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3. Aprovação de projeto
3.1. Disposições Gerais
3.1.1. Este Procedimento abrange as aprovações de projeto e
as mudanças a eles para: certificação tipo, certificação suplementar de
tipo, reparos, partes e aparelhos.
3.1.2. Para a implementação deste Procedimento, as Partes
acordam que a demonstração da capacidade de uma organização de
projeto, para assumir as suas responsabilidades para satisfazer qualquer diferença de requisitos específicos da outra Parte, é suficientemente controlada por qualquer das Partes.
3.1.3. O requerimento para aprovação de projeto deve ser
feito para a Parte Importadora através da Parte Exportadora, onde
apropriado.
3.1.4. Os órgãos responsáveis pela implementação desta secção 3, em relação à aprovação de projetos, devem ser os agentes
técnicos.
3.2. Base de Certificação
3.2.1. Para fins de emissão de um Certificado de Tipo, a
Parte Importadora deve utilizar as suas próprias normas aplicáveis a
um produto similar, que estavam vigentes quando o requerimento de
emissão do Certificado de Tipo original foi submetido à Parte Exportadora e para a proteção ambiental as normas aplicáveis para
produtos similares próprios que eram aplicáveis quando do requerimento de Certificação de Tipo foi submetido à Parte Importadora.
3.2.2. Sem prejuízo do parágrafo 3.2.5 do presente Procedimento e com o objetivo de aprovar uma modificação de projeto ou um
projeto de reparo, a Parte Importadora deverá especificar uma mudança
na base de certificação estabelecida nos termos do parágrafo 3.2.1 do
presente Procedimento, quando ela considerar essa mudança apropriada para a modificação do projeto ou para o projeto de reparo.
3.2.3. Sem prejuízo do parágrafo 3.2.5 do presente Procedimento, a Parte Importadora poderá especificar qualquer condição
especial aplicável ou que se pretenda aplicar a características novas,
ou não usuais, não abrangida pelas normas de aeronavegabilidade e
ambientais aplicáveis.
3.2.4. Sem prejuízo do parágrafo 3.2.5 do presente Procedimento, a Parte Importadora poderá especificar qualquer isenção ou
desvio das normas aplicáveis.
3.2.5. Ao especificar condições especiais, isenções, desvios
ou alterações à base de certificação, a Parte Importadora levará em
consideração os da Parte Exportadora e não será mais exigente para
os produtos da Parte Exportadora do que seria para produtos similares
próprios. A Parte Importadora notificará a Parte Exportadora de qualquer condição especial, isenção, desvio ou alteração na base de certificação.
3.3. Processo de certificação
3.3.1. A Parte Exportadora deverá fornecer à Parte Importadora todas as informações necessárias para que esta se familiarize e
se mantenha familiarizada com cada produto aeronáutico civil da
Parte Exportadora e de sua certificação.
3.3.2. Para cada aprovação de projeto, as Partes devem desenvolver, como apropriado, um programa de certificação, com base
nos procedimentos de trabalho determinadas pelo Comitê Setorial
Conjunto de Certificação.
3.3.3. A Parte Importadora deverá emitir seu próprio Certificado de Tipo ou Certificado Suplementar de Tipo para uma aeronave, motor ou da hélice quando:
(a) a Parte Exportadora tenha emitido seu próprio certificado;
(b) a Parte Exportadora certifica à Parte Importadora que o
projeto de tipo de produto está em concordância com a base de
certificação, conforme estabelecido no parágrafo 3.2 deste Procedimento; e
(c) todas as questões surgidas durante o processo de certificação foram resolvidas.
Modificações ao Certificado de Tipo
3.3.4. Modificações ao projeto de tipo, de um produto aeronáutico civil para o qual a Parte Importadora tenha emitido um
certificado de tipo, devem ser aprovadas como segue:
3.3.4.1. A Parte Exportadora deve classificar as modificações
de projeto em duas categorias, de acordo com os procedimentos de
trabalho determinados pelo Comitê Setorial Conjunto de Certificação.
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3.3.4.2. Para a categoria de modificações de projeto que exige o envolvimento da Parte Importadora, a Parte Importadora deverá
aprovar as modificações de projeto após o recebimento de uma declaração escrita pela Parte Exportadora que as modificações de projeto cumprem com a base de certificação, tal como estabelecido no
parágrafo 3.2 do presente Procedimento. A fim de cumprir as obrigações do presente parágrafo, a Parte Exportadora pode fornecer declarações individuais para cada modificação de projeto ou uma única
declaração para uma lista de modificações de projeto aprovadas.
3.3.4.3. Para todas as outras modificações de projeto a aprovação da Parte Exportadora constitui uma aprovação válida da Parte
Importadora, sem ação adicional.
Modificação ao Certificado Suplementar de Tipo
3.3.5. Modificações no projeto de um produto aeronáutico
civil para o qual a Parte Importadora tenha emitido um certificado
suplementar de tipo deverão ser aprovadas como segue:
3.3.5.1. A Parte Exportadora deve classificar as modificações
de projeto em duas categorias, de acordo com os procedimentos de
trabalho determinadas pelo Comitê Setorial Conjunto de Certificação.
3.3.5.2. Para a categoria de modificações de projeto que exige o envolvimento da Parte Importadora, a Parte Importadora deverá
aprovar as modificações de projeto após o recebimento de uma declaração escrita pela Parte Exportadora que as modificações de projeto cumprem com a base de certificação, tal como estabelecido no
parágrafo 3.2 do presente Procedimento. A fim de cumprir as obrigações do presente parágrafo, a Parte Exportadora pode fornecer declarações individuais para cada modificação de projeto ou uma única
declaração para uma lista de modificações de projeto aprovadas.
3.3.5.3. Para todas as outras modificações de projeto, a aprovação da Parte Exportadora constitui uma aprovação válida da Parte
Importadora, sem ação adicional.
Aprovação de projeto de reparo
3.3.6. Projetos de reparo de produtos aeronáuticos civis para
os quais a Parte Importadora tenha emitido um Certificado de Tipo
devem ser aprovados como segue:
3.3.6.1. A Parte Exportadora deve classificar os projetos de
reparo em duas categorias, de acordo com os procedimentos de trabalho determinados pelo Comitê Setorial Conjunto de Certificação.
3.3.6.2. Para a categoria de projetos de reparo que exige o
envolvimento da Parte Importadora, a Parte Importadora deverá aprovar os projetos de reparo após o recebimento de uma declaração
escrita pela Parte Exportadora que os projetos de reparo cumprem
com a base de certificação, tal como estabelecido no parágrafo 3.2 do
presente Procedimento. A fim de cumprir as obrigações do presente
parágrafo, a Parte Exportadora pode fornecer declarações individuais
para cada projeto de reparo maior ou uma única declaração para uma
lista de projetos de reparo aprovados.
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3.5. Aeronavegabilidade Continuada
3.5.1. As duas Partes devem cooperar na análise de aspectos
de aeronavegabilidade de acidentes e incidentes que ocorrem em
relação aos produtos aeronáuticos civis para os quais o presente
Acordo se aplica e as questões suscitadas relativas à aeronavegabilidade destes produtos. Para esse propósito, os seus agentes técnicos
devem trocar informações relevantes sobre falhas, maus funcionamentos e defeitos ou outras ocorrências que afetam os produtos aeronáuticos civis, para os quais o presente Acordo se aplica, relatados
pelas respectivas entidades reguladas. A troca destas informações
deve ser considerada como atendimento às obrigações de cada detentor de aprovação em reportar as falhas, maus funcionamentos e
defeitos ou outras ocorrências para o agente técnico da outra Parte
segundo a lei aplicável da outra Parte.
3.5.2. A Parte Exportadora deverá determinar, em relação aos
produtos aeronáuticos civis projetados ou fabricados sob a sua jurisdição, as necessárias medidas aplicáveis para corrigir qualquer condição insegura do projeto de tipo detectado depois de um produto
aeronáutico civil tenha entrado em serviço, incluindo as ações em
relação dos componentes projetados e/ou fabricados por um fornecedor sob contrato com um contratante primário do território sob
jurisdição da Parte Exportadora.
3.5.3. A Parte Exportadora, em relação a um produto aeronáutico civil projetado ou fabricado sob a sua jurisdição, prestará
assistência à Parte Importadora para determinar qualquer ação considerada necessária pela Parte Importadora para a aeronavegabilidade
continuada dos produtos.
3.5.4. Cada Parte deve manter a outra Parte informada de
todas as diretrizes de aeronavegabilidade mandatórias, ou outras
ações que elas determinam como necessárias para a aeronavegabilidade continuada dos produtos aeronáuticos civis projetados ou fabricados sob a jurisdição de uma das Partes e que são abrangidos pelo
presente Acordo.
4. Aprovação da Produção
4.1. Para a implementação deste Procedimento, as Partes
acordam que a demonstração da capacidade de uma organização de
produção, ao assumir a garantia da qualidade da produção e o controle de produtos aeronáuticos civis está suficientemente controlada
por meio de supervisão dessa organização pela autoridade competente
de cada Parte, para satisfazer qualquer diferença específica de requisito da outra Parte.
4.2. Quando uma aprovação de produção sob a supervisão
regular de uma Parte inclui fábricas e instalações no território da
outra Parte ou num país terceiro, a Parte primária permanecerá responsável pela avaliação e supervisão destas fábricas e instalações.
4.3. As Partes podem solicitar a assistência de autoridade de
aviação civil de um país terceiro, no exercício da sua função regular
de avaliação e supervisão, quando a aprovação por qualquer das
Partes tenha sido concedida ou prorrogada por acordo formal ou
informal com esse terceiro país.
4.4. Os órgãos responsáveis pela implementação da presente
secção 4 relativa à aprovação de produção são as autoridades competentes referidas no artigo 5º do Acordo.
5. Aprovações de aeronavegabilidade para Exportação
5.1. Disposições Gerais

3.3.6.3. Para todos os outros projetos de reparo, a aprovação
da Parte Exportadora constitui uma aprovação válida da Parte Importadora, sem ação adicional.
3.3.7. A aprovação de peças e aparelhos emitidos pela Parte
Exportadora com base nas ordens técnicas normativas, decididos pelo
Comitê Setorial Conjunto de Certificação, em conformidade com o
parágrafo 2.2 do presente Procedimento, devem ser reconhecidas pela
Parte Importadora como equivalente as suas próprias certificações
emitidas em conformidade com sua legislação e procedimentos.
3.4. Requisitos operacionais relativos ao projeto

5.1.1. A Parte Exportadora deve emitir aprovações de aeronavegabilidade para exportação de produtos aeronáuticos civis exportados para a Parte Importadora, nas condições definidas nos parágrafos 5.2 e 5.3 deste Procedimento.
5.1.2. A Parte Importadora deverá aceitar as aprovações de
aeronavegabilidade para exportação emitida em conformidade com os
parágrafos 5.2 e 5.3 deste Procedimento pela Parte Exportadora.
5.1.3. A identificação de peças e aparelhos com as marcas
específicas exigidas pela legislação da Parte Exportadora deve ser
reconhecida pela Parte Importadora, como estando em conformidade
com os requisitos legais.

3.4.1. A Parte Importadora, a pedido da Parte Exportadora,
deverá informar à Parte Exportadora sobre os seus atuais requisitos
operacionais relativos ao projeto.

5.2. Os Certificados de Aeronavegabilidade para Exportação

3.4.2. A Parte Importadora determinará com a Parte Exportadora, tanto caso a caso, ou pelo desenvolvimento de uma lista
corrente dos requisitos operacionais específicos relativos ao projeto
de certa categoria de produtos e/ou operações, os requisitos operacionais de projeto relacionados para os quais aceitará a certificação
e a declaração de concordância com requisitos por escrito da Parte
Exportadora.

5.2.1.1. Uma Parte Exportadora através de sua autoridade
competente responsável pela implementação deste Procedimento deve
emitir um Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação, para
uma aeronave nova, certificando que a aeronave:

3.4.3.A Parte Exportadora assegurará que as informações relacionadas com requisitos operacionais que tenham impacto no projeto são disponibilizadas para a Parte Importadora durante o processo
de certificação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015122100030

5.2.1. Aeronaves novas

(a) está em conformidade com um projeto tipo aprovado pela
Parte Importadora, de acordo com este Procedimento;
(b) está em condições de operação segura, incluindo o cumprimento com as diretrizes de aeronavegabilidade aplicáveis da Parte
Importadora, tal como notificado por essa Parte;
(c) preenche todos os requisitos adicionais previstos pela
Parte do Importador, tal como notificada por essa Parte.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

