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CIRCULAR TECNICA DE INFORMA<;AO 

C.T.I. 96-01 EDICAO 5 

ASSUNTO: Excedencia dos intervalos das inspecoes dos programas de manutencao 

de aeronaves 

1.0 - APLICABILIDADE 

Aeronaves abrangidas pela Reqularnentacao da Uniao Europeia. 

2.0 - OBJECTIVO 

A presente Circular Tecnica de lnforrnacao (CTI) visa revogar a CTI 96-01 edicao 4 

ea CTI 4-76, bem como dar conhecimento dos procedimentos adotados pela ANAC 

no que concerne a excedencia dos intervalos de lnspecoes de rnanutencao 

prescritos no Programa de Manutencao de Aeronaves. 

3.0 - DATA DE ENTRADA EM VIGOR 

A presente CTI entra em vigor no dia l de julho de 2021. 

4.0 - DESCRICAO 

4.1 A excedencla dos intervalos das lnspecoes dos programas de rnanutencao das 

aeronaves, constituem um nao cumprimento dos requisitos constantes das normas 

M.A.302 ou ML.A.302, conforme aplicavel, definidos no Regulamento (UE) n.0 

1321 /2014, da Cornlssao, de 26 de novembro de 2014, relativo a 
aeronavegabilidade permanente das aeronaves e dos produtos, pec;:as e 
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equipamentos aeronauticos, bem coma a certificacao das entidades e do pessoal 

envolvidos nestas tarefas, pelo que deverao ser tratados no ambito das disposic;:6es 

de flexibilidade definidas no artigo 71 ° do Regulamento (UE) n° 2018/1139, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 dejulho de 2018, relativo a regras comuns 

no dorninio da aviacao civil que cria a Aqencia da Uniao Europeia para a Seguranc;:a 

da Aviacao. 

4.2 Qualquer pedido de excedencia dos intervalos das inspec;:6es dos programas 

de manutencao, devera ser efetuado de acordo com a CTI 1 9-03, na sua ultirna 

revisao. 

4.3 Par forma a garantir o pleno cumprimento do disposto na Regulamentac;:ao da 

Unlao Europeia supra referida, os pilotos-proprletarios, as Organizac;:6es de Gestao 

da Continuidade da Aeronavegabilidade e de Gestao de Aeronavegabilidade 

Combinada, certificadas de acordo com os requisitos definidos nos anexos I (Parte 

M Subparte G), Ve (Parte-CAMO) e Vd (Parte-CAO) do Regulamento (UE) n° 

1 321 /2014, devem ate ao dia 1 de setembro de 2021, submeter a ANAC uma 

revisao aos seus manuais com a rernocao de qualquer referencia as circulares CTI 

96-01 edicao 4 e CTI 4-76, nomeadamente no Manual de Gestao da Continuidade 

de Aeronavegabilidade, Manual de Aeronavegabilidade Combinada e no Programa 

de Manutencao de Aeronaves. 

5.0 - REFERENCIAS 

Regulamento (UE) 2018/11 39, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 

julho de 2018, relative a regras comuns no dorninio da aviacao civil que cria a 

Aqencia da Unlao Europeia para a Seguranc;:a da Avlacao: 
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Regulamento (UE) n.0 1321 /2014 da Cornissao, de 26 de novembro de 2014, 

relative a aeronavegabilidade permanente das aeronaves e dos produtos, pecas e 

equipamentos aeronauticos, bem como a certificacao das entidades e do pessoal 
envolvidos nestas tarefas (na sua redacao atual resultante de diversas alteracoes): 

C.T.I. 19-03 - Concessao de isencoes ao abrigo do n.0 1 do artigo 71 .0 do 
Regulamento (UE) n.0 2018/1139. 

6.0 - REVOGACAO 

Sao revogadas a edicao 4 da CTI 96-01, bem como a CTI 4-76. 

O Presidente do Conselho de Adrninistracao 

\. ,..,....-~,,.,--·~·,!,.,~--<L ........... u1~ ~~ 

EDl<;AO 28 DEJUNHO DE 2021 
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