PRENOR
Área de Aeródromos (AGA)
Assunto: Proposta de modificação da ICA 11-3, de 1° de outubro de 2018, que estabelece
os Processos da Área de Aeródromos (AGA) no âmbito do COMAER.

FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
“O PRENOR é um sistema criado com o objetivo de auxiliar na elaboração das normas do
DECEA, por meio da coleta de sugestões antecipadas à publicação de novas normas ou
suas emendas, as quais se encontram em fase final de elaboração”

1 – Trecho da minuta da norma em análise

2 – Sugestão de alteração da proposta em análise

3 – Justificativa

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
Todos os formulários serão analisados pelos profissionais da área AGA do DECEA.
Entretanto, apenas os usuários que preencherem o campo 2 “Sugestão de alteração da
proposta em análise” serão respondidos com considerações técnicas.

1 – Trecho da minuta da norma em análise
[ Orientação de preenchimento: Inserir o número da linha ou artigo ou item da norma em
análise exatamente como está na minuta disponível no site do PRENOR.
Caso a consideração seja relacionada com figura ou tabela, apenas referenciá-la.
Caso se trate de aspecto normativo não estabelecido na norma, inserir comentário
informando o artigo, seção ou capítulo em que a sugestão se enquadra. ]

2 – Sugestão de alteração da proposta em análise
[ Orientação de preenchimento: Inserir texto proposto. Não inserir comentários ou juízo de
valor. Apenas preencher esse campo caso possua proposta consolidada de como deve ser
redigido o trecho da norma.
Caso a sugestão envolva figura ou tabela, inserir neste campo o texto: “vide anexo”; e
colocar o Anexo em outra página desse arquivo. ]

3 – Justificativa
[ Orientação de preenchimento: Inserir os motivos que levaram a realizar a proposta. Neste
campo podem ser colocados juízos de valor e exemplos ilustrativos para gerar melhor
entendimento da demanda.
Caso a proposta envolva um estudo mais detalhado inserir neste campo o texto: “vide
anexo”; e colocar o Anexo em outra página desse arquivo. ]

