ANEXO
FORMULÁRIO DE ANÁLISE PARA PROPOSIÇÃO DE ATO NORMATIVO
Processo nº:

00058.070552/2015-12

Unidade Responsável
(Sigla):

Assunto do normativo:

Emenda 02 ao RBAC 111

Tipo de ato normativo:

( )

Novo

Origem da demanda:

(X)

Interna (Diretoria,
Superintendências etc.)

(X)

Revisão

GSAC/SIA

( )

( )

Adequação Legal,
em função do art.
47, I, da Lei da
ANAC
Externa (Órgãos de Controle
ou recomendações diversas)

1) Descreva o problema (atual ou futuro) que se pretende solucionar
Com a atualização do PNIAVSEC com a publicação do RBAC 110, verificou-se a necessidade de
alteração nos dispositivos normativos do RBAC 111, no sentido de alinhar as nomenclaturas das
funções de profissionais AVSEC presentes nas normativas e de incluir a previsão normativa para os
Centros de Instrução AVSEC serem submetidos às atividades de Controle da Qualidade AVSEC
realizadas pela ANAC, uma vez que o RBAC 110 delega a responsabilidade de aplicação da certificação
dos cursos AVSEC para os Centros de Instrução, assim como altera a nomenclatura de cursos para
profissionais com responsabilidades AVSEC.

2) Quais foram as alternativas consideradas para a resolução do problema? Explique brevemente
cada (mínimo 2 opções, máximo 5). Indique e justifique a alternativa escolhida.
1. Manter o panorama normativo vigente: a opção não foi julgada procedente em função do conflito
existente com as regras aprovadas no âmbito do RBAC n° 110.
2.

Adequar as disposições do RBAC n° 111 às nomenclaturas empregadas no RBAC n° 110. Em função
de ser a única alternativa identificada para a solução do problema identificado, foi a alternativa
adotada.

3) Como o ato proposto resolverá o problema descrito no item 1?
Inclusão dos Centros de Instrução AVSEC no RBAC 111 e adequação da nomenclatura dos cursos
AVSEC ao RBAC nº 110.

4) Como será feita a implantação da norma e como essa implantação será acompanhada?

ANAC

Ações

Prazo

Aprovação e
divulgação da norma

Imediato

Acompanhamento

1

Regulados

-

-

Outros Órgãos

-

-

5) Quais são os dispositivos legais que autorizam a ANAC a regulamentar o assunto?
Incisos XIV e XV do Artigo 7º do anexo ao Decreto nº 7.168 – Programa Nacional de Segurança da
Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita – PNAVSEC.

6) O regulamento proposto afetará outras áreas da Agência? Quais? Essas áreas foram contatadas?
Como se posicionaram sobre o assunto?
Não se aplica a outras áreas.

7) Existem outros órgãos/entidades afetados com a edição da norma?
( )

ANVISA

( )

Outros:

( )

COMAER

( )

Polícia Federal

(

)

Receita Federal

Esses órgãos/entidades foram contatados? Como se posicionaram sobre o assunto?
N/A

8) O problema ou assunto já foi regulamentado em outros países?
(X)

SIM

( )

NÃO

Quais?

Os países signatários da Convenção da Aviação Civil Internacional têm o
compromisso de incorporar regras relativas à instrução e ao controle de
qualidade AVSEC, razão pela qual o assunto é regulado nos demais
países.

9) Existem normas vigentes no país, correlatas ao assunto?
( )

SIM

(X)

NÃO

Quais?

10) Descreva qualitativamente e, se possível, quantitativamente os custos do ato.

Não gerará custos.

11) Descreva qualitativamente e, se possível, quantitativamente os benefícios do ato.
Melhor entendimento do regulado sobre os requisitos emanados e melhor aplicabilidade e fiscalização
da norma pela ANAC.

12) Descreva os possíveis efeitos do ato proposto, conforme tabela abaixo.
Efeitos positivos

Efeitos negativos

Melhor entendimento normativo

n/a

Melhor entendimento normativo

n/a

Melhor entendimento normativo

n/a

Melhor entendimento normativo

n/a

Melhor entendimento normativo

n/a

Fabricantes de Aeronaves

n/a

n/a

Fabricantes de peças e
componentes aeronáuticos
Proprietários de aeronaves

n/a

n/a

n/a

n/a

Empresas de manutenção
aeronáutica
Mecânicos

n/a

n/a

Empresas de transporte
aéreo regular
Empresas de transporte
aéreo não regular
Empresas de serviços
aéreos especializados
Prestadores de serviços
auxiliares ao transporte
aéreo
Operadores de Aeródromos

n/a

n/a

Melhor entendimento normativo

n/a

n/a

n/a

Passageiros

n/a

n/a

Comunidades

n/a

n/a

Meio ambiente

n/a

n/a

Outros (identificar)

n/a

n/a

Escolas e Centros de
Treinamento
Tripulantes

13) Discorra sobre como se dará o processo de monitoramento do ato normativo.
O ato não gera requisitos diretos para os Centros de Instrução AVSEC, mas os insere como entidade
objeto do Programa Nacional de Controle de Qualidade AVSEC (RBAC 111).

___________________________________
Servidor Responsável pelo preenchimento

_________________________________
Gerente Responsável

____________________________________
Superintendente

