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RESOLUÇÃO Nº 510, DE 28 DE MARÇO DE 2019

Aprova a Emenda nº 02 ao Regulamento
Brasileiro da Aviação Civil nº 67.
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no
exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos XVII e XLVI da mencionada Lei, e considerando o
que consta do processo nº 00065.058934/2012-28, deliberado e aprovado na 5ª Reunião Deliberativa da
Diretoria, realizada em 26 de março de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Emenda nº 02 ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 67,
intitulado “Requisitos para concessão de certificados médicos aeronáuticos, para o cadastro e
credenciamento de médicos, credenciamento de clínicas e para o convênio com entidades públicas”,
consistente nas seguintes alterações:
“Título: REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADOS MÉDICOS
AERONÁUTICOS, PARA O CADASTRO E CREDENCIAMENTO DE
MÉDICOS, CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E PARA O CONVÊNIO
COM ENTIDADES PÚBLICAS” (NR)
“67.43 .........................
(a) O credenciamento de um MC somente pode ser revalidado após a fiscalização
corrente de toda documentação que comprove a manutenção dos requisitos
mínimos do credenciamento inicial.
.....................................” (NR)
Parágrafo único. A Emenda de que trata este artigo encontra-se disponível no Boletim de
Pessoal
e
Serviço
BPS
desta
Agência
(endereço
eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal) e na página “Legislação”
(endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao), na rede mundial de computadores.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Documento assinado eletronicamente por José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, DiretorPresidente, em 28/03/2019, às 11:47, 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 2851799 e o código
https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3891121&infra… 1/2
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