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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-421-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Diretrizes para a Elaboração de Manual de Procedimentos. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento em sua Revisão 00, cancela e substitui a revisão 00 do MPRI 020-03 de 16 de 

dezembro de 2009. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha o processo: Elaborar e Publicar MPR na SAR descrito no MPR-421 

“Gestão de Processos – Mapeamento de Processos e Manuais de Procedimentos”. 

4. OBJETIVO 

Esclarecer os principais aspectos que devem ser analisados para a publicação de Manual de 

Procedimentos da Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR. 

5. APLICABILIDADE 

Este documento se aplica para todas as áreas da SAR ao propor uma edição ou revisão de Manual 

de Procedimentos e para a Área Local de Gestão de Processos - ALGP formalizar sua análise. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ALGP Área Local de Gestão de Processos 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

BPS Boletim de Pessoal e Serviço 

CHA Conhecimento, Habilidade, Atitude 

EASA European Aviation Safety Agency 

ESPROC Escritório de Processos 

FAA Federal Aviation Administration 

GFT Gerenciador de Fluxo de Trabalho 

GTPA Gerência Técnica de Planejamento e Acompanhamento 

IS Instrução Suplementar 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 
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6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR 421 Gestão de Processos – Mapeamento e Manuais de Procedimentos 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Introdução 

O objetivo do MPR é formalizar os processos de trabalho descritos no Gerenciador de Fluxo de 

Trabalho - GFT. Sendo assim, este será composto pela descrição do fluxo juntamente com as 

Instruções de Trabalho geralmente detalhadas na forma do documento padronizado Instrução de 

Trabalho Detalhada - ITD. 

Historicamente, os Manuais de uso da SAR tratam não apenas das instruções de trabalho mas 

também estabelecem políticas, detalham cumprimento de requisitos e apresentam orientações 

gerais. Os MPR foram utilizados tanto interna como externamente e referenciados em sítios 

eletrônicos ou publicações com acessos para os interessados. 

Apesar de aproveitar o conteúdo que existe nas versões anteriores de MPR, esta estrutura no novo 

formato deve ser fiel a seus princípios e, portanto, retratar unicamente o procedimento necessário 

para a descrição de seu fluxo de trabalho. Seu uso é estritamente interno. Informações aos regulados 

ou qualquer outra de caráter externo devem estar previamente no documento destinado a este fim e 

referenciados em procedimentos. 

A formatação do MPR é gerada automaticamente pelo editor de manuais do sistema GFT. Não será 

descrita ou detalhada. 

8.2. Organização 

O manual deve conter processos de trabalho que são interligados seja por serem de um mesmo 

processo de negócios seja por serem executados pela mesma equipe. 

A numeração dos documentos segue uma sequência lógica estabelecida e controlada pela ALGP. O 

primeiro algarismo representa a ligação aos macroprocessos da ANAC definidos em seu regimento 

interno. O último algarismo é sequencial de publicação por assunto. 

8.3. Descrição do Manual 

No campo de descrição é importante informar o objetivo e a aplicabilidade do Manual. 

Para suprir as necessidades de adequação de conteúdo é importante que na descrição sejam 

inseridas as informações referentes a Políticas e Diretrizes e Papéis e Responsabilidades. 

As políticas e diretrizes indicam as preocupações da administração pública definidas em lei, as 

instruções normativas, as ações relacionadas ao Programa de Fortalecimento Institucional ou outras 

que trazem dados de desempenho esperado para aqueles processos.  

Os papéis e responsabilidades contidos no MPR detalham as competências e atribuições definidas 

em Regimento Interno para a Superintendência e que estão detalhadas por portaria para as 

gerências. 
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8.4. Forma 

A formatação é gerada automaticamente pelo GFT. Portanto, não é atribuição da GTPA, através da 

ALGP, realizar a formatação. Nos casos em que houver a necessidade de alguma alteração, o 

Escritório de Processos – ESPROC deve ser consultado através da ALGP, que, se necessário, 

atualizará o GFT. 

Sempre que a apresentação do fluxograma desenhado pelo Visio estiver adequada, é recomendável 

a substituição do fluxograma gerado automaticamente pelo GFT. 

8.5. Conteúdo 

8.5.1. Definições 

A definição deve ser importante para o contexto dos fluxos de trabalho descritos e todas as siglas 

utilizadas devem estar listadas. 

Não é necessário repetir as definições que já são utilizadas em outros documentos (RBAC e IS, por 

exemplo). 

8.5.2. Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos 

As definições de quais artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos devem ser 

inseridos no fluxo de trabalho são de interesse da área. Seu uso facilita a execução de demandas, 

mas caso não esteja cadastrado, não impede a realização do processo. A atualização e o uso das 

versões corretas de documentos é de extrema importância para a conformidade do processo.  

Todas as informações cadastradas durante a execução das tarefas são importantes para a 

consolidação de dados em relatórios de desempenho. O uso de artefatos, sistemas e documentos 

administrativos obsoletos dificulta a medição real do desempenho do processo. 

São utilizados três tipos principais de artefatos: ITD, Formulários Padronizados e Modelos de 

Documentos. 

ITD são documentos complementares que estabelecem e esclarecem os critérios e parâmetros 

utilizados por uma determinada análise. Geralmente estão relacionados a um mesmo tipo de 

atividade que pode se repetir em diferentes processos de trabalho. A numeração deste artefato está 

vinculada à numeração do MPR principal a que está relacionado. A aprovação do documento se dá 

pela assinatura do Gerente tecnicamente responsável pela atividade. Demais artefatos, antes de 

cadastrados também devem ter a anuência do gerente. 

Formulários padronizados são documentos de preenchimento de informações de aplicação externa 

que padronizam a entrada ou a saída de dados da ANAC. 

Modelos de documentos são importantes para a padronização mas possuem mais flexibilidade do 

que um formulário. Podem ser documentos de caráter puramente interno ou interno/externo. 

Para definição das competências, as áreas devem ser motivadas a utilizar o Mapa CHA de 

referência para as Trilhas de Aprendizagem e, se necessário, solicitar a revisão de seu Mapa CHA. 

A fonte de dados para a Capacitação deve ser unificada e coerente com os programas de capacitação 

permanente estabelecidos para cada trilha. 
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Sistemas são apenas atalhos para o acesso. Tanto quanto possível a integração dos diferentes 

sistemas, a vinculação presente no GFT e formalizada no MPR é importante para facilitar o cadastro 

único da informação e a possibilidade de gerar relatórios confiáveis. Até que seja possível a 

integração completa, os atalhos funcionam como lembrete para realizar a ação e finalizar a 

atividade. 

Documentos e processos administrativos, geralmente são os produtos da execução de demandas 

para a realização do processo. É muito importante definir os dados que são gerados como produtos 

das atividades e expressar esta informação na documentação do processo de trabalho pois, através 

destes dados, será possível avaliar o desempenho do processo. 

8.5.3. Análise do conteúdo 

Alguns aspectos são relevantes para a análise do conteúdo. Apesar do mapeamento do processo e o 

mapeamento da sua melhoria serem realizados com suporte da ALGP, a responsabilidade principal 

das informações inseridas na minuta é da área solicitante. Para tanto é exigida a aprovação prévia 

do gerente antes da submissão do MPR para aprovação. 

Nos textos apresentados sobre a descrição das atividades é importante avaliar, ainda que de forma 

subjetiva, se estão sendo mantidos os princípios da administração pública. Neste caso, espera-se 

primeiramente que não tenha informação que contrarie documentos de nível superior. Também não 

pode criar novas obrigações ou fixar meios de cumprimento únicos. (Princípio da Legalidade) 

A padronização deve ter um nível de flexibilidade para se adequar ao interesse público. Neste 

aspecto é relevante entender que o poder discricionário está limitado em lei, mas a gravidade da 

medida deve ser proporcional à postulante; quer dizer, é importante usar a razoabilidade e a 

proporcionalidade para conferir os pareceres sem onerar indevidamente. A FAA e a EASA 

geralmente citam “escalabilidade” para expressar os limites e a flexibilidade de ação. (Princípio da 

Impessoalidade) 

Por fim, o objetivo principal da metodologia de mapeamento de processos utilizada pela ANAC é 

prezar pela eficiência das atividades realizadas pela administração pública. Entenda-se que 

eficiência não trata de produtividade, mas de privilegiar o atendimento de resultados. E deve ser 

avaliado mesmo no mapeamento do processo inicial se a descrição do processo preza pela 

eficiência. 

Não é o foco principal da análise, mas também são avaliados os princípios de moralidade, 

entendidos como os valores éticos e a presunção da boa-fé e de publicidade na forma de veiculação 

da informação, principalmente ao identificar e encaminhar para publicação na forma devida todas as 

informações de caráter externo. 

8.6. Consulta Interna 

O mecanismo de consulta interna e registro de comentários não é indispensável, entretanto pode 

trazer contribuições ao processo que está sendo desempenhado seja para melhoria de seu 

desempenho, seja pela qualidade de suas informações. 

8.7. Composição do Processo de Aprovação 

Para a aprovação de um manual é necessário montar um processo para submeter à aprovação do 

Superintendente. 

A composição mínima do processo é o despacho de encaminhamento do Manual e a minuta do 

documento a ser aprovado com todos os seus anexos esperados. 
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Para proporcionar informações históricas a respeito dos principais aspectos, fornecer subsídios 

sobre as limitações do processo e registrar as considerações que não foram aprovadas, recomenda-

se resumir estes aspectos em uma Nota Técnica.  

É importante mas não indispensável conter no processo cópia de todos os artefatos citados na Nota 

Técnica que tenha relevância para entendimento da descrição do processo. 

8.8. Disposições finais 

Os casos omissos serão tratados pela a área responsável pelo processo cabendo consulta às áreas de 

interesse quanto à conformidade do ato. 

 

 

15 de julho de 2016 

 

 

 

 

José Renato de Oliveira 

Gerente Técnico de Planejamento e Acompanhamento 

 


