
Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-141-01                     

I.   TÍTULO
Analise e aceitação de procedimentos de auto inclusão na Lista de Capacidade por empresas homologadas segundo o RBAC 145.

 
II.   CANCELAMENTO

Não aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

RBAC 145
IS 145-009
MPR/SAR-141

 
IV.   OBJETIVO

O parágrafo 145.215(e)-I estabelece que uma organização de manutenção deve submeter sua lista de capacidade à aceitação da ANAC
após cada alteração, a menos que haja procedimento diferente aceito pela ANAC.

A IS 145-009B, em seu item 5.5.3.6 estabelece que a ANAC pode permitir que uma empresa realize a auto inclusão na Lista de
Capacidade, desde que o MOM aceito pela ANAC contenha procedimentos de inclusão “automática”.

Esta Instrução Técnica Detalhada visa estabelecer critérios para análise e aceitação dos procedimentos de auto inclusão na Lista de
Capacidade descritos no parágrafo 145.215(e)-I do RBAC e na IS 145-009B.

 
V.   APLICABILIDADE

Organizações de Manutenção certificadas de acordo com o RBAC 145.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

  
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
COM Certificado da Organização de Manutenção
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
LC Lista de Capacidade
RT Responsável Técnico
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

2. Definições
Auto Avaliação – Auto avaliação é o processo que a organização analisa seus procedimentos internos e sua capacidade

técnica/operacional a fim de verificar se a organização possui a capacidade de realizar as tarefas previstas nos manuais de manutenção dos produtos
aeronáuticos contidos na sua certificação ou se detêm de capacidade suficiente antes de oficializar o pedido de inclusão à ANAC.

Auto Inclusão - Autorização para que uma OM faça a inclusão “automática”, ou seja, após a auto avaliação bem-sucedida a organização
poderá introduzir o artigo na Lista de Capacidade e iniciar o serviço sem a necessidade de um aceite prévio pela ANAC.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
RBAC 145 Organizações de manutenção de produto aeronáutico
IS 145-009 Manual da Organização de Manutenção, Manual de Controle da Qualidade e Declaração de Conformidade
MPR/SAR-141 Análise de Manuais de Organizações de Manutenção Aeronáutica

 
 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Aplicabilidade
A ANAC entende que a prerrogativa de auto inclusão é uma concessão, baseada na confiança do sistema de qualidade da organização, portanto, para que
uma OM detenha desta concessão, devem cumprir os critérios abaixo:
 
1.1. Empresas Iniciantes

a.   Somente se a avaliação de risco da empresa (média do risco das últimas auditorias e ações de supervisão), após pelo menos 1 auditoria de
acompanhamento, tiver resultado em RISCO menor ou igual a MÉDIO;

 
1.2. Empresas Operantes 

a.   Somente se a última Auditoria de Acompanhamento ter resultado em RISCO menor ou igual a MÉDIO; ou



b.   Resultado satisfatório em 3 aceitações de Lista de Capacidade pela ANAC – A empresa deve encaminhar os relatórios de autoavaliação que
seriam utilizados para registrar a auto inclusão.)

NOTA: Entende-se como resultado satisfatório uma analise cuja não conformidade não tenha sido relacionado ao preenchimento incorreto do
formulário de autoavaliação.

 
2. Análise
2.1. Documentos
A solicitação formal de auto inclusão, deve possuir:

a.   Manual de Organização de Manutenção contendo os procedimentos de auto inclusão.

ATENÇÃO: A OM deve informar claramente que detém a prerrogativa de auto inclusão.

b.   Comprovante de pagamento da TFAC 5126 - ANÁLISE DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO (RBHA 145.45)
(REVISÃO).

 
2.2. Conteúdo mínimo dos procedimentos

a.   Nomes dos responsáveis pela Autoavaliação

A organização deve informar quem é o responsável por executar e assinar os formulários/relatórios de autoavaliação. (A assinatura dos
formulários de autoavaliação podem ser feitas por outros profissionais, mas devem ser aprovados pelo Responsável Técnico, somente após a
aprovação pelo RT que a organização pode revisar sua Lista de Capacidade).

b.   Limitação: A organização solicitante deve informar a limitação da auto inclusão.

A organização deve informar se o procedimento de auto inclusão estabelecido é valido para qualquer componente ou apenas para produtos
similares.
A auto inclusão é válida apenas para produtos aeronáuticos, exceto para aeronaves, motores e hélices

OBS.: A auto inclusão não é válida para aeronaves, motores e hélices pois:

1. O item 5.6.3.2 da IS 145-001 descreve que podem constar da LC componentes/equipamentos mecânicos/elétricos/eletrônicos,
instrumentos e acessórios.

2. A inclusão de aeronaves, motores e hélices são considerados processos mais complexos e que demandam maior planejamentos das
empresas, diferentemente de um componente que pode ter o P/N modificado ou a necessidade desta inclusão ser identificada durante a
execução de uma tarefa de manutenção.

Visto que é prerrogativa da ANAC a revisão do COM - Certificado da Organização de Manutenção, a OM deve informar claramente a não
aplicabilidade para produtos aeronáuticos cuja categoria/classe não conste no COM da organização.

c.   Formulário ou Relatório de Auto-Avaliação assinado pelo RT detalhada.

categoria apropriada;

1. O formulário tem previsão para verificar qual as categorias/classes que a empresa possuiu?
2. O formulário tem previsão para verificar qual as categorias/classes dos produtos pretendidos?

edificações, instalações e facilidades adequadas; (Descrição das instalações necessárias)

1. O formulário tem previsão para a empresa avaliar se os produtos a serem inseridos necessitam de instalações especiais? Caso seja
necessário, tem previsão para descrever claramente quais são estas instalações?

i.   ferramentas/equipamentos/materiais recomendados ou equivalentes;

O formulário tem previsão para a empresa se os produtos a serem inseridos necessitam de ferramentas/equipamentos/materiais especiais?
O formulário tem previsão para a empresa listar todas as ferramentas/equipamentos/materiais necessários para cada produto a ser inserido?
dados técnicos atualizados;

1. O formulário tem previsão para a empresa listar todas os dados técnicos necessários para cada produto a ser inserido?
2. O formulário tem previsão para a empresa informar qual o meio de acesso a estes dados técnicos?

pessoal qualificado suficiente.

1. O formulário tem previsão para a empresa listar todos os treinamentos/conhecimento necessários para cada produto a ser inserido?
2. O formulário tem previsão para a empresa, caso necessário, informar o nome dos funcionários com os treinamentos/conhecimentos

requeridos?

Procedimento de comunicação à ANAC da Lista de Capacidade revisada.

1. O procedimento deve incluir o prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis para que a ANAC seja comunicada sobre a Lista de Capacidade
revisada.

2. Caso, durante a operação, a empresa comprove (em média) mais de 4 revisões por mês, a ANAC poderá conceder um prazo superior,
em conformidade com o paragrafo 145.211(d)(2) do RBAC 145.

3. O procedimento deve respeitar ao descrito no parágrafo 145.219(c) do RBAC 145, conservando os registros de auto inclusão por pelo
menos 5 (cinco) anos.

d.   O procedimento deve deixar claro que a empresa deve realizar uma autoavaliação para cada P/N. Caso a empresa utilize o mesmo
formulário/relatório de autoavaliação para diversos P/N, deve deixar claro quais são as ferramentas, publicações técnicas e treinamentos requeridos
para cada P/N.
e.   A Lista de Capacidade da empresa deve ter previsão para mostrar claramente os produtos incluídos a cada revisão.



 
 
3. Conclusão
Caso seja identificado não conformidades, deve ser elaborado uma minuta de oficio contendo as não conformidades, para ser encaminhada para cargo
aprovador.
Caso a analise seja concluída satisfatoriamente, deve ser elaborado uma minuta de aceitação dos manuais da empresa, conforme artefato “Modelo de
Aceitação/Aprovação de Manuais de OMA 145”. Adicionalmente, as Especificações Operativas da OM devem ser revisadas, apresentando a seguinte
prerrogativa de auto inclusão:

“Conforme a Lista de Capacidade em vigor, e de acordo com procedimento de auto inclusão previsto na seção 145.215(e)-I descrito no capítulo XX do
MOM e aceito pela ANAC." (From the Capability List, as amended, in accordance with procedures described in MOM Section XXX accepted by ANAC).

 
 
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.
 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Américo Campos Filho, Gerente, em 27/02/2020, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 4051025 e o
código CRC 11DD17DB.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade
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