
SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE 
DEFESA AÉREA   E 

CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

MANUAL DE RESPOSTA DE NÃO 
CONFORMIDADES DE VISTORIAS  

DE EPTA 
 

 
 

JANEIRO DE 2019 
Versão 1.0 

  



Sumário 

 
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................... 3 

2. FINALIDADE...................................................................................................................................................... 4 

3. PUBLICAÇÕES ................................................................................................................................................... 4 

4. PROCEDIMENTO DE RESPOSTA DE NÃO CONFORMIDADE ............................................................................. 4 

5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NO CINDACTA II ............................................................................................. 5 

6. TELEFONES E CONTATOS ................................................................................................................................. 5 

 
  



1. APRESENTAÇÃO 
 

Sediado na cidade de Curitiba-PR, o Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo – CINDACTA II, é um elo do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB) 
e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Presta serviços de gerenciamento de 
tráfego aéreo, defesa aérea, informações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, telecomunicações 
aeronáuticas e busca e salvamento. 

O CINDACTA II é responsável pelo espaço aéreo sobre as Bacias Petrolíferas de Campos, 
Santos e Pelotas (compreendido entre as latitudes 16° e 34° S, e longitudes 38° e 58°) e pela Região 
de Informação de Voo Curitiba (FIR-CW), a qual é sobrejacente aos estados do Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte 
de Mato Grosso e Goiás. 

Compete ao CINDACTA II, por meio da Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas 
(COM), o gerenciamento da implantação, o controle e a vistoria das Estações Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) na Região de Informação de Voo (FIR) 
Curitiba (SBCW), mostrada na figura abaixo em cor amarela. 

 

 
 
 

FIGURA 1 – Regiões de Informações de Voo (FIR) de cada Regional 



2. FINALIDADE 
 

Este manual tem por objetivo orientar as Entidades Autorizadas sobre como responder as não 
conformidades detectadas nas vistorias de homologação/especial de EPTA, assim como esclarecer 
dúvidas sobre as etapas que o processo de implantação percorrerá até a homologação dessas EPTA, 
com referência a ICA 63-10, Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego 
Aéreo – EPTA, aprovada pela Portaria DECEA Nº 41 /DGCEA, de 26 de março de 2018. 

Este manual não substitui a ICA 63-10 ou qualquer outra instrução do Comando da 
Aeronáutica. 

 
 

3. PUBLICAÇÕES 
 

A ICA 63-10 é a instrução que estabelece normas e procedimentos para implantação, 
homologação, operação, controle e desativação de EPTA. As publicações descritas no anexo A, da 
referida instrução, podem ser obtidas por meio de download na página: http://publicacoes.decea.gov.br 

 
 
4. PROCEDIMENTO DE RESPOSTA DE NÃO CONFORMIDADE 
 

4.1. Após o recebimento da cópia do Relatório Final de Vistoria de Homologação, a Entidade 
Autorizada deverá encaminhar ao Regional documentação que evidencie que a não 
conformidade foi solucionada, preenchendo a ficha de análise de não conformidades (aquivo 
modelo disponível em anexo). 

4.2. O conteúdo da documentação resposta deve seguir as orientações descritas nos campos “AÇÃO” 
das não conformidades informadas no Relatório Final. 

4.3. A ficha de análise de não conformidade deve ser preenchida individualmente para cada não 
conformidade. Ou seja, não são válidas fichas que descrevem conteúdos de mais de uma não 
conformidade.  

4.4. A documentação descrita no item 4.1 deste manual deve ser enviada ao endereço abaixo via 
correios ou digitalmente para o e-mail protocolo.gapct@fab.mil.br, por meio de carta assinada 
(aquivo modelo disponível em anexo). 

Excelentíssimo Senhor, Comandante Interino do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) Coronel Aviador MARCOS KENTARO ADACHI 
Divisão de Operações (DO) 
Subdivisão de Telecomunicações Aeronáuticas (COM)  
Seção de Comunicações (OCom) 
Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri, Curitiba – PR 
CEP: 82.510-901 

4.5. Caso a não conformidade necessite de atualização de Ficha de Informações Específicas, a 
documentação deve ser enviada obrigatoriamente via correios. 

4.6.  Caso a documentação seja enviada via correios, essa deve ser acompanhada de cópia digitalizada 
em formato Portable Document Format (PDF). Essa cópia poderá ser encaminhada por meio de 
Compact Disc (CD) ou link de drive compartilhável (google drive, onedrive e etc).  

4.7.  Caso a empresa opte por encaminhar por meio de drive, deve ser informado o endereço do link 
compartilhável na carta que encaminha a documentação (aquivo modelo disponível em anexo). 

 

 



 
5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NO CINDACTA II 

 

5.1. Após recebida a documentação, a Seção de Comunicações (OCom) da Divisões de Operações 
(DO) encaminhará as fichas para emissão de parecer técnico de cada setor pertinente.  

5.2. Caso os pareceres citados no item 5.1 sejam favoráveis e a EPTA tenha sito aprovada com 
restrição, o CINDACTA II emitirá a autorização provisória de operação (salvo para EPTA 
categoria “M”) e posteriormente a homologação junto ao Departamento de Controle de Tráfego 
Aéreo (DECEA). As cópias desses pareceres favoráveis não serão encaminhados de ofício à 
Entidade Autorizada. 

5.3. Caso os pareceres citados no item 5.1 sejam desfavoráveis, a OCom enviará cópia destes à 
Entidade Autorizada da EPTA, tendo como limite para resposta o mesmo prazo determinado no 
relatório final para resposta das não conformidades. 

5.4. Caso os pareceres não sejam respondidas no prazo, a EPTA estará sujeita às sanções previstas na 
ICA 63-10. 

 

6. TELEFONES E CONTATOS 
 

� Seção de Comunicações (OCom): (41) 3251-5233 

� Protocolo e Arquivo (AAPA): (41) 3251-5258 

� E-mail secretaria da COM: com-sec.cindacta2@fab.mil.br 

� E-mail do protocolo: protocolo.gapct@fab.mil.br 
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