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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-244-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Análise de Relatório de Condição de Aeronavegabilidade – RCA conforme requisito do RBHA 

91.403(d) para aeronaves TPR ou TPN a cada 3 anos. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha atividades do processo: “Analisar Relatório de Condição de 

Aeronavegabilidade (RCA) de Aeronaves TPR ou TPN” contido no MPR/SAR – 244 intitulado 

“Vigilância Continuada de Empresas de Transporte Aéreo”. 

4. OBJETIVO 

Estabelecer procedimentos relacionados à análise dos Relatórios de Condição de 

Aeronavegabilidade – RCA, no que tange à análise dos processos administrativos decorrentes do 

envio deste para cumprimento do requisito do RBHA 91.403(d). 

5. APLICABILIDADE 

Este procedimento é aplicável ao trabalho das Gerências Técnicas de Aeronavegabilidade das 

Unidades da ANAC, na análise dos processos administrativos de análise de RCA de aeronaves que 

já possuam um Certificado de Aeronavegabilidade Padrão emitido nas categorias TPR e TPN. 

A apresentação de um RCA a cada 3 anos para aeronaves TPR e TPN é requisito do RBHA 

91.403(d) e difere do procedimento de revalidação do CA destas aeronaves que requer a realização 

de Vistoria Técnica Especial, não será tratada por esta ITD. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CA Certificado de Aeronavegabilidade 

GAEM Gerência de Engenharia de Manutenção 

GGAC Gerência Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

GTAR Gerência Técnica de Aeronavegabilidade 

IS Instrução Suplementar 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

LV Lista de Verificação 

MPR Manual de Procedimento 

RBAC Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 
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RBHA Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

RCA Relatório de Condição de Aeronavegabilidade 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SIAC Sistema Informatizado de Aviação Civil 

SACI Sistema da Aviação Civil 

TPR Transporte Público Regular 

VTE Vistoria Técnica Especial 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

• MPR/SAR – 244 – Vigilância Continuada de Empresas de Transporte Aéreo 

• RBHA/RBAC 91 – Regras gerais de operação para aeronaves civis 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Apresentação e análise de RCA 

Ao receber uma solicitação de revalidação de CA de aeronaves TPR e TPN, através do formulário 

preenchido F-244-01, o grupo administrativo da GTAR registra a solicitação no sistema de controle 

e gestão de processos e documentos, além de realizar a atribuição desta a um servidor (ou 

colaborador) da GTAR designado para a análise deste tipo de processo. 

O servidor designado para a análise da solicitação deve realizar a avaliação do conteúdo do F-244-

01 usando como referência o formulário interno de análise F-244-02, que orienta os critérios de 

avaliação e auxilia na indicação das referências legais e regulamentares para cada requisito. O 

preenchimento do formulário de análise e inclusão deste no processo visa dar rastreabilidade da 

análise e respaldo ao analista da solicitação uma vez que o formulário registrará seu parecer no 

processo. Assim, o formulário F-244-02 deve ser preenchido eletronicamente e cadastrado no 

sistema SEI!, que identificará adequadamente o analista do processo através de seu login no 

sistema. 

Quando o parecer do analista for favorável ao RCA apresentado, este deve proceder à atualização 

dos dados da aeronave nas telas do sistema SIAC (SACI – http://saci/) conforme instruções no 

Apêndice I desta ITD. Caso durante a análise seja observada a necessidade de atualização de outras 

telas como Tela de Estação, Tela de Pendências ou outras telas, o analista deve proceder a 

atualização destes dados conforme ITD específica. 

Por fim, o analista deverá confirmar a presença dos documentos abaixo listados no processo 

eletrônico (SEI!) e atribuí-lo ao administrativo de sua GTAR que procederá o arquivamento do 

processo: 

(i) Formulário de solicitação: F-244-01; 

(ii) Formulário interno de análise: F-244-02; 

(iii) Ofícios informando não conformidade (caso existam no processo); 

(iv) Documentos em resposta às não conformidades (caso existam no processo); 

http://saci/
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(v) Documentos considerados relevantes ao parecer do analista (quando aplicável). 

8.2. Não conformidades na emissão do RCA 

A identificação de não conformidades no RCA apresentado deve ser comunicada ao requerente por 

documento oficial da GTAR que recebeu o F-244-01. Dependendo do tipo de não conformidade 

identificada na solicitação, esta poderá ser indeferida ou sobrestada. 

A solicitação deve ser indeferida quando for identificada uma das não conformidades abaixo: 

(i) Empresa aérea solicitante não contem a aeronave da solicitação em suas especificações 

operativas; ou 

(ii) Documento assinado por pessoa diferente do Diretor de Manutenção (ou pessoa 

autorizada por este). 

(iii) Erro nos dados preenchidos no formulário F-244-01; 

A solicitação deve ser sobrestada e um prazo de no máximo 30 (trinta) dias concedido ao solicitante 

quando as não conformidades a seguir forem identificadas: 

(i) Falta de documento de registro de grande modificação de motor ou hélice (quando 

aplicável); ou 

(ii) Discrepâncias passíveis de apresentação de documentação corretiva ou complementar; 

Para comunicar as não conformidades ao solicitante, o analista deverá utilizar respectivamente os 

modelos de ofício dos Apêndices 2 ou 3 desta ITD, para preparar e incluir uma minuta de ofício no 

processo eletrônico, utilizando o sistema SEI!, e por fim a atribuição deste ao Líder de 

Aeronavegabilidade, Gerente Técnico ou substituto, da GTAR para aprovação. 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 - Procedimento passo a passo para registro do RCA no SIAC (SACI) 

Apêndice 2 - Modelo de Ofício de Indeferimento 

Apêndice 3- Modelo de Ofício de Sobrestamento 

Apêndice 4- Modelo de Ofício para Comunicação de Deferimento (Opcional) 

 

24 de julho de 2017 

 

 

 

Eduardo Américo Campos Filho 

Gerente de Engenharia de Manutenção - GAEM 
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APÊNDICE 1 - Procedimento passo a passo para registro do RCA no SIAC (SACI) 

Para acessar o sistema SIAC (SACI) deve-se: 

(1) Digitar na barra de endereços do navegador de internet o seguinte endereço: http://saci/ 

(2) A Tela de Login será exibida. Preencher com os dados de login e senha pessoais. Caso ainda 

não possua, solicitar acesso a um gestor do sistema. 

(3) Após feito o login, acessar a opção SIAC, AERONAVE, AERONAVEGABILIDADE e 

ALTERAR. 

(4) A tela de aeronavegabilidade será apresentada e deve ser preenchida da seguinte forma: 

Campo Preenchimento 

Dados de Inspeção 

Validade da IAM Não alterar. Deve constar a palavra “ISENTA”. 

Validade do RCA 
Preencher com a data de 3 (três) anos após a data da Declaração de 

Aeronavegabilidade da solicitação. 

Validade do CA Não alterar. 

(5) Concluir a operação clicando no botão “Salvar”. 

http://saci/
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APÊNDICE 2 - Modelo de Ofício de Indeferimento 

Ofício nº XX/2017/GTAR-DF/GAEM/GGAC/SAR 

Brasília/DF, 15 de março de 2017 

Ao Senhor 

Nome do Responsável Técnico ou Diretor de Manutenção 

NOME DA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO 

Endereço da empresa incluindo rua, número, bairro 

CEP: 70000-000 – Cidade/Estado 

E-mail: fulano.santos@empresa.com.br  

Assunto:   Relatório de Condição de Aeronavegabilidade - RCA. 

Referência:  RCA/LV PT-XYZ - Processo 000XX.0000XX/2016-XX. 

 Prezado Senhor, 

1. Em atenção ao documento referenciado, relativo à aeronave de marca PT-XYZ, informo 

que vossa solicitação foi INDEFERIDA, em virtude da(s) seguinte(s) não conformidade(s) 

identificada(s): 

1.1. O campo VIII do formulário F-244-01 (Relatório de Condição de Aeronavegabilidade - 

RCA) não foi assinado pelo Responsável Técnico, como instruído no item 5.7.2 da Instrução 

Suplementar ANAC - IS Nº 21.181-001 Revisão B. 

2. Toda documentação citada foi anexada ao processo acima referenciado e pode ser 

acompanhado pelo endereço eletrônico http://protocolointegrado.gov.br/. Qualquer comunicação 

feita com esta Gerência relacionada ao assunto deste ofício, deverá ser informado esse número para 

fins de agilização no atendimento. 

 Atenciosamente, 

 

Fulano Alves dos Santos 

Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR-XX 

mailto:fulano.santos@empresa.com.br
http://protocolointegrado.gov.br/
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APÊNDICE 3 - Modelo de Ofício de Sobrestamento 

Ofício nº XX/2017/GTAR-DF/GAEM/GGAC/SAR 

Brasília/DF, 15 de março de 2017 

Ao Senhor 

Nome do Responsável Técnico ou Diretor de Manutenção 

NOME DA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO 

Endereço da empresa incluindo rua, número, bairro 

CEP: 70000-000 – Cidade - Estado 

E-mail: fulano.santos@empresa.com.br  

Assunto:  Relatório de Condição de Aeronavegabilidade - RCA. 

Referência:  RCA/LV PT-XYZ - Processo 000XX.0000XX/2016-XX. 

 Prezado Senhor, 

1. Em atenção ao documento referenciado, relativo à aeronave de marca PT-XYZ, informo 

que vossa solicitação foi SOBRESTADA pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento 

deste ofício, em virtude da(s) seguinte(s) não conformidade(s) identificada(s): 

1.1. Na informação referente aos dados das hélices que constam no formulário enviado à 

ANAC, o modelo da hélice do motor esquerdo é idêntico ao modelo da hélice do motor direito, o 

que não atende ao que é determinado na Especificação de Tipo nº EA-7501, de 06 de agosto de 

2009. 

2. Decorrido o prazo, e não solucionada a não conformidade acima listada, este processo 

será arquivado, sendo extintos todos seus efeitos administrativos. 

3. Toda documentação citada foi anexada ao processo acima referenciado e pode ser 

acompanhado pelo endereço eletrônico http://protocolointegrado.gov.br/. Qualquer comunicação 

feita com esta Gerência relacionada ao assunto deste ofício, deverá ser informado esse número para 

fins de agilização no atendimento. 

 Atenciosamente, 

 

Fulano Alves dos Santos 

Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR-XX 

mailto:fulano.santos@empresa.com.br
http://protocolointegrado.gov.br/
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APÊNDICE 4 - Modelo de Ofício para Comunicação de Deferimento (Opcional) 

Ofício nº XX/2017/GTAR-DF/GAEM/GGAC/SAR 

Brasília/DF, 15 de março de 2017 

Ao Senhor 

Nome do Responsável Técnico ou Diretor de Manutenção 

NOME DA EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO 

Endereço da empresa incluindo rua, número, bairro 

CEP: 70000-000 – Cidade/Estado 

E-mail: fulano.santos@empresa.com.br  

Assunto:   Relatório de Condição de Aeronavegabilidade - RCA. 

Referência:  RCA/LV PT-XYZ - Processo 000XX.0000XX/2016-XX. 

 Prezado Senhor, 

3. Em atenção ao documento referenciado, relativo à aeronave de marca PT-XYZ, informo 

que vossa solicitação foi DEFERIDA, e o respectivo Relatório de Condição de Aeronavegabilidade 

foi registrado em conformidade ao RBHA 91.403(d). 

4. Toda documentação citada foi anexada ao processo acima referenciado e pode ser 

acompanhado pelo endereço eletrônico http://protocolointegrado.gov.br/. Qualquer comunicação 

feita com esta Gerência relacionada ao assunto deste ofício, deverá ser informado esse número para 

fins de agilização no atendimento. 

 Atenciosamente, 

 

Fulano Alves dos Santos 

Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR-XX 
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