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Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-121-01 (Revisão 02)

I.   TÍTULO
Realizar auditoria em organizações de produção.
 
II.   CANCELAMENTO

Esta ITD cancela e substitui a ITD 121-01 rev. 01.
 
III.   REFERÊNCIAS

MPR/SAR-121 Certificação de Organização de Produção
MPR/SAR-221 Vigilância Continuada de Organização de Produção

 
IV.   OBJETIVO

Este documento detalha as atividades de auditoria descritas no MPR/SAR-121 intitulado Certificação de Organização de Produção e no MPR/SAR-221
intitulado Vigilância Continuada de Organização de Produção com o objetivo de padronizar as atividades de preparação, realização e acompanhamento de
auditorias do Sistema da Qualidade de fabricantes de produtos aeronáuticos e de embalagens para transporte de produto perigoso, realizadas pela
GTCO/SAR.
 
V.   APLICABILIDADE

Aplica-se aos servidores da Gerência Técnica de Certificação de Organizações e Inspeção quando efetuando atividades relacionadas a auditoria em
organizações de produção.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

AL Auditor Líder
COP Certificado de Organização da Produção
CP Coordenador de Produção
EO Evidência Objetiva
EPI Equipamento de Proteção Individual
GCCP Gerência de Certificação de Projeto e Produto
GTCO Gerência Técnica de Certificação de Organizações e Inspeção
LPC Lista de Peças Categorizadas
MOP Manual de Organização da Produção
MPR Manual de Procedimentos
NC Não conformidade
PCDP Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
RLP Registro de Limitações de Produção
SA Sistema de Acompanhamento 
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SEI Sistema Eletrônico de Informações da ANAC
TFAC Taxa de Fiscalização da Aviação Civil

2. Definições
Auditoria - Um exame sistemático e objetivo de verificação de cumprimento com um regulamento, procedimento do sistema da qualidade ou projeto
aprovado; Inclui também uma análise subjetiva de um procedimento, processo, sistema ou projeto para determinar se estão produzindo os resultados
requeridos.
Adequação da Documentação - Análise destinada a verificar se os documentos e registros apresentados pelo requerente atendem aos requisitos, normas e
leis aplicáveis.
Aprovação de Produção - Um Certificado de Organização de Produção, uma Autorização para Fabricação de Embalagens para Transporte de Produto
Perigoso, ou qualquer outra autorização da ANAC para que uma pessoa fabrique, em série, produto ou artigo aeronáutico ou embalagem destinada ao
transporte de produtos perigosos em aeronaves.
Auditor - Pessoa qualificada e designada para realizar determinada auditoria.
Auditor Líder (AL) - Auditor que atua como líder da equipe de auditoria, sendo também responsável pela preparação da auditoria, por documentar o
resultado da auditoria, e acompanhar o encerramento de todas as não conformidades identificadas.
Auditado - Requerente ou detentor de uma Aprovação de Produção, que esteja sendo submetido a um processo de auditoria da ANAC.
Coordenador da Produção (CP) - Servidor designado pelo Coordenador da CPROD a coordenar os processos relacionados ao detentor ou requerente de
aprovação de produção.
Evidência Objetiva (EO) - Documento, fotografia, declaração, ou referência a produto, peça, parte, ou material, que comprova os fatos alegados em um
determinado registro de Não Conformidade.
Coordenador da Coordenadoria de Organizações de Produção (CPROD) - Servidor formalmente designado para atuar como coordenador da equipe
da GTCO/CPROD responsável pela certificação e vigilância continuada dos fabricantes de produtos aeronáuticos e dos fabricantes de embalagens.
Não Conformidade - NC - Prática operacional de um detentor de uma aprovação de produção que se encontra inconsistente com os RBAC, dados
aprovados ou procedimentos internos. Prática operacional de fornecedor que se encontra inconsistente com os requisitos da ordem de compra do detentor
da aprovação de produção é considerada como uma não conformidade do detentor desta aprovação.
Providência Administrativa - Ação tomada pela autoridade após identificar uma infração a qualquer requisito durante atividade de fiscalização. As
providências administrativas são classificadas em preventiva, sancionatória ou acautelatória.
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SA - Software localizado na INTRANET onde são guardadas as informações do Relatório de Auditoria, Dados de Empresa, Auxílio à Lista, etc. Gera
também, um número de Rastreabilidade para a Atividade.
Sistema de Emissão e Gestão de Providências Administrativas (SMA) - Sistema corporativo para registro das atividades de fiscalização realizadas
(painéis de condições irregulares) e das providências administrativas preventivas ou sancionatórias emitidas em decorrência de atividades de fiscalização.
Sistema Eletrônico de Informações da ANAC (SEI) - Sistema corporativo da ANAC onde ficam registradas todas as informações concernentes aos
processos administrativos da agência, acessível no endereço: http://sistemas.anac.gov.br/sei
 
 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

MPR/SAR-121 Certificação de Organização de Produção
MPR/SAR-221 Vigilância Continuada de Organização de Produção
RBAC 21 Certificação de Produtos e Artigos Aeronáuticos
IS 21-006 Produção sob o RBAC 21 subpartes F, G, K e O.

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES

1. ATIVIDADES PRÉ AUDITORIA
        1.1 Escala de Auditorias
O Coordenador da CPROD elabora no mês de outubro uma escala contendo todas as auditorias programadas para o ano seguinte. A escala inclui auditorias
de manutenção, revalidação e em fornecedores.
Após a elaboração da escala, o Coordenador da CPROD comunica cada fabricante sobre as datas previstas e confirma a disponibilidade.
O Coordenador da CPROD deve informar ao Auditado a necessidade de enviar uma Carta de Solicitação de Auditoria e de enviar o Comprovante de
Pagamento da TFAC com pelo menos 30 dias de antecedência à data da auditoria no caso de auditoria nacional.
No caso de auditoria internacional, a Carta de Solicitação de Auditoria e o Comprovante de Pagamento da TFAC devem ser enviados com pelo menos 60
dias de antecedência à data da auditoria.
Auditorias não programadas e auditorias de avaliação inicial são agendadas e comunicadas à empresa de acordo com a identificação da necessidade.
       
        1.2 Confirmação da Auditoria
Com o recebimento da carta de confirmação da auditoria, o processo administrativo de realização da auditoria é iniciado no SEI. O Coordenador da
CPROD verifica o recolhimento da TFAC, elabora o check list de auditoria para organizar os documentos físicos, gera um número para o relatório de
auditoria no Sistema de Acompanhamento da Intranet da SAR e atribui o processo para o auditor líder designado.
       
        1.3 Programa de Auditoria
O AL elabora o programa de auditoria utilizando o formulário F-121-04. O programa deve ser enviado para a empresa dentro do processo no SEI com 30
dias de antecedência, desde que a TFAC aplicável tenha sido recolhida.
Para a elaboração do programa de auditoria, o AL deve consultar o CP da empresa. O programa deve considerar:

Os elementos do sistema auditados nas últimas auditorias, de forma a garantir cobertura de todos os elementos durante um ciclo de revalidação do
COP;
 Modificações no Sistema da Qualidade ou no Projeto Aprovado;
Ocorrência de Quality Escape;
Não conformidades identificadas em outras unidades fabris do Auditado;
Diretrizes de Aeronavegabilidade emitidas para os produtos fabricados pelo Auditado. 
 

        1.4 Logística
            1.4.1 Auditorias na região de exercício do Auditor
O auditor líder deve elaborar a Ordem de Serviço no SEI e submeter para aprovação do GTCO com pelo menos dois dias de antecedência do início da
atividade.
O procedimento é válido para a realização de auditorias nas cidades próximas à cidade de exercício quando não há pernoite.
Se necessário, o servidor pode solicitar o apoio de veículo oficial através o endereço de e-mail LD.URSP.TRANSPORTE.SJC.
       
        1.5 Viagens Nacionais 
Cada um dos Auditores deve encaminhar PCDP por e-mail ao GTCO com pelo menos 15 dias de antecedência do início do deslocamento.
Quando algum dos auditores for se ausentar por qualquer razão, deve elaborar as PCDP com antecedência.
O AL é deve verificar se os auditores enviaram as PCDP no prazo.
Em caso de impedimento de algum dos auditores escalados, a PCDP pode ser elaborada por outro auditor da equipe.
Se o AL optar por realizar o deslocamento com veículo oficial ou eventual, deve indicar o uso deste veículo na PCDP e preencher o formulário que será
solicitado pelo setor de concessão de diárias e passagens.
       
        1.6 Viagens Internacionais 
O coordenador da CPROD inicia dois processos distintos no SEI para auditorias internacionais: um para o deslocamento e outro para os registros da
auditoria.
Após receber o processo no SEI, atribuído pelo Coordenador da CPROD, o AL deve inserir a carta de confirmação da auditoria no processo da viagem no
SEI, preencher o formulário de solicitação de afastamento do país e solicitar à secretária da GTCO cotação para as passagens.
Tendo preenchido estes documentos, o AL deve atribuir o processo da viagem para a secretária da GTCO e inserir os formulários no bloco da gerência
GTCO.
O processo deve ser submetido para o GTCO com 45 dias de antecedência, para que haja prazo para a aprovação do deslocamento, publicação no DOU,
emissão das passagens e pagamento das diárias.
Assim que a autorização do deslocamento for publicada no DOU, os auditores devem elaborar PCDP e enviar por e-mail para aprovação do GTCO.
Na ausência de algum dos auditores escalados, a PCDP pode ser elaborada por outro auditor da equipe.
       
        1.7 Organização da Equipe Auditora
Caso a auditoria conte com 4 ou mais auditores escalados, o AL faz a divisão equipes, estabelecendo qual atividade será realizada por cada equipe;
A critério do AL, especialistas nas atividades a serem auditadas podem ser incluídos na equipe auditora;
 
        1.8 Reunião preliminar
O AL deve convocar uma reunião preliminar com os auditores com os seguintes objetivos:

Informar sobre a divisão do trabalho para cada auditor;

http://sistemas.anac.gov.br/sei
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Discutir o plano de auditoria e apresentar a metodologia a ser adotada;
Discutir detalhes logísticos de deslocamento e hospedagem.
Definir a vestimenta a ser utilizada;

 
        1.9 Preparação para Auditoria
O AL obtém, com auxílio do CP, o conjunto de documentos atualizados do Sistema da Qualidade referentes aos elementos do sistema que serão auditados,
e disponibiliza a todos os Auditores. Algumas empresas concedem acesso aos documentos do sistema da qualidade através de acesso eletrônico. Neste
caso, cada auditor da equipe pode consultar diretamente os documentos necessários para a preparação para a auditoria.
Cada Auditor estuda os documentos do Sistema da Qualidade do Auditado correspondentes às atividades que irá auditar, os relatórios das últimas
auditorias, e as ações implementadas para as não conformidades identificadas nas últimas auditorias.
Recomenda-se que cada auditor dedique pelo menos 3 dias completos para estes estudos;
O AL prepara a apresentação que será usada na Reunião de Abertura da auditoria. Esta apresentação deve abordar os seguintes tópicos:

Objetivo da Auditoria;
Documentos aplicáveis;
Equipe Auditora;
Programa de Auditoria.

 
        1.10 Saída para a Auditoria
O AL deve levar para a Auditoria:

O conjunto de documentos do Auditado, referente aos elementos do sistema que serão auditados;
O programa de auditoria (Form F-121-01) impresso em quantidade suficiente para cada um dos auditores e para pelo menos 2 representantes do
auditado;
O Registro de Presença dos participantes das reuniões de abertura e fechamento (Form F-121-02) impresso. Quando a empresa é grande, pode ser
necessário levar mais de 1 folha impressa.
O Registro de Pessoas Contatadas (Form F-121-03) impresso em quantidade suficiente para cada equipe de auditores;
Uma cópia eletrônica do Relatório de Auditoria (Form F-121-04);
Uma cópia eletrônica da Apresentação da Reunião de Abertura.

Cada Auditor, incluindo o AL, deve levar para a Auditoria:

Um computador portátil;
Um meio de fazer anotações durante a auditoria (Papel e caneta, tablet, etc);
Os EPIs necessários para acessar as áreas onde será realizada a auditoria (Protetor auricular, óculos de proteção, bota com biqueira, etc).

 
  2. EXECUÇÃO DA AUDITORIA
A execução da auditoria deve contemplar as seguintes etapas:

Reunião de abertura;
Desenvolvimento da auditoria;
Elaboração do relatório de auditoria;
Reunião pré-encerramento e
Reunião de encerramento.

 
        2.1 Atribuições do AL
O AL possui as seguintes atribuições e responsabilidades:

Coordenar a auditoria e instruir a equipe;
Estabelecer o ritmo do trabalho;
Liderar as reuniões de abertura e encerramento;
Coordenar a comunicação dentro da equipe; e
Coordenar a comunicação com os representantes da empresa auditada.

 
        2.2 Reunião de Abertura
A reunião de abertura deve ser realizada no início de cada auditoria. Nela o AL deve:

Apresentar os integrantes da equipe auditora;
Apresentar os objetivos da auditoria;
Apresentar os documentos aplicáveis;
Apresentar o programa de auditoria, esclarecendo eventuais dúvidas;
Obter a assinatura dos participantes no F-121-02;
Estabelecer o intervalo para a refeição dos membros da equipe;
Solicitar a designação de guias para acompanhar os auditores;
Confirmar a disponibilidade de sala de reunião com as facilidades necessárias.

 
        2.3 Desenvolvimento da Auditoria
A auditoria é conduzida segundo o programa estabelecido. O uso do formulário F-300-28 como referência proporciona aos auditores uma metodologia
sistemática.
Durante o desenvolvimento da auditoria, os Auditores devem buscar evidência de cumprimento com os requisitos aplicáveis aos elementos da qualidade
constantes do programa de auditoria, e com os dados de projeto aprovados.
Os auditores devem registrar em suas anotações:

Evidências de descumprimento com algum requisito
Casos em que o auditado não apresente evidência de cumprimento com algum requisito
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Recomenda-se que, se possível, os auditores registrem também as evidências de cumprimento com os requisitos. Somente as não conformidades, porém,
são registradas no formulário F-121-04 (Relatório de Auditoria).
Ao final de cada dia de auditoria, a equipe auditora deve se reunir para discutir os itens relevantes. Durante esta reunião:

Cada auditor deve apresentar ao AL os itens registrados em suas anotações pessoais;
O AL, com auxílio dos auditores, deve determinar quais itens são relevantes para serem comunicados ao auditado. Todo item que o AL identificar
como potencial não conformidade deve ser comunicado.

Terminada a reunião da equipe auditora, e definidos quais são os itens relevantes, os Auditores devem se reunir com os representantes do Auditado.
Durante esta reunião:

O AL apresenta ao representante do Auditado os itens relevantes anotados naquele dia;
O AL pode fazer eventuais solicitações de informações ou evidências adicionais relacionadas a algum dos itens relevantes anotados naquele dia;
O representante do Auditado pode apresentar informações ou evidências relacionada a algum dos itens relevantes anotados naquele dia, ou nos dias
anteriores.

Recomenda-se reservar, diariamente, 30 minutos para reunião com a equipe auditora e 30 minutos para reunião com os representantes da empresa.
 
        2.4 Elaboração do Relatório da Auditoria
Ao final da auditoria, o AL reúne a equipe auditora para avaliação das NC e preenchimento do formulário F-121-04.
Deve-se buscar seguir um padrão para preenchimento do F-121-04, informando para cada item registrado:

Código do Compêndio de Elementos de Fiscalização que não foi atendido;
Tipo (Não conformidade menor, não conformidade maior, ou observação);
Elemento do Sistema da Qualidade conforme formulário F-300-28;
Requisito que não foi atendido (desnecessário no caso de observações)
Descrição (indicação sucinta do requisito ou procedimento que foi descumprido)
Evidência objetiva (documento, manual, procedimento, registro, fotografia, ou referência a produto, peça, parte, ou material, que comprove o não
cumprimento com o requisito ou procedimento aplicável)

 
Segue exemplo de formato de preenchimento de uma não conformidade no relatório de auditoria:
 
Não conformidade: Menor/Menor
CEF – Código XX – [escrever a tipificação da não conformidade]
Elemento do Sistema: XX – [Indicar a qual elemento do sistema a situação irregular se enquadra].
Requisito: RBAC 21.XX [indicar um ou mais requisito não cumprido. Quando a empresa descumpre procedimento interno o RBAC 21.146(b) deve ser
indicado].
Descrição: Descrever qual requisito não foi atendido (RBAC, procedimento, dado de projeto, etc).
Evidência Objetiva:
Relacionar os documentos ou a situação encontrada que evidencia de forma irrefutável a situação irregular identificada.
 
Os critérios mostrados na tabela a seguir devem ser utilizados para definir a providência administrativa a ser adotada para as NC (ACI/SRCI). A definição
é subjetiva e o AL pode emitir um SRCI sempre que considerar necessário.

Aviso de Condição Irregular - ACI Solicitação de Reparo de Condição Irregular -
SRCI

NC Menor pontual ou com menor impacto no
sistema da qualidade ou na fabricação.

NC Menor sistêmica ou com potencial impacto na
fabricação

NC menor que demande ações corretivas simples NC menor que demande ações corretivas
complexas

NC que não é reincidente nos últimos 24 meses Qualquer NC Maior
 NC reincidente nos últimos 24 meses
 
Quando o AL tiver certeza em relação à providência administrativa preventiva a ser adotada para cada não conformidade (Aviso de Condição Irregular ou
Solicitação de Reparação de Condição Irregular), a mesma pode ser indicada no relatório de auditoria. A adoção de providência preventiva não impede a
adoção de providência sancionatória ou cautelar após o encerramento da auditoria.
Quando o AL precisar consultar o SMA para verificar o histórico de reincidência para selecionar a providência administrativa apropriada, a mesma não
deve ser indicada no relatório de auditoria.
Normalmente cada auditor escreve os itens por ele identificados. O AL pode distribuir os itens para otimizar a elaboração do relatório.
Além do relatório de auditoria, o AL deve preparar a apresentação para a reunião de encerramento da auditoria.
 
        2.5 Reunião Pré-Encerramento
O AL deve convocar os representantes da empresa para ler o relatório de auditoria antes da reunião de encerramento. Esta reunião tem como objetivos:

Verificar se os textos das não conformidades estão compreensíveis para os auditados e fazer ajustes, se necessário;
Eliminar qualquer dúvida que possa ter permanecido até o momento. Caso o auditado apresente alguma evidência de atendimento aos requisitos
durante esta reunião, o relatório ainda pode ser alterado.

Caso o auditado discorde de alguma não conformidade e não haja consenso durante esta reunião, o AL deve informar que a Lei do Processo
Administrativo estabelece o prazo de 10 dias corridos para interposição de recurso.
Após esta reunião, o AL imprime duas cópias do relatório para as assinaturas.
 
        2.6 Reunião de Encerramento
O AL reúne a equipe auditora e a direção da empresa e/ou seu(s) representante(s) com o propósito de:

Apresentar o objetivo da reunião, informando que a mesma tem caráter informativo e que não é o momento para discutir ou alterar o relatório de
auditoria;
Reapresentar o objetivo da auditoria, os documentos aplicáveis e os integrantes da equipe auditora;
Apresentar o programa de auditoria, destacando se houve alguma alteração durante a auditoria;
Apresentar o Relatório Final de Auditoria;
Informar que a Auditoria foi amostral, e podem existir não conformidades não detectadas;
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Agradecer e destacar áreas e atitudes positivas do Auditado, particularmente onde procedimentos e/ou instruções tenham se mostrado efetivas para o
cumprimento dos requisitos;
Informar ao Auditado os prazos para encaminhamento dos planos de ação corretiva, e das evidências objetivas de implantação das ações corretivas;
Informar o número do processo no SEI, que deve ser referenciado em todas as comunicações do Auditado para a ANAC referentes à auditoria em
questão;
Esclarecer possíveis dúvidas do auditado;
Agradecer à empresa pelo tempo e cortesia dispensados.

A reunião de encerramento tem caráter informativo. O relatório de auditoria já deve estar impresso e assinado e o AL não deve dar abertura para discussão
de não conformidades nesta reunião.
 
  3. ATIVIDADES PÓS-AUDITORIA
Após a auditoria, o AL deve:

Encaminhar o relatório de auditoria para parecer do Coordenador da CPROD de produção;
Digitalizar e inserir no SEI cópia simples dos os registros da auditoria (Relatório de Auditoria, Registro de Presença e Relação de Pessoas
Contatadas);
Emitir as providências administrativas apropriadas no SMA, exceto no caso de auditoria de avaliação inicial.
Analisar os planos de ação e atualizar o acompanhamento;
Analisar as evidências de implementação das ações corretivas e atualizar o acompanhamento;
Preencher o F-221-01 (avaliação de periodicidade) com auxílio do CP, após auditoria de revalidação;
Deliberar sobre a emissão do COP, através de um Parecer no SEI, no caso de auditoria de avaliação inicial;
Informar o CP para emitir RLP revalidado, no caso de auditoria de revalidação;
Preencher ofício de revalidação de autorização de fabricação, no caso de auditoria de revalidação de empresa fabricante de embalagens;
Ao término do acompanhamento, concluir os processos no SEI e entregar a pasta de documentos físicos para o Coordenador da CPROD de
produção, para conferência e arquivo.

O Coordenador da CPROD pode direcionar o acompanhamento de alguma das não conformidades identificadas para o CP, se entender que o
acompanhamento pelo CP é mais apropriado. Este direcionamento pode ser realizado imediatamente, no registro do parecer no relatório de auditoria, ou
posteriormente durante o acompanhamento das não conformidades.
 
        3.1 Recebimento e análise do plano de ações para as SRCI
Os prazos para que o regulado envie um plano de correções e ações corretivas para as Solicitações de Reparo de Condição Irregular no prazo acordado
com a ANAC:

7 dias para envio do plano e 45 dias para implementação das ações corretivas para SRCI emitida para NC Maior; e
15 dias para envio do plano e 90 dias para implementação das ações corretivas para SRCI emitida para NC Menor.

O AL deve analisar o plano de ação em 7 dias no caso de NC Maior e em 15 dias no caso de NC Menor, contados a partir da data de recebimento,
buscando responder às seguintes questões:

Existem ações imediatas (correção, contenção e disposição) suficientes para conter o problema identificado?
A causa-raiz está relacionada à não conformidade identificada?
Foi apresentado o resultado da análise de abrangência?
Para cada causa-raiz, existe ao menos uma ação corretiva (que elimine ou mitigue o risco da ocorrência da causa-raiz associada, seja pela redução da
sua criticidade, ou pela redução da sua probabilidade de ocorrência)?
As ações corretivas têm a abrangência indicada pelo resultado da análise de abrangência realizada?

 
Se todas as respostas forem positivas, o plano deve ser aceito. Caso alguma resposta seja negativa, o plano deve ser recusado e o AL deve prover ao
auditado o motivo da recusa. O Relatório de Acompanhamento deve ser atualizado fazendo menção ao número SEI do documento que contém o plano
analisado. Ex. “Plano de ação recebido através do documento SEI XXXX...”
Caso o plano seja recusado, o AL deve conferir ao auditado novo prazo para envio de plano contemplando os problemas apontados. O prazo deve ser o
mesmo acordado inicialmente (7 dias para NC menor e 15 dias para NC maior).
O auditado pode solicitar ao CP extensão de prazo para envio do plano de ações. Para responder, o CP deve analisar as justificativas técnicas para a
necessidade de extensão.
Caso o AL não responda à empresa no prazo de 7 dias para NC maior e de 15 dias para NC menor, por qualquer razão, ele deve estender automaticamente
o prazo para implementação das ações corretivas pelo número de dias que excederam o prazo de análise. Ex: Caso o AL responda a uma análise de plano
de ações para NC menor em 20 dias, deve atualizar o relatório de acompanhamento para conferir 5 dias adicionais aos 90 originais para implementação das
ações corretivas. Ex2: Caso o AL demore os mesmos 20 dias para responder a um plano de ações para uma NC maior, deve atualizar o RA para conferir 13
dias adicionais aos 45 dias originais para implementação das ações corretivas.
Caso os planos não sejam recebidos dentro do prazo acordado, o AL deve avaliar a necessidade de emissão de auto de infração (providência administrativa
sancionatória) por descumprir a providencia administrativa preventiva inicialmente aplicada, conforme Art. 302, inciso ‘V’, alínea ‘a’ do CBA.
 
As definições a seguir podem auxiliar na análise do plano de ações:
Disposição: Sempre que for necessário, deve haver uma declaração do requerente sobre o possível impacto da não conformidade sobre o produto. A
disposição vai embasar as ações sobre produtos em produção, em estoque ou já entregues. Não conformidades sistêmicas podem não requerer disposição.
Ex. falha no controle de documentos.
Ação imediata de correção ou contenção: Barreira para impedir o efeito da não conformidade enquanto a causa é identificada e as ações corretivas são
implementadas. Ex. substituição de documento obsoleto por documento atualizado; inspeção adicional ou retrabalho para falha em processo.
Causa: Obtida através de brainstorm, 5 porquês, Ishikawa ou outro método aceito. Causas que repitam a não conformidade ou que não foram
adequadamente aprofundadas não devem ser aceitas. Ex. “Falha no atendimento ao procedimento”, falta de atenção do operador.
Abrangência: Ação tomada após a identificação da causa para verificar se não conformidade semelhante pode existir em outras áreas da empresa, além da
área onde a não conformidade foi identificada.
Ações corretivas: Ações que eliminem a não conformidade agindo sobre a causa raiz identificada, considerando a análise de abrangência.
 
        3.2 Recebimento e análise de evidências de implementação das ações
O AL deve analisar as evidências de implementação em 15 dias a partir da data de recebimento, buscando responder às seguintes questões:

Para ação corretiva, existe ao menos um documento (manual, procedimento, registro, etc), fotografia, ou referência a produto, peça, parte, ou
material, que comprova a implantação da ação corretiva apresentada no plano de ação aprovado?
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O documento (manual, procedimento, registro, etc), fotografia, ou referência a produto, peça, parte, ou material comprova a implantação da ação
corretiva proposta com a abrangência indicada pelo resultado da análise de abrangência apresentada no plano de ação aprovado?

Se todas as respostas forem positivas, as evidências de implementação devem ser aceitas, e a não conformidade deve ser considerada FECHADA e a SRCI
deve ser encerrada no SMA. Caso alguma resposta seja negativa, as evidências de implantação devem ser recusadas e o AL deve prover ao auditado o
motivo da recusa.
O Relatório de Acompanhamento deve ser atualizado fazendo menção ao número SEI do documento que contém a evidência analisada. Ex. “Evidências de
implementação recebidas através do documento SEI XXXXX...”.
O auditado pode solicitar extensão de prazo para envio das evidências de implementação para as ações. Para responder, o AL deve analisar as justificativas
técnicas para a necessidade de extensão.
Caso as evidências de implementação das ações não sejam recebidas dentro do prazo acordado, o AL deve avaliar a necessidade de emissão de auto de
infração (providência administrativa sancionatória) por descumprir a providência administrativa preventiva inicialmente aplicada, conforme Art. 302,
inciso ‘V’, alínea ‘a’ do CBA.
 
        3.3 Encerramento do acompanhamento da Auditoria
Quando todos os planos e todas as evidências de implementação tiverem sido aceitas, as atividades pós-auditoria podem ser encerradas.
 
        3.4 Auditoria de Manutenção 
O AL deve comunicar ao CP o encerramento da Auditoria, concluir o processo no SEI e entregar para o Coordenador da CPROD os documentos físicos
para arquivo.
O Coordenador da CPROD deve conferir os documentos e arquivá-los.
 
        3.5 Auditoria de Revalidação
O AL deve comunicar ao CP o encerramento da Auditoria e preencher juntamente com o CP o F-221-01 (Formulário de Avaliação de Periodicidade de
Auditorias)
O AL deve entregar para o Coordenador da CPROD os documentos físicos para arquivo.
O CP deve preencher o novo adendo ao COP (RLP) no mesmo processo da auditoria de revalidação.
O CP deve concluir o processo no SEI após o envio dos documentos para o auditado.
O Coordenador da CPROD deve conferir os documentos e arquivá-los.
 
        3.6 Auditoria de Renovação de Autorização para Fabricação de Embalagens para Transporte de Produtos Perigosos em Aeronaves
O AL deve preencher no SEI o Ofício de Autorização para Fabricação de Embalagens para Transporte de Produtos Perigosos em Aeronaves e entrar em
contato com o grupo de aprovação de embalagens para emissão dos demais documentos necessários para a revalidação
O AL deve encaminhar o Ofício para assinatura do GTCO após verificar o preenchimento dos formulários de aprovação das embalagens revalidados por
parte do grupo de aprovação de embalagens.
A secretária da GTCO acompanha a assinatura, envia o ofício para o Auditado e conclui o processo no SEI.
O AL deve entregar para o Coordenador da CPROD os documentos físicos para arquivo.
O Coordenador da CPROD deve conferir os documentos e arquivá-los.
 
        3.7 Auditoria de Avaliação Inicial
O AL insere um Parecer no SEI recomendando ou não a emissão ou de um COP ou do adendo de um COP. O AL pode recomendar a emissão do COP
antes do encerramento de todas as ações corretivas, desde que todas as ações de contenção tenham sido implementadas e evidenciadas. O AL deve inserir
no parecer uma justificativa para cada NC aberta.
O AL deve entregar para o Coordenador da CPROD os documentos físicos para arquivo.
O Coordenador da CPROD deve conferir os documentos e arquivá-los.
 
        3.8 Forma Apropriada de Registros das Informações 
A Instrução Normativa número 98 estabelece que os usuários do SEI devem registrar todos os documentos administrativos produzidos ou recebidos no
âmbito de suas atividades no SEI-ANAC.
A resolução 520/2019 aprovou o regulamento do processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabeleceu que todos os documentos que compõem o
processo devem ser protocolados pelo regulado diretamente no SEI.
O AL deve informar essa necessidade ao auditado.
Todos os arquivos da auditoria devem ser compartilhados. O AL deve utilizar o drive T para os arquivos em elaboração, durante a preparação para a
auditoria e durante a análise. O armazenamento de arquivos no próprio computador deve ser evitado.
A resolução 472/2018 estabeleceu as providências administrativas decorrentes do exercício das atividades de fiscalização sob competência da ANAC que
devem ser emitidas após cada auditoria. A emissão das providências administrativas é realizada no SMA – Sistema de emissão e gestão de providências
administrativas.
O processo da auditoria no SEI deve conter, em ordem sequencial:

Carta de confirmação da auditoria
Comprovante e alocação da TFAC
Plano de auditoria e envio ao auditado
Relatório de auditoria e registros de presença e de pessoas entrevistadas
Relatório de acompanhamento inicial e envio para o auditado
Avaliação de periodicidade, no caso de auditoria de revalidação
Planos de ação enviados pelo auditado
Análise dos planos através do relatório de acompanhamento na intranet da SAR e envio do RA atualizado para o auditado
Evidências de implementação das ações corretivas
Análise das evidências através do relatório de acompanhamento na intranet da SAR e envio do RA atualizado para o auditado
Renovação da aprovação de produção (RLP ou ofício) no caso de auditoria de revalidação
Parecer sobre a emissão de COP no caso de auditoria de avaliação inicial

A pasta de documentos físicos deve conter:

Checklist de padronização iniciado pelo Coordenador da CPROD
Relatório de auditoria e registros de presença e de pessoas entrevistadas
Documentos coletados durante a auditoria como evidências objetivas de não conformidades
Quaisquer outros documentos físicos relacionados à auditoria

 
O Sistema de Acompanhamento na intranet deve conter:
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Relatório de Acompanhamento atualizado com informações sequenciais resumidas sobre a análise dos planos e das evidências. As informações
contidas no RA devem possibilitar a localização imediata dos arquivos recebidos durante o acompanhamento. O AL deve sempre fazer referência ao
número SEI do documento que está sendo analisado.

A pasta eletrônica da auditoria no drive T deve conter:

Todos os arquivos de trabalho para a auditoria, seja durante a preparação ou durante a análise. O Coordenador da CPROD cria a pasta, que deve ser
utilizada pelo AL.
Todos os arquivos que não puderem ser prontamente identificados através do SEI devem ser organizados e mantidos na pasta CP, de forma a
possibilitar a consulta pelos demais membros do grupo quando necessário.

O SMA deve conter:

Painel de condições irregulares com informações sobre a atividade de fiscalização realizada;

Providências administrativas emitidas com atualização sobre o encerramento para as SRCI.

 
 
IX.   DISPOSITIVOS FINAIS

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.
Os casos omissos serão dirimidos pelo Gerente Técnico de Certificação de Organizações e Inspeção.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: GTPL 00058.014442/2020-20 ITD-121-01

https://sei.anac.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=1317837&infra_hash=f884ff19e600d717d012e5e44837f880


31/08/2021 SEI/ANAC - 6134528 - ITD - Instrução de Trabalho Detalhada (SAR)

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7683755&infra_sist… 8/8

ANEXOS

 


