; 

Considerando as recomendações das autoridades de saúde relativas ao isolamento 

social; 

Considerando que o trâmite de inspecionandos nas OSA, mesmo quando 

assintomáticos, pode facilitar a disseminação do vírus em pacientes sendo atendidos por outras 

intercorrências, não raro, portadores de comorbidades que os tornam mais suscetíveis a 

complicações; e 

Considerando que é recomendado, em regiões com alta incidência de casos de 

COVID-19, evitar a circulação em ambientes públicos, recomendação que se potencializa no 

tocante a ambientes hospitalares, nos quais as chances de contaminação são naturalmente maiores, 

haja vista a circulação de enfermos em busca de atendimento, resolve: 

Art. 1º As inspeções de saúde, referentes às letras H e K, do item 2.1, da NSCA 

160-9/2021, que expirem nos meses de março a maio deste ano, deverão ter seus prazos de 

validade prorrogados por 90 (noventa) dias, a partir da data dos seus respectivos vencimentos. 

Art. 2º As inspeções de saúde inerentes à determinações judiciais deverão ser 

realizadas no prazo estipulado pela autoridade judiciária; 

Art. 3º As demais inspeções de saúde, pelas implicações legais que incitam, deverão 

ser mantidas; 

Art. 4º As inspeções de saúde que condicionem promoções de militares deverão ser 

realizadas nos prazos que contemplem as exigências legais que norteiam as respectivas comissões 

de promoção; 

Art. 5º No caso específico de aeronavegantes, a prorrogação da validade de que trata 

esta Portaria deverá ser corroborada pelo Médico de Esquadrão, que tem a autonomia de solicitar 

nova inspeção de saúde, a qualquer tempo, caso julgue que a condição de saúde do militar requeira 

avaliação em prazo mais curto e que possa resultar em alteração no julgamento da última inspeção; 

Art. 6º No caso específico dos Controladores de Tráfego Aéreo (ATCO), 

Operadores de Estações Aeronáuticas (OEA) e Rádio-Operadores de Estações Aeronáuticas 

(RPM), a prorrogação da validade de que trata esta Portaria poderá ser revista a qualquer tempo, 
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mediante solicitação de autoridade competente ou do interessado, corroborada por avaliação 

médica. Esta medida tem por fulcro salvaguardar a condição de saúde do militar e, ao mesmo 

tempo, permitir que se possa intervir quando surgir alguma condição que venha a alterar o 

julgamento da última inspeção; 

Art. 7º Todas as inspeções de saúde que se impuserem realizar deverão observar as 

precauções de manejo recomendadas para salvaguardar tanto o inspecionando, como todos os 

profissionais envolvidos; e 

Art. 8º As demais situações ligadas ao tema em fulcro, eventualmente não 

contempladas neste documento, deverão ser tratadas junto a Subdiretoria responsável na DIRSA.  

Art. 9° Revogar a portaria 112/3SC, de 6 de janeiro de 2021. 

Art. 10º Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação. 

 

Ten Brig Ar LUIS ROBERTO DO CARMO LOURENÇO 

Comandante-Geral do Pessoal 


