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COMANDO DA AERONÁUTICA 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Anexo C3  ICA 11-3 

1. Administrativo/Jurídico 

1.1.  Anexo C2 à ICA 11-3 (Requerimento) 

1.1.1.  Formato digital  preenchido no Sistema de gerenciamento de processos da área AGA 

1.1.2.  Preenchimento de todos os campos  

1.1.3.  Data em todas as folhas 

1.1.4.  Assinatura do interessado ou representante legal em todas as páginas do documento em PDF 

1.1.5.  Assinatura do responsável técnico em todas as páginas do documento em PDF (engenheiro ou arquiteto)  

1.2.  Termo de Outorga de Poderes 

1.2.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

1.3.  Contrato Social do Interessado 

1.3.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

1.4.  Contrato Social do Representante Legal 

1.4.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

1.5.  Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 

1.5.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

1.5.2.  ART classificada como obra ou serviço ou RRT classificada como simples 

1.6.  Comprovante de Pagamento da ART ou RRT 

1.6.1.  Formato digital em PDF 

2. Configuração 

2.1.  Planta de Perfil 

2.1.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

2.1.2.  Formato digital em CAD (versão 2010 ou anterior)  

2.1.3.  Modelo do DECEA disponível no Portal AGA, na aba Download. 

2.1.4.  Altitude da base 

2.1.5.  Altura 

2.1.6.  Altitude do topo 

2.1.7.  Preenchimento do carimbo, disponível no Portal AGA, na aba Download 

2.1.8.  Assinatura do responsável técnico do documento em PDF (engenheiro ou arquiteto) em todas as folhas 

2.2.  Planta de Situação 

2.2.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

2.2.2.  Formato digital em CAD (versão 2010 ou anterior) 

2.2.3.  Modelo do DECEA disponível no Portal AGA, na aba Download 

2.2.4.  Georreferenciamento 

2.2.5.  Identificação de cada objeto 

2.2.6.  Coordenadas geográficas de cada objeto 

2.2.7.  Altitude da base de cada objeto 

2.2.8.  Altura de cada objeto 

2.2.9.  Altitude do topo de cada objeto 

2.2.10.  Curvas de nível passando pelos lotes 

2.2.11.  Escala compatível com a situação dos objetos no terreno 

2.2.12.  Preenchimento do carimbo, disponível no Portal AGA, na aba Download 
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2.2.13.  Assinatura do responsável técnico (engenheiro ou arquiteto) em todas as folhas  

2.3.  Tabela 

2.3.1.  Formato digital com assinatura preenchida no Sistema de gerenciamento de processos da área AGA 

2.3.2.  Identificação de cada vértice do objeto 

2.3.3.  Coordenadas geográficas de cada vértice do objeto 

2.3.4.  Altitude da base de cada vértice do objeto 

2.3.5.  Altura de cada vértice do objeto 

2.3.6.  Altitude do topo de cada vértice do objeto 

2.3.7.  Assinatura do responsável técnico do documento em PDF (engenheiro ou arquiteto) em todas as folhas 

3.  Segurança de Voo 

3.1.  Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 

3.1.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

3.1.2.  ART classificada como obra ou serviço ou RRT classificada como simples 

3.2.   Comprovante de Pagamento da ART ou RRT 

3.2.1.  Formato digital em PDF 

3.3.  Documento que aponte informações sobre Segurança de Voo 

3.3.1.  Formato digital em PDF com assinatura 

3.3.2.  Indicativo de empreendimento existente ou a ser implantado, conforme definições contidas em norma específica do 
CENIPA 

3.3.3.  Tipo e número de licença já obtida, no caso de empreendimentos existentes  

3.3.4.  Tipo de licença que está requerendo 

3.3.5.  Expectativa de vida útil 

3.3.6.  Tipo de materiais que serão manipulados 

3.3.7.  Lista de aeródromos em cuja ASA o empreendimento ou atividade esteja localizado quando tratar de potencial atrativo 
de fauna 

3.3.8.  Compromisso formal assinado por representante legal e por profissional com Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) que o empreendimento não será foco atrativo devido ao emprego de técnicas mitigadoras e de exclusão de aves 

3.3.9.  Conjunto de técnicas empregadas ou a serem empregadas para mitigar o efeito adverso ocasionado pelo 
empreendimento 


