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Introdução
• A Superintendência de Padrões Operacionais (SPO)
é o setor da ANAC responsável pela certificação e
fiscalização, no âmbito operacional, de:
operações aéreas;
transporte de artigos perigosos;
organizações de instrução;
simuladores de voo para instrução e treinamento de
tripulantes;
médicos e clínicas médicas executores de exames
médicos para emissão de certificados médicos;
fatores humanos relacionados às operações aéreas;
avaliação operacional de aeronaves; e
certificação de pessoal da aviação civil.

Objetivos Estratégicos

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Tema 09 –
Edição do RBAC 91 Aviação Geral.

Edição do RBAC 91,
em substituição ao
RBHA 91, com regras
atualizadas e
alinhadas com a
evolução da aviação
civil nacional e
internacional.

RBAC 91

Em fase de relatoria
para deliberação pela
diretoria colegiada da
ANAC.

Tema 10 –
Revisão do RBAC 135
- operações
complementares e
por demanda.

Atualização do RBAC
135 com o
tratamento de
problemas
identificados desde a
primeira edição da
norma.

RBAC 135 Emenda 04 Em fase de relatoria e
de deliberação pela
diretoria colegiada da
ANAC.

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Tema 21 –
Requisitos para
gestores
responsáveis e
gestores do Sistema
de Gerenciamento da
Segurança
Operacional - SGSO.

Necessidade de
alinhamento e
esclarecimento dos
requisitos e
responsabilidades dos
gestores responsáveis e
gestores do sistema de
SGSO dos provedores
de serviço da aviação
civil - PSAC entre os
diversos RBAC da ANAC
que abordam o tema.

Produto

Status

Emendas aos RBAC Em fase de análise do
119, 135, 137, 142, parecer jurídico para
145 e 153.
depois seguir para a
diretoria colegiada
para deliberação.

Temas em execução
da Agenda Regulatória 2017-2018
Tema

O que é o tema

Produto

Status

Tema 30 –
Edição do RBAC 117 –
requisitos para
gerenciamento de
risco de fadiga
humana.

Propõe-se estabelecer os
RBAC 117
critérios para a implantação de
um FRMS (Fatigue Risk
Management System) aplicável a
todos os operadores que
quiserem operar acima da
legislação básica da nova Lei do
Aeronauta.

Em fase de análise do
parecer jurídico para
depois seguir para a
diretoria colegiada
para deliberação.

Tema 07 –
Edição do RBAC 65 licenças, habilitações
e regras gerais para
DOV e MMA

Edição do novo RBAC 65, em
substituição ao RBHA 65, que
estabelece os requisitos para a
emissão das licenças de MMA e
DOV.

Processo concluído
em maio/2018.

RBAC 65

Temas propostos para
a Agenda Regulatória 2019-2020
Tema proposto

Descrição do tema

Problema Identificado

Tema 15 –
Emenda ao RBAC nº 67

Rever os requisitos de exames
psicológicos e psiquiátricos,
de credenciamento e
recredenciamento de
médicos e clínicas, e incluir a
figura do médico cadastrado.

Demandas de revisão dos
requisitos psicológicos e
psiquiátricos, do processo de
credenciamento e revalidação
do credenciamento, e
implementação de um
processo simplificado para
cadastramento de médicos
para atender a comunidade
de aerodesporto.

Tema 17 –
Edição do RBAC nº 63

Edição do novo RBAC que
trata de mecânico de voo e
comissários de voo.

Necessidade de discussão do
modelo de certificação
atualmente adotado para o
comissário de voo.
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