PORTARIA Nº 869/SPO, DE 26 DE MARÇO DE 2020.
Aprova o Compêndio de Elementos de
Fiscalização - CEF do RBAC nº 141, Emenda 01,
Revisão 00.
O SUPERINTENDENTE DE PADRÕES OPERACIONAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 42, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, e
considerando o que consta do processo nº 00058.012519/2020-27,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF RBAC nº 141, Emenda 01,
Revisão 00, referente ao RBAC nº 141, Emenda 01, de 25 de abril de 2019.
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 Este CEF não se aplica ao exercício das atividades de fiscalização de natureza de ação
fiscal, conforme definição constante na Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, art. 2º, 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. 4º 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. 5º Fica revogada a Portaria nº 522/SPO, de 21 de fevereiro de 2020, publicada no Boletim de
Pessoal e Serviço - BPS v.15, nº 10, de 6 de março de 2020.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO SOUZA DIAS GARCIA
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ANEXO I À PORTARIA Nº 869/SPO, DE 26 DE MARÇO DE 2020
COMPÊNDIO DE ELEMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - RBAC Nº 141 EMENDA 01, REVISÃO 00
(VERSÃO PÚBLICA)
Código

Enquadramento
Normativo

Título

Certificado de
141001
CIAC

RBAC 141.5(a)

Especificações
141002
RBAC 141.5(a)
de Instrução - EI

141003

Certificado de
CIAC

RBAC 141.5(c)

Situação Esperada
A pessoa jurídica que
oferecer ou ministrar
quaisquer dos cursos
previstos no RBAC nº
61, RBHA 63 (ou
RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65 possui um
certificado de CIAC e
suas respectivas EI com
a aprovação dos
respectivos programas
de instrução desses
cursos, emitidos pela
ANAC segundo este
Regulamento.
Possuir EI válida com a
aprovação dos
respectivos programas
de instrução para os
cursos ministrados
segundo este
regulamento.
O Certificado de CIAC
deve estar afixado em
local visível e acessível
ao público, no CIAC e

Tipificação da NãoConformidade

Ministrar instrução sem
ser detentor de um
Certificado de CIAC
válido.

Ministrar cursos
previstos no RBAC nº
61, RBHA 63 (ou
RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65 em desacordo com
o estabelecido nas EI.
O Certificado de CIAC
não se encontra afixado
em lugar visível ao
público e aos

Aplicabilidade

Providência
Administrativa

Prazo*

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses
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Certificado de
141004 CIAC e
respectivas EI
Certificado de
141005 CIAC e
respectivas EI

Certificado de
141006 CIAC e
respectivas EI

141007

Certificado de
CIAC

Certificado de
141008
CIAC

RBAC 141.5(b)

RBAC 141.5(b)

RBAC 141.5(b)

RBAC
141.9(a)(2)(i)

RBAC
141.9(a)(2)(ii)

em seu(s) CIAC
satélite(s), em
condições de ser
examinado por
representantes da
ANAC.
Possuir pelo menos um
programa de instrução
aprovado pela ANAC.
Possuir instalações,
equipamentos, pessoal e
material instrucional
adequados para
conduzir instruções.
Possuir pelo menos um
programa de instrução
aprovado, instalações,
equipamentos, pessoal e
material instrucional
adequados para
conduzir instruções.
O detentor de
certificado de CIAC
deve manter risco
aceitável para a
segurança operacional
de suas atividades.
O detentor de
certificado de CIAC
deve implementar,
dentro do prazo
concedido pela ANAC,
medidas corretivas em

representantes da
ANAC.

Não cumprir o programa
de instrução aprovado
pela ANAC
Não possuir instalações,
equipamentos, pessoal e
material instrucional
adequados para conduzir
instruções.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Ter evidenciada alguma
condição que represente
Instituições
um risco inaceitável
regidas pelo
para a segurança
RBAC 141
operacional de suas
atividades.

Acautelatória

N/A

Deixar de implementar,
dentro do prazo
concedido pela ANAC,
medidas corretivas em
relação a não

Sancionatória

N/A

Fornecer ou omitir
informações à ANAC
com intenção de
macular o processo de
certificação.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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141009

141010

141011

141012

Certificado de
CIAC

Certificado de
CIAC

Certificado de
CIAC

Certificado de
CIAC

RBAC
141.9(a)(2)(iii)

RBAC
141.9(b)(1)

RBAC
141.9(b)(2)

RBAC
141.9(b)(3)(i)

relação a não
conformidades
encontradas.
O detentor de
certificado de CIAC
deve notificar à ANAC
alterações em suas
condições originais de
certificação conforme
requerido.
O detentor de um
certificado suspenso
deve regularizar as
causas que deram
origem à suspensão em
até 180 dias contados a
partir da data da
suspensão
O detentor de
certificado de CIAC
que tenha sido suspenso
deve cumprir com os
requisitos deste
Regulamento e
apresentar o interesse
ou a capacidade para
regularizar a situação.
O detentor de um
certificado não pode
simular o cumprimento
de qualquer dos
requisitos ou padrões

conformidades
encontradas.

Deixar de notificar à
ANAC alterações em
Instituições
suas condições originais regidas pelo
de certificação, nos
RBAC 141
prazos regulamentares.

Sancionatória

N/A

Não regularizar as
causas que deram
origem à suspensão em
até 180 dias contados a
partir da data da
suspensão.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Não demonstrar
interesse formal ou
capacidade para revogar Instituições
a suspensão do
regidas pelo
Certificado CIAC nos
RBAC 141
prazos estabelecidos
pela ANAC.

Sancionatória

N/A

Simulou o cumprimento
de qualquer dos
Instituições
requisitos ou padrões
regidas pelo
mínimos requeridos pela RBAC 141
ANAC.

Sancionatória

N/A
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mínimos requeridos
pela ANAC.

141013

Certificado de
CIAC

RBAC
141.9(b)(3)(ii)

O detentor de um
certificado somente
deve fornecer à ANAC
informações corretas
conforme requerido.

O detentor de um
certificado não pode ter
realizado ou
Certificado de
RBAC
contribuído ativamente
141014
CIAC
141.9(b)(3)(iii)
com qualquer tipo de
fraude nas instruções,
cursos, avaliações ou
exames.
O CIAC deve, sempre
que solicitado e no
prazo determinado na
solicitação, fornecer à
Fiscalizações da
ANAC quaisquer
141015
RBAC 141.15(b)
ANAC
documentos ou
informações relevantes
para a realização das
atividades de
fiscalização previstas.
O CIAC deve facilitar
Fiscalizações da
141016
RBAC 141.15(c) ao pessoal da ANAC o
ANAC
acesso a quaisquer

Ter intencionalmente
fornecido à ANAC
informações
incompletas, inexatas,
Instituições
fraudulentas ou falsas,
regidas pelo
ou tenha ocultado,
RBAC 141
omitido ou se recusado a
fornecer qualquer
documentação requerida
pela ANAC

Sancionatória

N/A

Ter realizado ou
contribuído ativamente
com qualquer tipo de
fraude nas instruções,
cursos, avaliações ou
exames.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Não fornecer à ANAC,
quando solicitado e no
prazo determinado na
solicitação, quaisquer
documentos ou
informações relevantes
para a realização das
atividades de
fiscalização previstas.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Não facilitar ao pessoal
da ANAC o acesso a
quaisquer pessoas,

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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141017

141018

141019

141020

pessoas, instalações,
equipamentos e
documentação,
conforme requerido.
O CIAC deve manter
disponível para
apresentação à ANAC
ou a qualquer outra
autoridade competente,
no CIAC e nos CIAC
Fiscalizações da
RBAC 141.15(e) satélite, toda a
ANAC
documentação
pertinente para
comprovar o
cumprimento dos
requisitos deste
Regulamento.
O CIAC deve elaborar e
implantar um sistema
Sistema de
RBAC 141.21
de manuais conforme
manuais
descrito na sessão
141.21.
O CIAC deve elaborar e
implantar um sistema
Sistema de
RBAC 141.21
de manuais conforme
manuais
descrito na sessão
141.21.
O CIAC deve possuir
um programa de
Programas de
instrução aprovado pela
RBAC 141.23(a)
instrução
ANAC para cada curso
ministrado que esteja
previsto no RBAC nº

instalações,
equipamentos e
documentação,
conforme requerido.
Não manter disponível
para apresentação à
ANAC ou a qualquer
outra autoridade
competente, no CIAC e
no(s) CIAC satélite,
toda a documentação
pertinente para
comprovar o
cumprimento dos
requisitos deste
Regulamento.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Não elaborou um
sistema de manuais
conforme aplicável

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Não implantou um
sistema de manuais
conforme aplicável

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Ministrar um curso que
esteja previsto no
RBAC nº 61, RBHA 63
(ou RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65 sem possuir um

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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141021

Programas de
instrução

Programas de
141022
instrução

RBAC
141.23(b)(1)

RBAC
141.23(b)(1)

61, RBHA 63 (ou
RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65.
Cada programa de
instrução deve conter o
currículo do curso
proposto, que deve
obedecer aos requisitos
mínimos previstos no
RBAC nº 61, RBHA 63
(ou RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65, descrevendo o
conteúdo, a carga
horária e quaisquer
outras experiências de
aprendizagem a serem
proporcionadas aos
alunos em cada aula,
instrução ou atividade
prevista.
Cada programa de
instrução deve conter o
currículo do curso
proposto, que deve
obedecer aos requisitos
mínimos previstos no
RBAC nº 61, RBHA 63
(ou RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65, descrevendo o
conteúdo, a carga

respectivo programa de
instrução aprovado pela
ANAC.

O programa de instrução Instituições
não contém o currículo regidas pelo
do curso proposto.
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O currículo do curso
proposto não obedece
aos requisitos mínimos
previstos no RBAC nº
61, RBHA 63 (ou
RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65.

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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141023

141024

Programas de
instrução

Programas de
instrução

RBAC
141.23(b)(1)

RBAC
141.23(b)(2)

horária e quaisquer
outras experiências de
aprendizagem a serem
proporcionadas aos
alunos em cada aula,
instrução ou atividade
prevista.
Cada programa de
instrução deve conter o
currículo do curso
proposto, que deve
obedecer aos requisitos
mínimos previstos no
RBAC nº 61, RBHA 63
(ou RBAC que vier a
substituí-lo) ou RBAC
nº 65, descrevendo o
conteúdo, a carga
horária e quaisquer
outras experiências de
aprendizagem a serem
proporcionadas aos
alunos em cada aula,
instrução ou atividade
prevista.
Cada programa de
instrução deve conter a
descrição, conforme
aplicável, das aeronaves
e dos equipamentos de
instrução que serão
utilizados no curso.

O programa de instrução
não descreve o
conteúdo, a carga
horária e quaisquer
Instituições
outras experiências de
regidas pelo
aprendizagem a serem
RBAC 141
proporcionadas aos
alunos em cada aula,
instrução ou atividade
prevista.

Preventiva

24 meses

As aeronaves e os
equipamentos utilizados
Instituições
em instrução não estão
regidas pelo
descritos no respectivo
RBAC 141
programa de instrução
aprovado.

Sancionatória

N/A
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141025

141026

141027

Programas de
instrução

Programas de
instrução

Programas de
instrução

RBAC
141.23(b)(3)

RBAC
141.23(b)(3)

RBAC
141.23(b)(3)

Cada programa de
instrução deve conter a
descrição dos
procedimentos
específicos utilizados
pelo CIAC para
acompanhar e avaliar o
desempenho dos alunos
durante o curso, bem
como os critérios
mínimos que o aluno
deve atingir para ser
considerado aprovado.
Cada programa de
instrução deve conter a
descrição dos
procedimentos
específicos utilizados
pelo CIAC para
acompanhar e avaliar o
desempenho dos alunos
durante o curso, bem
como os critérios
mínimos que o aluno
deve atingir para ser
considerado aprovado.
Cada programa de
instrução deve conter a
descrição dos
procedimentos
específicos utilizados
pelo CIAC para
acompanhar e avaliar o

O CIAC não cumpre os
Instituições
procedimentos descritos
regidas pelo
no programa de
RBAC 141
instrução.

Preventiva

24 meses

O programa de instrução
não contém a descrição
dos procedimentos
Instituições
específicos utilizados
regidas pelo
pelo CIAC para
RBAC 141
acompanhar e avaliar o
desempenho dos alunos
durante o curso.

Preventiva

24 meses

O programa de instrução
não contém os critérios Instituições
mínimos que o aluno
regidas pelo
deve atingir para ser
RBAC 141
considerado aprovado.

Preventiva

24 meses
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Programas de
141028
instrução

141029

Programas de
instrução

141030

Programas de
instrução

141031

Programas de
instrução

Programas de
141032
instrução

desempenho dos alunos
durante o curso, bem
como os critérios
mínimos que o aluno
deve atingir para ser
considerado aprovado.
Cada programa de
RBAC
instrução deve conter a
141.23(b)(4)
bibliografia empregada
durante o curso.
Cada programa de
instrução deve conter a
RBAC
duração máxima de
141.23(b)(5)
atividades instrucionais
por período.
Cada programa de
instrução que utilize a
modalidade EaD deve
RBAC
conter uma descrição
141.23(c)(1)
geral do sistema
utilizado para o EaD e
suas funcionalidades.
Cada programa de
instrução que utilize a
RBAC
modalidade EaD deve
141.23(c)(2)
conter uma descrição do
sistema de tutoria.
O CIAC deve ministrar
cada curso por um
período maior que doze
RBAC 141.23(d)
meses, sob pena de o
respectivo programa de
instrução ser suspenso

O programa de instrução
não contém a
bibliografia empregada
durante o curso.
O programa de instrução
não contém a duração
máxima de atividades
instrucionais por
período.
O programa de instrução
que utiliza a modalidade
EaD não contém uma
descrição geral do
sistema utilizado para o
EaD e suas
funcionalidades.
O programa de instrução
que utiliza a modalidade
EaD não contém uma
descrição do sistema de
tutoria.
Não ministrar um curso
aprovado por um
período maior que doze
meses.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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Programas de
141033
instrução

Manual de
instruções e
141034
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141035
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141036
procedimentos
(MIP)

até que demonstre à
ANAC que mantém as
condições originais da
aprovação.
Quaisquer emendas que
o CIAC pretenda
realizar em seus
RBAC 141.23(e)
programas de instrução
devem ser previamente
aprovadas pela ANAC.
O CIAC deve possuir
um MIP que descreva
as instruções e
procedimentos
RBAC 141.25(a)
necessários para que o
seu pessoal desempenhe
adequadamente suas
funções.
O CIAC deve possuir
um MIP que descreva
as instruções e
procedimentos
RBAC 141.25(a)
necessários para que o
seu pessoal desempenhe
adequadamente suas
funções.
O CIAC deve possuir
um MIP que descreva
as instruções e
RBAC 141.25(a)
procedimentos
necessários para que o
seu pessoal desempenhe

Realizar emendas em
seus programas de
instrução sem obtenção
prévia de aprovação da
ANAC.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O CIAC não pratica os
procedimentos dispostos Instituições
no MIP, os quais devem regidas pelo
refletir a realidade da
RBAC 141
sua organização.

Sancionatória

N/A

O CIAC não possui um
MIP aceito *
contemplado no
“sistema de manuais”

Sancionatória

N/A

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

O MIP não descreve as
instruções e
procedimentos
Instituições
necessários para que o
regidas pelo
seu pessoal desempenhe RBAC 141
adequadamente suas
funções.
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Manual de
instruções e
141037
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141038
procedimentos
(MIP)

RBAC
141.25(b)(1)

RBAC
141.25(b)(1)

adequadamente suas
funções.
O MIP deve conter a
descrição das
atribuições e
responsabilidades de
todas as pessoas
empregadas pelo CIAC
para cumprimento dos
requisitos deste
regulamento, incluindo
as previstas na Subparte
D deste Regulamento,
especificando quais
assuntos cada uma delas
poderá tratar
diretamente com a
ANAC em nome do
CIAC.
O MIP deve conter a
descrição das
atribuições e
responsabilidades de
todas as pessoas
empregadas pelo CIAC
para cumprimento dos
requisitos deste
regulamento, incluindo
as previstas na Subparte
D deste Regulamento,
especificando quais
assuntos cada uma delas
poderá tratar

O MIP não contém a
descrição das
atribuições e
responsabilidades de
todas as pessoas
empregadas pelo CIAC
para cumprimento dos
requisitos deste
regulamento.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O MIP não especifica
quais assuntos cada um
de seus empregados
poderá tratar
diretamente com a
ANAC em nome do
CIAC.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses
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Manual de
instruções e
141039
procedimentos
(MIP)

RBAC
141.25(b)(2)

Manual de
instruções e
141040
procedimentos
(MIP)

RBAC
141.25(b)(3)

Manual de
instruções e
141041
procedimentos
(MIP)

141042

Manual de
instruções e

RBAC
141.25(b)(3)

RBAC
141.25(b)(4)

diretamente com a
ANAC em nome do
CIAC.
O MIP deve conter um
organograma do CIAC,
que demonstre as
relações de hierarquia e
responsabilidade entre
os cargos e funções de
direção, o pessoal
administrativo e os
instrutores
O MIP deve conter a
descrição das regras de
conduta aplicáveis aos
alunos e funcionários,
bem como a política a
ser adotada pelo CIAC
no caso de
descumprimento dessas
regras.
O MIP deve conter a
descrição das regras de
conduta aplicáveis aos
alunos e funcionários,
bem como a política a
ser adotada pelo CIAC
no caso de
descumprimento dessas
regras.
O MIP deve conter o
procedimento a ser
seguido pelo CIAC para

O MIP não contém um
organograma do CIAC,
que demonstre as
relações de hierarquia e
responsabilidade entre
os cargos e funções de
direção, o pessoal
administrativo e os
instrutores.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O MIP não contém a
descrição das regras de
conduta aplicáveis aos
alunos e funcionários.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O MIP não contém a
política a ser adotada
pelo CIAC no caso de
descumprimento das
regras de conduta
aplicáveis aos alunos e
funcionários.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O MIP não contém o
Instituições
procedimento a ser
regidas pelo
seguido pelo CIAC para RBAC 141

Preventiva

24 meses
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procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141043
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141044
procedimentos
(MIP)

RBAC
141.25(b)(5)

RBAC
141.25(b)(5)

emendar o MIP e
informar a alteração aos
alunos e funcionários
impactados pela
mudança.
O MIP deve conter a
descrição dos
procedimentos que
serão utilizados para a
capacitação inicial e
periódica dos
instrutores, bem como,
quando aplicável, para
o registro e controle da
validade de suas
licenças, habilitações e
certificados, de modo a
garantir o cumprimento
do previsto na seção
141.63 deste
Regulamento.
O MIP deve conter a
descrição dos
procedimentos que
serão utilizados para a
capacitação inicial e
periódica dos
instrutores, bem como,
quando aplicável, para
o registro e controle da
validade de suas
licenças, habilitações e
certificados, de modo a

emendar o MIP e
informar a alteração aos
alunos e funcionários
impactados pela
mudança.

O MIP não contém a
descrição dos
procedimentos que serão Instituições
utilizados para a
regidas pelo
capacitação inicial e
RBAC 141
periódica dos
instrutores.

Preventiva

24 meses

O MIP não contém a
descrição dos
procedimentos para o
registro e controle da
validade de suas
licenças, habilitações e
certificados.

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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Manual de
instruções e
141045
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141046
procedimentos
(MIP)

RBAC
141.25(b)(6)

RBAC
141.25(b)(6)

garantir o cumprimento
do previsto na seção
141.63 deste
Regulamento.
O MIP deve conter a
descrição dos
procedimentos que
serão utilizados para
controlar e arquivar os
registros de instrução
dos alunos, incluindo o
procedimento para, ao
término dos cursos
práticos, verificar e
declarar que o aluno
cumpre todos os
requisitos
regulamentares para
obter ou revalidar a
licença, habilitação ou
certificado pretendido.
O MIP deve conter a
descrição dos
procedimentos que
serão utilizados para
controlar e arquivar os
registros de instrução
dos alunos, incluindo o
procedimento para, ao
término dos cursos
práticos, verificar e
declarar que o aluno
cumpre todos os

O MIP não contém a
descrição dos
Instituições
procedimentos que serão
regidas pelo
utilizados para controlar
RBAC 141
e arquivar os registros
de instrução dos alunos.

Preventiva

24 meses

O MIP não contém os
procedimentos para, ao
término dos cursos
práticos, verificar e
declarar que o aluno
cumpre todos os
requisitos
regulamentares para
obter ou revalidar a
licença, habilitação ou
certificado pretendido.

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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Manual de
instruções e
141047
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141048
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141049
procedimentos
(MIP)

requisitos
regulamentares para
obter ou revalidar a
licença, habilitação ou
certificado pretendido.
O MIP deve conter os
modelos do certificado
de conclusão de curso e
RBAC
do histórico de
141.25(b)(7)
instrução, conforme
previsto nas seções
141.81 e 141.83 deste
Regulamento
O MIP para CIAC tipo
2 ou 3 deve conter uma
descrição dos
procedimentos que
serão utilizados para
despachar a aeronave
RBAC
antes cada voo, de
141.25(b)(8)
modo a garantir o
cumprimento de todos
os requisitos de
aeronavegabilidade,
autonomia, peso e
balanceamento e
documentação.
O gestor responsável do
CIAC garante de que
todo o pessoal do CIAC
RBAC 141.25(c)
tenha fácil acesso à
cópia mais atualizada
das partes do MIP

O MIP não contém os
modelos do certificado
de conclusão de curso e
do histórico de
instrução, conforme
previsto nas seções
141.81 e 141.83 deste
Regulamento

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O MIP para CIAC tipo 2
ou 3 não contém uma
descrição dos
CIAC tipo 2 ou
procedimentos que serão
3
utilizados para
despachar a aeronave
antes cada voo.

Preventiva

24 meses

Qualquer dos
funcionários do CIAC
Instituições
não possui fácil acesso à regidas pelo
cópia mais atualizada
RBAC 141
das partes do MIP

Sancionatória

N/A
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Manual de
instruções e
141050
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141051
procedimentos
(MIP)

Manual de
instruções e
141052
procedimentos
(MIP)

relativas às suas
funções, e que cada
pessoa seja informada e
orientada sobre
quaisquer alterações ao
MIP aplicáveis às suas
atividades.
O gestor responsável do
CIAC garante de que
todo o pessoal do CIAC
tenha fácil acesso à
cópia mais atualizada
das partes do MIP
RBAC 141.25(c) relativas às suas
funções, e que cada
pessoa seja informada e
orientada sobre
quaisquer alterações ao
MIP aplicáveis às suas
atividades.
O gestor responsável
garante que o MIP seja
emendado sempre que
necessário, a fim de que
RBAC 141.25(d) as informações nele
presentes reflitam a
realidade do que é
praticado na
organização.
Quaisquer emendas
realizadas pelo CIAC
RBAC 141.25(e)
em seu MIP devem ser
encaminhadas à ANAC

relativas às suas
funções.

Qualquer dos
funcionários não foi
informado e orientado
sobre quaisquer
alterações ao MIP
aplicáveis às suas
atividades.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

As informações
presentes no MIP não
refletem a realidade do
que é praticado na
organização.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O CIAC não
Instituições
encaminhou à ANAC,
regidas pelo
no prazo mínimo de 10
RBAC 141
(dez) dias corridos antes

Sancionatória

N/A
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Manual de
instruções e
141053
procedimentos
(MIP)

RBAC 141.25(f)

Política e
objetivos de
141054
segurança
operacional

RBAC
141.27(a)(7)

Política e
objetivos de
141055
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(1)(i)(A)

Política e
objetivos de
141056
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(1)(i)(B)

em, no mínimo, 10
(dez) dias corridos antes
da data prevista para
sua entrada em vigor
O gestor responsável do
CIAC deve incorporar
ao MIP todas as
emendas requeridas
pela ANAC, dentro do
prazo estabelecido por
ela na notificação
correspondente.
O CIAC deve planejar e
realizar periodicamente
avaliações internas ou
auditorias do SGSO,
visando sua adequação
ao contexto operacional
da organização e a
melhoria contínua dos
níveis de desempenho
da segurança
operacional.
O CIAC deve definir
uma política de
segurança operacional
que atenda aos
normativos em vigor.
O CIAC deve definir
objetivos de segurança
operacional
considerando o
estabelecido em sua

da data prevista para sua
entrada em vigor,
quaisquer emendas
realizadas em seu MIP.
As emendas requeridas
pela ANAC, dentro do
prazo estabelecido por
ela na notificação
correspondente, não
foram incorporadas ao
MIP.
O CIAC não planejou e
realizou periodicamente
avaliações internas ou
auditorias do SGSO,
visando sua adequação
ao contexto operacional
da organização e a
melhoria contínua dos
níveis de desempenho
da segurança
operacional.
O CIAC não definiu
uma política de
segurança operacional
conforme disposto na
seção 141.27(b)(1)(i)(A)
Os objetivos de
segurança operacional
definidos pelo CIAC
não atendem às
especificações dispostas

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses
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política de segurança
operacional.
Política e
objetivos de
141057
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(1)(ii)

A política e objetivos
do SGSO do CIAC
deve definir a
responsabilidade
primária acerca da
segurança operacional.

Política e
objetivos de
141058
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(1)(iii)

O CIAC deve nomear
um gerente de
segurança operacional.

Política e
objetivos de
141059
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(1)(iv)

Política e
objetivos de
141060
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(1)(v)

Gerenciamento
de riscos à
141061
segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(2)(i)

na seção
141.27(b)(1)(i)(B).
A responsabilidade
primária acerca da
segurança operacional
CIAC tipo 2 ou
definida pelo CIAC não
3
atende às especificações
dispostas na seção
141.27(b)(1)(ii)(A).

Preventiva

24 meses

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

O CIAC não nomeou
CIAC tipo 2 ou
um gerente de segurança
3
operacional.

O CIAC não estabeleceu
e manteve um plano de
resposta a acidentes,
O CIAC deve
incidentes e outras
estabelecer e manter um
situações de emergência
Plano de Resposta a
relacionadas às suas
Emergências (PRE).
operações aéreas
conforme a seção
141.27(b)(1)(iv)
O CIAC deve
O CIAC não mantém
desenvolver e manter
atualizado o MGSO e
atualizada a
demais documentos
documentação do
relativos ao SGSO
SGSO conforme
conforme a seção
normativos em vigor.
141.27(b)(1)(v)
O CIAC deve
O CIAC não
desenvolver e manter
desenvolveu e mantém
um processo que
um processo que
assegure que os perigos assegure que os perigos
associados a seus
associados a seus

__________________________________________________________________________________
Publicado no Boletim de Pessoal e Serviço - BPS v.15, nº 14, de 3 de abril de 2020.

Gerenciamento
de riscos à
141062
segurança
operacional

Gerenciamento
de riscos à
141063
segurança
operacional)

Garantia da
141064 segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(2)(i)

RBAC 141.27
(b)(2)(ii)

RBAC 141.27
(b)(3)(i)

produtos ou serviços
sejam identificados a
partir de uma
combinação de métodos
reativos e proativos de
coleta de dados de
segurança operacional.
O CIAC deve
desenvolver e manter
um processo que
assegure que os perigos
associados a seus
produtos ou serviços
sejam identificados a
partir de uma
combinação de métodos
reativos e proativos de
coleta de dados de
segurança operacional.
O CIAC deve
desenvolver e manter
um processo que
assegure a análise,
avaliação e controle dos
riscos à segurança
operacional associados
aos perigos
identificados.
O CIAC deve
desenvolver e manter os
meios necessários para
monitorar e medir o
desempenho de

produtos ou serviços
sejam identificados.

O processo de
identificação de perigos
não é baseado em uma
CIAC tipo 2 ou
combinação de métodos
3
reativos e proativos de
coleta de dados de
segurança operacional.

Preventiva

24 meses

O CIAC não
desenvolveu e mantém
um processo que
assegure a análise,
CIAC tipo 2 ou
avaliação e controle dos
3
riscos à segurança
operacional associados
aos perigos
identificados.

Preventiva

24 meses

O CIAC não monitora e
mede o desempenho
conforme a seção
141.27(b)(3)(i)

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3
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Garantia da
141065 segurança
operacional

Garantia da
141066 segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(3)(ii)

RBAC 141.27
(b)(3)(ii)

segurança operacional
da organização e para
validar a efetividade de
seus controles de risco à
segurança operacional,
devendo ser monitorado
e medido em relação a
indicadores e metas de
desempenho de
segurança operacional
de seu SGSO.
O CIAC deve
desenvolver e manter
um processo para
identificar alterações
que podem afetar o
nível de risco à
segurança operacional
de seus produtos ou
serviços e para
identificar e gerenciar
os riscos à segurança
operacional que podem
surgir a partir dessas
mudanças.
O CIAC deve
desenvolver e manter
um processo para
identificar alterações
que podem afetar o
nível de risco à
segurança operacional
de seus produtos ou

O CIAC não
desenvolveu e não
mantém um processo
para identificar
alterações que podem
afetar o nível de risco à
segurança operacional
de seus produtos ou
serviços.

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

O CIAC não
desenvolveu e não
mantém um processo
para identificar e
gerenciar os riscos à
segurança operacional
que podem surgir a

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses
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Garantia da
141067 segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(3)(iii)

Promoção da
141068 segurança
operacional

Promoção da
141069 segurança
operacional

RBAC 141.27
(b)(4)(i)

RBAC 141.27
(b)(4)(i)

serviços e para
identificar e gerenciar
os riscos à segurança
operacional que podem
surgir a partir dessas
mudanças.
O CIAC deve monitorar
e avaliar a efetividade
dos processos do SGSO
de modo a permitir a
melhoria contínua do
desempenho global do
sistema.
O CIAC deve
desenvolver e manter
um programa de
treinamento de
segurança operacional
que assegure que seus
funcionários sejam
treinados e competentes
para exercer as suas
funções dentro do
SGSO sendo apropriado
à participação de cada
indivíduo dentro do
SGSO.
O CIAC deve
desenvolver e manter
um programa de
treinamento de
segurança operacional
que assegure que seus

partir das mudanças na
organização.

O CIAC não monitora e
não avalia a efetividade
dos processos do SGSO
de modo a permitir a
melhoria contínua do
desempenho global do
sistema.

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

O CIAC não desenvolve
e não mantém um
programa de
treinamento de
segurança operacional
CIAC tipo 2 ou
que assegure que seus
3
funcionários sejam
treinados e competentes
para exercer as suas
funções dentro do
SGSO.

Preventiva

24 meses

O escopo do programa
de treinamento de
segurança operacional
do CIAC não é
apropriado à
participação de cada

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3
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Promoção da
141070 segurança
operacional

Sistema de
gerenciamento
141071 da segurança
operacional
(SGSO)

Sistema de
141072 gerenciamento
da segurança

funcionários sejam
treinados e competentes
para exercer as suas
funções dentro do
SGSO sendo apropriado
à participação de cada
indivíduo dentro do
SGSO.
O CIAC deve
desenvolver e manter
meios formais de
RBAC 141.27
divulgação do SGSO e
(b)(4)(ii)
comunicação acerca da
segurança operacional
conforme os normativos
em vigor.
O gestor responsável do
requerente ou detentor
de certificado de CIAC
deve implantar um
SGSO compatível com
o tamanho, natureza e
complexidade das
RBAC 141.27(c)
operações a serem
conduzidas no CIAC,
considerando suas
especificações de
instrução e os perigos e
riscos relacionados com
suas atividades.
O requerente ou
RBAC 141.27(d) detentor de certificado
de CIAC, para operar

indivíduo dentro do
SGSO.

O CIAC não desenvolve
e não mantém meios
formais de divulgação
do SGSO e
CIAC tipo 2 ou
comunicação acerca da 3
segurança operacional
conforme os normativos
em vigor.

Preventiva

24 meses

O SGSO implantado
não é compatível com o
tamanho, natureza e
complexidade das
operações a serem
conduzidas no CIAC,
considerando suas
especificações de
instrução e os perigos e
riscos relacionados com
suas atividades.

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

O requerente ou
CIAC tipo 2 ou
detentor de certificado
3
de CIAC não possui um

Preventiva

24 meses
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operacional
(SGSO)

Sistema de
gerenciamento
141073 da segurança
operacional
(SGSO)

Sistema de
gerenciamento
141074 da segurança
operacional
(SGSO)

Sistema de
141075 gerenciamento
da segurança

segundo este
Regulamento, deve
possuir um SGSO
implantado.
O gestor responsável do
CIAC deve garantir que
todo o seu pessoal tenha
fácil acesso à cópia
mais atualizada das
partes do MGSO
RBAC 141.27(e) relativas às suas
funções, e que cada
pessoa seja informada e
orientada sobre
quaisquer alterações ao
MGSO aplicáveis às
suas atividades.
O gestor responsável do
CIAC deve garantir que
todo o seu pessoal tenha
fácil acesso à cópia
mais atualizada das
partes do MGSO
RBAC 141.27(e) relativas às suas
funções, e que cada
pessoa seja informada e
orientada sobre
quaisquer alterações ao
MGSO aplicáveis às
suas atividades.
O gestor responsável do
RBAC 141.27(f) CIAC deve garantir que
o MGSO seja

SGSO implantado
conforme os normativos
em vigor.

Qualquer dos
funcionários do CIAC
não possui fácil acesso à
CIAC tipo 2 ou
cópia mais atualizada
3
das partes do MGSO
relativas às suas
funções.

Preventiva

24 meses

Qualquer dos
funcionários não foi
informado e orientado
sobre quaisquer
alterações ao MGSO
aplicáveis às suas
atividades.

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

24 meses

As informações
CIAC tipo 2 ou
presentes no MGSO não
3
refletem a realidade do

Preventiva

24 meses
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operacional
(SGSO)

Sistema de
gerenciamento
141076 da segurança
operacional
(SGSO)

Sistema de
gerenciamento
141077 da segurança
operacional
(SGSO)

RBAC 141.27(g)

RBAC 141.27(g)

Sistema de
gerenciamento
141078 da segurança
operacional
(SGSO)

RBAC 141.27(g)

Sistema de
gerenciamento
141079 da segurança
operacional
(SGSO)

RBAC 141.27(h)

emendado sempre que
necessário, a fim de que
as informações nele
presentes reflitam a
realidade do que é
praticado na
organização.
O CIAC deve registrar
dados relevantes à
segurança das
operações do CIAC, e
mantê-los armazenados
por, no mínimo, cinco
anos.
O CIAC deve registrar
dados relevantes à
segurança das
operações do CIAC, e
mantê-los armazenados
por, no mínimo, cinco
anos.
O CIAC deve enviar à
ANAC relatórios
periódicos a respeito de
suas operações e de seu
SGSO, nos prazos e
modelos definidos pela
ANAC.
Quaisquer emendas
realizadas pelo CIAC
em seu MGSO devem
ser encaminhadas à
ANAC em, no mínimo,

que é praticado na
organização.

O CIAC não registra
dados relevantes à
segurança de suas
operações.

CIAC tipo 2 ou
3

Sancionatória

N/A

O CIAC não mantém os
dados relevantes à
segurança de suas
CIAC tipo 2 ou
operações armazenados 3
por, no mínimo, cinco
anos.

Sancionatória

N/A

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

12 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Preventiva

12 meses

O CIAC não enviou à
ANAC relatórios
periódicos a respeito de
suas operações e de seu
SGSO, nos prazos e
modelos definidos pela
Agência.
O CIAC não
encaminhou à ANAC,
no prazo mínimo de 10
(dez) dias corridos antes
da data para sua entrada
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Sistema de
gerenciamento
141080 da segurança
operacional
(SGSO)

RBAC 141.27(i)

10 (dez) dias corridos
antes da data prevista
para sua entrada em
vigor. A entrada em
vigor da emenda ao
MGSO não depende de
aprovação prévia da
ANAC. No entanto,
caso a qualquer
momento a ANAC
identifique no MGSO o
descumprimento de
norma regulamentar ou
a existência de
procedimento que cause
deterioração da
segurança operacional
ou a ineficiência do
sistema, poderá
determinar ao operador
que emende o MGSO
conforme necessário,
sem prejuízo das
sanções administrativas
e legais cabíveis.
O gestor responsável do
CIAC deve incorporar
ao MGSO todas as
emendas requeridas
pela ANAC, dentro do
prazo estabelecido pela
Agência na notificação
correspondente.

em vigor, quaisquer
emendas realizadas em
seu MGSO.

O CIAC não incorporou
ao MGSO todas as
emendas requeridas pela
CIAC tipo 2 ou
ANAC, dentro do prazo
3
estabelecido pela
Agência na notificação
correspondente.

Sancionatória
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N/A

Sistema de
garantia da
141081
qualidade
(SGQ)

Sistema de
garantia da
141082
qualidade
(SGQ)

O CIAC deve
implementar um SGQ
que garanta que a
instrução ministrada
pelo CIAC atinja os
objetivos propostos e
RBAC 141.29(a)
que todos os
procedimentos do
CIAC se mantenham de
acordo com os
requisitos estabelecidos
neste Regulamento.
O CIAC deve
implementar um SGQ
que garanta que a
instrução ministrada
pelo CIAC atinja os
objetivos propostos e
RBAC 141.29(a)
que todos os
procedimentos do
CIAC se mantenham de
acordo com os
requisitos estabelecidos
neste Regulamento.

Sistema de
garantia da
141083
qualidade
(SGQ)

O SGQ deve estar
RBAC 141.29(b)
descrito em um MGQ.

Sistema de
garantia da
141084
qualidade
(SGQ)

O MGQ deve conter a
política de qualidade,
assinada pelo gestor
responsável,
estabelecendo o

RBAC
141.29(b)(1)

A instrução ministrada
Instituições
pelo CIAC não atinge os regidas pelo
objetivos propostos.
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Os procedimentos do
CIAC não se mantêm de Instituições
acordo com os
regidas pelo
requisitos estabelecidos RBAC 141
no RBAC 141.

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não possui um
MGQ aceito, contendo
os elementos normativos
em vigor.
Não há no MGQ o
compromisso formal da
alta direção do CIAC
em atingir os mais
elevados padrões
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compromisso da alta
possíveis de qualidade e
direção do CIAC em
em atender aos
atingir os mais elevados requisitos aplicáveis.
padrões possíveis de
qualidade e atender aos
requisitos aplicáveis.
Sistema de
garantia da
141085
qualidade
(SGQ)

Sistema de
garantia da
141086
qualidade
(SGQ)

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O MGQ não contém um
Instituições
programa de auditoria
regidas pelo
de qualidade, conforme
RBAC 141
normativos em vigor.

Preventiva

24 meses

RBAC
141.29(b)(2)

O MGQ deve descrever O MGQ não descreve o
o escopo do SGQ.
escopo do SGQ.

RBAC
141.29(b)(3)

O MGQ deve conter um
programa de auditoria
de qualidade,
contemplando
auditorias
independentes para
monitorar os resultados
e o cumprimento dos
objetivos da instrução, a
integridade das
avaliações, assim como
o cumprimento e
idoneidade dos
procedimentos. O CIAC
que não dispuser de um
sistema de auditorias
independentes de
qualidade pode
contratar um outro
CIAC ou uma pessoa
idônea com
conhecimento técnico
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Sistema de
garantia da
141087
qualidade
(SGQ)

Sistema de
garantia da
141088
qualidade
(SGQ)

aeronáutico para
realizar tais auditorias.
O MGQ deve conter
processo de revisão e
análise crítica de
qualidade por parte da
alta direção a fim de
que se assegure que
sejam adotadas as
medidas corretivas e
preventivas apropriadas
em resposta aos
resultados dos
processos e
RBAC
procedimentos de
141.29(b)(4)
garantia de qualidade
adotados. O processo
deve ser suportado por
um sistema de relatórios
de retroalimentação da
qualidade direcionado
ao pessoal de
administração requerido
no parágrafo 141.61(b)
deste Regulamento e,
em última instância, ao
gestor responsável do
CIAC.
O CIAC deve registrar
dados relevantes à
RBAC 141.29(c)
gestão da qualidade e
mantê-los armazenados

O MGQ não contém
processo de revisão e
análise crítica de
qualidade por parte da
alta direção.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não registra
dados relevantes à
gestão da qualidade e
não os mantém

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses
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Sistema de
garantia da
141089
qualidade
(SGQ)

Sistema de
garantia da
141090
qualidade
(SGQ)

por, no mínimo, cinco
anos.
O CIAC deve enviar à
ANAC relatórios
periódicos a respeito de
RBAC 141.29(c)
seu SGQ, nos prazos e
modelos definidos pela
ANAC.
Quaisquer emendas
realizadas pelo CIAC
em seu MGQ devem ser
encaminhadas à ANAC
em, no mínimo, 10
(dez) dias corridos antes
da data prevista para
sua entrada em vigor. A
entrada em vigor da
emenda ao MGQ não
depende de aprovação
prévia da ANAC. No
RBAC 141.29(d) entanto, caso a qualquer
momento a ANAC
identifique no MGQ o
descumprimento de
norma regulamentar ou
a existência de
procedimento que cause
deterioração da
segurança operacional
ou a ineficiência do
sistema, poderá
determinar ao operador
que emende o MGQ

armazenados por, no
mínimo, cinco anos.
O CIAC não envia à
ANAC relatórios
periódicos a respeito de
seu SGQ, nos prazos e
modelos definidos pela
ANAC.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

O CIAC não
encaminhou à ANAC,
no prazo mínimo de 10
Instituições
(dez) dias corridos antes
regidas pelo
da data para sua entrada
RBAC 141
em vigor, quaisquer
emendas realizadas em
seu MGQ.

Preventiva

24 meses

Sancionatória

N/A
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Sistema de
garantia da
141091
qualidade
(SGQ)

141092

141093

Requisitos de
instalações

Requisitos de
instalações

conforme necessário,
sem prejuízo das
sanções administrativas
e legais cabíveis.
O gestor responsável do
CIAC deve incorporar
ao MGQ todas as
emendas requeridas
RBAC 141.29(e)
pela ANAC, dentro do
prazo estabelecido pela
Agência na notificação
correspondente.
As instalações físicas
do detentor de
certificado de CIAC
devem ser compatíveis
com o tamanho e a
RBAC 141.41(a)
complexidade dos
cursos ministrados de
forma a estabelecer um
ambiente propício à
aprendizagem.
As Instituições que
ministrem treinamentos
teóricos na modalidade
EaD deverão manter os
RBAC 141.41(b) arquivos requeridos
neste Regulamento em
ambientes seguros e
possuir uma sede com
endereço fixo.

O CIAC não incorporou
ao MGQ todas as
emendas requeridas pela Instituições
ANAC, dentro do prazo regidas pelo
estabelecido pela
RBAC 141
Agência na notificação
correspondente.

Sancionatória

N/A

O CIAC não estabeleceu
Instituições
um ambiente físico
regidas pelo
propício à
RBAC 141
aprendizagem.

Preventiva

24 meses

As Instituições que
ministrem treinamentos
teóricos na modalidade
EaD não mantém os
Instituições
arquivos requeridos
regidas pelo
neste Regulamento em
RBAC 141
ambientes seguros e não
possuem uma sede com
endereço fixo.

Preventiva

24 meses
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141094

Requisitos de
instalações

Requisitos de
141095
instalações

141096

Requisitos de
instalações

Requisitos de
141097
instalações

A adequação das
instalações físicas à
legislação aplicável
(saneamento, saúde,
construção civil, etc.)
RBAC 141.41(c) será verificada pelos
instrumentos de
comprovação
estabelecidos nos
requisitos legais e
normativos aplicáveis.
O CIAC deve definir o
número máximo de
alunos que devem ser
RBAC 141.41(d)
treinados
simultaneamente na
mesma sala de aula.
O CIAC tipo 2 ou 3
deve dispor de
instalações adequadas e
RBAC 141.41(f)
equipadas conforme
seção 141.41(f) e
normativos em vigor.
O CIAC que pretenda
ministrar o curso de
mecânico de
manutenção aeronáutica
deve possuir instalações
RBAC 141.41(g)
físicas adequadas à
referida instrução
prática ou possuir
convênio com uma
organização de

O CIAC não comprova
a adequação física das
instalações à legislação
aplicável (ex.: ausência
de alvará de
funcionamento válido
ou de documento
equivalente).
O CIAC extrapolou o
número máximo de
alunos definido para
serem treinados
simultaneamente na
mesma sala de aula.
O CIAC tipo 2 ou 3 não
dispõe de instalações
adequadas e equipadas
conforme seção
141.41(f) e normativos
em vigor.
O CIAC que ministra o
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica
não possui instalações
físicas adequadas à
referida instrução
prática ou não possui
convênio com uma
organização de
manutenção certificada

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

CIAC tipo 2 ou
3

Acautelatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Acautelatória

N/A
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manutenção certificada
segundo o RBAC nº
145.
Os CIACs tipo 2 e 3
devem demonstrar que
os aeródromos
utilizados para
instrução possuem
Requisitos de
condições apropriadas à
141098
RBAC 141.41(h)
instalações
operação de suas
aeronaves e ao
cumprimento do(s)
programa(s) de
treinamento(s) do
CIAC.
Cada sala de aula deve
dispor dos
equipamentos de
Requisitos de
instrução adequados,
141099 equipamentos de RBAC 141.43(a) que permitam aos
instrução
alunos e instrutores o
desenvolvimento
adequado da proposta
pedagógica do CIAC.
O CIAC que ministrar
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica
Requisitos de
deve, no que for
141100 equipamentos de RBAC 141.43(b) aplicável, atender aos
instrução
requisitos de
equipamentos de
instrução listados na
seção 141.43.

segundo o RBAC nº
145.

Os aeródromos
utilizados para instrução
de voo não possuem
condições apropriadas à
operação das aeronaves CIAC tipo 2 ou
em instrução ou ao
3
cumprimento do(s)
programa(s) de
instrução(s)
aprovado(s).

Acautelatória

N/A

Qualquer sala de aula
não dispõe dos
equipamentos de
instrução adequados.

Preventiva

24 meses

Acautelatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

O CIAC que ministrar
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica
Instituições
não atende aos
regidas pelo
requisitos de
RBAC 141
equipamentos de
instrução listados na
seção 141.43.
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141101

Requisitos de
aeronaves

RBAC 141.45(a)

141102

Requisitos de
aeronaves

RBAC 141.45(b)

Requisitos de
141103
aeronaves

RBAC
141.45(b)(2)

141104

Requisitos de
aeronaves

RBAC 141.45(c)

141105

Requisitos de
aeronaves

RBAC 141.45(d)

O CIAC tipo 2 ou 3
deve dispor de pelo
menos uma aeronave,
nas condições
estabelecidas nesta
seção e disponível para
instrução, durante todo
período em que sua
certificação estiver
válida.
O CIAC deverá constar
no Registro
Aeronáutico Brasileiro
(RAB) como operador
da aeronave utilizada
para ministrar instrução.
Caso a aeronave possua
mais de um operador, o
CIAC deverá garantir
que a aeronave esteja
disponível em seu local
de operação durante as
fiscalizações
agendadas.
A aeronave utilizada na
instrução deve estar
incluída na EI do CIAC.
A aeronave utilizada na
instrução de voo deve
(1) possuir certificado
de aeronavegabilidade
padrão ou certificado de
aeronavegabilidade

O CIAC tipo 2 ou 3 não
dispõe de pelo menos
uma aeronave, nas
condições estabelecidas
na seção 141.45 e
disponível para
instrução, durante todo
período em que sua
certificação estiver
válida.
O CIAC não consta no
Registro Aeronáutico
Brasileiro (RAB) como
operador da aeronave
utilizada para ministrar
instrução.
O CIAC não
disponibilizou aeronave
em seu local de
operação conforme
fiscalização agendada.
O CIAC utilizou para
instrução aeronave não
inclusa na respectiva EI.
O CIAC utilizou para
instrução de voo
aeronave em
descumprimento aos
dispositivos do
parágrafo 141.45(d).

CIAC tipo 2 ou
3

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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141106

Requisitos de
aeronaves

especial na categoria
primária ou leve
esportiva e certificado
de matrícula válidos,
emitidos pela ANAC; e
(2) ser mantida e
inspecionada conforme
os requisitos aplicáveis
da Subparte E do
RBAC nº 91.
Um instrutor de voo do
CIAC deve, antes de
cada instrução de voo,
certificar-se que a
aeronave se encontra
aeronavegável, com a
autonomia adequada
para o voo, mantida em
obediência aos
requisitos de
aeronavegabilidade,
RBAC 141.45(g)
dentro dos limites de
desempenho aprovados
da aeronave quanto ao
peso e balanceamento, e
possuir a bordo toda a
documentação
requerida para o voo,
seguindo o
procedimento de
despacho previsto no
MIP.

O instrutor de voo não
seguiu o disposto na
Instituições
seção 141.45(g), bem
regidas pelo
como os procedimentos
RBAC 141
de despacho previsto no
MIP.

Sancionatória
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N/A

141107

141108

Requisitos de
FSTD

Requisitos de
FSTD

Requisitos de
141109
FSTD

Os FSTD utilizados
para instrução pelo
CIAC devem ser
capazes de reproduzir
adequadamente as
manobras e
procedimentos de
RBAC 141.47(a) instrução que o CIAC
pretenda neles realizar.
Além disso, devem
também atender a todas
as especificações
técnicas estabelecidas
pela ANAC nas normas
aplicáveis a FSTD.
Os FSTD utilizados
para instrução pelo
CIAC devem ser
capazes de reproduzir
adequadamente as
manobras e
procedimentos de
RBAC 141.47(a) instrução que o CIAC
pretenda neles realizar.
Além disso, devem
também atender a todas
as especificações
técnicas estabelecidas
pela ANAC nas normas
aplicáveis a FSTD.
Cada FSTD utilizado
RBAC
por um CIAC deve ser
141.47(b)(1)
mantido em condições

Os FSTD utilizados para
instrução pelo CIAC
não são capazes de
reproduzir
Instituições
adequadamente as
regidas pelo
manobras e
RBAC 141
procedimentos de
instrução de acordo com
o respectivo Programa
de Instrução aprovado.

Preventiva

24 meses

Os FSTD utilizados para
instrução não atendem a
Instituições
todas as especificações
regidas pelo
técnicas estabelecidas
RBAC 141
pela ANAC nas normas
aplicáveis a FSTD.

Preventiva

24 meses

Identificou-se
deterioração do
desempenho, das

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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141110

Requisitos de
FSTD

RBAC
141.47(b)(1)

Requisitos de
FSTD

RBAC
141.47(b)(2)

Requisitos de
141112
FSTD

RBAC
141.47(b)(3)

141111

que assegurem que não
haja deterioração do
desempenho, das
funções e de todas as
outras características do
FSTD que foram
demonstradas para a
ANAC na certificação
inicial.
Cada FSTD utilizado
por um CIAC deve ser
mantido em condições
que assegurem que não
haja deterioração do
desempenho, das
funções e de todas as
outras características do
FSTD que foram
demonstradas para a
ANAC na certificação
inicial.
Cada FSTD utilizado
por um CIAC deve
antes do início de cada
dia de trabalho, ser
submetido a um pré-voo
funcional, de forma a
garantir que não há
deterioração
Cada FSTD utilizado
por um CIAC deve
possuir um livro (físico
ou digital) para registro

funções ou de outras
características do FSTD
que prejudicam o
demonstrado em
certificação.

O CIAC utilizou em um
Programa de Instrução
Instituições
um FSTD em desacordo regidas pelo
com o demonstrado para RBAC 141
a ANAC na certificação.

Preventiva

24 meses

O CIAC não submeteu o
FSTD utilizado a um
pré-voo funcional, de
Instituições
forma a garantir que não regidas pelo
há deterioração - antes
RBAC 141
do início de cada dia de
trabalho.

Preventiva

24 meses

O CIAC não possui um
livro (físico ou digital)
para registro diário de
utilização e

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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141113

141114

Requisitos de
FSTD

Requisitos de
FSTD

Requisitos de
141115
FSTD

diário de utilização e
discrepâncias
observadas. Tal livro
deve ser preenchido
pelo instrutor ao fim de
cada seção de instrução
de voo.
Cada FSTD utilizado
por um CIAC deve
possuir um livro (físico
ou digital) para registro
diário de utilização e
RBAC
discrepâncias
141.47(b)(3)
observadas. Tal livro
deve ser preenchido
pelo instrutor ao fim de
cada seção de instrução
de voo.
Todos os componentes
do FSTD que tenham
relação com a instrução
RBAC 141.47(c)
nele ministrada devem
estar operativos no
momento da instrução.
O CIAC pode indicar
instrutor com a
habilitação requerida
vencida para ministrar
RBAC 141.47(d) instrução em FSTD,
desde que comprove
que mantém a
capacitação adequada
para a atividade.

discrepâncias
observadas.

O instrutor não preenche
o livro para registro
diário de utilização e
Instituições
discrepâncias
regidas pelo
observadas ao fim de
RBAC 141
cada seção de instrução
de voo.

Preventiva

24 meses

O CIAC utilizou o
FSTD com algum
componente inoperante,
prejudicando a
instrução.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O instrutor ministrou
instrução sem a
capacitação adequada
para a atividade.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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141116 Sede do CIAC

141117 CIAC satélite

141118 CIAC satélite

Pessoal de
141119 administração
requerido

Todo CIAC deve
manter uma sede
RBAC 141.49
conforme estabelecido
em seu certificado de
CIAC e em sua(s) EI.
O detentor de um
certificado de CIAC
pode conduzir instrução
em um CIAC satélite,
RBAC 141.51
desde que atenda, não
se limitando, aos
requisitos constantes no
RBAC 141.51
O CIAC que pretender
acrescentar ou extinguir
um CIAC satélite deve
solicitar uma emenda às
suas EI, nos termos do
RBAC 141.51(b)
parágrafo 141.7(f) deste
Regulamento. Deve
ainda, caso necessário,
adequar seu sistema de
manuais.
O CIAC deve contar
com uma estrutura de
administração que lhe
permita o controle de
todos os níveis da
RBAC 141.61
organização por meio
de pessoas que possuam
a formação, a
experiência e as
qualificações

O CIAC não mantém
seus endereços
conforme estabelecido
em seu certificado de
CIAC e em sua(s) EI.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Acautelatória

N/A

O detentor de um
certificado de CIAC
conduziu instrução em
um CIAC satélite em
desacordo com as
respectivas EI.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O CIAC acrescentou ou
extinguiu um CIAC
satélite sem solicitar
uma emenda às suas EI,
e sem adequar seu
sistema de manuais.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O pessoal de
administração requerido
não possui a formação, a
experiência e as
Instituições
qualificações
regidas pelo
necessárias para garantir RBAC 141
a manutenção do nível
de qualidade das
instruções.

Sancionatória

N/A
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Pessoal de
141120 administração
requerido

Pessoal de
141121 administração
requerido

Pessoal de
141122 administração
requerido

Pessoal de
141123 administração
requerido

necessárias para
garantir a manutenção
do nível de qualidade
das instruções.
Cada CIAC deve
contar, pelo menos,
com o pessoal de
RBAC 141.61(b)
administração requerido
conforme este
regulamento.
É vedado ao gerente de
segurança operacional o
acumulo de outro cargo
RBAC 141.61(d)
listado em 141.61(b),
exceto o de gerente da
qualidade.
O CIAC deve informar
à ANAC a contratação
de uma pessoa para
qualquer uma das
RBAC 141.61(f) funções previstas no
parágrafo (b) desta
seção, antes de sua
entrada em exercício na
função.
O CIAC não pode
designar para as
funções previstas no
RBAC 141.61(h) parágrafo (b) desta
seção uma pessoa que
possua comprovado
histórico de conduta ou

O CIAC não possui
pessoal de
Instituições
administração requerido regidas pelo
conforme descrito na
RBAC 141
seção 141.61(b).

Sancionatória

N/A

O gerente de segurança
operacional atua além
do previsto em
141.61(d).

Sancionatória

N/A

O CIAC não informou à
ANAC a contratação de
uma pessoa para
Instituições
qualquer uma das
regidas pelo
funções previstas em
RBAC 141
141.61 (b), antes de sua
entrada em exercício na
função.

Preventiva

24 meses

O CIAC designou para
as funções previstas na
seção 141.61(b) uma
Instituições
pessoa com comprovado regidas pelo
histórico de conduta ou RBAC 141
desempenho
inadequados.

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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Pessoal de
141124 administração
requerido

Pessoal de
141125 administração
requerido

desempenho
inadequados.
O CIAC deve, mediante
determinação da
ANAC, no prazo de
30(trinta) dias,
extensível pela ANAC
por igual período,
substituir qualquer
pessoa que ocupe uma
RBAC 141.61(j)
função prevista em
141.61(b) e que possua
comprovado histórico
de conduta e/ou
desempenho
inadequados, conforme
os critérios do parágrafo
(h) desta seção.
Caso ocorra a vacância
de algum dos cargos
previstos no parágrafo
(b) desta seção, o CIAC
deve comunicar o fato à
ANAC em até 5 (cinco)
dias corridos,
RBAC 141.61(k)
providenciar a
substituição em até 60
(sessenta) dias corridos,
bem como realizar o
gerenciamento de risco
relacionado à gestão da
mudança.

O CIAC não cumpriu a
determinação da ANAC
Instituições
de substituir em até 30
regidas pelo
(trinta) dias pessoa da
RBAC 141
administração, conforme
disposto em 141.61 (j).

Sancionatória

N/A

O CIAC não comunicou
a vacância de algum dos Instituições
cargos previstos na
regidas pelo
seção 141.61(b) em até RBAC 141
5 (cinco) dias corridos.

Preventiva

24 meses
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Pessoal de
141126 administração
requerido

Pessoal de
141127 administração
requerido

Pessoal de
141128 administração
requerido

Caso ocorra a vacância
de algum dos cargos
previstos no parágrafo
(b) desta seção, o CIAC
deve comunicar o fato à
ANAC em até 5 (cinco)
dias corridos,
RBAC 141.61(k)
providenciar a
substituição em até 60
(sessenta) dias corridos,
bem como realizar o
gerenciamento de risco
relacionado à gestão da
mudança.
Caso ocorra a vacância
de algum dos cargos
previstos no parágrafo
(b) desta seção, o CIAC
deve comunicar o fato à
ANAC em até 5 (cinco)
dias corridos,
RBAC 141.61(k)
providenciar a
substituição em até 60
(sessenta) dias corridos,
bem como realizar o
gerenciamento de risco
relacionado à gestão da
mudança.
RBAC 141.61(l)

O CIAC não efetuou o
provimento de cargo de
Instituições
administração requerido,
regidas pelo
em até 60 (sessenta) dias
RBAC 141
corridos contados a
partir da vacância.

Preventiva

24 meses

O CIAC não realizou o
gerenciamento de risco
relacionado à gestão da Instituições
mudança relativa à
regidas pelo
substituição de ocupante RBAC 141
de cargo de
administração requerido.

Preventiva

24 meses

Preventiva

24 meses

O gestor responsável
O gestor responsável
não atua conforme as
atua no CIAC conforme
prerrogativas previstas
o previsto em 141.61 (l)
em 141.61(l).

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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Pessoal de
141129 administração
requerido

Pessoal de
141130 administração
requerido

Pessoal de
141131 administração
requerido

Pessoal de
141132 administração
requerido

RBAC
141.61(m)

RBAC
141.61(m)

RBAC
141.61(m)

RBAC
141.61(m)

O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve supervisionar o
progresso individual
dos alunos e o trabalho
dos instrutores.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve garantir que a
instrução é ministrada
de maneira padronizada
por todos os instrutores
e em obediência ao
sistema de manuais
aprovado.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve garantir que a
instrução ministrada é
efetiva com vistas a
preparar o aluno para a
licença ou habilitação
pretendida.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena, não
deve permitir a
admissão de instrutor
que não atende às
expectativas e

O coordenador não
supervisiona o progresso Instituições
individual dos alunos e regidas pelo
o trabalho dos
RBAC 141
instrutores.

Preventiva

24 meses

O coordenador não
garante que a instrução é
ministrada de maneira
Instituições
padronizada por todos
regidas pelo
os instrutores e em
RBAC 141
obediência ao sistema
de manuais aprovado.

Preventiva

24 meses

O coordenador não
garante que a instrução
Instituições
ministrada é efetiva com
regidas pelo
vistas a preparar o aluno
RBAC 141
para a licença ou
habilitação pretendida.

Preventiva

24 meses

O coordenador permitiu
a admissão de instrutor
Instituições
que não atende às
regidas pelo
expectativas e
RBAC 141
exigências do CIAC e
da legislação em vigor.

Sancionatória

N/A
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Pessoal de
141133 administração
requerido

Pessoal de
141134 administração
requerido

Pessoal de
141135 administração
requerido

Pessoal de
141136 administração
requerido

RBAC
141.61(m)

RBAC
141.61(m)

RBAC
141.61(m)

RBAC
141.61(m)

exigências do CIAC e
da legislação em vigor.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve assegurar que cada
instrutor cumpre os
requisitos previstos na
seção 141.63.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve seguir o programa
de instrução conforme o
aprovado pela ANAC.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve garantir que os
instrutores seguem boas
práticas no que
concerne às técnicas de
instrução e à segurança
operacional.
O coordenador de
curso, no âmbito do
curso que coordena,
deve garantir que os
registros de instrução
são preenchidos e
arquivados em
conformidade com o

O coordenador não
assegurou que cada
instrutor cumpre os
requisitos previstos na
seção 141.63.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O coordenador não
segue o programa de
instrução conforme o
aprovado pela ANAC.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O coordenador não
garante que os
instrutores seguem boas Instituições
práticas no que concerne regidas pelo
às técnicas de instrução RBAC 141
e à segurança
operacional.

Sancionatória

N/A

O coordenador não
garantiu que os registros
de instrução são
Instituições
preenchidos e
regidas pelo
arquivados em
RBAC 141
conformidade com o
requerido pela seção
141.79.

Preventiva

24 meses
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Pessoal de
141137 administração
requerido

Pessoal de
141138 administração
requerido

Pessoal de
141139 administração
requerido

141140

Instrutores de
solo e de voo

requerido pela seção
141.79.
Para ser designado
coordenador de curso, o
profissional deve
possuir experiência
como instrutor durante,
RBAC
no mínimo, dois anos
141.61(m)(2)
no âmbito da aviação, e
possuir
licença/habilitação
correspondente ao
curso, não necessitando
estar válida.
O gerente de segurança
operacional deve
RBAC 141.61(n) atender integralmente
ao disposto no RBAC
141.61(n).
O gerente da qualidade
deve atender
RBAC 141.61(o) integralmente ao
disposto no RBAC
141.61(o).
O CIAC deve possuir,
para todos os seus
cursos, um número
suficiente de instrutores
RBAC 141.63(a)
devidamente
qualificados para
ministrar as instruções
previstas.

O coordenador de curso
não possui experiência
mínima de dois anos
atuando como instrutor,
no âmbito da aviação, e
não possui
licença/habilitação
correspondente ao
curso.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O gerente de segurança
operacional não atende Instituições
integralmente a qualquer regidas pelo
das disposições listadas RBAC 141
na seção 141.61(n)

Preventiva

24 meses

O gerente da qualidade
não atende a qualquer
das disposições listadas
na seção 141.61(o)

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não possui,
para todos os seus
cursos, um número
suficiente de instrutores
devidamente
qualificados para
ministrar as instruções
previstas.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses
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141141

141142

141143

Instrutores de
solo e de voo

Instrutores de
solo e de voo

Instrutores de
solo e de voo

Os instrutores do CIAC
devem possuir a
RBAC 141.63(b) qualificação mínima
exigida no RBAC
141.63(b)
O CIAC que ministre
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica
deve utilizar, para cada
instrução prática
desenvolvida em
organização de
manutenção, um
instrutor para um
máximo de dezesseis
RBAC 141.63(c)
alunos (16:1), dos quais
não mais do que oito
poderão realizar
atividades práticas em
cada unidade de
material, ao mesmo
tempo, assegurando-se
a participação ativa dos
alunos e uma
supervisão adequada.
O CIAC que ministre
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica
deve utilizar, para cada
RBAC 141.63(c)
instrução prática
desenvolvida em
organização de
manutenção, um

Qualquer dos instrutores
do CIAC não possui a
Instituições
qualificação mínima
regidas pelo
exigida na seção
RBAC 141
141.63(b)

Sancionatória

N/A

O CIAC que ministre
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica
não utilizou, para cada
instrução prática
Instituições
desenvolvida em
regidas pelo
organização de
RBAC 141
manutenção, um
instrutor para um
máximo de dezesseis
alunos (16:1).

Preventiva

24 meses

O CIAC que ministre
curso de mecânico de
manutenção aeronáutica Instituições
extrapolou o limite de 8 regidas pelo
alunos para realizar
RBAC 141
atividades práticas em
cada unidade de

Preventiva

24 meses
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instrutor para um
máximo de dezesseis
alunos (16:1), dos quais
não mais do que oito
poderão realizar
atividades práticas em
cada unidade de
material, ao mesmo
tempo, assegurando-se
a participação ativa dos
alunos e uma
supervisão adequada.
Para estar apto ao
exercício de quaisquer
atividades de instrução
no CIAC, o instrutor
Instrutores de
141144
RBAC 141.63(d) deve ser devidamente
solo e de voo
aprovado dos
treinamentos previstos
no RBAC 141.63(d) e
(e)
O CIAC pode aplicar
exames práticos para
obtenção e revalidação
Prerrogativas do
de licenças, habilitações
141145
RBAC 141.71(b)
CIAC
e certificados, desde
que tenha sido
previamente autorizado
para isso pela ANAC.
O CIAC só pode
Obrigações e
conceder certificado de
141146 limitações do
RBAC 141.73(b)
conclusão de curso a
CIAC
um aluno que tenha

material, ao mesmo
tempo.

O instrutor em exercício
não recebeu e obteve
Instituições
aprovação nos
regidas pelo
treinamentos elencados RBAC 141
na seção 141.63(d) e (e)

Preventiva

24 meses

O CIAC aplicou exames
práticos para obtenção e
revalidação de licenças, Instituições
habilitações e
regidas pelo
certificados sem as
RBAC 141
devidas autorizações da
ANAC.

Sancionatória

N/A

O CIAC concedeu
Instituições
certificado de conclusão
regidas pelo
de curso a aluno que não
RBAC 141
completou

Sancionatória

N/A
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completado
satisfatoriamente os
requisitos para
aprovação daquele
curso.
Para efetuar a matrícula
em um CIAC, um
candidato deve
apresentar os
documentos e
informações necessários
para sua identificação
civil, regularidade da
situação no país (se
Requisitos para
141147
RBAC 141.75(a) estrangeiro), assim
matrícula
como para
comprovação dos
requisitos de
regulamento, conforme
procedimentos
estabelecidos no MIP,
cabendo ao CIAC a
aferição da veracidade
destes dados.
O CIAC deve
Requisitos para
disponibilizar ao aluno
141148
RBAC 141.75(b)
matrícula
acesso facilitado ao seu
sistema de manuais.
O CIAC pode avaliar o
Aproveitamento
histórico curricular do
de estudos ou de
141149
RBAC 141.77
aluno e pode conceder
experiência
crédito visando o
prévia
aproveitamento de

satisfatoriamente os
requisitos para
aprovação daquele
curso.

O CIAC efetuou a
matrícula de um
candidato sem a
verificação necessária
dos documentos
exigidos e sem a
comprovação de
veracidade desses
dados.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não
disponibilizou ao aluno
acesso facilitado ao seu
sistema de manuais.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não realizou o
aproveitamento de
estudos ou de
experiência prévia

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses
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141150 Registros

141151 Registros

141152 Registros

141153 Registros

estudos, conforme
sistemática prevista no
MIP e de acordo com o
programa de instrução
aprovado, desde que
atendendo ao
estabelecido no RBAC
141.77
Todo CIAC deve
possuir e manter
atualizado, em meio
físico ou digital, um
RBAC 141.79 (a)
registro individual para
cada um de seus alunos,
conforme disposto no
RBAC 141.79.
O CIAC deve realizar o
arquivamento dos
RBAC 141.79
registros listados no
(b)
RBAC 141.79
obedecendo aos prazos
previstos em vigor.
O CIAC deve realizar o
arquivamento dos
RBAC 141.79
registros listados no
(b)
RBAC 141.79
obedecendo aos prazos
previstos em vigor.
O CIAC deve garantir
que os registros de
RBAC 141.79 (c) instrução permaneçam
em bom estado durante
todo o período de

conforme estabelecido
na seção 141.77.

O CIAC não possui ou
não mantém atualizado
um registro individual
para cada um de seus
alunos, conforme
disposto na seção
141.79.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não realizou o
arquivamento dos
registros listados na
seção 141.79.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não obedeceu
aos prazos para
arquivamento de
registros previstos na
seção 141.79(b).

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Os registros de instrução
estavam degradados ou Instituições
em mal estado de
regidas pelo
conservação durante o
RBAC 141
período de conservação

Preventiva

24 meses
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141154 Registros

141155 Registros

141156 Registros

141157 Registros

conservação requerido
por esta seção.
Os registros de
instrução devem ser
RBAC 141.79
mantidos em local
(d)
seguro e acessíveis
somente por pessoal
autorizado pelo CIAC.
O CIAC deve fornecer
ao aluno, sempre que
por este solicitado, uma
RBAC 141.79 (e) cópia dos registros
especificados no
parágrafo (a) desta
seção.
O CIAC deverá realizar
o controle da validade
das habilitações,
certificados e
RBAC 141.79 (f) treinamentos dos alunos
e instrutores do seu
corpo técnico,
impedindo operações
irregulares.
O CIAC, dentro dos
prazos e meios
estabelecidos pela
RBAC 141.79
ANAC, deve
(g)
encaminhar o nome dos
alunos que se
matricularam e que
concluíram cada um de

requerido na seção
141.79.
O CIAC não mantém os
registros de instrução
Instituições
em local seguro e
regidas pelo
acessível somente por
RBAC 141
pessoal autorizado.

Preventiva

24 meses

Quando solicitado, o
CIAC não forneceu ao
aluno uma cópia dos
registros especificados
na seção 141.79(a).

Preventiva

24 meses

O CIAC não realizou o
controle da validade das
Instituições
habilitações, certificados
regidas pelo
e treinamentos dos
RBAC 141
alunos e instrutores do
seu corpo técnico.

Sancionatória

N/A

O CIAC não
encaminhou os nomes
dos alunos que se
matricularam e que
concluíram cada um de
seus cursos (teóricos e
práticos), dentro dos
prazos e meios

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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Certificado de
141158 conclusão de
curso

Certificado de
141159 conclusão de
curso

Certificado de
141160 conclusão de
curso

seus cursos (teóricos e
práticos).
O CIAC deve emitir,
em via impressa ou
digital, um certificado
de conclusão de curso,
cujo modelo deve
constar no MIP, para
RBAC 141.81(a)
todo aluno que conclua
e seja aprovado em um
curso com programa de
instrução aprovado
segundo este
Regulamento.
O CIAC só pode emitir
um certificado de
conclusão de curso a
um aluno e encaminhálo para a realização dos
RBAC 141.81(b) exames aplicados pela
ANAC ou por
organização por ela
autorizada se o aluno
atender aos dispositivos
do RBAC 141.81(b).
O CIAC só pode emitir
um certificado de
conclusão de curso a
um aluno e encaminháRBAC 141.81(b)
lo para a realização dos
exames aplicados pela
ANAC ou por
organização por ela

estabelecidos pela
ANAC.
O CIAC não emitiu
certificado de conclusão
de curso, conforme
modelo constante no
Instituições
MIP, para todo aluno
regidas pelo
concludente e aprovado
RBAC 141
em um curso com
programa de instrução
aprovado segundo o
RBAC 141.

Preventiva

24 meses

O CIAC emitiu um
certificado de conclusão
de curso a um aluno sem Instituições
que este atendesse a
regidas pelo
qualquer dos
RBAC 141
dispositivos da seção
141.81(b).

Sancionatória

N/A

O CIAC encaminhou
para a realização dos
exames aplicados pela
Instituições
ANAC ou por
regidas pelo
organização por ela
RBAC 141
autorizada um aluno que
não atendeu a qualquer

Sancionatória

N/A
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Certificado de
141161 conclusão de
curso

Histórico da
141162
instrução

141163

Histórico da
instrução

autorizada se o aluno
atender aos dispositivos
do RBAC 141.81(b).
O certificado de
conclusão de curso deve
ser entregue ao aluno
acompanhado de seu
RBAC 141.81(c)
histórico da instrução
previsto na seção
141.83 deste
Regulamento.
O CIAC deve emitir um
histórico da instrução,
de acordo com o
modelo estabelecido no
MIP, a cada aluno que
conclua
RBAC 141.83(a)
satisfatoriamente um
curso com programa de
instrução aprovado ou
que seja transferido
antes de concluir o
referido curso.

dos dispositivos da
seção 141.81(b).
O CIAC não entregou
ao aluno o certificado de
conclusão de curso
Instituições
acompanhado de seu
regidas pelo
histórico da instrução
RBAC 141
previsto na seção 141.83
deste Regulamento.

O CIAC não emitiu um
histórico da instrução,
de acordo com o modelo
estabelecido no MIP,
para o aluno que
concluiu
satisfatoriamente um
curso com programa de
instrução aprovado ou
que foi transferido antes
de concluir o referido
curso.
O histórico da instrução
O histórico da instrução
não apresenta a relação
deve conter a relação de
de todas as disciplinas e
todas as disciplinas e
atividades cursadas em
atividades cursadas em
RBAC 141.83(b)
que o aluno tenha sido
que o aluno tenha sido
aprovado, contendo,
aprovado, contendo,
para cada disciplina ou
para cada disciplina ou
atividade, a nota final, o
atividade
percentual de frequência

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses
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e a carga horária
respectiva.

Histórico da
141164
instrução

Prestação de
141165 informações à
ANAC

Limitações ao
uso de marcas,
141166 expressões e
sinais de
propaganda

O histórico da instrução
deve compreender o
registro do
RBAC 141.83(c)
aproveitamento de
estudos ou de
experiência prévia.
O CIAC deve fornecer
à ANAC, dentro da
forma e dos prazos
estabelecidos pela
Agência, quaisquer
informações de
RBAC 141.85
interesse da
certificação, tais como
informações sobre
cursos autorizados,
alunos, pessoal
requerido, instalações,
etc.
É vedado ao detentor de
um certificado de CIAC
emitido segundo este
Regulamento o uso de
marcas, expressões e
sinais de propaganda
RBAC 141.87(b)
que contenham
informações falsas ou
que induzam a erro
quanto à situação
jurídica do CIAC e dos
cursos cujos programas

O histórico da instrução
não apresenta o registro
do aproveitamento de
estudos ou de
experiência prévia.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Preventiva

24 meses

O CIAC não forneceu à
ANAC, dentro da forma
e dos prazos
Instituições
estabelecidos pela
regidas pelo
Agência, quaisquer
RBAC 141
informações de interesse
da certificação.

Preventiva

24 meses

O CIAC fez uso de
marcas, expressões e
sinais de propaganda
contendo informações
falsas ou que induzam a
erro quanto à situação
jurídica do CIAC e dos
cursos cujos programas
de instrução requeiram
aprovação segundo este
Regulamento.

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141
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Limitações ao
uso de marcas,
141167 expressões e
sinais de
propaganda

Limitações ao
uso de marcas,
141168 expressões e
sinais de
propaganda

de instrução requeiram
aprovação segundo este
Regulamento.
O CIAC deve remover
todas as marcas,
expressões e sinais de
propaganda, onde quer
que estejam localizados,
e fica proibido de
utilizar publicamente os
impressos que
contenham essas
marcas, expressões e
RBAC 141.87(c) sinais de propaganda,
referentes a cursos
cujos programas de
instrução requeiram
aprovação segundo este
Regulamento e que não
estejam listados em
suas EI, ou que tenham
sido revogados,
suspensos ou cassados
pela ANAC.
Um CIAC cujo
certificado tenha sido
revogado, suspenso ou
cassado pela ANAC
RBAC 141.87(d) deve prontamente
remover todas as
marcas, expressões e
sinais de propaganda
que indiquem que o

O CIAC deu
publicidade a cursos
cujos programas de
instrução requeiram
aprovação segundo este
Regulamento e que não
estavam listados em
suas EI, ou que tenham
sido revogados,
suspensos ou cassados
pela ANAC.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O CIAC cujo certificado
tenha sido revogado,
suspenso ou cassado
Instituições
pela ANAC deu
regidas pelo
publicidade indicando
RBAC 141
estar legalmente
autorizado a funcionar.

Sancionatória

N/A
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Limitações ao
uso de marcas,
141169 expressões e
sinais de
propaganda

Limitações ao
uso de marcas,
141170 expressões e
sinais de
propaganda

Limitações ao
uso de marcas,
141171 expressões e
sinais de
propaganda

CIAC seja certificado
pela ANAC, onde quer
que estejam localizados
É proibida a utilização
de símbolos da ANAC,
sua logomarca ou de
signo semelhante a
carimbo ou selo de
autenticação em
RBAC 141.87(e)
certificados de
conclusão de curso,
publicidade ou
quaisquer outros
documentos emitidos
pelo CIAC.
É permitido o uso do
nome da ANAC para
anunciar que a
instituição é certificada
e/ou que o curso tem
programa de instrução
RBAC 141.87(e) aprovado pela ANAC,
desde que a certificação
do CIAC e a aprovação
do programa de
instrução não esteja
suspensa, revogada ou
cassada.
É proibida qualquer
insinuação de que a
RBAC 141.87(e) ANAC favoreça,
ratifique determinado
contrato, recomende,

O CIAC utilizou
símbolos da identidade
visual da ANAC em
certificados de
conclusão de curso,
publicidade ou
quaisquer outros
documentos emitidos.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

O CIAC com
certificação ou
aprovação do programa
de instrução suspensa,
revogada ou cassada fez Instituições
uso do nome da ANAC, regidas pelo
anunciando que a
RBAC 141
instituição é certificada
e/ou que o curso tem
programa de instrução
aprovado pela Agência.

Sancionatória

N/A

O CIAC fez uso da
identidade visual da
Instituições
ANAC insinuando que a regidas pelo
Agência favoreceu,
RBAC 141
ratificou determinado

Sancionatória

N/A
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patrocine ou prefira
qualquer curso
ministrado pelo CIAC.

141172

Examinadores
credenciados

Examinadores
credenciados –
141173
validade do
credenciamento

Examinadores
credenciados –
141174 atribuições do
examinador
credenciado

contrato, recomendou,
patrocinou ou deu
preferência a qualquer
curso por ele ministrado.
O CIAC permitiu a
A ANAC pode
realização de exames de
credenciar, a seu
proficiência por
critério, examinadores examinador credenciado
RBAC 141.91
vinculados aos CIAC,
sem que este fosse
para realizar exames de vinculado à entidade ou
proficiência.
por pessoa sem um
credenciamento válido.
O examinador
O examinador
credenciado deve
credenciado não
manter cumprimento
mantém o cumprimento
RBAC 141.93(b)
contínuo dos requisitos contínuo dos requisitos
e 141.97(b)
necessários para a
necessários conforme a
obtenção de seu
obtenção de seu
credenciamento.
credenciamento.
O examinador
credenciado do CIAC
O examinador
só pode realizar os
credenciado do CIAC
exames de proficiência
realizou exames de
para os quais for
proficiência não estando
credenciado pela
devidamente
RBAC 141.95
ANAC e sob a
credenciado para o
responsabilidade do
exercício da atividade
CIAC em que estiver
ou em desobediência às
credenciado, conforme
limitações do respectivo
procedimentos
ato de credenciamento.
definidos em seu
sistema de manuais.

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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Examinadores
credenciados –
141175 atribuições do
examinador
credenciado

Examinadores
credenciados –
141176 limitações do
examinador
credenciado

Examinadores
credenciados –
141177 limitações do
examinador
credenciado

O examinador
credenciado do CIAC
só pode realizar os
exames de proficiência
para os quais for
credenciado pela
RBAC 141.95
ANAC e sob a
responsabilidade do
CIAC em que estiver
credenciado, conforme
procedimentos
definidos em seu
sistema de manuais.
O examinador
credenciado do CIAC
só pode realizar exames
práticos de piloto após
o CIAC verificar e
atestar que o candidato
RBAC 141.97(a) cumpre todos os
requisitos teóricos e
práticos para obter ou
revalidar a licença,
habilitação ou
certificado a que se
refere o exame.
O examinador
credenciado do CIAC
só pode realizar exames
RBAC 141.97(a) práticos de piloto após
o CIAC verificar e
atestar que o candidato
cumpre todos os

O CIAC permitiu a
atuação de examinador
Instituições
credenciado em
regidas pelo
desobediência às
RBAC 141
limitações do respectivo
ato de credenciamento.

Sancionatória

N/A

O examinador
credenciado do CIAC
realizou exames práticos
de piloto sem o prévio
ateste de que o
candidato cumpre todos
os requisitos teóricos e
práticos para obter ou
revalidar a licença,
habilitação ou
certificado a que se
refere o exame.

Examinador
Credenciado de
instituições
regidas pelo
RBAC 141.

Sancionatória

N/A

O CIAC permitiu a
realização de exames
práticos de piloto sem o
prévio ateste de que o
candidato cumpre todos
os requisitos teóricos e
práticos para obter ou

Instituições
regidas pelo
RBAC 141

Sancionatória

N/A
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requisitos teóricos e
práticos para obter ou
revalidar a licença,
habilitação ou
certificado a que se
refere o exame.

revalidar a licença,
habilitação ou
certificado a que se
refere o exame.
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ANEXO II À PORTARIA Nº 869/SPO, DE 26 DE MARÇO DE 2020
COMPÊNDIO DE ELEMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - RBAC Nº 141 EMENDA 01, REVISÃO 00
(VERSÃO RESTRITA)
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