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I.   TÍTULO
Orientações para realizar inspeções de escopo reduzido no âmbito da SAR/GGAC.

 
II.   CANCELAMENTO

Não aplicável.
 
III.   REFERÊNCIAS

MPR/SAR-143 – Certificação de organizações de manutenção de produto aeronáutico.
MPR/SAR-245 - Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado.
MPR/SAR-144 - Certificação de Empresas de Transporte Aéreo – SAR.
MPR/SAR-241 – Coordenação da vigilância continuada na SAR.
MPR/SAR-243 – Avaliação de risco e potencial de risco na GGAC.
MPR 900.01 – Informações e Orientações Gerais aos Inspetores.
MPR 900.06 - Manual do Inspetor, Volume 6 – Fiscalização.

 
IV.   OBJETIVO

Apresentar orientações para execução das inspeções de escopo reduzido por pessoal designado para atividades de fiscalização da
SAR/GGAC.

 
V.   APLICABILIDADE

As orientações desta ITD se aplicam a todos os servidores designados para a inspeção de escopo reduzido pela SAR/GGAC.
 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
1. Siglas

  
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
COM Certificado da Organização de Manutenção
INSPRED Inspeção de Escopo Reduzido
IN Instrução Normativa
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimentos
RBAC Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
RT Responsável Técnico
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

2. Definições
Não aplicável.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
MPR/SAR-143 Certificação de organizações de manutenção de produto aeronáutico
MPR/SAR-245 Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado
MPR/SAR-144 Certificação de Empresas de Transporte Aéreo – SAR
MPR/SAR-241 Coordenação da vigilância continuada na SAR
MPR/SAR-243 Avaliação de risco e potencial de risco na GGAC
MPR 900.01 Informações e Orientações Gerais aos Inspetores
MPR 900.06 Manual do Inspetor, Volume 6 – Fiscalização
RBAC 145 Organizações de manutenção de produto aeronáutico
Resolução nº 472/2018 Estabelece providências administrativas decorrentes do exercício das atividades de fiscalização sob competência da ANAC
IN nº 101/2016 Padronizar a realização de atividades de fiscalização na Agência Nacional de Aviação Civil
ITD 143-02 Tratamento adotado quando da identificação de não conformidades em auditorias GGAC
ITD 143-03 Auditoria de empresas que realizam manutenção em produto sob certificação e supervisão da GGAC
F-900-90 Checklist Inspeção de Escopo Reduzido em OM RBAC 145
F-100-36 Resumo de Não Conformidades para Auditoria em Empresa (RNC)
  

 
 



VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Introdução 
A Inspeção de Escopo Reduzido – INSPRED – é uma modalidade de fiscalização no âmbito da SAR que visa avaliar a conformidade dos regulados aos
requisitos mínimos de segurança para manutenção de aeronaves e produtos aeronáuticos. Ela se diferencia das auditorias de acompanhamento em
escopo, metodologia e duração.
Durante a INSPRED avalia-se uma quantidade de itens menor do que em uma auditoria de acompanhamento, orientada aos procedimentos sendo
conduzidos pelo operador naquele momento e às aeronaves que estão disponíveis para fiscalização.
Não é possível substituir uma auditoria de acompanhamento por uma INSPRED, já que a quantidade de itens avaliados em uma inspeção reduzida é
menor e o tamanho da amostragem não é significativo o suficiente para bem representar o sistema de qualidade do operador.
 
2. Notificação ao regulado
A inspeção de escopo reduzido é realizada sem notificação prévia ao regulado.
 
3. Atividades administrativas e conduta da equipe  
Para a realização da inspeção de escopo reduzido os servidores designados deverão observar as orientações da ITD-143-03 em seus itens:

8.1.3 Planejamento da Auditoria;
8.1.4 Organização da Equipe Auditora;
8.1.5 Conduta do servidor designado para atividades de fiscalização;
8.1.6 Preparação da Auditoria.

 
4. Preparação para a INSPRED
Durante a preparação para a atividade, a equipe deve buscar no Portal da ANAC
(https://sistemas.anac.gov.br/certificacao/AvGeral/AIR145BasesCidades.asp) – as organizações de manutenção ou no sistema WOPS
(http://spadf1001.anac.gov.br/wops-135/web/), na opção de consulta de bases (Bases -> Consultar) – para os operadores 135, a relação das empresas que
possuem base no local em que ocorrerá a inspeção, e verificar na Intranet SAR a situação de cada uma delas (Válida, Suspensa, Cassada).
Se possível, copiar os arquivos das revisões mais recentes das especificações operativas para mídia digital de fácil acesso durante a inspeção, para que
não haja empecilho à atividade de fiscalização caso algum operador não apresente cópia de sua E.O. mais recente. Os arquivos das E.O. dos operadores
podem ser obtidos na página https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/empresas/especificacoes-operativas ou no próprio WOPS, selecionando o
nome do operador e clicando em E.O. -> Visualizar/Emitir EO, e na INTRANET SAR para as organizações de manutenção.
A equipe deve imprimir ou armazenar em meio digital (editável durante a inspeção) cópias suficientes dos formulários para utilizar durante as inspeções,
assim como cópias do formulário de NCIA (F-100-44). Recomenda-se que os formulários de NCIA sejam levados impressos, para evitar que a
indisponibilidade de meios para imprimi-los atrase ou inviabilize a fiscalização.
Aconselha-se levar celular (funcional se necessário), para eventual contato com ANAC (GTAR) responsável pela supervisão da empresa e que eventuais
dúvidas possam ser fotografadas (registradas) para verificação posterior como, por exemplo, ferramentas em uso, artigos a serem instalados na aeronave,
materiais em uso durante o serviço, sempre contextualizando o objeto fotografado (p.ex.: componente instalado na aeronave, identificar qual aeronave,
local que está instalado, identificação do componente, etc).
 
5. Escolha das empresas a serem inspecionadas
A equipe deve selecionar os regulados a serem inspecionados segundo a seguinte ordem de prioridade.

1 - empresas apontadas como prioritárias pela coordenação da fiscalização, caso aplicável;
2 - empresas cujas instalações estejam conduzindo atividade de manutenção;
3 - empresas cujas instalações haja aeronave, mas não esteja sendo conduzida atividade de manutenção;
4 - demais empresas.

As prioridades 2 a 4 buscam fazer com que a fiscalização da manutenção seja mais eficaz, mas podem ser desconsideradas pela equipe caso julgue que
seguir a priorização à risca resultaria em gasto exagerado de tempo ou em desgaste físico demasiado à equipe de fiscalização, devido às dimensões do
aeródromo ou a suas condições climáticas.
 
6. Instruções para realização da inspeção
6.1. Procedimentos iniciais
Localizar representante do operador: A equipe de inspeção deve procurar um representante da empresa na área de manutenção (Responsável Técnico,
Gestor Responsável, Diretor de Manutenção, chefe do CTM, etc.) para acompanhar a inspeção e receber as solicitações da equipe, mas sua ausência não
constitui fator impeditivo para a realização da inspeção nem pode atrasar o início das atividades.
 
Apresentar a equipe e o propósito da atividade: A equipe deve se apresentar, informando nome e origem de cada integrante (superintendência/gerência)
e os objetivos da atividade. A equipe deverá estar ciente que, conforme dispõe o art. 4º da IN 101/2016, é garantido aos servidores da ANAC em
atividade externa de fiscalização o acesso a documentos, aeronaves civis brasileiras e instalações de entidades reguladas pela ANAC.
A equipe deve explicar que trata-se de atividade de Inspeção de Escopo Reduzido, que não substitui a auditoria de acompanhamento e visa fiscalizar a
aplicação dos princípios da garantia da qualidade no dia a dia da empresa.
É importante esclarecer ao regulado que a inspeção tem curta duração e por isso diversos elementos relevantes serão fotografados, para permitir à equipe
encontrar com facilidade qualquer informação que seja relevante em atividade posterior da inspeção.
 
Registrar os dados do representante: A equipe deve registrar, nos campos apropriados da Lista de Verificação, o nome, o número do documento de
identificação (CPF no caso de pessoa não certificada) e o cargo ocupado pelo representante na empresa ou seu cargo administrativo.
 

https://sistemas.anac.gov.br/certificacao/AvGeral/AIR145BasesCidades.asp


Procedimentos finais junto ao regulado: Revisar o preenchimento dos formulários.
Antes de proceder ao encerramento da inspeção, a equipe deve revisar o preenchimento dos formulários e discutir as informações e recomendações a
serem apresentadas ao operador.
 
Comunicar não conformidades e encerrar a inspeção: A equipe deve comunicar ao operador todas as não conformidades encontradas durante a
inspeção e entregar as cópias devidas das NCIA, se aplicável.
A equipe deve informar ao operador que as não conformidades encontradas serão apresentadas à Gerência. É recomendável que as não conformidades
sejam apresentadas ao operador pelo resumo das não conformidades (RNC, formulário F-100-36).
A equipe pode reservar tempo dessa atividade para tirar dúvidas do operador quanto ao resultado da inspeção, mas deve atentar para não exceder a
duração esperada da inspeção.
Após o término da inspeção, a equipe deve discutir os resultados obtidos e fazer a análise de risco do operador com base nos resultados, preenchendo em
seguida suas conclusões no campo apropriado da Lista de Verificação (Avaliação de Risco).
 
7. Duração da INSPRED
No tocante à duração, a Inspeção de Escopo Reduzido é planejada para permitir uma amostragem de aspectos da manutenção sem causar impacto
demasiado sobre as operações nem perder a característica de imprevisibilidade. Por isso, espera-se que a inspeção seja feita no máximo em 2 horas, de
acordo com o porte do operador e com as evidências encontradas.
É possível que a inspeção dure menos do que 30 minutos, especialmente em situações nas quais não há serviço de manutenção em andamento ou
disponível para fiscalização (no caso de operadores aéreos), mas recomenda-se que a equipe administre o tempo para que a inspeção não exceda seu
limite máximo esperado de duração.
Pode ser necessário que a equipe exceda o tempo máximo esperado, principalmente se encontrar não conformidades ou falta de cooperação do regulado.
Nesses casos pode-se exceder o tempo somente para que as providências necessárias ao tratamento das evidências sejam tomadas.
Caso a duração da atividade tenha se estendido além do máximo esperado, a equipe deve relatar se houve circunstância especial que demandou exceder
a duração esperada. Na ausência de relato de circunstância especial, a coordenação assumirá que a equipe excedeu a duração em circunstâncias normais
de cumprimento da atividade.
Exceder a duração esperada não constitui conduta inadequada da equipe.
 
8. Infrações
Durante as INSPRED é possível que a equipe encontre evidências de infrações aos requisitos brasileiros de aviação civil. Neste caso, as ações
decorrentes deverão seguir as orientações da Resolução nº 472/2018, ou seja:

- aplicar as providências administrativas previstas nos respectivos Compêndios de Elementos de Fiscalização, as quais podem considerar o histórico
de providências administrativas adotadas pela ANAC e ao atendimento aos planos de ações corretivas; e
- aplicar providências administrativas acautelatórias, com vistas a evitar risco iminente à segurança de voo, à integridade física de pessoas, à
coletividade, à ordem pública, à continuidade dos serviços prestados ou ao interesse público, sem prejuízo de outras ações que se mostrem
necessárias.

 
9. Formulários e sistemas da SAR/GGAC
O F-900-90 é a lista de verificação disponibilizada pela SAR/GGAC para realizar as inspeções de escopo reduzido nas organizações de manutenção. A
lista de verificação contém os itens que a equipe deve avaliar na fiscalização. Cada item possui um campo em branco associado para preenchimento com
um dos seguintes valores:

CF (conforme) – significa que foi avaliada a conformidade do item, mas não foi encontrada evidência de não conformidade. Conforme mencionado
anteriormente, a inspeção envolve uma amostragem reduzida, por isso a declaração da conformidade do operador em relação aos itens da inspeção
atinge somente aquilo que foi amostrado, não sendo esperado que a equipe realize uma amostragem extensa o suficiente para que possa estender a
conformidade declarada para toda a operação.
NC (não conforme) – significa que foi evidenciada não conformidade relativa ao objeto da atividade. Para cada item preenchido com esse valor,
deve ser especificada a natureza da não conformidade no campo Observações. Além disso, as evidências da não conformidade devem ser
fotografadas.
NA (não aplicável) – significa que não cabe realizar a atividade porque trata de item de regulamento não aplicável ao operador ou porque não havia
durante a inspeção o objeto da fiscalização e essa ausência não constitui não conformidade.
NO (não observado) – significa que o item não foi avaliado.

 
O campo “Avaliação de Risco” deve ser preenchido com base na avaliação que a equipe fizer do risco operacional do operador, a partir dos resultados
obtidos durante a inspeção. A análise de risco deve ser preenchida conforme a seguinte referência:

DESPREZÍVEL: A empresa está conforme;
MENOR: Não representa risco significativo;
MÉDIO: Risco pode afetar a segurança operacional;
MAIOR: Risco considerável à segurança operacional;
CRÍTICO: Risco inaceitável à segurança operacional.

 
10. Procedimentos administrativos pós-inspeção
Para cada empresa inspecionada, a equipe deve preencher o formulário F-900-90 no SEI (formulário dinâmico), sendo possível incluir todos os
formulários em um mesmo processo. No entanto, para as inspeções que resultaram em não conformidades, sugere-se abrir um processo específico.
Todas as inspeções realizadas devem ser cadastradas na INTRANET SAR (solicitação “Inspeção de Escopo Reduzido”). O preenchimento do formulário
no SEI e o cadastro na INTRANET SAR permitirão atualizar a avaliação de risco da empresa com base nos resultados encontrados.



A equipe deve reunir-se com o gerente técnico de aeronavegabilidade de sua área, discutir os resultados da inspeção e solicitar à empresa a comprovação
da solução das não conformidades.
A equipe deve ainda fazer o acompanhamento da correção das não conformidades emitidas e iniciar os processos sancionatórios cabíveis.
 

 
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 Hélio Tarquinio Junior, Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, em 09/04/2020, às 15:15,
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 https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 4071864 e o
código CRC F12D898D.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: SAR 00058.008054/2020-18 -143-04

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.anac.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=625485&infra_hash=6910e40df73d3a354f5082379c30d915

