PORTARIA Nº 4.363/SPO/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
Aprova o Compêndio de Elementos de
Fiscalização - CEF do RBAC nº 120 Emenda 03,
Revisão 00.
OS SUPERINTENDENTES DE PADRÕES OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhes conferem os art. 31, incisos IV e
X, e 42 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, e considerando
o que consta do processo nº 00058.001193/2018-98,
RESOLVEM:
Art. 1º Aprovar o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC 120, Emenda 03,
Revisão 00, referente ao RBAC nº 120, Emenda 03, de 11 de fevereiro de 2021.
Parágrafo único. A versão pública do CEF de que trata esta Portaria encontra-se disponível na
página “Legislação” juntamente ao RBAC.
Art. 2º Será aplicada providência administrativa sancionatória quando houver o cometimento de
nova infração relativa ao mesmo Elemento de Fiscalização - EF, no período igual ou inferior ao prazo
estabelecido no CEF, contado a partir do cometimento de infração anterior.
Art. 3º As providências administrativas acautelatórias poderão ser aplicadas adicionalmente às
providências previstas no CEF, conforme Art. 57, § 2º da Resolução 472.
Art. 4º Este CEF não se aplica ao exercício das atividades de fiscalização de natureza de ação
fiscal, conforme definição constante na Resolução n° 472, de 6 de junho de 2018, art. 2°, inciso III,
alínea b.
Parágrafo único. Para as infrações detectadas no âmbito das atividades de ação fiscal, de
competência da Superintendência de Ação Fiscal (SFI), será necessariamente aplicada a providência
administrativa sancionatória, a qual pode ser acompanhada de providência acautelatória, a depender da
constatação de existência de risco iminente.
Art. 5º Esta Portaria aplica-se a todas as fiscalizações em curso, sem prejuízo dos atos já praticados
e da aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que tange ao tipo de providência
administrativa aplicada.
Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 3.058/SPO, de 2 de outubro de 2018, publicada no Boletim de
Pessoal e Serviço - BPS v.13, nº 41, de 11 de outubro de 2018.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO SOUZA DIAS GARCIA

GIOVANO PALMA
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ANEXO À PORTARIA Nº 4.363/SPO/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
COMPÊNDIO DE ELEMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - RBAC Nº 120 EMENDA 03, REVISÃO 00

Código

Título

Enquadramento
Normativo

120004

Programa
implantado

120.3 (a)

120005

Programa
implantado

120.3 (a)

Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 120
Tipificação de não
Situação Esperada
Aplicabilidade
conformidade
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
O Programa de
públicos
Prevenção do Risco
(SAE);
Associado ao Uso
- Oficinas
Indevido de
certificadas
Substâncias
(RBAC 145)
Psicoativas na
localizadas no
Aviação Civil (PPSP)
Ao menos um dos subprogramas
território
deve estar
não está implantado.
nacional que
implantado, incluindo
aprovem para o
seus subprogramas,
retorno ao
conforme o programa
serviço
válido, isto é,
aeronaves
conforme o PPSP/DC
envolvidas em
apresentado
operações
previamente à ANAC.
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
O Programa de
- Empresas
Prevenção do Risco
transporte
Associado ao Uso
A empresa não cumpre seu PPSP
aéreo (RBAC
Indevido de
121 e 135);
Substâncias
- Empresas

Risco

Providência
Administrativa

Prazo

Responsável

25

Sancionatória

N/A

SIA/SPO

25

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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Psicoativas na
Aviação Civil (PPSP)
deve estar
implantado, incluindo
seus subprogramas

120006

Programa
implantado

120.3 (b)

A empresa, caso seja
contratante de outra
empresa que
desempenha ARSO,
poderá, conforme os
critérios de
contratação, incluir
essa empresa
contratada no seu
PPSP. Caso opte pela
não inclusão, deverá
exigir que a empresa
contratada possua seu
próprio PPSP.

A empresa contratante não incluiu
a empresa contratada no seu
próprio PPSP e não exigiu que a
mesma tenha seu próprio PPSP

serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço

25

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120009

Representant
e Designado
informações
e dados de
contato

120010

Representant
e Designado
-

120.309 (a)

A empresa elege um
representante
designado e manteve
esta informação
atualizada.

A empresa não elege um
representante designado

120.309 (a)

A empresa elege um
representante
designado e manteve

As informações do representante
designado, como nome e dados de
contato, estão desatualizadas

aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC

9

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

2

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120011

informações
e dados de
contato

esta informação
atualizada.

Representant
e Designado
informações
e dados de
contato

A empresa apresentou
todas as informações
relativas ao
representante
designado após
solicitação da ANAC

120.309 (a)

A empresa não apresentou todas
as informações relativas ao
representante designado após
solicitação da ANAC

121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o

4

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120012

Representant
e Designado

120.7 (p)

O RD é empregado da
empresa, possuidor de
autoridade e
responsabilidade para
responder pelo
Programa, pelo
cumprimento dos
requisitos deste
regulamento e pela
prestação de contas,
sem prejuízo da
responsabilidade final
da empresa
responsável.

120014

Treinamento

120.321(a)(1)

A empresa

O RD não é empregado da
empresa responsável ou não é
possuidor de autoridade e
responsabilidade para responder
pelo Programa.

Há empregado(s) ARSO ou

retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas

15

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

9

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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realizado

120015

Educação retenção de
documentos

responsável deve ter
desenvolvido,
elaborado e
executado,
internamente ou por
contrato, um
subprograma de
educação fornecendo
a todos os
empregados ARSO,
informações sobre o
uso indevido de
substâncias
psicoativas.

120.321 (b)

A empresa
responsável mantém
em arquivo, papel ou
mídia eletrônica, por
até 5 (cinco) anos os
documentos que
comprovam o
atendimento dos
requisitos do
Subprograma de
Educação.

supervisor que não recebeu(am) o
treinamento referente ao
subprograma de educação.

A empresa responsável não
manteve em arquivo os
documentos, relativos aos últimos
5 (cinco) anos, que comprovam o
atendimento dos requisitos do
Subprograma de Educação.

transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território

9

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120016

Educação discriminaçã
o dos
supervisores
treinados

120.321 (g)

Os nomes/cargos dos
indivíduos treinados
para a atribuição de
Supervisores
Treinados estão
discriminados na
documentação
relativa ao
atendimento dessa
subparte.

Os indivíduos treinados para a
função de Supervisor Treinado
não estão discriminados na
documentação do subprograma de
educação (do treinamento).

nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120017

120018

Treinamento
dentro da
validade ARSO

Treinamento
dentro da
validade Supervisores
Treinados

120.321 (e)

A empresa
responsável deve
fornecer atualização
do programa de
educação aos
empregados ARSO
no mínimo a cada 5
(cinco) anos.

Há empregado(s) ARSO para o(s)
qual(ais) o último treinamento
referente ao subprograma de
educação foi realizado há mais de
5 anos.

120.321 (f)

A empresa
responsável deve
fornecer atualização
do programa de
educação aos
Supervisores
Treinados no mínimo
a cada 5 (cinco) anos.

Há Supervisor(es) Treinado(s)
para o(s) qual(ais) o último
treinamento referente ao
subprograma de educação foi
realizado há mais de 5 anos.

RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)

6

Sancionatória

N/A

SIA/SPO

9

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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120019

Treinamento
anterior ao
desempenho
de ARSO

120.321 (d)

Os empregados
ARSO devem ter
passado pelo
subprograma de
educação antes de
desempenharem uma
ARSO.

Há empregado desempenhando
uma ARSO sem ter passado pelo
subprograma de educação.

localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos

4

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120020

120021

Material
educativo
distribuído e
exibido

Treinamento
por
profissional
de saúde
especialista.

120.321 (c)

A empresa
responsável deve
distribuir e exibir o
material informativo,
de forma a ser
amplamente
divulgado a todos os
empregados ARSO,
inclusive às empresas
e ao pessoal
contratado para
desempenhar ARSO.

Não houve distribuição e exibição
do material educativo.

120.321 (h)

O desenvolvimento, a
elaboração do
conteúdo e a
execução do
subprograma de
educação devem ser
coordenados pelo
ESP ou profissional
com formação
equivalente designado

O desenvolvimento, a elaboração
do conteúdo e a execução do
subprograma de educação não
foram coordenados pelo ESP ou
profissional com formação
equivalente.

classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 com mais
de 10 ARSO;
- Oficinas

1

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

12

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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pela empresa.

120022

Treinamento
em saúde
segundo
orientações
da ANAC

120.321 (i)

No subprograma de
educação, os temas
técnicos em saúde
contemplados pelo
parágrafo
120.323(a)(12) devem
ter sido tratados a
partir de orientações
da ANAC
publicamente
divulgadas e não
precisar ser
coordenado pelo ESP
ou profissional com
formação equivalente.

No subprograma de educação, os
temas técnicos em saúde
contemplados pelo parágrafo
120.323(a)(12) não seguiram as
orientações, publicamente
divulgadas, da ANAC.

certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 com até 10
ARSO;
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Organizações
de manutenção
regidas pelo
RBAC 145
localizadas no
território
nacional,
exceto as que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o

12

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120023

Esclarecimen
to sobre
exigência de
ETSP

120024

Esclarecimen
to sobre
funções e
atividades
abrangidas

120.323 (a) (1)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informação de que os
ETSP são exigidos
pelo RBAC 120.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informação de que os ETSP
são exigidos pelo RBAC 120.

120.323 (a) (2)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui as
categorias de ARSO
abrangidas pelo
programa.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui as categorias de ARSO
abrangidas pelo programa.

RBAC 121;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120025

Esclarecimen
to sobre
condições
geradoras de
ETSP

120.323 (a) (3)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui as
circunstâncias em que
um ETSP é requerido.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui as circunstâncias em que
um ETSP é requerido.

localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120026

120027

Esclarecimen
to sobre
procediment
os dos ETSP

Esclarecimen
to sobre
substâncias a
serem
testadas

120.323 (a) (4)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
procedimentos dos
ETSP.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui procedimentos dos ETSP.

120.323 (a) (5)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informações relativas
ao rol de substâncias
psicoativas a serem
testadas.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informações relativas ao rol
de substâncias psicoativas a serem
testadas.

classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120028

Esclarecimen
to sobre uso
de
medicamento
s

120.323 (a) (6)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informações relativas
às substâncias,
incluindo
medicamentos
acompanhados ou não
de prescrição médica,
de uso restrito para
empregados ARSO.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informações relativas às
substâncias, incluindo
medicamentos acompanhados ou
não de prescrição médica, de uso
restrito para empregados ARSO.

certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120029

120030

Esclarecimen
to sobre a
política da
empresa

Informação
sobre meios
para
esclarecimen
to de dúvidas

120.323 (a) (7)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui a
política relativa ao
uso de substância
psicoativa no
ambiente de trabalho.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui a política relativa ao uso de
substância psicoativa no ambiente
de trabalho.

120.323 (a) (8)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
indicação do nome de
pessoas designadas
para tirar dúvidas
sobre o programa.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui indicação do nome de
pessoas designadas para tirar
dúvidas sobre o programa.

RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120031

Esclarecimen
to sobre
recusa

120.323 (a) (9)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
explicação do que
constitui uma recusa
em submeter-se ao
ETSP e suas
consequências.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui explicação do que constitui
uma recusa em submeter-se ao
ETSP e suas consequências.

(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120032

Esclarecimen
to sobre
resultados
positivos

120033

Esclarecimen
to sobre
retorno ao
serviço

120.323 (a) (10)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informações sobre
resultado positivo e
suas consequências.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informações sobre
resultado positivo e suas
consequências.

120.323 (a) (11)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informações sobre o
programa de resposta

O material educacional voltado
para empregados ARSO inclui
informações sobre o programa de
resposta a evento impeditivo.

regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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a evento impeditivo.

120034

Esclarecimen
to sobre
prejuízos do
uso de
substâncias
psicoativas

120.323 (a) (12) (i)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informações gerais
sobre os efeitos do
uso de substâncias
psicoativas na saúde,
no trabalho e na vida
pessoal do indivíduo.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informações gerais sobre os
efeitos do uso de substâncias
psicoativas na saúde, no trabalho
e na vida pessoal do indivíduo.

especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120035

Esclarecimen
to sobre
potenciais
transtornos
decorrentes
do uso

120036

Esclarecimen
to sobre
recursos de
tratamento

120.323 (a) (12) (ii)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui
informações gerais
sobre os sinais e
sintomas do uso
nocivo e de
dependência de
substâncias
psicoativas.

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informações gerais sobre os
sinais e sintomas do uso nocivo e
de dependência de substâncias
psicoativas.

120.323 (a) (12) (iii)

O material
educacional voltado
para empregados
ARSO inclui

O material educacional voltado
para empregados ARSO não
inclui informações gerais sobre os
métodos de tratamento

envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

1

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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informações gerais
sobre os métodos de
tratamento
disponíveis na
comunidade para
resolução de
problemas associados

120037

Conteúdo do
treinamento
de
supervisores

120.323(b)

O material
educacional voltado
para supervisores
inclui a identificação
de indicadores físicos,
comportamentais e de
desempenho para a
realização de
observações
específicas, atuais e
articuladas visando
encaminhamento a
exame por suspeita
justificada.

disponíveis na comunidade para
resolução de problemas
associados

O material educacional voltado
para supervisores não inclui a
identificação de indicadores
físicos, comportamentais e de
desempenho para a realização de
observações específicas, atuais e
articuladas visando
encaminhamento a exame por
suspeita justificada.

- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120038

Procediment
os de coleta
no PPSP

120.331(f)(1)

O PPSP contém os
procedimentos
utilizados para coleta,
manuseio e
armazenamento das
amostras para os
ETSP.

120039

Procediment
os de análise

120.331(f)(2)

O PPSP contém os
procedimentos

O PPSP não contém os
procedimentos utilizados para
coleta, manuseio ou
armazenamento das amostras para
os ETSP.

O PPSP contém os procedimentos
utilizados para realização dos

serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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no PPSP

120040

Procediment
os de
notificação
de resultado
positivo

utilizados para
realização dos ETSP,
incluindo as matrizes
biológicas utilizadas e
os níveis de corte
adotados.

120.331(f)(3)

O PPSP contém os
procedimentos
utilizados para
notificação pelo
médico revisor de um
resultado positivo e
de um resultado
positivo não
referendado ao
indivíduo examinado.

ETSP.

O PPSP não contém os
procedimentos utilizados para
notificação, pelo médico revisor,
de um resultado positivo ao
indivíduo examinado.

aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120041

Procediment
os de
notificação
de resultado
positivo

120.331(f)(3)

O PPSP contém os
procedimentos
utilizados para
notificação pelo
médico revisor de um
resultado positivo e
de um resultado
positivo não
referendado ao
indivíduo examinado.

O PPSP não contém os
procedimentos utilizados para
notificação, pelo médico revisor,
de um resultado positivo não
referendado ao indivíduo
examinado.

aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

6

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120042

120043

Procediment
os de
garantia de
integridade
das amostras

Confirmação
por
espectrometr
ia de massas

120.331(f)(4)

O PPSP contém os
procedimentos
utilizados para
garantia da
integridade das
amostras, utilizandose para este fim
procedimentos de
cadeia de custódia.

O PPSP não contém os
procedimentos utilizados para
garantia da integridade das
amostras, utilizando-se para este
fim procedimentos de cadeia de
custódia.

120.331(h)

Nos ETSP, os
resultados positivos
devem ter sido
comprovados pelo
laboratório através de
espectrometria de
massas, exceto para
exames de detecção
de concentração de
álcool realizados
através de etilômetro.

Não houve confirmação por
espectrometria de massas para
exame com resultado positivo.

- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no

9

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

12

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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120044

Acreditação
do
laboratório

120.331(i)

O laboratório
contratado possui
uma das acreditações
devidas.

O laboratório contratado não
possui nenhuma das formas de
acreditação previstas.

território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV

20

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120045

Direito à
contraprova

120.331(j)

Existe previsão de
realização de
contraprova para
resultado laboratorial
positivo.

120046

Funções e
requisitos do
médico
revisor

120.333

A empresa possui
médico revisor
designado?

Não existe previsão para
realização de contraprova após
resultado laboratorial positivo.

A empresa não possui médico
revisor designado.

segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas

1

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

16

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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120047

Habilitação
do médico
revisor

120.7(m)

O médico revisor é
habilitado para
referendar um
resultado positivo
para um ETSP
requerido e para
desempenhar suas
demais funções.

O médico revisor não é habilitado
para referendar um resultado
positivo para um ETSP requerido
e para desempenhar suas demais
funções.

(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;

16

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120048

120049

Substâncias
psicoativas
consideradas

ETSP
aleatório seleção
imparcial

120.335

Cada ETSP requerido
foi realizado para
todas as classes de
substâncias
mencionadas no
requisito: álcool;
metabólitos de
opiáceos; metabólitos
de canabinoides;
metabólitos de
cocaína; anfetaminas /
metanfetaminas /
metilenodioximetanfe
tamina /
metilenodioxianfetam
ina.

Houve ETSP requerido que não
foi realizado para todas as classes
de substâncias requeridas.

120.339 (b) (2) e (3)

A metodologia eleita
para o ETSP aleatório
é auditável e garante
uma seleção isenta e
imparcial da pessoa a
ser testada,
identificando
claramente cada
pessoa de forma

A metodologia eleita para o ETSP
aleatório não é auditável.

- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;

16

Sancionatória

N/A

SIA/SPO

12

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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única, de forma que
cada empregado
ARSO tenha a mesma
chance de ser
sorteado a cada vez
em que é realizada a
seleção.

120050

ETSP
aleatório seleção
imparcial

120.339 (b) (2) e (3)

A metodologia eleita
para o ETSP aleatório
é auditável e garante
uma seleção isenta e
imparcial da pessoa a
ser testada,
identificando
claramente cada
pessoa de forma
única, de forma que
cada empregado
ARSO tenha a mesma
chance de ser
sorteado a cada vez
em que é realizada a
seleção.

A metodologia eleita para o ETSP
aleatório não garante uma seleção
isenta e imparcial da pessoa a ser
testada, de forma que cada
empregado ARSO tenha a mesma
chance de ser sorteado a cada vez
em que é realizada a seleção.

- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Organizações
de manutenção
regidas pelo
RBAC 145,
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;

12

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120051

120052

ETSP
durante
jornada de
trabalho

ETSP direito à
recusa

120.331(e)

Exceto para ETSP
prévios, em todos os
ETSP requeridos sob
este regulamento a
amostra corporal para
o exame foi coletada
enquanto o
empregado ARSO
cumpria sua jornada
de trabalho.

Houve ETSP requerido sob este
regulamento, exceto os ETSP
prévios, para o qual a amostra
corporal para o exame foi
coletada fora do período em que o
empregado ARSO cumpria sua
jornada de trabalho.

120.331(k)

Antes da realização
de todos os ETSP
requeridos sob este
regulamento, cada
empregado ARSO
recebeu informação
prévia a respeito de
seu direito de se
recusar a fornecer

Antes da realização de um ETSP
requerido sob este regulamento,
houve empregado ARSO que não
recebeu informação prévia a
respeito de seu direito de se
recusar a fornecer amostra
corporal para o exame e das
consequências dessa recusa.

- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);

4

Sancionatória

N/A

SIA/SPO

2

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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amostra corporal para
o exame e das
consequências da
recusa.

120053

Etilômetro verificação
inicial

120.331(g)(1)

Modelo(s) de
etilômetro em uso
aprovado(s) em
verificação
metrológica inicial
realizada pelo
INMETRO ou
RBMLQ.

O exame de concentração de
álcool é realizado através de
etilômetro, mas o modelo
utilizado não possui aprovação
inicial pelo INMETRO ou
RBMLQ.

- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo

16

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120054

Etilômetro verificação
anual

120055

Etilômetro inspeção
eventual ou
em serviço

120.331(g)(2)

Etilômetro(s)
aprovado em
verificação periódica
anual realizada pelo
INMETRO ou
RBMLQ.

O exame de concentração de
álcool é realizado através de
etilômetro, mas o(s)
equipamento(s) em uso não
possui(em) aprovação em
verificação periódica anual pelo
INMETRO ou RBMLQ.

120.331(g)(3)

Etilômetro(s)
aprovado em inspeção
em serviço ou
eventual, caso
aplicável.

Foi requerida inspeção em serviço
ou eventual para etilômetro em
uso e este não foi aprovado nesta
inspeção.

RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

20

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120056

ETSP prévio
contratações

120.339 (a) (1)

Não deve ter existido
contratação para
ARSO sem que o
indivíduo tenha antes
passado por ETSP e
recebido resultado
negativo no exame.

Houve contratação ou
desempenho de ARSO sem que o
indivíduo tenha antes passado por
ETSP e recebido resultado
negativo no exame.

públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves

16

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120057

120058

ETSP prévio
contratações

ETSP prévio
- realocações

120.339 (a) (2)

Empresa deve realizar
um ETSP prévio antes
que o novo
empregado
desempenhe uma
ARSO pela primeira
vez;

Novo empregado
desempenhou ARSO sem ter
antes passado por ETSP prévio

120.339 (a) (3)

Não deve ter existido
realocação/transferên
cia interna para
ARSO sem que o
indivíduo tenha antes
passado por ETSP
prévio.

Houve realocação/transferência
interna para ARSO sem que o
indivíduo tenha antes passado por
ETSP prévio.

operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120060

ETSP prévio
- validade

120.339 (a) (4)

Todo ETSP prévio
devido, com resultado
negativo obtido, deve
ter ocorrido até 180
dias antes do primeiro
desempenho de
ARSO.

Houve contratação (ou
transferência) para ARSO sem
que o ETSP prévio devido, com
resultado negativo obtido, tenha
ocorrido até 180 dias antes do
primeiro desempenho de ARSO.

135 acima de
10 ARSO;
- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas

12

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120062

120064

ETSP prévio
- notificações

ETSP prévio
- ciência da
política

120.339 (a) (5)

Todo ETSP prévio
devido deve ter sido
precedido de
notificação ao
indivíduo de que a ele
seria requerido ETSP
prévio.

Para ETSP prévios requeridos
houve indivíduo que não recebeu
notificação prévia de que e ele
seria requerido ETSP.

120.339 (a) (6)

Todo ETSP prévio
devido deve ter sido
precedido de
assinatura de termo de
ciência da política
relacionada ao PPSP
da empresa.

Para ETSP prévios requeridos
houve indivíduo para o qual não
houve assinatura prévia de termo
de ciência da política relacionada
ao PPSP da empresa.

segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de

1

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

6

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120066

ETSP Retenção de
documentos

120.341

A empresa deve
manter arquivados em
local de acesso
controlado por 5 anos
quaisquer documentos
relativos aos ETSP
realizados de forma a
permitir comprovar o
cumprimento dos
requisitos referentes à
condução dos ETSP.

A empresa não manteve
arquivados os documentos
relativos aos ETSP realizados
referentes aos últimos 5 anos.

10 ARSO;
- Somente as
oficinas
certificadas
(RBAC 145),
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo

16

Preventiva

_______________________________________________________________________________
Publicado no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.16, nº 10, de 12 de março de 2021.

2
anos

SIA/SPO

120067

120068

ETSP Retenção de
documentos

ETSP Retenção de
documentos

120.341

A empresa deve
manter arquivados em
local de acesso
controlado por 5 anos
quaisquer documentos
relativos aos ETSP
realizados de forma a
permitir comprovar o
cumprimento dos
requisitos referentes à
condução dos ETSP.

A empresa manteve arquivados
documentos relativos aos ETSP
realizados referentes aos últimos
5 anos, porém não de forma a
permitir comprovar o
cumprimento dos requisitos
referentes à condução dos ETSP
no período.

120.341

A empresa deve
manter arquivados em
local de acesso
controlado por 5 anos
quaisquer documentos
relativos aos ETSP
realizados de forma a

A empresa não manteve
arquivados os documentos
relativos aos ETSP realizados em
local de acesso controlado.

RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

4

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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permitir comprovar o
cumprimento dos
requisitos referentes à
condução dos ETSP.

120069

ETSP
aleatório percentual
mínimo
anual

120.339 (b) (1), (4) e
(7)

A empresa deve ter
conduzido o mínimo
de exames aleatórios
anuais (anocalendário) requeridos
conforme a taxa
percentual mínima, ou
o mínimo de exames,
definidos para cada
uma das três classes
aplicáveis [339 (b) (1)
(i), (ii), ou (iii)], de
acordo com o número
médio de empregados
que desempenharam
ARSO no ano. Para
período inicial menor
que 1 ano (início das
operações da empresa
ou início de vigência

A empresa não conduziu o
mínimo de exames aleatórios
requeridos para determinado ano.

públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Organizações
de manutenção
regidas pelo
RBAC 145,
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves

20

Sancionatória

_______________________________________________________________________________
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N/A

SIA/SPO

do subprograma), a
taxa ou o número
mínimo de exames
realizados deve ser
ajustada de forma
proporcional ao
período, desde a
implantação do
programa até 1º de
janeiro do ano
seguinte.

120071

ETSP
aleatório não
anunciados e
não regulares

120072

ETSP
aleatório não

operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

120.339 (b) (5)

Os ETSP aleatórios
conduzidos não foram
previamente
anunciados e tiveram
datas de realização
distribuídas de forma
não regular.

Os ETSP aleatórios conduzidos
foram previamente anunciados.

120.339 (b) (5)

Os ETSP aleatórios
conduzidos não foram
previamente

Os ETSP aleatórios conduzidos
tiveram datas de realização
distribuídas de forma regular.

- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Organizações
de manutenção
regidas pelo
RBAC 145,
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC

20

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

12

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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anunciados e
não regulares

120073

ETSP
aleatório encaminham
ento para
coleta

anunciados e tiveram
datas de realização
distribuídas de forma
não regular.

120.339 (b) (6)

As coletas para cada
ETSP aleatório
devem ter sido
realizadas
imediatamente ou tão
logo possível. Para
tanto cada empregado
ARSO selecionado
que estava
desempenhando
ARSO no momento
da seleção foi
notificado do exame
requerido quando já
estava disponível para
a coleta.

Há coleta de ETSP aleatório que
não foi realizada imediatamente
ou assim que possível, pois a
empresa não notificou o
empregado ARSO do exame
requerido quando ele já estava
disponível para se dirigir ao local
de coleta.

121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Organizações
de manutenção
regidas pelo
RBAC 145,
localizadas no
território
nacional, que
aprovem
retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
121;
- Empresas
transporte
aéreo RBAC
135 acima de
10 ARSO;
- Organizações
de manutenção
regidas pelo
RBAC 145,
localizadas no
território
nacional, que
aprovem

15

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

retorno ao
serviço
aeronaves
operadas
segundo o
RBAC 121;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

120074

ETSP pósacidente

120.339 (c) (1), (c)
(3) e (c) (4)

Foram conduzidos
ETSP pós-acidente
após cada acidente,
incidente e ocorrência
de solo para cada
empregado ARSO
envolvido, ou foi
atestado pela empresa
a falta de condições
adequadas para o
exame, ou ainda
determinado pela
empresa que o
desempenho de
determinado(s)
empregado(s) não
contribuiu(iram) para
o acidente (ou
incidente, ou
ocorrência de solo).
Nenhum exame pósacidente realizado
atrasou ou impediu a
atenção médica
necessária para
indivíduo envolvido
em acidente, incidente
ou ocorrência de solo
e nenhum empregado
requerido a realizar
exame pós-acidente

Não foi conduzido ETSP pósacidente após acidente, incidente
ou ocorrência de solo para
empregado ARSO envolvido, ou
atestado pela empresa a falta de
condições adequadas para fazê-lo,
ou ainda determinado pela
empresa que o desempenho do
empregado não contribuiu para o
acidente, incidente ou evento de
segurança operacional.

- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

20

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120075

ETSP pósacidente

120.339 (c) (1), (c)
(3) e (c) (4)

120076

ETSP pósacidente -

120.339 (c) (2)

consumiu substância
psicoativa até que o
referido exame fosse
conduzido.
Foram conduzidos
ETSP pós-acidente
após cada acidente,
incidente e ocorrência
de solo para cada
empregado ARSO
envolvido, ou foi
atestado pela empresa
a falta de condições
adequadas para o
exame, ou ainda
determinado pela
empresa que o
desempenho de
determinado(s)
empregado(s) não
contribuiu(iram) para
o acidente (ou
incidente, ou
ocorrência de solo).
Nenhum exame pósacidente realizado
atrasou ou impediu a
atenção médica
necessária para
indivíduo envolvido
em acidente, incidente
ou ocorrência de solo
e nenhum empregado
requerido a realizar
exame pós-acidente
consumiu substância
psicoativa até que o
referido exame fosse
conduzido.
Nenhum empregado
ARSO, requerido a

Houve exame pós-acidente
realizado (ou ação com este
objetivo) que atrasou ou impediu
a atenção médica necessária para
indivíduo envolvido em acidente,
incidente ou ocorrência de solo.

- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

Houve empregado que consumiu
ou alegou consumo de substância

- Empresas
transporte

15

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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consumo
entre exame
requerido e
sua
realização

realizar um ETSP
pós-acidente, poderá
consumir substância
psicoativa até que o
referido exame seja
conduzido,
considerando que haja
condições adequadas;

120078

ETSP sob
suspeita
justificada

120.339 (d) (2)

Caso tenha ocorrido
ETSP baseado em
suspeita justificada, a
decisão de examinar
um empregado deve
ter sido baseada em
suspeita justificada,
isto é, em documento
gerado por um
Supervisor Treinado
para Encaminhamento
a ETSP.

120079

ETSP sob
suspeita

120.339 (d) (2)

Caso tenha ocorrido
ETSP baseado em

psicoativa após acidente ocorrido
e antes que o exame fosse
realizado.

Houve ETSP baseado em suspeita
justificada, contudo sem que a
decisão de examinar o empregado
tenha sido baseada em suspeita
justificada, isto é, em suspeita
fundada em observações
específicas, atuais e articuladas,
justificadas por escrito, com base
em indicadores físicos,
comportamentais e de
desempenho.

Houve ETSP baseado em suspeita
justificada, contudo o

aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte

2

Sancionatória

N/A

SIA/SPO

6

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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justificada

120080

Treinamento
para
Supervisor
Treinado

suspeita justificada, a
decisão de examinar
um empregado deve
ter sido baseada em
suspeita justificada,
isto é, em documento
gerado por um
Supervisor Treinado
para Encaminhamento
a ETSP.

120.311 (c)

Todo Supervisor
Treinado para
Encaminhamento a
ETSP deverá ter sido
submetido ao
treinamento
específico, conforme
o parágrafo
120.323(b).

encaminhamento, feito por
escrito, não foi realizado por
supervisor treinado da empresa,
isto é, por supervisor que tenha
recebido o treinamento específico
previsto no programa educativo.

Há supervisor treinado para
Encaminhamento a ETSP que não
recebeu o treinamento específico.

aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que

8

Preventiva

_______________________________________________________________________________
Publicado no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.16, nº 10, de 12 de março de 2021.

2
anos

SIA/SPO

120081

Limite da
ação do
supervisor
treinado

120.339 (d) (3)

Mesmo para exames
de concentração de
álcool realizados
através de etilômetro,
o supervisor que
determinou a
existência de suspeita
justificada não
realizou ETSP no
empregado.

Houve supervisor que determinou
existência de suspeita justificada e
que realizou ele próprio ETSP no
empregado.

aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

2

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120082

120083

Suspeita
justificada limite de
ação da
empresa

ETSP de
retorno ao
serviço

120.339 (d) (4)

Na ausência de um
ETSP (que tenha
gerado evento
impeditivo) a empresa
não pode tomar
medidas no âmbito
deste regulamento
com base
exclusivamente na
suspeita justificada.

Houve suspeita justificada que
gerou ação de afastamento mesmo
na ausência de um ETSP, com a
devida configuração de evento
impeditivo.

120.339 (e)

Caso a empresa tenha
permitido retorno ao
desempenho de
ARSO após
afastamento
decorrente de evento
impeditivo, houve
antes exame de
retorno ao serviço
com resultado
negativo obtido,
considerando ainda
que antes disso o ESP

Houve retorno ao desempenho de
ARSO após afastamento
decorrente de evento impeditivo,
sem que antes tenha sido
realizado exame de retorno ao
serviço com resultado negativo
obtido.

- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no

2

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

20

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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da empresa
determinou que o
indivíduo havia
cumprido as
recomendações
anteriormente feitas a
ele pelo próprio ESP,
no âmbito do
Subprograma de
Resposta.

120084

ETSP de
retorno ao
serviço

120.339 (e)

Caso a empresa tenha
permitido retorno ao
desempenho de
ARSO após
afastamento
decorrente de evento
impeditivo, houve
antes exame de
retorno ao serviço
com resultado
negativo obtido,
considerando ainda
que antes disso o ESP
da empresa
determinou que o
indivíduo havia
cumprido as
recomendações
anteriormente feitas a
ele pelo próprio ESP,
no âmbito do
Subprograma de
Resposta.

Houve exame de retorno ao
serviço, mas antes disso o ESP da
empresa não havia determinado
que o indivíduo tinha cumprido as
recomendações a ele feitas.

território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV

12

Sancionatória

_______________________________________________________________________________
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N/A

SIA/SPO

120085

Uso de
substância
psicoativa
durante
exercício de
atividades

120086

Exercício de
atividade
enquanto sob
efeito de
substância
psicoativa

120.9 (a) (1)

Não deve ter havido
uso de substância
psicoativa durante
exercício de atividade
ARSO.

Houve, por parte de algum
empregado ARSO, uso de
substância psicoativa durante o
exercício de suas atividades.

120.9 (a) (2)

Não deve ter havido
exercício de atividade
ARSO sob efeito de
substância psicoativa.

Houve exercício de atividade
ARSO sob efeito de substância
psicoativa.

segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas

25

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

25

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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120087

Retorno ao
serviço sem
prévio ETSP
de retorno
com
resultado
negativo
obtido

120.9 (a) (3)

Caso o empregado
tenha retornado ao
desempenho de
ARSO após
afastamento
decorrente de evento
impeditivo, houve
antes exame de
retorno ao serviço
com resultado
negativo obtido.

Empregado retornou ao
desempenho de ARSO após
afastamento decorrente de evento
impeditivo, sem que para ele
tenha sido conduzido exame de
retorno ao serviço com resultado
negativo obtido.

(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;

20

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120088

120089

ETSP de
acompanham
ento realizados ou
programados

ETSP de
acompanham
ento realizados ou
programados

120.339 (f) (1)

Caso tenha ocorrido
retorno ao serviço
após afastamento
decorrente de evento
impeditivo, foram
realizados ou estão
programados ETSP
de acompanhamento
não previamente
anunciados.

120.339 (f) (1)

Caso tenha ocorrido
retorno ao serviço
após afastamento
decorrente de evento
impeditivo, foram
realizados ou estão
programados ETSP
de acompanhamento
não previamente

Houve retorno ao serviço após
afastamento decorrente de evento
impeditivo, mas não foram
realizados ou não estão
programados ETSP de
acompanhamento.

- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);

20

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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anunciados.

120090

ETSP de
acompanham
ento - limite
mínimo

120.339 (f) (2)

Caso tenha ocorrido
retorno ao serviço
após afastamento
decorrente de evento
impeditivo, o ESP da
empresa determinou a
realização de exames
de acompanhamento,
e estes foram
realizados conforme o
limite mínimo
estabelecido de 6
exames realizados nos
primeiros doze meses
do retorno.

Houve retorno ao serviço após
afastamento decorrente de evento
impeditivo, mas o ESP da
empresa não
autorizou/determinou a realização
de exames de acompanhamento.

- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo

15

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120091

ETSP de
acompanham
ento - limite
mínimo

120092

ETSP de
acompanham
ento
determinados
pelo ESP limite
máximo

120.339 (f) (2)

Caso tenha ocorrido
retorno ao serviço
após afastamento
decorrente de evento
impeditivo, o ESP da
empresa determinou a
realização de exames
de acompanhamento,
e estes foram
realizados conforme o
limite mínimo
estabelecido de 6
exames realizados nos
primeiros doze meses
do retorno.

Houve retorno ao serviço após
afastamento decorrente de evento
impeditivo, mas os exames de
acompanhamento não atenderam
ao limite mínimo de 6 exames nos
primeiros doze meses do retorno.

120.339 (f) (3)

Caso tenha ocorrido
retorno ao serviço
após afastamento
decorrente de evento
impeditivo, os exames
de acompanhamento
foram realizados

Houve retorno ao serviço após
afastamento decorrente de evento
impeditivo, mas os exames de
acompanhamento não foram
realizados conforme o limite
máximo estabelecido, prevendo
que os ETSP de acompanhamento

RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados

15

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

3

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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conforme o limite
máximo estabelecido,
prevendo que não
devam exceder 60
(sessenta) meses a
contar da data de
retorno ao serviço.

120093

ETSP de
acompanham
ento com
exclusão/incl
usão do pool
do aleatório

120.339 (f) (4)

Caso tenham sido
conduzidos ETSP de
acompanhamento, os
indivíduos que foram
submetidos aos ETSP
de acompanhamento
foram excluídos do
conjunto de
empregados elegíveis
para a realização de
ETSP aleatórios e
retornaram ao
conjunto de
empregados elegíveis
para a realização de
ETSP aleatórios
imediatamente após o
término da série de
ETSP de
acompanhamento

não devam exceder 60 (sessenta)
meses a contar da data de retorno
ao serviço.

Houve ETSP de
acompanhamento, mas o
indivíduo não foi excluído do
conjunto de empregados elegíveis
para a realização de ETSP
aleatórios.

públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em

1

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

programada.

120094

ETSP de
acompanham
ento com
exclusão/incl
usão do pool
do aleatório

120095

Descrição do
subprograma
de resposta

120.339 (f) (4)

Caso tenham sido
conduzidos ETSP de
acompanhamento, os
indivíduos que foram
submetidos aos ETSP
de acompanhamento
foram excluídos do
conjunto de
empregados elegíveis
para a realização de
ETSP aleatórios e
retornaram ao
conjunto de
empregados elegíveis
para a realização de
ETSP aleatórios
imediatamente após o
término da série de
ETSP de
acompanhamento
programada.

Houve ETSP de
acompanhamento, mas o
indivíduo não retornou ao
conjunto de empregados elegíveis
para a realização de ETSP
aleatórios imediatamente após o
término da série de ETSP de
acompanhamento programada.

120.351 (a) (5)

O método de
cumprimento do
Programa de Resposta
a Evento Impeditivo
da empresa

O método de cumprimento do
Programa de Resposta a Evento
Impeditivo da empresa
responsável não está descrito no
seu PPSP.

operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas

15

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

1

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

_______________________________________________________________________________
Publicado no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.16, nº 10, de 12 de março de 2021.

responsável deve
estar descrito no seu
PPSP

120096

Requisitos
do ESP

120.353

120.353 O ESP deve
ser detentor de
diploma devidamente
registrado no MEC e
registro profissional
no Conselho de
Federal de Psicologia
ou no Conselho de
Federal de de
Medicina.
O ESP deve ter, com
relação ao tratamento
dos transtornos
decorrentes do uso de
substâncias
psicoativas,
dependência química
ou equivalentes, no

Não há ESP indicado.

serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço

16

Preventiva

_______________________________________________________________________________
Publicado no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.16, nº 10, de 12 de março de 2021.

2
anos

SIA/SPO

120097

Requisitos
do ESP

120.353

mínimo:
(1) 2 (dois) anos de
experiência de
trabalho; ou
(2) curso de extensão
cujo currículo perfaça
no mínimo 90
(noventa) horas e 1
(um) ano de
experiência de
trabalho; ou
(3) diploma de curso
de pós-graduação,
lato ou stricto sensu
(especialização,
mestrado ou
doutorado),
reconhecido pelo
MEC.
120.353 O ESP deve
ser detentor de
diploma devidamente
registrado no MEC e
registro profissional
no Conselho de
Federal de Psicologia
ou no Conselho de
Federal de de
Medicina.
O ESP deve ter, com
relação ao tratamento
dos transtornos
decorrentes do uso de
substâncias
psicoativas,
dependência química
ou equivalentes, no
mínimo:
(1) 2 (dois) anos de
experiência de
trabalho; ou

aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

O profissional indicado não
satisfaz as condições previstas
para sua formação.

- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo

16

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

(2) curso de extensão
cujo currículo perfaça
no mínimo 90
(noventa) horas e 1
(um) ano de
experiência de
trabalho; ou
(3) diploma de curso
de pós-graduação,
lato ou stricto sensu
(especialização,
mestrado ou
doutorado),
reconhecido pelo
MEC.

120098

Manual de
um PPSP

120.3 (a)(1)

A empresa possui um
Manual específico
contendo a descrição
detalhada do seu
Programa e
subprogramas,
incluindo os métodos
de cumprimento
específicos adotados.

RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

Empresa não possui o Manual de
um PPSP;

- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV

25

Sancionatória
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N/A

SIA/SPO

120099

120100

Manual de
um PPSP

Declaração
de
Conformidad
e

120.3 (a)(1)

A empresa possui um
Manual específico
contendo a descrição
detalhada do seu
Programa e
subprogramas,
incluindo os métodos
de cumprimento
específicos adotados.

Empresa possui um Manual mas
que não descreve detalhadamente
o programa e os subprogramas,
nem os métodos de cumprimento.

120.3 (a)(2)

A empresa possui
uma Declaração de
Conformidade (DC)
específica, a qual se
constitui como uma
listagem completa de
todas as seções e
requisitos aplicáveis
do Regulamento,
incluindo o
correspondente

Empresa não possui a declaração
de conformidade

segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO

16

Preventiva

2
anos

SIA/SPO
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método de
conformidade a ser
adotado.

120101

Declaração
de
Conformidad
e

120.3 (a)(3)

As informações
contidas no Manual
de um PPSP e na
Declaração de
Conformidade da
empresa estão
devidamente
atualizadas

As informações contidas no
Manual de um PPSP e na
Declaração de Conformidade da
empresa estão desatualizadas

(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;

12

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

120102

120103

Declaração
de
Conformidad
e

Relatório
com os
resultados do
programa

120.3 (a)(3)

A empresa apresenta
o Manual de um
PPSP e a Declaração
de Conformidade,
quando solicitado
pela ANAC.

A empresa não apresenta ou se
recusa a apresentar o Manual de
um PPSP e a Declaração de
Conformidade, quando solicitado
pela ANAC.

120.307(a)(3)

Após solicitado pela
ANAC, o envio do
relatório é obrigatório
e deverá ser realizado
em um prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a
partir da data de
solicitação

Empresa não envia o relatório
contendo os resultados
consolidados do PPSP

- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);

20

Sancionatória

N/A

SIA/SPO

20

Sancionatória

N/A

SIA/SPO
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120104

Relatório
com os
resultados do
programa

120.307(a)(3)

Após solicitado pela
ANAC, o envio do
relatório é obrigatório
e deverá ser realizado
em um prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a
partir da data de
solicitação

Empresa envia o relatório,
contendo os resultados
consolidados do PPSP, após o
prazo estabelecido

- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo
RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;
- Empresas
transporte
aéreo (RBAC
121 e 135);
- Empresas
serviços aéreos
especializados
públicos
(SAE);
- Oficinas
certificadas
(RBAC 145)
localizadas no
território
nacional que
aprovem para o
retorno ao
serviço
aeronaves
envolvidas em
operações
regidas pelo

5

Preventiva
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2
anos

SIA/SPO

RBAC 121 ou
RBAC 135;
- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

120105

Disposições
transitórias e
finais

120106

Disposições
transitórias e
finais

120107

Disposições
transitórias e
finais

120.361(a)

120.361(b)

120.361(e)

Os aeródromos
classificados como
classe III ou IV,
segundo o RBAC nº
153, e que não
estavam certificados
na data de publicação
da emenda nº 03 do
regulamento,
elaboraram e
implementaram os
programas e manuais
exigidos no prazo de
18 (dezoito) meses
Os aeródromos recém
classificados como
classe III, segundo o
RBAC nº 153,
elaboraram e
implementaram os
programas e manuais
exigidos no prazo de
18 (dezoito) meses
após a publicação da
emenda nº 03 do
regulamento.
Os operadores
segundo o RBAC nº
135 caso passem a
possuir mais de 10
empregados
ARSO, devem passar
a atender aos
parágrafos
120.321(h) e

Não houve a elaboração e nem a
implementação dos manuais e
programas exigidos, no prazo
estabelecido

- Aeroportos
classe III ou IV
segundo o
RBAC 153;

20

Sancionatória

N/A

SIA

Não houve a elaboração e nem a
implementação dos manuais e
programas exigidos, no prazo
estabelecido

- Aeroportos
classe III
segundo o
RBAC 153;

20

Sancionatória

N/A

SIA

Operador não atende os
parágrafos 120.321(h) e
120.339(a) e (b), durante os 6
meses após a alteração de sua
classificação.

Empresa de
transporte
aéreo sob o
RBAC nº 135
com até 10
empregados
ARSO

20

Sancionatória

N/A

SPO
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120108

Disposições
transitórias e
finais

120.361(f)

120.339(a) e (b) no
prazo de 6 (seis)
meses após a
alteração de sua
classificação. Caso,
nesse prazo de 6
(seis) meses, o
operador retorne à
situação anterior, com
até 10 empregados
ARSO, o prazo pode
ser estendido até a
data em que,
consultando os 180
dias anteriores, o
operador passou pelo
menos 90 desses dias
possuindo mais de 10
empregados ARSO
Caso um operador
segundo o RBAC nº
135 que possuía mais
de 10 empregados
ARSO (não contando
os empregados de
empresas contratados,
direta ou
indiretamente), e
para o qual já se
aplicavam os
requisitos dos
parágrafos 120.321(h)
e 120.339(a) e (b),
passe a possuir 10 ou
menos empregados
ARSO, o operador
somente poderá
deixar de cumprir tais
requisitos adicionais
se tal situação se
mantiver por, pelo

Operador não atende os
parágrafos 120.321(h) e
120.339(a) e (b), durante os 6
meses consecutivos após a
redução na quantidade de
empregados ARSO (não contando
os empregados de empresas
contratados, direta ou
indiretamente)

Empresa de
transporte
aéreo sob o
RBAC nº 135
com mais de
10 empregados
ARSO

20

Sancionatória
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N/A

SPO

menos, 6 (seis) meses
consecutivos.
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