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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-143-03 (Revisão 00)

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

I.   TÍTULO
Auditoria de empresas que realizam manutenção em produto aeronáutico sob certificação e supervisão da GGAC.
 

 
II.   CANCELAMENTO
Não aplicável.
 

 
III.   REFERÊNCIAS

MPR 900.01 – Informações e Orientações Gerais aos Inspetores

MPR 900.06 - Manual do Inspetor, Volume 6 – Fiscalização

MPR/SAR-245 - Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado

MPR/SAR-144 - Certificação de Empresas de Transporte Aéreo – SAR

MPR/SAR-143 - Certificação de Organizações de Manutenção Aeronáutica

 

 
IV.   OBJETIVO
Padronizar as atividades de preparação de auditorias em empresas que realizam manutenção em produto aeronáutico sob certificação e supervisão da
GGAC.
 

 
V.   APLICABILIDADE
Aplica-se aos servidores designados para auditorias quando efetuando atividades relacionadas a auditoria em empresas que realizam manutenção em
produto aeronáutico sob certificação, supervisão ou fiscalização da GGAC.
 

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
Siglas

  
EPI Equipamento de Proteção Individual
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MPR Manual de Procedimentos
NC Não conformidade
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

Definições
 

Auditoria: Exame sistemático e independente para verificar se as atividades e seus resultados estão em conformidade com requisitos especificados
e objetivos planejados.
Auditor: Pessoa qualificada para efetuar auditorias.
Auditor Líder: Responsável pela auditoria com capacidade para gerenciar e conduzir a auditoria, e elaborar o relatório de auditoria.
Auditado: Empresa em certificação ou sob supervisão da GGAC que está submetida ao processo de auditoria.
 

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
MPR 900.06 Manual do Inspetor, Volume 6 – Fiscalização
MPR/SAR-245 Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado
MPR/SAR-144 Certificação de Empresas de Transporte Aéreo – SAR
MPR/SAR-143 Certificação de Organizações de Manutenção Aeronáutica
MPR 900.15 Avaliação de Segurança
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VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
8.1 ATIVIDADE DE PRÉ-AUDITORIA 
8.1.1 Análise de Auditoria
Análise realizada com base no nível e abrangência das atividades a serem auditadas, considerando os seguintes fatores:

1.  Complexidade dos serviços prestados pela empresa;
2.  Tempo previsto para preparação, execução, elaboração, emissão de relatórios e outras atividades;
3.  Número de auditores e suas respectivas especialidades;
4.  Ajustes preliminares com o auditado; e
5.  Localização da auditoria.

 
8.1.2 Notificação da Auditoria

1.  A auditoria é comunicada por ofício à empresa pela ANAC, informando o período da auditoria, escopo e equipe, ressalvado os casos que se faz
necessária uma abordagem surpresa na empresa.

2.  O ofício de comunicação à empresa seguirá os modelos de “TEXTO PADRÃO” constantes do SEI de cada GTAR:

Modelo de ofício de auditoria de operação Aeroagricola RBAC 137
Oficio 346 inicial de auditoria 135 ou 121
Oficio de comunicação de auditoria 145
Ofício de comunicação de auditoria no exterior

3. Havendo recusa da empresa quanto à data proposta da auditoria, deverá ser verificado junto ao Gerente Técnico a viabilidade de alteração da data,
considerando a motivação da auditoria e os motivos que levaram a empresa a solicitar alteração da data.

4.  Uma vez agendada a auditoria, a data da auditoria deverá ser atualizada na INTRANET SAR, viabilizando a gestão de risco da empresa pela
GGAC/GCVC.

5.  A empresa a ser auditada é notificada formalmente pelo ofício com pelo menos 10 dias de antecedência em relação à data prevista para início da
auditoria.

 
8.1.3 Planejamento da Auditoria
O auditor líder elabora, em coordenação com o líder do grupo ou o GTAR, os principais tópicos a serem abordados na auditoria, verificando reportes
internos de segurança, resultados da última auditoria, efetivação do plano de ações corretivas já encerrados. Auditorias de acompanhamento (PTA)
devem, dentro do possível, ter todas as listas de verificação incluídas no escopo.
 
8.1.4 Organização da Equipe Auditora
É de responsabilidade da GTAR a seleção e a organização dos componentes da equipe auditora.
A equipe é composta por, no mínimo, dois auditores.
 
8.1.5 Conduta do servidor designado para atividades de fiscalização
Os servidores designados para todas as atividades da SAR/GGAC deverão:

1. Usar identificação da ANAC;
2. Evitar contradição entre os membros da equipe diante do auditado;
3. Evitar confronto com o auditado em qualquer circunstância;
4. Comportar-se conforme as exigências do ambiente auditado (silêncio, uso de EPI, restrições ao fumo, etc.);
5. Observar a necessidade de atender às orientações da Portaria nº 2.197/SAF, de 28/06/2017, ou outra que vier a substituí-la, quanto uso do kit de

fiscalização, assunto a ser tratado durante o briefing inicial da equipe; e
6. Observar rigorosamente os limites estipulados pelo Código de Ética do Servidor Público Federal.

 
8.1.6 Preparação da Auditoria
A reunião preliminar (briefing), convocada pelo auditor líder com a presença da equipe auditora e do líder do grupo ou Gerente Técnico de
Aeronavegabilidade responsável pela supervisão da empresa, visa informar os objetivos da auditoria, apresentar a metodologia e discutir o programa
previsto.
Durante o briefing inicial, também são tratados os seguintes assuntos:

1. Estudo da documentação aplicável, para:

1. Familiarizar-se com os procedimentos implantados pela empresa descritos em seus manuais;
2. Conhecer as especificações dos produtos aeronáuticos, os processos de manutenção, de controle da qualidade, as instruções de trabalho e outros

documentos pertinentes;
3. Estudar as particularidades dos serviços realizados pela empresa e respectivos dados técnicos;
4. Conhecer os pontos relevantes de auditorias anteriores; e
5. Tomar conhecimento de possíveis NC encontradas por outros setores da GGAC (91, 135, 145, 137, 121, rampa, voo). Essas informações deverão

ser obtidas com os líderes de grupo.

2. Divisão das tarefas de acordo com as habilidades específicas dos componentes da equipe.
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3. Eventuais dificuldades que possam prejudicar o bom desempenho da auditoria.

 
8.1.7 Providências Administrativas
Confirmada a realização da auditoria, o auditor líder fornece ao setor responsável os dados necessários às providências administrativas, e providencia,
junto com os membros da equipe, as ordens de serviço e solicitações de transporte, quando necessário.
 
8.2 ATIVIDADE DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA
Durante a execução da auditoria são obedecidas as seguintes etapas de trabalho:

1. Reunião de abertura;
2. Desenvolvimento da auditoria;
3. Reunião final da equipe auditora; e
4. Reunião de encerramento.

 
8.2.1 Atribuições do auditor líder
O auditor líder possui as seguintes atribuições e responsabilidades:

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

 
8.2.2 Reunião de Abertura
Realiza-se uma reunião de abertura entre a equipe auditora e representantes da empresa no início da auditoria com os seguintes objetivos:

1. Buscar estabelecer um clima propício para a auditoria;
2. Apresentar a equipe auditora;
3. Apresentar os objetivos da auditoria;
4. Informar a sequência, duração, datas e horários e, se necessário, ajustar o programa;
5. Obter a assinatura dos participantes no F-300-34;
6. Estabelecer o intervalo para a refeição dos membros da equipe;
7. Solicitar a designação de guias para acompanhar os auditores;
8. Esclarecer que a auditoria será conduzida de maneira que impacte o mínimo possível nas operações da empresa;
9. Confirmar providências quanto às facilidades necessárias para os auditores (sala de reunião, telefone, fax, computador, ponto de rede para uso da

internet, impressora, copiadora, cópias dos manuais, procedimentos e documentos aplicáveis);
10. Esclarecer possíveis dúvidas; e
11. Passar a palavra aos representantes da empresa.

 
8.2.3 Desenvolvimento da Auditoria
Nesta etapa, são observados os itens abaixo:

1. A auditoria é conduzida segundo o programa estabelecido. O uso das listas de verificação proporciona aos auditores uma metodologia sistemática,
como referência;

2. Uma das técnicas para desenvolver uma auditoria é a rastreabilidade. Ela consiste em selecionar material, desenho, documento ou outro item
adequado ao tipo de verificação que se deseja fazer e seguir o seu trajeto (entrada na empresa até a aprovação para retorno ao serviço);

3. Verificam-se os registros e as evidências objetivas da aplicação dos procedimentos de manutenção, dados técnicos, procedimentos de inspeção,
normas, especificações, condições dos materiais em uso etc.;

4. As NC constatadas são registradas no formulário F-100-36 (RNC), com a definição dos documentos contra os quais são não conformes e a
comprovação da evidência objetiva; e

5. No final de cada dia de trabalho, o auditor líder realiza uma reunião da equipe auditora, onde é verificado o andamento da programação e uma
análise das NC encontradas.

 
8.2.4 Reunião Final da Equipe Auditora
Ao final da auditoria, o auditor líder reúne a equipe auditora para avaliação das NC e preenchimento do formulário F-100-36.
 
8.2.5 Reunião de Encerramento
O auditor líder reúne a equipe auditora e a direção da empresa e/ou seu(s) representante(s) com o propósito de:

1. Reapresentar-se e aos membros da equipe auditora, se necessário;
2. Explicar o propósito da reunião;
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3. Apresentar o formulário F-100-36, o auditor líder poderá solicitar aos auditores que apresentem seus itens específicos;
4. Informar que a auditoria cobriu uma amostra dos serviços realizadas pela empresa, podendo existir outras NC não detectadas;
5. Destacar áreas positivas do sistema de controle de qualidade, particularmente onde procedimentos e/ou instruções tenham provado ser efetivas;
6. Obter a assinatura dos participantes no F-300-34;
7. Solicitar que o original do formulário F-100-36 seja assinado pelo representante da empresa, no campo próprio;
8. Fornecer uma cópia do formulário F-100-36 à empresa;
9. Informar que a empresa receberá, em até 15 dias, as não conformidades pelo formulário FOP 109;

10. Informar à empresa que esta deve encaminhar, em até 30 dias, o plano de ações corretivas;
11. Esclarecer possíveis dúvidas do auditado;
12. Agradecer à empresa pelo tempo e cortesia dispensados; e
13. Comunicar que o formulário F-100-36 será submetido à apreciação do líder de grupo para posterior emissão do FOP 109.

 
8.3 ATIVIDADE DE PÓS-AUDITORIA
Encerrada a atividade de auditoria o auditor líder em coordenação com a equipe e o líder do grupo, realiza as seguintes atividades:

1. Elabora os relatórios de serviço e/ou prestação de contas dos membros da equipe;
2. Insere os dados da auditoria na lista de verificação do sistema informatizado da ANAC (GIASO);
3. Elabora o relatório de auditoria;
4. Realiza reunião de debriefing.
5. Analisa o plano de ações corretivas e informa a empresa sobre o resultado da análise;
6. Após aprovação do plano de ações corretivas, faz acompanhamento da NC até obter evidência de seu encerramento; e
7. Mantém os sistemas informatizados da ANAC atualizados (INTRANET SAR, GIASO, SEI).

 
 
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.
 

HELIO TARQUÍNIO JÚNIOR
Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada

 

Documento assinado eletronicamente por Hélio Tarquinio Junior, Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, em 08/08/2018, às 12:09,
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://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 2091703 e o
código CRC C41DD428.

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Origem: SAR/GGAC ITD-143-03 - Revisão 00

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade

