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Codigo brasileiro aeronáutico pdf

O Presidente do Partido Civil do Congresso Assuntos Jurídicos Chiu BLICA reconheceu o Estatuto da Assembleia Nacional e sancionei as seguintes leis: T TULO I INtrodu CAP TULO I Disposições Gerais das Artes. 1 Os direitos aeron utico regulamentados pelo Tratado, pela Convenção e pelo Brasil são partes, e isso
é complementado pelo C digo, e por leis complementares. 1 Tratados, convenções e leis internacionais assinados pela Delegação Executiva e aprovados pela Assembleia Nacional entrarão em vigor a partir da data estabelecida para este fim após o departamento de cada ratificação, podendo aprovar a aplicação de
tais disposições a partir da data de assinatura do artigo 14 das Autoridades Uticas a partir de uma data explícita (artigo 14), 204 a 214). 2 Esta lei se aplica a nacionais e estrangeiros em todo o país e no exterior até que o território seja permitido. 3 A lei complementar estabelecida sob as disposições desta Lei está de
acordo com leis, leis e normas especiais relativas a Mattria Eron Utica (artigo 12º). 2. Para efeitos deste Código, as autoridades eron competentes da Eron Utica Minist Rio serão consideradas autoridades competentes da Eron, conforme definido em cada regulamento. CAP TULO II A Cláusula 3 de Direito Civil
Internacional é considerada localizada no território das nacionalidades: I - aeronaves militares, bem como civis de propriedade ou fornecidos pelo Estado, utilizados diretamente pelo Estado (Seções 107, 1 e 3); II - Quando em uma aeronave, alto mar ou área de outra espécie que não pertence a nenhum país. Com
exceção dos documentos de quadril fornecidos pelo Estado, na forma indicada no inciso I deste documento, no caso de tais disposições, o território não prevalece no caso de aeronaves civis. Art 4 O ato que iniciou sua valiosa origem em aeronaves no Brasil é regido por lei, mesmo que comece em território
estrangeiro. As leis provenientes das aeronaves art 5 são aplicadas pela legislação brasileira e respeitam as leis dos países em que entram em vigor. O direito de repatriação e privilégio privado à arte 6 aeronaves rege as leis de nacionalidade. As medidas da Lei do Art 7 são regidas pela lei do pa s em que a aeronave
foi encontrada. O art 8 funciona por lei brasileira quando a carga segue para o Brasil ou transportada sob sistemas aduaneiros (artigo 244, 6º). Art 9 O apoio, a estrutura e os tumultos são regidos pelas leis do local onde ocorrem (artigos 23, 2º, 49 a 65). Grafo panico. Quando pelo menos uma das aeronaves envolvidas
é brasileira, a legislação brasileira se aplica ao apoio, resgate e tumultos em áreas não submetidas a nenhum estado. Art 10. Não No Brasil, a Acorcan transporta, todas as disposições do direito estrangeiro, disposições contidas no contrato, passagens, conhecimentos e outros documentos: I - exclui a capacidade do
local de destino; II - Visa mitigar a responsabilidade do portador quando este Código não o reconhece. III - Definir os limites de responsabilidade estabelecidos neste código (seções 246, 257, 260, 262, 269 e 277). T TULO II Do Espa o A reo e Purpose Eron uticos CAP TULO I Do Espa o A Leo Brazileiro Art 11. O
Brasil exerce soberania plena e exclusiva sobre o território e o espaço acima de seus mares territoriais e territoriais. Arte. 12. De acordo com certos atributos estabelecidos por lei de acordo com as regras (1º e 3º), guias, coordenadas, controle e supervisão do mini Rio da Aeron utica: I - navegação da área; II - tr fego
reo; III - Infraestrutura Utica; IV - Aeronaves; V - Tripulação; VI - Direta ou indiretamente relacionada ao serviço. Art. As autoridades da Aeron Utica podem deter aeronaves no espaço da região (artigos 18) ou pousar em território brasileiro (artigos 303-311) em desafio às disposições da Lei Aeron Utiko (parágrafos 1º e
12º), parágrafos 14, 14, 14, 14, 14, parágrafos 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 17, ou 34, parágrafos 14 (artigos 14, 16, 3, 17) ou condições, 15, 1 e 2, 19, pares gráficos Arriscar a segurança de, 21, 22), anti-vie ou leah, ordem, paz interna ou externa. Cap Tulo II do Tr fego A Leo Art. 14. No tráfego aéreo na
região brasileira, cumprimos as disposições estabelecidas no Tratado, na Convenção e no direito internacional em que o Brasil faz parte (1, 1), o C Digo (1, 2) e a Legislação Complementar (1, 3). 1 Não há aeronaves militares ou civis servindo países estrangeiros e são usadas diretamente (3, I) pelo poder, sem
permissão, para pousar no espaço ou território primário do Brasil. 2 Por meio de informações sobre planos de planejamento, gratuitamente para o tráfego de aeronaves dedicada ao serviço de áreas privadas (artigos 177-179) (artigos 14 e 4º). 3 A entrada no Brasil e as aeronaves TR Fego dedicadas ao público Leos
(Seções 175) dependem da aprovação do Ocidente de acordos bilaterais (artigos 203-213). 4 O uso do espaço brasileiro está sujeito a normas e condições estabelecidas, bem como aos deveres aduaneiros para o uso de comunicações e leões auxiliares por todas as aeronaves que navegam na área da rota (artigo 23).
5 Aeronaves pertencentes a aeroclubes estão isentas das tarifas fornecidas no par gráfico anterior. 6 O voo de aeronaves militares está sujeito a regulamentos sobre segurança e proteção de cinzas, a menos que haja uma guerra ou treinamento em uma determinada área. Art. Para Segurança da água ou interesse
público, é capaz de modificar áreas que restringem o tráfego a pro ou reo, entrar ou definir a rota de sa da, suspender todo ou parte do tráfego, bem como interromper o uso de determinadas aeronaves, ou realizar os propósitos de serviços reosespecíficos. 1 Os serviços de prática esportiva e treinamento para áreas
como balões de ar quente, bolobris, asas voadoras, etc. são feitos de Lea, separados pelas autoridades da Eron Utica. (2) O ato de utilização de propagandas de carros esportivos para fins educativos está de acordo com as disposições do Serviço Público Profissional (artigo 201º). O art 16 superfícies sempre que
realizado de acordo com as regras vigentes, ninguém se endivida por razões de propriedade na aeronave. 1 Durante um pouso ou voo de emergência, o proprietário ou proprietário do solo pode não ser capaz de se levantar ou partir da aeronave se o dano for garantido novamente. 2 A falta de garantia dá autoridade
até que o sequestro da aeronave e do Retheno entre em vigor. 3 A liberação a bordo dependerá da governança das autoridades aeron uticas a menos que em uma emergência, e o comandante deve proceder de acordo com o parágrafo 171 do parágrafo C. 4 Prejujo pode ser capaz devido a voo, pouso de
emergência, liberação ou alisamento de objetos. Art. É proibido instalar um sor na superfície de uma aeronave, imagem acrobática ou algo que possa representar um perigo para os ocupantes do aparelho. Grafo panico. Além da proibição, evidências, produção e demonstrações são feitas por fabricantes ou unidades
especiais, exceto para normas prescritas pelas autoridades da Eron Utica. Arte. 18. O comandante da aeronave que recebe o guia da ordem de pouso deve imediatamente ir ao dromo aer mostrado a ele e fazer o pouso. 1 Fornece as melhores condições de segurança se o controlador precisar determinar os critérios do
controlador para um dromo aer alternativo. 2 No caso de um aparente derramamento de ordens recebidas, as autoridades aeron utica podem solicitar os meios necessários para interceptar ou deter a aeronave. 3 Nos documentos do quadril do par anterior de gráficos, o pouso foi feito, a tripulação foi confiscada e a
aeronave foi apreendida (artigos 13 e 303 a 311). 4 A autoridade Tyrone Utica enviará uma ordem de capert deste documento sem qualquer razão relevante além de suas características, será responsável pelo excesso de pena, uma pena de suspensão será imposta por um período de 30 dias (30 dias) a 90 dias (90
dias), e estará sujeita a multas. Arte. 19. A menos que a aeronave seja a maior, a aeronave pode decolar ou pousar no dromo aer. A operação funciona. Grafo panico. Os pousos e decolagens devem ser realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos com o objetivo da segurança e do bem-estar da
população, que podem ser alcançados por operações de qualquer forma, bem como a segurança do transporte, distritos aéreos e instalações vizinhas. Art 20. Nenhuma aeronave pode voar no espaço brasileiro, nem pode pousar ou decolar em território básico, desde que algo especial seja necessário: I - não equipado
com um sinal de nacionalidade e Matt Culla, e um certificado de matt culla e ar, respectivamente (artigos 109 a 114); II - manuais necessários para equipamentos de navegação, comunicação e resgate, instrumentos musicais, gráficos e segurança, pouso e decolagem; III - Qualificações de tripulação, licenças e
transporte de cada certificado de Di Rio de Bordeaux (nº 84, Par grafo Nico) da lista de passageiros, o do manifesto de carga ou correio, se necessário, enviado. Grafo panico. As autoridades aeron utica podem reduzir os serviços experimentais e as condições de transmissão realizadas pelos fabricantes de aeronaves
de acordo com as normas. Art 21. Exceto com a aprovação do RG competente, você não pode transportar explosivos, munições, armas de fogo, materiais b-ricot, equipamentos para levantamento ou prospecção de aerofogramas, ou qualquer outro objeto ou substância considerado perigoso para a segurança da
aeronave, aeronave ou seus ocupantes. Grafo panico. Levar fotografia picos, cinematog picos, eletor nicoto ou dispositivos nucleares a bordo pode ser evitado se a segurança do voo ou interesse público for necessária. CAP TULO III Endrada e Sadado Espa o Leo Brasileiro Art 22. Todas as aeronaves do exterior
serão, cada uma, a primeira ou última decolagem de um aeroporto internacional. Grafo panico. A lista de aeroportos internacionais é publicada pelas autoridades aeron utica, cujos nomes só podem ser modificados por lei federal se essa mudança for necessária. Art 23. Entrar no espaço brasileiro ou aterrissar, em
território básico, seria fornecido em estado estrangeiro sujeito à condição de aeronaves militares ou civis (artigos 14 e 1º). 1 Aeronaves estrangeiras que podem transitar no espaço brasileiro devem seguir uma rota determinada sem pousar no território principal (14º, 1º, 2º, 3º e 4º). 2 As autoridades de Eron Utica podem
estabelecer exceções para o regime de entrada, operações de busca, resgate e resgate de aeronaves estrangeiras ou por razões de saúde ou humanas. Art 24. Localizado na vanguarda do território brasileiro, o aeroporto pode atender o tráfego regional entre o país e comum ou compartilhado por eles. Grafo panico.
As aeronaves brasileiras têm acesso a serviços de infraestrutura aeron utica comuns ou compartilhados em aeroportos localizados na vanguarda dos países e nacionalidades vizinhas. T TULO III Infraestrutura Aeron utica CAP TULO I Cláusula Geral Art. 25. Sistema I-aeroportu Rio (artigos 26-46) para promover
segurança, regras e eficiência, para facilitar a infraestrutura de campo navegando pela área, instalação ou estrutura de suporte terrestre; II - Sistema de proteção ao serviço (artigo 47 a 65) III-v o sistema de segurança (artigo 66 a 71); IV - Sistema brasileiro de Registro Eron Utico (artigo 72 a 85); V - Sistema de
investigação e prevenção de acidentes memoriais de Eron (artigos 86-93); VI - sistema que facilita a transmissão para reo, segurança e coordenação (artigo 94 a 96); VII - um sistema de treinamento com uma forma de mão-de-obra para explorar a Aeron utica regional e de infraestrutura (artigos 97-100); VIII - Sistema
de tria Eron Utica Ind (artigo 101º); IX - sistema de atendimento auxiliar (Dia 102 recebendo dia 104); Sistema de ajuste da infraestrutura X-utica (artigo 105º). 1 A instalação e operação da infraestrutura privada Utica depende sempre da aprovação da publicidade por meio da autoridade aeron utica, que respeita as
disposições legais que regem as atividades de outros minirios ou rg os estaduais envolvidos na região. 2 Para efeitos deste documento, sistemas e elementos relacionados uns aos outros para um propósito específico, ou em benefício da reconciliação, orientam normas técnicas, não implicam subordinadamente
hierarquias. CAP TULO II Aeroporturio Sistema SE I Dos Air Dromos Art. 26. O sistema Aeroportu Rio é composto por todos os aeródromos, pistas, estacionamento de aeronaves, terminais de carga de lea, terminais de passageiros e um conjunto de arradramos brasileiros em cada instalação. Grafo panico. S o
Instalações: Dia e noite Em Balisa Sento; É a iluminação de p Tio; Eu fornecia os serviços de Professional Counter Inc ndio e Emergency m Decca Oro; Fornece embarque, ar condicionado, ônibus, pontes de embarque, sistemas de esteira de despacho de bagagem, carrinhos de passageiros, pontes de pouso,
sistemas de elevação de passageiros por escadas rolantes, circuitos fechados, sistemas de locutor de mensagens semiautomá-automáticos, sistemas de som, vídeos, ar condicionado ou sistemas de informação geral, locais de serviço, locais de apoio comercial, serviços incorretos. Serviços especiais e outros serviços
de salvamento aquático, sua implementação é aprovada ou determinada pelas autoridades da Eron Utica. Art 27. Aer dromo para todos os desembarques lea, decolagem e Aeronave. Art 28. Os dromos aer são classificados como civis e tropas. 1 Aer civil drawmo para o uso de aeronaves civis. 2 Exército Aer dromo é
para o uso de aeronaves militares. 3 adroides civis podem ser usados por aeronaves militares, e aeronaves militares cumprem os requisitos estabelecidos pelas autoridades de Eron Utica, por aeronaves civis. Art 29. Os civis aer dromos são classificados como públicos e privados. Art 30. Você não pode usar dromo
aer privado sem registrar corretamente. 1 As dromos públicas e privadas estão abertas ao tráfego por meio de homogêneas e cadastradas, respectivamente. 2 dromos individuais podem ser usados com a permissão do proprietário, selado para exploração comercial. Art 31. As seguintes considerações: I-Airport Aer
possui instalações públicas com instalação e instalações para apoiar operações de aeronaves e embarque e adusamento de pessoas e cargas. II - Helipus é destinado como um hela panterro-apenas dromos aer; III - O Heliporto é equipado com instalação e instalações para heliporto, apoio ao trabalho de caixa de
helicóptero e apoio ao embarque e embarque de pessoas e cargas. Art 32. Aeroportos e heliportos são classificados por leis administrativas que modificam as características de cada classe. Grafo panico. Os aeroportos para aeronaves nacionais ou estrangeiras em voos internacionais (serviços regulares ou gerais)
são classificados como aeroportos internacionais (artigo 22º). Art 33. Unidade A O chefe da área militar, aer dromos em locais públicos, no campo das capacidades das autoridades civis e militares, quanto é gerenciado cada um, pode ser especialmente definido em regulamentos. Se Construções II, e Aer dromos usá-
lo da arte. 34. Você não pode criar um dromo aer sem a permissão da autoridade Eron Utica. Art 35. Serão construídos, mantidos e operados por seus proprietários, obedecendo diretrizes, normas e planos das autoridades da Eron utica (artigo 30º). Art. A construção, manutenção e exploração de aer dromos Blicos: I -
direto, uni o; II - indiretamente vinculado ao ministério da Eron Utica, pela Administração Federal ou por uma empresa profissional de suas bolsas; III - através de um acordo com os Estados Unidos ou autoridades locais; IV - por concessão ou aprovação. 1o garantir tratamento uniforme em todo o território nacional,
construção, administração e exploração, de acordo com as disposições das artes, de acordo com as normas, instruções, ajustes e controles da autoridade Eron Utica. 36a. (Reda o dada pela Lei nº 13.097, de 2015) a operação e operação de aeroportos e heliportos, bem como sua assistência, constituem as atividades
exclusivas de unificação, em todo o território nacional, ou dos órgãos das administrações federais indiretas referenciadas neste documento, no âmbito da ressusificação A gestão atua atribuível a bens, aluguel, instalação e serviços. (3) A responsabilidade da administração indireta que este artigo afirma é estabelecer
uma organização administrativa do aeroporto ou heliporto para reparar a atribuição por eles, que é operado por eles, e determinar as áreas e serviços que estão subordinados a ele. 4 A responsabilidade pela administração mantém a qualidade operacional do aeroporto e coordena as atividades do Mar do Leste público
deve ser operada de acordo com as normas legais. 5 Aer dromos p blicos, enquanto mantidos à disposição de estadias especiais pela Coalizão, a universidade e patrim nios aut nomos, não têm relação com o proprietário do im veis gift (nº 38). Arte. 36-A. As autoridades privadas podem processar determinadas
regulamentações para fornecer aer dromos p blicos localizados na lei da Amaznia, operações adequadas e condições locais para promover a publicidade local, a integração social, a gestão de comunidades isoladas, o acesso e o apoio às operações de segurança. (Lei nº 13.097, 2015) Art 37. O público aer dromos
pode ser usado em qualquer aeronave, independentemente de sua própria ou nacionalidade, e pode ser usado por razões operacionais ou de segurança, desde que não haja restrições ao uso de certos tipos de aeronaves ou serviços. Grafo panico. O serviço foi fixado em uma tabela aprovada pelas autoridades da
Aeron Utica, levando em conta os custos operacionais do aeroporto e as instalações disponíveis para aeronaves, passageiros ou cargas. III 38 da SE Patrim Nio Aeroportu Rio Art. Os aeroportos são universalmente equiparados ao patrimônio público federal, e apesar de manter seu propósito, a UNI não tem a
propriedade de todas as autoridades em que estão. (1) Os Estados Unidos, Municpios, governo indireto ou instituições individuais podem doar informações ou bens para a construção de aeroportos sob a Constituição de Patrim Nio Augustomo, que é considerada universal. 2 Ao desativar um aeroporto porque a uni se
torna a 4s do Rio, o uso das mercadorias mencionadas no par gráfico anterior será devolvido ao proprietário, que o utilizará. 38a. Os operadores aeroportuários podem remover aeronaves, equipamentos e outros itens que permaneçam na área do aeroporto quando restringirem a operação, a expansão da capacidade



ou a operação regular do aeroporto ou representarem um risco à saúde ou ao meio ambiente. (Includo pela nº 13.319, 2016) As disposições do 1º caput também se aplicam a aeronaves, equipamentos e outros ativos de falência em massa, comunicando-se com o tribunal competente. Despesas incorridas por medidas
secundárias (incluindo a Lei nº 13.319, de 2016) O documento é reembolsado pelo proprietário do imóvel e, em caso de falência, comporá o crédito de consentimento extra a ser pago em massa. (Lei nº 13.319, incluindo 2016) Utilização da Aeroportu riasI - sua própria gestão;II - pouso, decolagem, manobras e
estacionamento de aeronaves;III - no serviço e movimentação de passageiros, bagagem e carga;IV - concessões da soma de direitos dos serviços no rio ou reos; V - área no terminal de carga; VII - estacionamento de espaços públicos e veículos; VIII - rcio adequado no aeroporto - IX - no auxiliar auxiliar do aeroporto
ou cargo público. Arte. 40. O sistema de concorrência será isento do período de uso que pode ser transportado mecanicamente em folhas soltas se for concluído e assinado pelas partes de acordo com os rios, licenças ou disposições de uma prestação do Serviço Público. Um usuário que, em um documento de quadril
de um par gráfico anterior, pode reembolsar a quantidade de capital que não foi reembolsada se a administração do aeroporto exigir a área antes do prazo expirar. 4, Em qualquer tese sólida, as melhorias estão nas disposições deste artigo e nas disposições de cada gráfico sobre a permissão dos serviços auxiliares,
com reas, após o término do prazo, sem qualquer compensação. A operação de operações do turismo aéreo referida no nº 39 depende da exclusão de outros órgãos e da concessão dos poderes das autoridades aeron Utica e não deve ser suspensa por 24 horas (24 horas) diariamente, a menos que determinada por
um acordo administrativo aeroportuário. Grafo panico. Para este documento, o uso da Aeroporturia poderá ser licitado através do PR sob a forma de regulamentos baixados do Poder Executivo.Art. 42. A região da Aeroporturia não se aplica às leis de localização da cidade. Arte. 43. As propriedades vizinhas de aer
dromos e instala es de aux lio navega o rea estão sob restrições especiais. Grafo panico. As restrições mencionadas neste documento referem-se ao uso de imóveis relacionados a edificações, instalações, culturais e objetos de natureza permanente ou temporária, como operação aérea de aeronaves, interferência
com sinais de auxiliar lios radionavegao, ou auxiliar visual lios. Tem a ver com tudo que pode impedir a visibilidade do Art.Art.44. As limitações do documento anterior Ao aprovar os seguintes planos, pelas autoridades da Eron utica, a V-Read, respectivamente, explora a área para cada tipo de Rio secundário: I-Air
Dromos Protected Area Plan B Syco;II-Ludo; Plano Zona III - Plano de Reserva de Heliporto B Syco;IV - Prote o Zone e Auxiliar Rio Plano de Navegação Andorinha Lote A de acordo com a especificidade das convenções e proteções regionais 1. , Cada aer dromo pode aplicar um plano especial em caso de prescrição
adequada de plano B sicos. 2 O plano de reserva Aer dromos, o plano de zona B de Lou, o plano de santuário do heliponto e as áreas de planejamento da zona proteo e aux lios são aprovadas pela lei do Presidente da República e aprovadas à administração, que devem cumprir as restrições pelo ato do ministro A.
Eron Utica, um plano especial e plano especial de planejamento especial. As quatro administrações devem ser compatíveis com a B Syco e áreas de uso da terra em áreas adjacentes aos dromos aer incluídos no plano especial. 5 Restrições especiais se aplicam a todas as propriedades. Arte. As autoridades aeron
utica podem exigir que você contrate o Plano B Chicus ou qualquer obra ou configuração de qualquer natureza contrária às especificações de cada aeroporto, ou para remover quaisquer obstáculos levantados em desacordo com esse plano, após o qual você não pode reivindicar indenização o.Art 46, pois você está em
risco de infringir o perigo público. Uma vez estabelecidas as restrições B impõe a demolição do obstáculo levantado antes da promoção da Syco ou planos especiais, o proprietário tem o direito de reembolsá-lo. De atividades de proteção V oDas V rias a V oArt em um sistema de proteção. 47. O sistema de proteção V
é projetado para a regularidade, segurança e eficiência do fluxo de tráfego em um espaço que inclui as seguintes atividades: controle de tráfego para I-reo;II - eficiência da área de comunicação e navegação em rede;III - meteorologia Eron utica;IV - cartodistatividade e informação aeron uticas; V - Busca e Resgate; VII
- Coordena e supervisiona os ensinamentos de certos ensinamentos. VIII - Diretor de fabricação, reparo, manutenção e distribuição de equipamentos terrestres auxiliares do Rio para navegar na área. III - divulgação utica;IV - transmissão Eron Utica; V-m vel aeron urico por sat lite;VI - de radionavega o aeron utica por
lite.a) diretamente através do minist rio da aeron utica;b) através da aprovação, pelo corpo profissional da gestão indireta federal, por aqueles ligados ao Quiminista Rio, ou por aqueles dedicados a atividades dedicadas à comunicação, comunicação e comunicação. Pesquisa, apoio e reestruturação do art. 49. V
abrange pesquisa, suporte e reestruturação. Arte. 50. O comandante da aeronave é obrigado a ajudar aqueles em risco de vida no mar, no ar ou em terra se ele ou ela for capaz de fazê-lo sem perigo para a aeronave, tripulação, passageiros ou outros. Arte. 51. Todo comandante de navio, no mar e em terra, tem o
dever se puder fazê-lo sem perigo para si mesmo ou para outros para ajudar aqueles em risco de vida devido ao acidente ou mau funcionamento da aeronave. Arte. 52. O suporte é simples Albo O.Art. ele pode consistir de 53. Se possível, sua obrigação de prestar assistência pertence a v ou à aeronave pronta para
partir. Arte. 54. Se não houver outros recursos, o Rg o do Minist rio da Aeron utica está pronto para atribuir, v ou decolar para operações de busca e resgate, energia, serviços, aeronaves e especificações o. Arte. 55. Cesse seu dever de apoio se você souber que a obrigação foi fornecida por outra pessoa ou se foi
distribuída por um representante competente da Eron Utica mencionado no artigo anterior. Arte. 56. O serviço do comandante não aliviará o proprietário ou explorador da aeronave de responsabilidade, a menos que decida não prestar assistência. Arte. 57. Todo o apoio ou estrutura fornecido com direito às seguintes
bases, pagando correspondente à operação e efetividade do ato: I - consideração, primeiro :a) xito obtido, esforço, risco e alívio daqueles que fornecem m consciência;b) riscos comunicados pela aeronave, passageiros, tripulação e sua carga;c) o tempo empregado, o custo e o tempo de contas especiais preju zos,
custos e tempo um resultado de contas especiais de pré-juiz zos.co. , custos e valor dos bens recuperados especialmente adotados do prejujos.co.a) Se o suporte for negado ou os resultados estiverem faltando.b) quando o suporte for fornecido pela aeronave, o proprietário ou proprietário reserva-se o direito de limitar
a responsabilidade prevista nas leis e convenções para ganhar ou entrar em vigor com a renúncia. Arte. 58. Todos aqueles que causam a movimentação de recursos de busca e resgate por imprudência, negação ou transgressão são obrigados a reembolsar a Uni pelos custos incorridos neste exercício, mesmo que
não haja risco de vida ou não busquem ajuda. Arte. 59. Volunt ria fornecer apoio, que forneceram remuneração elegível se obter resultados, salvá-los ou competir por salv -las. Arte. 60. Cabe ao proprietário ou explorador reembolsar aqueles que prestam assistência aos passageiros ou tripulação da aeronave. Arte. 61.
No caso de assistência prestada por pessoas associadas a múltiplas aeronaves, navios, veículos ou partes interessadas, a remuneração será fixada e distribuída conjuntamente pelo juiz. As partes interessadas descritas neste artigo reivindicam seus direitos no prazo de seis meses a partir da data do auxílio. 2
Interessados em permitir um período estabelecido à 1:00 da.m. sem reivindicar seus direitos ou notificá-los de suas obrigações após o prazo dos anos 2000, e exercer sobre bens importados que não foram distribuídos 3. A remuneração não excede o valor que o bem recuperado tem ao final da operação de resgate.
Arte. 63. O pagamento da remuneração pode ser obrigatório para quem utiliza a aeronave sem o consentimento do proprietário ou explorador. Grafo panico. Se o negócio do proprietário ou explorador for comprovado, eles respondem em conjunto e de muitas maneiras como remuneração. I - O requerente agravou a
situação da pessoa ou do imóvel a ser resgatado voluntariamente ou por competir voluntariamente para negócios.II - Se se tornar c mplices de roubo, perda ou conduta fraudulenta. Arte. 65. O proprietário ou operador da aeronave à qual a estrutura foi fornecida poderá, por entender o proprietário do mesmo proprietário
ou seguradora, armazenar a carga até que haja uma cota correspondente ao suporte ou manutenção da estrutura. Desde sistemas de segurança até regulamentos v oArt e requisitos de segurança. 66. Para promover a segurança do veículo, cabe à autoridade Aeron Utica e aos requisitos mínimos de segurança
relacionados ao projeto, material, construção e desempenho de aeronaves, motores, h-guy e outros componentes uticos Eron devem ser definidos. eII - inspeção relativa, reparo e operação em todos os níveis de aeronaves, motores, h-guys e outras peças, aeronaves, motores, h-guy e outros componentes aeron
uticos. 1 A norma está estipulada no regulamento brasileiro da Homoro-eron Utica, que entra em vigor em público o.2. Somente aeronaves, motores, motores e outros íntendos da Eron que estejam em conformidade com as normas e requisitos estabelecidos nos regulamentos mencionados no artigo anterior poderão
ser usados para agendar a operação de aeronaves experimentais. Permitir o uso de materiais mencionados em pares gráficos anteriores, é permitido em sua estrutura. De certificado homoroge oArt. 68. As autoridades da Eron Utica emitirão certificados de aprovação do tipo de aeronave, motores, h-guy e outros
produtos uticos Eron que atendam aos requisitos e requisitos dos regulamentos. Você pode solicitar um certificado neste documento de acordo com os procedimentos regulatórios. 2 Certificado de aprovação para tipos de aeronaves não obtidos do Certificado de Integração da Aviação. 69. As Autoridades Eron Utica
emitem um certificado de aprovação da empresa para a fabricação de produtos aeron uticas, desde que cada sistema de fabricação e controle garanta que todas as unidades fabris atendam ao projeto aprovado. Grafo panico. Qualquer pessoa interessada em fabricar produtos certificados tipo J deve solicitar um
certificado de aprovação da empresa na forma dos regulamentos. Arte. 70. Autoridades aeron utica emitindo certificados de aprovação empresarial para a realização do serviço, reparo e manutenção de aeronaves, motores, limpeza h e outros produtos utic Eron. protege o motor, h-ing e outros componentes para
preservar as condições de segurança de projetos aprovados. 3 As autoridades aerogon devem cancelar o certificado de conformidade da aviação se descobrirem que não há manutenção. , Eron utica. O ministério da arte pode ser feito pelo MEC Nico licenciado pelo Rio. 71. Neste caso, o certificado de aprovação
formal fornecido pode ser modificado, modificado, suspenso ou revogado se for necessário a segurança do Serviço ou do interesse público. Grafo panico. Enquanto não houver emergência, a pessoa deve ser notificada para rescan quaisquer irregularidades encontradas dentro do prazo assinado. Sistema brasileiro de
Registro Eron Utico do Brasileiro Eron Utico. 72. Registro Brasileiro Público Eron Utico, centralizado e centralizado, no que diz respeito às aeronaves, funções: I - emissão de certificado de aeronaves matt culla, adequação aérea e nacionalidade de acordo com a legislação brasileira; II - Reconhecer a aquisição de
presentes na transmissão por conduta entre vida e gozo e o direito real de garantia - regulado por, alterados e retidos documentos;IV - promove o registro geral. 1 obrigação de fornecer um certificado contido no registro. 2 O Registro Brasileiro Eron Utiko é regulamentado pelo Departamento Executivo. I - escritura p
blicas, incluindo aquelas escritas no Consulado Brasileiro; II - Documento Assinado por partes e testemunhas;III - atos estatais estrangeiros, legais e de tradução, na forma da lei, bem como aqueles emitidos por tribunais estrangeiros após a aprovação do Supremo Tribunal Federal;IV - enviaram cartas, ações formais,
certificados e acréscimos dos arquivos de mandado de justiça. I - Matt Culla da Aeronave, no próprio livro, a primeira vez que se registra no Pa s, o período submetido e os elementos contidos nos documentos anteriores, os documentos em que a aplicação é, no caso de instrumentos ou documentos musicais,
reconhecendo presentes ou outros direitos à aeronave, transferidos, modificados ou erradicados; b) Apreensão, sequestro, penhora e apreensão da aeronave em documentos relativos ao abandono, perda, extinção ou obrigatoriedade ou alteração do contrato da aeronave. III - certificado de registro e alteração que
pode ser celebrado no registro da AlterUla, bem como contrato de exploração, uso ou garantia;IV - certificação de di Rio de Bordeaux de aeronaves brasileiras; V - Note o o de uso e prática aeron uticas que não contradizem a lei, a ordem pública e os bons costumes. Arte. 75. O registro pode ser cancelado a pedido
por escrito do proprietário que não tenha registrado a aeronave ou motor, podendo ser cancelado com consentimento por escrito em favor daqueles que aparecem em cada credor em cada fundo credor rio, hipoteca ou nu real. Grafo panico. As aeronaves brasileiras não podem ser transferidas para o exterior se
garantidas, a menos que estejam expressamente acordadas com os credores. Arte. 76. As taxas associadas ao registro devem ser pagas até Utica.Do os critérios aprovados pela Aeron Airlines e procedimentos de registro de aeronavesArt. 77. Todos os registros importados para os registros não só competiram com
eles, mas também receberam protocolos para observar a ordem das inscrições. Arte. 78. O número de ordens que determinam a prioridade do título e as configurações padrão dos direitos dependentes do registro. Arte. 79. Um título de natureza específica apresentado de forma que possa ser submetido ao Registro
Brasileiro de Utico Eron, que fornece o mesmo certificado. Arte. 80. O título foi submetido, o registro será realizado com prioridade, o título mencionado antecipadamente no protocolo na ordem mais baixa. Arte. 81. Nos protocolos a serem observados, as margens de Fresnota, as expectativas das autoridades da Eron
Utica. Grafo panico. Se oposição às partes interessadas, pode ser resolvida pelo Rg competente do Ministério da Educação de Aron Utica, e pela apelação aron Utica Uferiti(82). Após 30 dias (30 dias) liberados no protocolo, a eficácia das notas de antecipação será automaticamente suspensa caso não sejam
registradas pelas obrigações da parte relevante para atender aos requisitos legais. Arte. 83. Para trocas, Correspondente Matt Cullas, Protocolo. Art em ordem única. 84. Di Rio de Bordeaux está disponível no Registro Brasileiro Eron Utico para a certificação de colunas, fechamentos e números de páginas. Grafo
panico. Di Rio de Bordeaux deve ser resgatado, e suas folhas estão incluídas na primeira e última, respectivamente, incluindo o número de suas páginas e os períodos de abertura e fechamento, devidamente certificados pelo Registro Brasileiro de Utikoeron. Arte. 85. O Registro Brasileiro de Eron Utico não contradiz
leis aduaneiras e práticas ou bons costumes a pedido do antigo officio ou associação de classes de interesse a pedido do próprio livro, rg os juros do Miniist rio da Aeron utica. Após a representação do Art.Art. 86. O Sistema de Investigação de Acidentes da Eron Utikos deve planejar, orientar, coordenar, monitorar e
conduzir a investigação e prevenção dos acidentes de Eron Utikos. 86a. As investigações de acidentes e acidentes visam prevenir outros acidentes e acidentes, identificando a ocorrência e o risco de recomendações de segurança operacional, direta ou indiretamente. Graph panico (incluindo a Lei nº 12.970, 2014).
Pode ser emitido para recomendações de segurança operacional em todas as etapas da investigação. (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) Art 87. Atividades de apoio à infraestrutura aeron utica do território brasileiro, bem como a prevenção de acidentes aeron para a responsabilidade de todas as pessoas envolvidas
na fabricação, manutenção, operação e distribuição de aeronaves, responsabilidade da natureza ou jur dicas. Art. 88. Qualquer pessoa que esteja ciente de um acidente aéreo ou da presença de detritos ou saques de aeronaves é obrigada a se comunicar mais rapidamente com os meios mais próximos e próximos.
Grafo panico. Os órgãos públicos que o conhecem ou intervêm imediatamente a repassá-lo sob pena de responsabilidade por insanidade, uma autoridade da Eron Utica perto de um acidente. O Art 88-A. A. Investiga o sistema de investigação e prevenção de acidentes Eron Utic - SIPAER é empregado para identificar
condutas, condições ou circunstâncias que incluam práticas, processos, procedimentos e m, isolada ou conjuntamente, indicando a integridade perigosa de pessoas, aeronaves e outros bens, indicando a integridade de risco de condições e outros bens, apenas para prevenir a prevenção de acidentes ústicos, acidentes
aéreos e terrestres. Investigação não autorizada por (Lei nº 12.970, 2014) 1º A Sipaer deve levar em conta fatos conhecidos, novos e liturbery na possível identificação das investigações Acidentes de Eron Utikos, resultando ou contribuindo para a deterioração dos eventos das atividades do solo e da terra. (Inclu do
pela lei nº 12.970, 2014) 2o As autoridades do Sipaer que decidiram não investigar ou descontinuar o Sipaer não ajudarão a prevenir novos acidentes ou incidentes sem o controle da transportadora se já estiverem em andamento e a investigação estiver relacionada ao acordo temporário de um acidente e a
investigação não ajuda a evitar novos acidentes ou incidentes no poço. O art 88-B. A (incluindo o Ato nº 12.970, de 2014) deve ser desenvolvido independentemente de outras investigações sobre o mesmo incidente, investigando incidentes aeron utico ou incidentes de solo na shifa de um determinado acidente, e nega
quem participou ou participou do primeiro incidente. (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) 88-C. As investigações sobre Shifa não interferem na criação ou fornecimento de outras investigações, como para fins de prevenção, e, com o objetivo de objetificar a preservação da vida humana, garantem que outras
investigações relativas ao acesso e custódia de investigações relevantes sejam priorizadas pela segurança contínua do transporte pelas cinzas. Se uma investigação criminal for encontrada durante a investigação do art 88-D. Shifa (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014), as autoridades policiais competentes serão
notificadas se estão relacionadas ou de outra forma relacionadas ao incidente do acidente. A pedido do art 88-E. Polícia ou autoridades policiais (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014), as autoridades que investigam o Sifaer investigam para que os peritos possam ser colocados nos testes necessários para acidentes
aéreos: (Lei nº 12.970, de 2014) I - Não são necessárias habilidades treinadas ou equipamentos apropriados para os funcionários do requerente. (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) II - Solicitar às autoridades discriminar os testes a serem realizados; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) III - existem habilidades
qualificadas e equipamentos adequados para os testes necessários, dentro da equipe do órgão investigativo; e (Inpc. Lei nº 12.970, 2014) IV - A entidade requerente terá a todo custo incorrido em decorrência da solicitação. Graph panico (incluindo a Lei nº 12.970, 2014). Os funcionários destacados pelas autoridades
investigativas não foram autorizados a participar da investigação sobre Sifah no mesmo acidente. No caso de II (ato nº 12.970, nº 12.970 de 2014) de capacidade para investigação sobre Shifa (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014), A é para cada comando militar investigar um acidente com uma aeronave da frota, e no
caso de aeronaves militares estrangeiras, Comando Aeron Utica ou comando Graph panico (incluindo a Lei nº 12.970, 2014). (VETTED). O art 88-G. A (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) está investigando a syfa de um acidente aéreo civil que está sendo realizado pelo Sipaer pelas autoridades investigativas, e o
Sipaer determina a composição do comitê investigativo do Sipaer com cadeiras sob medida para profissionais qualificados e certificação Sipa v Lida. (Inso pela Lei nº 12.970, de 2014) 1ª autoridade que investiga solicitações do Sipaer do Sipaer e órgãos competentes, priorizando outras solicitações, relatórios, arquivos
de inspeção, incluindo aut psias e documentos de outros interesses na investigação do Sipaer. (Lei nº 12.970, de 2014) A responsabilidade por ação não disciplinar nos termos do artigo 3º, artigo 1º e 2º será determinada por processo disciplinar se não ocorrer crime. (Lei nº 12.970, de 2014) 4º Ajuste, Casos Urgentes,
Busca e Inquietação, rg o via Justiça Da Unio, Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973 - C Digo do Contencioso Cível. (Lei nº 12.970, 2014) 5 No caso do acidente de Eron Utiko, do incidente de Eron Utiko, ou das aeronaves civis e eventos terrestres, as autoridades que investigam a Seafar têm prioridade para embarcar
em aeronaves civis brasileiras usadas para o transporte de aeronaves aéreas. (Para a conveniência da Seafarer, a prioridade fornecida no dia 5 deste documento é exercida por apresentar credenciais emitidas pela Autoridade de Pesquisa Seafarker no aeroporto a bordo do representante da empresa solicitada.
(Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) Arte. 88-H. A é um relatório subestimado do relatório final, um documento que indica a declaração das autoridades que investigam Sifah por possíveis fatores contribuintes em um determinado acidente aeron utiko, um documento que investiga o incidente em Sifa do acidente aeron
Utiko e fazendo recomendações não apenas para o benefício da segurança operacional da área de atuação. Graph panico (incluindo a Lei nº 12.970, 2014). O relatório final sobre os acidentes aéreos de Armada deve ser aprovado pelo comandante de cada comando militar. Art. 88-I. SS (Lei nº 12.970, 2014) III de
Proteção ao Sigilo Profissional (Lei nº 12.970, de 2014): (Lei nº 12.970, de 2014) I - registros de comunicações entre agências de controle de dados e suas transcrições; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) II - cockpit e de conversas em suas transcrições; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) III - dados do sistema para
notificar a quantidade de atividade; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) IV - registros de comunicação entre aeronaves e tráfego e controle de suas transcrições; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) V - registro de dados de voo e medidores adicionais de medidores adicionais ou medidores adicionais de transcrição ou
transcrição e transcrição; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) VI - dados de sistemas automatizados e manuais de coleta de dados; e (Lei nº 12.970, 2014) VII - outros registros utilizados em atividades marítimas, incluindo os investigados. (Lei nº 12.970, de 2014) 1 em benefício da investigação do Stsipaer, as
autoridades investigativas em Shifa tiveram acesso à fonte citada no caput e no dia do cust. (Inso pela Lei nº 12.970, de 2014) Inciso III do caput secundário, e fontes de informação que abrangem exames e conclusões investigativas, não são utilizadas para fins probatórios em processos judiciais e administrativos e são
fornecidas apenas por solicitação judicial nos termos do art. 88-K desta Lei. (Lei nº 12.970, de 2014) Todos os terceiros notificarão os investigadores relacionados à Shipae de informações fornecidas em benefício da Shisefa e de outras atividades com base em uma garantia legal para uso exclusivo da Espon Nea, para
fins preventivos. (Exceto pelos benefícios da Lei nº 12.970, A Quarta Vezfaere, e outras investigações de atividade preventiva; Exceto pelo benefício de investigar Sifaer e outras atividades preventivas, um perito da Cifaere que divulga suas fontes e cada conteros lhe diz a cláusula de arte 207, 3 de outubro de 1941, 3
de outubro de 1941, Ato de Processo Penal nº 86 Cdygo, nº 46, 11 de janeiro de 1973 - C Digo do Contencioso C. O art 88-J. Fontes (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) e a ES Sipaer, em que permitiram sua utilização em processos judiciais ou processos administrativos, estão protegidas por sigilo processual.
(incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) 88-K. Se a fonte Shifar for usada como prova, se permitida por esta lei, o juiz deve determinar um representante judicial da Autoridade Sifaer que deve decidir dentro de 72 horas. O Art 88-L. Seafare Authority,ou Delegado a quem (incluindo o Ato nº 12.970, de 2014), pode
determinar a Convenção de Divulgação sem impedir a prevenção de acidentes e a prevenção preju zo de disposições legais, informações relativas à investigação de sippers em andamento e sipaer de cada fonte. Acesso IV à destruce de aeronaves (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) (Lei nº 12.970, de 2014) Art 88-M.
Aeronaves civis envolvidas em acidentes, acidentes aéreos ou danos no solo podem ser proibidas pelas autoridades que investigam a Seafare: (Lei nº 12.970, de 2014) I - Automática Automática Automática proibido pelo operador da aeronave ou seus agentes, assinado pela Autoridade De Investigação de Seafer, e
sempre que possível; (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) II - Ao conceder a autoridade do Sipaer ao órgão investigativo, as aeronaves intercaladas podem operar para manutenção; e (Lei nº 12.970, de 2014) III - o operador permanece responsável pelo cumprimento de suas obrigações com a aeronave. Com exceção
de fins que salvam vidas, os artigos transportados por ferimentos de aeronaves, pessoas destras ou seu transporte podem ser revistados ou removidos, exceto para fins que salvam vidas,88-N. (incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) podem ser revistados ou removidos, a menos que a lei exija a custódia de itens de
interesse da investigação até que esta lei seja anunciada. (Incluindo o Ato nº 12.970, de 2014) 88o. As autoridades policiais competentes isolarão e protegerão a cena de um acidente ou acidente envolvendo uma aeronave ou pessoa destra até a liberação da aeronave ou pessoal destro pelas autoridades de Camp
Utica e pelos detetives responsáveis por cada investigação. Trabalhando com autoridades investigativas na 88-P. Shifa (incluindo o Ato nº 12.970, de 2014), você pode ter certeza à Autoridade de Aviação Civil e à polícia judiciária, acesso a aeronaves feridas, destros ou outros rg os para coisas transportadas por eles,
e para manipular ou deter o alvo de acidentes como resultado das ações do órgão investigativo. (Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) Art. 88-Q. A obrigação de carregar uma aeronave envolvida em um acidente com sua mão direita e transportar mercadorias, e transportar mercadorias transportadas para qualquer lugar,
pode ser o operador da aeronave às suas custas. (Inclu do pela Lei nº 12.970, de 2014) 1o Nos aer dromos p blicos, se o explorador não fornecer ajuste oportuno da aeronave ou destro, o ajuste é que o dromo aer consegue fazê-lo, e impõe restituição de custos. (Lei nº 12.970, de 2014) Exploradores de aeronaves
secundárias e lesadas voltadas ao meio ambiente, segurança, resíduos e preservação de bens públicos e privados secundários devem pagar pelo saneamento de locais, propriedades e pessoas destras. (Lei nº 12.970, de 2014) A venda de membros terceirizados, partes, peças e motores é proibida antes de ser
liberada pelas autoridades que investigam a Seafar, e se ela é responsável por investigar policiais após o cumprimento de outros requisitos legais e regulamentares. Os interessados no Dia do Kirst da Art 88-R. (incluindo o Ato nº 12.970, de 2014) devem tornar isso possível. As autoridades que investigam o Sipaer
pedem ao juiz do caso, 90 dias (90 dias) após a investigação, da investigação do Sipaer ao juiz do caso para determinar sua adequação e interesse. (Lei nº 12.970, de 2014) Se uma pessoa de interesse acima de 1º for na forma de um caput, o destro pode ser o primeiro quaim de encaminhamento qualificado, que é
todo qualificado ju zos, um oficial da agência de investigação através da comunicação. (Includo pela nº 12.970, 2014) 2o Os custos de envio do braço direito serão suportados pela pessoa, dos quais o tráfego deve ser fornecido no prazo de 90 dias, e se esgotado durante esse período, as seguintes partes interessadas
serão chamadas em uma ordem preferencial: (Lei nº 12.970, de 2014) os interessados autorizados de terceiros não realizarão a retirada da parte destro, e o proprietário da aeronave acidentada confiada ao Registro Utico brasileiro no segundo período de oferta, ou se ele ou ela não tiver direito a juros, será notificado
no prazo de nove dias e no prazo de nove dias, notificando o proprietário da aeronave acidentada confiada ao Registro Utico brasileiro em carta de recebimento. (Lei nº 1. 12.970, de 2014) 4º Não estabelece prazo de 90 dias (titular dos direitos) do tio oficial do RG O na rede mundial da Internet, da imprensa oficial e do
computador, as autoridades que investigam o aviso de postagem, caso a carta recebida seja rejeitada ou devolvida sem aviso prévio ou a assinatura do representante legal, sob sua responsabilidade nu. (Lei nº 12.970, de 2014) o quinto pode ser instruído ou destruído pela agência investigativa da Sifah, esgotando o
período que retira o proprietário destro de acordo com 1-4 dias, no último caso, a dupla de re-artigo pode ser descartada como descarte. (Lei nº 12.970, de 2014) Para confirmar a ordem expressa e preferencial de juros de 6 dias, o protocolo do órgão de investigação considerará a data de resposta do pedido judicial.
(Incluindo a Lei nº 12.970, de 2014) Art 89. (Lei nº 12.970, abolida em 2014) Art 90. Sempre que os serviços de emergência do aeroporto forem acionados para alívio, o custo dos custos resultantes será restituído pelos exploradores da aeronave de apoio. Art. (Lei nº 12.970, abolida em 2014) grafo panico. (Lei nº
12.970, abolida em 2014) Art 92. (Lei nº 12.970, abolida em 2014) grafo panico. (Lei nº 12.970, abolida em 2014) Art 93. As correspondências transportadas pela aeronave acidentada devem ser entregues o mais breve possível às pessoas jurídicas responsáveis pelo serviço postal, pois se comunicarão mais de perto
com as autoridades aduaneiras no caso de remessas de correio. CAP TULO VII sistema de promoção, segurança do transporte privado Reo SE I da Facilitação do Transporte A reo Art. 94. O Sistema de Promoção de Transportes para Leo, vinculado ao Minirio da Aeron Utica, tem como objetivo estudar as normas e
recomendações pertinentes da Organização Internacional de Aviação Civil, propor medidas adequadas para implementá-los em Pa s, avaliar os resultados e propor mudanças necessárias para a integração integral dos serviços. SEGURANÇA DA SE ARTE PRIVADA II. 95. A administração deve estabelecer e regular
comitês com os seguintes objetivos: (Lei nº 14.047, de 2020) I - assessorando órgãos governamentais, relativamente com base em política e segurança; (Lei nº 14.047, de 2020) II - facilitar a coordenação entre: (Lei nº 14.047, de 2020) a) o serviço de controle de passageiros; (Lei nº 14.047, de 2020) b) Gestão da
Aeroporturia; (Lei nº 14.047, 2020) c) Policiamento; (Lei nº 14.047, 2020) d) Transportadoras; e (Lei nº 14.047, de 2020) e empresas de serviços auxiliares. (Incluindo a Lei nº 14.047, de 2020) 1 (Abolição). (Lei nº 14.047, de 2020) 2 Cabe à comissão do caput deste documento propor diretrizes sobre a prevenção e
manuseio de condutas sobre aviação civil e instalações correlatas. (Lei nº 14.047, de 2020) 96. A administração regulamenta o rg o do sistema de coordenação do transporte privado: I - no contexto de certos programas financeiros técnicos e econômicos, garantindo apenas o desenvolvimento de danos do transporte
para reo: I - medidas propostas como meta; b) Monitorar e monitorar a implementação desses programas. II - Técnico - A Aeron-utic e a Econon avaliam os pedidos de importação e exportação de aeronaves civis em termos financeiros e propõem diretrizes sobre o incentivo à indústria nacional de natureza
aeroespacial. CAP TULO VIII sistema na forma e treinamento de pessoal no SE Aero Club das Artes I. 97. A Aeroclube toda a sociedade civil gerencia a sua própria com patrim nio, serviços locais e regionais, cujo principal objetivo é a educação e as práticas dos cidadãos, do turismo e do esporte em todas as formas,
podendo exercer os deveres de emergência ou interesse no Rio do coletivo. 1 Os serviços prestados pelos aeroclubes abrangem as seguintes atividades: I - treinamento e treinamento de pessoal de serviço; II - ensino e capacitação do pessoal da Utica Infraestrutura; III - Recreação e Esportes. (2) Aeroclubes e outras
instituições relacionadas são consideradas instalações públicas após receberem permissão para operar. Se Forma de Artes Civis e Formação de Pessoal II. Aeroclubes, escolas ou companhias aéreas ou sua aviação associada ou cursos de atividade (15º, 1º e 2º) só podem ser operados com aprovação como prática
das Autoridades Aeron Utica. (1) A corporação à qual este artigo foi tratado será considerada de uso público após receber permissão para operar. 2 A lei especial estabelece a forma e o treinamento do pessoal das Forças Armadas. Art. 99. As pessoas jurídicas mencionadas no artigo anterior poderão atuar com a
aprovação da Aeron utica Minist rio. Grafo panico. Os Regulamentos de Download do Departamento Executivo somam os requisitos e condições para a aprovação e funcionamento de cada instituição e aprovam a validade do curso, expedição e certificado de conclusão da missão correspondente para a matrícula de
cada professor. SE III forma e força de trabalho pretendida infraestrutura Aeron utica Art. 100. O programa de treinamento e capacitação de funcionários públicos ligados à infraestrutura da Aeron Utica consiste em habilidades técnicas, conclusão e expertise para todos os elementos que não são indispensáveis e
explora áreas como a fabricação, revisão e manutenção de produtos no ar ou proteção relacionada (omisso do Di Official). Grafo panico. Cabe à Aeron Utica emitir licenças ou certificados de controladores de transporte para Leos e outros profissionais da área de atividades relacionadas em diversas áreas explorando a
região e infraestrutura Aeron Utica. CAP TULO IX Ind stria system Aron Utica Art. 101.ind stia aeron utica consiste em proteção relativa para empresas de manufatura, revisões, reparos e v o (artigos 66-71). CAP TULO X Dos Cervi os Bozo-Aros Art. 102. S o Auxiliar: I - atividades de carga, serviços de rampa ou pista
em aeroportos e hotéis relacionados em aeroportos; II - Outros serviços relevantes são regulados pela Autoridade Aeron Utica, navegando por uma área fixa ou infraestrutura aeron utica. 1 (veto). 2 Permitir que conv nios entre empresas nacionais e internacionais permitam que cada empresa opere naquele país para
cumprir certas leis. Arte. 103. Os serviços de controle aduaneiro nos aeroportos internacionais devem cumprir certos estandes legais. Art. Todos os equipamentos e serviços terrestres utilizados em aeronaves, passageiros, bagagem e serviços de carga são responsáveis pelo apoio da companhia aérea ou de seus
fornecedores. CAP TULO XI Infraestrutura do sistema de coordenação Eron utica Art. 105. Poder instalar Rg o ou Comisso: I - promover a harmonia com o plano de integração da infraestrutura aeron utica e as possibilidades econômicas e financeiras de Pa s; II - Ajustar vários sistemas ou subsistemas; - Estudar e
propor medidas adequadas para funções somente de danos de diversos sistemas ou subsistemas; IV - Ajustar os diversos registros e aprovações exigidos por lei. T TULO IV boné de aeronave TULO I Cláusula Geral Art. 106. A aeronave deve ser considerada um dispositivo v o manobrável que pode durar e circular no
espaço através de uma aerodigna que pode transportar pessoas ou objetos. Grafo panico. nacionalidade, mattula, resistência ao ar (Seções 72, I, 109, 114), Vitalícia (Seção 72, II, 115, IV) transferências por ato entre, hipotecas (Seções 72, II, 138), anúncios (Seções 72, III, 117) e Registro Geral (artigos 72, 72) e
Registro Geral (artigos 72, 72, III, 117) para fins de registro geral. Arte. 107. Aeronaves são classificadas como areia civil e soldados. 1. Os militares (artigos 3º, 1º), incluindo os do Sistema Jurídico, são considerados soldados. 2 Aeronaves civis consistem em aeronaves p blicas e aeronaves civis. 3 Aeronaves são para
o serviço do poder público, incluindo aeronaves solicitadas na forma de estatutos. Todos os outros aviões particulares. 4 (revogada pela Lei nº 12.887, de 2013) 5 A menos que disponível em contrário, as lições desta Lei não se aplicam a aeronaves militares regulamentadas por leis especiais (artigos 14, 6º). Cap
TULO II nacionalidade, Matt Culla e Airwardonnis SE nacionalidade I e Matt Briebre arte. 108. A aeronave é considerada uma nacionalidade do país registrado. Art. O Registro Brasileiro de Eron Utico, no momento da inscrição, após vistoria técnica, atribui uma marca de nacionalidade e matr cula, o identificador da
aeronave. 1 matr cula é premiado com uma aeronave de nacionalidade brasileira e substitui o matr cula anterior sem o preju zo do ato de juramento previamente realizado. 2 Envie cada certificado de livro didático, nacionalidade e certificado aéreo. Arte. 110. Matr cula de aeronaves já registradas em outros estados
pode ser realizada por novos compradores, de acordo com evidências antes da propriedade. ou por exploração, com o consentimento expresso do dono do presente. Grafo panico. O consentimento do proprietário pode ser expresso na forma de uma delegação especial, um contrato para o uso de tais aeronaves ou por
um documento separado. Arte. 111 [1] [1] Exploradores, usuários, locatários, compradores de comissões ou proprietários de pessoas que não sejam o proprietário, no entanto, há um mandato expresso ou consentimento do proprietário do presente da aeronave. II - O Vendedor retém a propriedade da Aeronave até o
desempenho do Free o ou de determinadas condições, mas concorda expressamente que o Comprador é o mesmo que matr cula. 1 No caso de uma resolução estabelecida no acordo, como resultado, ocorrerá o cancelamento da chamada do companheiro. A quitação ou função da suspensão aprova o mate culla final.
2 Se o vendedor não reservar o imóvel para ele, o contrato de venda e venda, induz o matr cula final. Arte. 112. A nacionalidade e as indicações de Matt Culla podem ser revogadas: I - a pedido do proprietário ou explorador quando ele deve inscrev-lo em outro estado, se não houver proibição legal (artigo 75 e Par
grafo Nico); II - ex-officio ao se registrar em outro país; III - Quando uma aeronave é abandonada ou destruída. 113. A inscrição contida no registro brasileiro Eron Utiko é uma inscrição escrita no certificado matr cula da aeronave. SE Aviation Conformity Arts Certificate II. 114. A aeronave não pode ser licenciada sem o
envio do certificado aplicável de conformidade da aviação que deve ser lido pelo período prescrito, e as condições referidas a ela (parágrafos 20 e 68, 2) são cumpridas. 1 São estabelecidos os requisitos, requisitos e provas necessários para a obtenção ou renovação de um certificado, bem como a duração do serviço e
o caso de suspensão ou destruição. (2) Você pode validar certificados de conformidade de aviação estrangeira e condições reconhecidas internacionalmente que cumprem os requisitos estabelecidos nos regulamentos que abrangem pares gráficos anteriores. I. 115 da propriedade do Cap Tully III da propriedade e
exploração da arte aeronáutica da aeronave SE. A propriedade da aeronave é adquirida: pela I-construção; II - Usukapi o; III - por lei genética; IV - registro de propriedade prévia no registro brasileiro do Eron Utico; V - por transmissão legal (artigos 145 e 190). 1 A transferência da aeronave é sempre compreendida
exceto pela cl usula especificada no contrato, motor, equipamentos e instalação interna. 2 A seção de conversão da propriedade da aeronave não transmite presentes, presentes da data registrada no registro do Utico brasileiro por meio de meio de subsistência. Arte. 116. O proprietário da aeronave é considerado um
Inor natural ou jur dica para tê-lo: I-construção por conta dele; II - por contrato, ordenado a construir; III-5 (5) sem interrupção ou opossio por um ano, de sua propriedade, de acordo com a Fair t Tullo e Boa F, adquiridas por usucapi o; IV - adquirido por lei genética; V - Ferramentas públicas ou privadas, judiciais ou
judiciais (artigo 115, IV) estão inscritas no registro brasileiro aeron utico. 1 O nome da pessoa cuja propriedade da aeronave está registrada e transferida para a posse do companheiro será transferido. 2 Se o registro e o ministério forem concluídos por uma empresa que não possui a propriedade da aeronave, deve
incluir o nome do proprietário e o registro de uma delegação expressa ou consentimento. Arte. 117. Registre-se no registro de publicidade e continuidade. Brasil: I - divisórias e fases de Hasta p Blicca; II - sentar-se em sua parte quando a aeronave é div rcio, nulo ou anulação do casamento; III - aniquilação de
preservativos; IV - reclamações ou liquidações de empresas com aeronaves para compartilhar; V - senten para conceder a aeronave ao pagamento de herran uma vida d em invenção, rolamento e compartilhamento; VI - um oficial ou certificado que compartilhe um ato de carson ou prêmio, bem como uma legtima ou
vontade em seguida; VII - Declaria de Usukapi o Assenten. Arte. 118. Projetos de construção, quando por ordem própria do fabricante, ou em ordens a serem contratadas quando um contrato de construção é registrado no registro brasileiro da Aeron Utico. 2 No caso de empréstimos lastreados em construção, de
acordo com o fabricante, o registro das obras e de cada hipoteca será feito da mesma forma. 3 Se não houver um empréstimo apoiado por aeronaves em construção, a criação do projeto será criada mediante solicitação de abate de tapetes. Arte. 119. No curso homogêneo, as aeronaves para pesquisa e
desenvolvimento para aprovação de tipos e aeronaves feitas por amadores estão sujeitas a certificados de aprovação de marcas experimentais e experimentais (Seções 17, Pagraponico, 67 e 1). Arte. 120. A propriedade da aeronave é perdida pelas causas de alienação, rendição, abandono, destruição, deportação e
extinção previstas em lei. 1 Abandonar uma aeronave ou parte dela ocorre quando a ponte de origem não pode ser determinável ou quando o proprietário se manifesta explicitamente. 2 A aeronave é considerada morta se não puder ser recuperada ou mais de 180 dias (180 dias) após a data da última notificação
oficial. 3 Em procedimentos administrativos, o abandono ou destruição da aeronave cancela cada mate culla. Arte. 121. Os contratos destinados à transferência da propriedade de aeronaves ou configurados de acordo com a lei real podem ser criados por dispositivos públicos ou privados. Grafo panico. Para contratos
realizados no exterior, seção 73, Inciso III. SE Exploration II e Aircraft Explorer Art. 122. D - A exploração de uma aeronave é usada quando uma pessoa tem direito ou não a Judica, proprietária ou não, legalmente, a seu próprio critério, com ou sem fins lucrativos. Arte. 123. Será considerado o operador ou operador de
aeronaves: I - lei que aprove concessões de serviços gerais de transporte público ou serviços não gerais de transporte público; Especialização ou t-to-Leo; II - pessoas que utilizam a aeronave diretamente ou através de agentes, no que diz respeito aos serviços prestados ao proprietário ou agência pessoal; III -
fretamento que tenha reservado os direitos técnicos de voo, direção e tripulação da aeronave; IV - Inquilinos que obtiveram direitos às ações e tripulação da aeronave alugada. Arte. 124. Se o nome do explorador estiver gravado no registro brasileiro do Eron Utico, por contrato de uso, o proprietário da aeronave é
excluído da responsabilidade inerente explorada pelo mesmo. 1 Se o nome desse número está no registro brasileiro de Eron Utiko, o dono da aeronave é famoso como explorador na Prova em Contr Rio. No caso de dois pares de gráficos anteriores, o explorador provou que havia, embora seu nome estivesse gravado
no registro brasileiro do Aeron Utico, havia um regimento de exploradores e proprietários para infraestrutura ou danos causados pela exploração da aeronave. No caso do contrato de aeronave CAP TULO IV I do contrato da aeronave. 125. Os contratos de construção de aeronaves devem ser celebrados no Registro
Utiko Utico no Brasil. Grafo panico. Os contratos mencionados no caput deste artigo devem ser submetidos à inspeção do Mini Rio da Arão utica, que estabelece as normas e condições de construção. Arte. 126. O empreiteiro que ordenou a construção da aeronave uma vez assinou um contrato com o Registro
Brasileiro aeron Utico, originalmente, adquiriu a propriedade da aeronave, que poderia descartá-la e recuperar o poder da pessoa que a possui injustamente. SE Rent Art II. 127. D-Lease é feito quando uma das partes realiza o uso e o prazer da aeronave ou motor em uma determinada viagem de ida e volta, e a outra
alocação por um determinado tempo. Arte. 128. O contrato deve ser feito por instrumento público ou privado com a assinatura de ambas as testemunhas, devendo ser inserido no registro brasileiro aeron Utico. Arte. 129. Obrigação do Locatário: I - entregar a aeronave ou motor ao contrato, no horário e local acordados,
no horário e local acordados, com o vídeo necessário para o vídeo, desde que uma ou outra pessoa a utilize para o final pretendido, e permaneça nesse estado durante a duração do contrato, durante a duração do contrato, a menos que não seja especificado no contrato cl usula; II - Garantir o uso de aeronaves ou
motores durante a duração do contrato. Grafo panico. Além disso, se a supervisão e as câmeras estiverem encarregadas do inquilino, o inquilino pode ser obrigado a fornecer aeronaves equipadas e tripuladas. Arte. 130. Os inquilinos são obrigados: I - aproveitar os itens alugados no destino acordado e cuidar dele
como se fosse; II - pagamento, em dia, aluguel, em dia, local e condições acordadas; III - Restaurar o que foi alugado ao inquilino, no estado em que o recebeu, com a luz do desgaste natural causado pelo uso regular. Arte. 131. Aluguel e Foi realizado por acordo por escrito com o consentimento expresso da Lister
para o registro do Registro Brasileiro Eron Utiko. Arte. 132. O contrato de locação ou contrato de locação decidirá que o locatário, o locatário e o subcontratário são responsáveis pelos danos causados pela aeronave e preju zos. Se Carta III Art. 133. D - A Carta será feita quando uma das partes referidas como carta é
obrigada a pagar carga a outra parte chamada charter, para fazer uma ou mais viagens pré-estabelecidas, ou reservar controles de fretamento e ações de aeronaves contra a tripulação por um período de tempo. Art. O contrato é previsto em bens públicos ou privados, registrados no Registro Brasileiro Eron Utiko
(artigos 123 e 124). Arte. 135. Charterer Duty: I - em estado de aptidão aérea com os documentos necessários, aeronaves equipadas e tripuladas, fretadas e equipadas e implantadas uma série de aeronaves tripuladas; II - Disponibilize a aeronave aos fretadores para uma viagem acordada ou por um tempo acordado.
Arte. 136. Obrigação do Fretador: I - Restringir o uso de aeronaves por uso contratado de acordo com as condi es do contrato. II - Pagar pela carga no local, o tempo e as condições da quantia. IV de locação comercial de aeronaves SE art. 137. O contrato deve ser celebrado no registro brasileiro do Aeron Utico por
meio de instrumentos públicos ou privados com os seguintes elementos: I - descrever a aeronave com cada valor; II - o prazo do contrato, o valor de cada insanidade baseia-se na decisão, data e local de pagamento pela Peridica, ou; III - cl usula de op o de compra o ou de renovao contratual, como opção de inquilino;
IV - Indica onde a aeronave deve ser registrada durante o período de contrato. 1 Para aeronaves que partem do exterior, o consentimento para que a aeronave seja registrada no registro de aeronaves brasileiras deve ser declarado com o cancelamento do mate culla bruto. (2) A Companhia pode concordar com os
termos nacionais, cl usulas e termos nacionais dos Estados Unidos em suas operações internacionais de aluguel, a menos que inclua qualquer Rasula Constitui o Brazilera ou descarte es deste CDgo. CAP TULO V Hipoteca e Confiança de Aeronaves Se a hipoteca existente art. 138. Aeronaves, motores, peças e
acesso a aeronaves podem ser hipotecados, incluindo aqueles em construção. 1 No caso de perturbação provisória, a aeronave não pode ser hipotecada desde que seja inscrita e registrada provisoriamente, a menos que o contrato seja garantido. 2 As referências de aeronaves consistem em todos os equipamentos,
motores, instalação e acesso sem reserva e estão incluídas no certificado de ponte e adequação aérea de cada equipamento. Se afeta o motor, ele deve ser registrado e individualizado no registro brasileiro do Aeron Utico, e gera esse efeito mesmo quando hipotecado a outro credor, exceto quando o registro de
hipoteca permite que cada contrato cl usula gire o motor. 4 Conclusão da construção, se todos os componentes pertenceram à extensão hipotecária - aeronave; No entanto, apenas indivíduos de motores e equipamentos podem ser registrados. 5 Durante o prazo do contrato, o credor pode inspecionar a situação dos
ativos sujeitos ao pagamento da hipoteca. Arte. 139. As hipotecas de energia de aeronaves podem ser descartadas e aeronaves que podem ser descartadas podem ser dadas à hipoteca. Arte. 140. 2 (2) Aeronaves comuns aos proprietários podem ser concedidas à hipoteca com o consentimento expresso de toda a
Cond Mino. Arte. 141. A hipoteca é constituída pelo registro do contrato no registro brasileiro Eron Utiko e pelo registro em cada certificado de matr cula. Arte. 142. O contrato de hipoteca deve ser marcado: I - o nome da parte contratante e o leão da residência; II - garantir a importância da vida, dos respectivos
interesses e de outras condições legais, duração e local de pagamento; III - a nacionalidade da aeronave e a exibição de Matt Culla, bem como a única parte das partes componentes; IV - Hipoteca boa cobertura. 1 Quando a aeronave estiver em construção, a mercadoria deve incluir um contrato e a criação de
conformidade para a fase de fabricação se a hipoteca pertencer a todos os componentes. ou, se necessário, a individualidade das partes e o acesso. 2 Para contratos hipotecários no exterior, você deve cumprir as marcas fornecidas na seção 73. O código de crédito prefere outra coisa, exceto que é devido como
resultado: I - de custos legais, crédito trabalhista, impostos e tarifas aerodóuas; II - o custo do auxílio fornecido; o custo feito pelo comandante da aeronave, na prática de suas funções, quando a veia in-dispense continua sendo de viagem; Custos incorridos na manutenção da aeronave. Grafo panico. Preferências para
exercer: a) o valor do seguro em caso de perda ou falha da aeronave; b) em caso de destruição ou descarte, o valor do material recuperado ou indenização recebido de terceiros; c) No caso da deportação, é o valor da indenização. SE Legal Mortgage Art II. 144. A Uni fornece à Uni hipotecas legais, pe e outras
garantias de fian ou erário ou agentes financeiros, aprovados em favor de equipamentos adquiridos no exterior pela aeronave. Arte. 145. Os bens mencionados no artigo anterior são concedidos uni-oro, comprovar se o pedido do Estado da República de J for comprovado: I - queda, insolvência, judicial ou antes de



concluir o pagamento do d-bit garantido pelo Tesouro ou agente financeiro; II - Fato previsto no artigo 189, I C Digo I e II. Arte. 146. O valor que a Uni o ou seu agente financeiro deve pagar está em atraso ou em atraso e será cobrado ao adquirente ou à massa de falência pelo valor gasto pelo pagamento. 1 Se
aplicável, a conversão de moeda estrangeira será feita pelo CMBIO do dia de acordo com as leis complementares pertinentes. 2 O valor da aeronave concedida à uni é a data do prêmio. 3 O valor dos créditos previstos neste documento será deduzido do valor da aeronave concedida pela Uni o para reivindicar o saldo.
4 Se o valor da aeronave for maior do que o rendimento gasto, ou se for gasto pela Uni o ou seu agente financeiro, a aeronave poderá ser vendida em leilão como valor da avaliação. 5 O valor e o saldo gasto ou gasto com o pagamento podem ser colocados em favor da falência ou da massa de liquidação. 6 Se o lance
da Alcan Airlines no primeiro leilão não tiver um valor maior ou equivalente, no mesmo dia, um novo leilão é feito condicionalmente pelo maior frio. 7 Se o leilão não for maior que o crédito da Unio, ele pode ser concedido em favor do leilão. Arte. 147. Pa ex-Opicio registro aaeron utico BrazilSileiro: I - hipoteca legal; II -
Os prêmios abrangem artigos de 145, 146, 7 e 190 dos quais eu digo C. Grafo panico. Jur digos é um ato de cautela do artigo, que gera um efeito mesmo que não seja realizado para registro em seu próprio tempo. SE Pidityria Arte da Alienação III. 148. A venda de fundos para transferências de garantia aos credores,
independentemente de cada tradição, é o dom profissional e a posse indireta de aeronaves ou equipamentos, que criará o proprietário direto do devedor e depositará rio com todos os passivos e encargos incumbidos em conformidade com a lei civil e penal. Arte. 149. A disposição do Trust na garantia da aeronave ou
motor deve ser feita por instrumentos públicos ou privados, incluindo: I - o valor da vida, taxas de juros, taxas, comissões sobre as quais esses encargos são permitidos, o direito penal e as disposições de Monemeria, se houver, com a correta indicação de tais parágrafos; II - prazos e locais para pagar; III - A criação de
uma aeronave ou motor com as marcas incluídas no registro e os respectivos certificados de adequação aérea com Matt Cullen. 1 No caso de descarte de uma aeronave em construção ou seus componentes, o instrumento deve ser incluído de acordo com o contrato e as etapas da instalação lá. 2 Para os pares
gráficos anteriores, os presentes do fundo serão enviados para as peças e a construção estendida da aeronave no momento do registro da peça componente, independentemente do formato subsequente. Arte. 150. Ele aliena s tem viabilidade e eficiência após inscrição no registro brasileiro Eron Utico. Arte. 151. Se a
inadimplência for garantida, o credor poderá dispor da entidade da garantia a terceiros e aplicar cada valor às despesas decorrentes de seu reembolso e taxas para entregar o saldo ao devedor. 1 O devedor é obrigado a pagar o saldo se não for suficiente para pagar o saldo e as despesas. 2 No outono, a falência do
devedor é resolvida, e o credor garante o direito de pagar os ativos do fundo. (3) O proprietário ou credor pode proceder com a busca e preocupação com a quebra do fundo antes que o credor desacumule ou desa calote. Arte. 152. Se você liquidar o judiciário ou judicial do adquirente ou importador sem pagar o
vendedor, e se for pago pelo Fisco ou agente financeiro, a Uni reserva-se o direito de receber o valor gasto em cada despesa e condição legal, deduza o valor da aeronave e deduza pe sob garantia. De acordo com as disposições das hipotecas legais (artigos 144 e 145). CAP TULO VI Do Seq Estro, I Do Seq Estro de
Arte Aeronáutica de Apego e Ansiedade da Aeronave SE. 153. Aeronaves utilizadas em serviços a leos públicos (artigo 175º) não podem estar sujeitas a seq est. Grafo panico. Esta proibição é para uma ampla gama de aeronaves que operam serviços de transporte não regulares, quando prontas para partir e durante
a viagem de Esp cie. Arte. 154. Seq Estro é reconhecido: I - se você possui uma aeronave de forma ilegal; II - Ado se propriedade privada for danificada pela aeronave que faz o pouso. Grafo panico. No corpo do item II, a sequência não é reconhecida se houver vaca suficiente para cobrir o preju zo ocorrendo. II. Apego
ou apreensão de aeronaves SE art. 155. Sempre que uma aeronave ou motor, acessório ou preocupação cai, deve ser registrado no Registro Utico utico brasileiro. 1 No caso da penhora ou apreensão de uma aeronave judicial ou administrativa ou de seus motores, as autoridades judiciais ou administrativas decidirão
agir sem suspender o serviço. 2 A custódia de uma aeronave confiscada ou qualquer caso apreendido por um departamento ou tribunal está de acordo com as Seções 312-315 deste Código. T TULO V da Tratula o CAP TULO I da Compoji o da Tricula o Art. 156. A comissária de bordo é uma pessoa totalmente
qualificada que desempenha funções a bordo. Quando operados em formato de câmbio pela 1ª empresa brasileira, pessoas físicas a determinados titulares de licenças de sessão emitidas por autoridades na cabine, funções remuneradas nacionais ou estrangeiras, aéreas privadas e reservadas brasileiras Nascido
brasileiro ou naturalizado. (Lei nº 13.319, de 2016) 2 Uma divertida a remunerada, cabine de serviço pessoal (artigo 177) qualificada, a tripulação de cabine qualificada pode exercer independentemente da nacionalidade. 3 Taxas estrangeiras estão disponíveis se o serviço para leos internacionais não exceder um terço
(um) de comis rios na mesma aeronave. Arte. 157. Após a entrada de tripulantes brasileiros para prestar serviços públicos em determinados países, devem ser realizados acordos bilaterais mútuos. Arte. 158. O estado das autoridades aeron utica pode ser reconhecido como comissário de bordo com uma provis rio, um
instrutor estrangeiro, sem uma tripulação brasileira. Grafo panico. O período de contrato de um instrutor estrangeiro abrangido por este artigo não pode exceder 6 meses (6 meses). Arte. 159. De acordo com a forma e os requisitos operacionais dos regulamentos pertinentes, a tripulação deverá configurar a licença e o
certificado da capacidade física e qualificação da tecnologia para exercer suas funções. Cap Tully II Das Lyssen e Certificado Art. 160. A licença da tripulação e o certificado de elegibilidade para capacidades técnicas e técnicas serão concedidos pelas autoridades aeron utica sob a forma de regulamentos. Grafo
panico. Licenças perpétuas e certificados são eficazes e podem ser validados pelo período de tempo estabelecido para esse certificado. Arte. 161. Regulamentado pela legislação brasileira a validade de licenças e certificados de elegibilidade das competências de estrangeiros, no Brasil e no estado em que foram
emitidos, na ausência de direito internacional ou direito internacional para fermentação. Grafo panico. As disposições do caput neste documento aplicam-se aos proprietários brasileiros de licenças ou certificados obtidos de outros países. Arte. 162. Após a validade do certificado de elegibilidade do certificado de
capacidade técnica ou física, o proprietário da licença pode impedi-lo de exercer as funções nele especificadas. Arte. 163. Sempre que um licenciado dá uma opinião comprometedora sobre sua capacidade técnica ou as condições estabelecidas no regulamento, ele pode receber um novo teste técnico ou capacidade
física, mesmo que leia cada certificado. Grafo panico. Assine uma habilidade profissional ou dica adaptada aos recursos da Comiss de interesse a partir dos resultados do teste especificado. Arte. 164. Um dos certificados tratados no artigo anterior pode ser rescindido pela autoridade aeron utica se processos
administrativos ou exames de saúde comprovarem que cada proprietário não tem aptidão profissional ou não pode exercer as funções indicadas na licença. Grafo panico. No caso deste artigo, aplicam-se as disposições de onda gráfica do artigo 163º. Capitão Tullo III Comandante de Aeronaves Art 165. Todas as
aeronaves são Um comandante, um membro da tripulação, proprietário ou pessoa designada pelo explorador e que será seu agente durante a viagem. Grafo panico. O nome do comandante e outros membros da tripulação é o nome de Di Rio de Bordeaux. Arte. 166. Comandante encarregado da operação e manuseio
de aeronaves. 1 O Comandante também é responsável pelo armazenamento de seu valor, mercadorias, bagagem despachada e correio, e se o proprietário ou navegador tiver a garantia de verificar a quantidade e condição desses itens 2 outros membros da tripulação serão tecnicamente disciplinados pelo
comandante da aeronave. 3 Durante a viagem, o comandante será responsável pelas limitações do I - dia de trabalho, desde que a tripulação cumpra as normas pericial. ii - o limite de v o; III - intervalo de descanso; IV - Fornecimento de alimentos. Arte. 167. O comandante exerce autoridade inerente desde o momento
em que entrega à aeronave até o momento em que completa a viagem. Grafo panico. A autoridade do comandante no pouso deve durar até que as autoridades competentes sejam responsáveis pela aeronave, pessoas e mercadorias transportadas. Durante o período previsto na Seção 168167, o Comandante exerce
sua autoridade sobre as pessoas e coisas a bordo da aeronave e poder: eu vou baixar qualquer um deles se eu comprometer a boa ordem e disciplina e comprometer a segurança da aeronave ou pessoas e mercadorias a bordo. II - Tome as medidas necessárias para proteger a aeronave e a pessoa ou mercadorias
transportadas. III - Para segurança, suavize a carga ou peça quando não estiver segura (artigos 16 e 3º). Grafo panico. Comandantes e exploradores de aeronaves não são responsáveis por preju zos ou consequências decorrentes de ação disciplinar prevista neste documento, sem poder excessivo. Arte. 169. O
Comandante pode atrasar ou suspender a partida da aeronave por sua própria responsabilidade e, se considerado seguro, considerá-la segura. Arte. 170. O Comandante pode delegar a outros membros da tripulação, exceto em casos envolvendo a segurança da tripulação. Arte. 171. Artigos 167, 168, 169 e 215,
incluindo decisões tomadas pelo comandante sob a forma de par grafo Nico (artigos 16 e 3º), sendo registradas em Di Rio de Bordeaux, e a conclusão da viagem, imediatamente transmitida autoridade aeron utica. Grafo panico. Se a carga estiver sujeita ao controle aduaneiro, uma agência de comunicação suave o
fará mais de perto. Arte. 172. Di Rio de Bordeaux, além de mencionar as nacionalidades e vestígios de Matt Culla, os nomes dos proprietários e exploradores são cada data, a natureza da região (a transferência de indivíduos para Leos, Leos gerais ou não regulares), os nomes da tripulação, os locais e horários de
partida e chegada e chegada, eventos e observações, Proteção de infraestrutura que controla o que você geralmente está interessado em segurança. Grafo panico. O di Rio de Bordeaux mencionado no caput deste artigo deve ser assinado pelo comandante piloto responsável pelo memorando, incluindo v o e a soma
total da viagem. Arte. 173. O comandante viaja até a sede do Di rio de Bordo para extrair os nascimentos e mordidas que ocorrem durante a viagem, e c pia para fins da lei. Grafo panico. Em caso de um incidente ruim ou de um pequeno número de pessoas, o comandante fornecerá o atendimento das autoridades
policiais locais em primeira escala para tomar as medidas apropriadas. T TULO VI Dos Servios Reos CAP TULO I Introdu o Art. 174. Os serviços de redistribuição consistem em serviços a instituições privadas (artigos 177 a 179) e serviços a instituições públicas (artigos 180-221). Arte. 175. Os serviços públicos
abrangem serviços em um serviço de transporte público regular ou em movimento, padrão ou internacional, serviço de transporte público profissional. (1) A Companhia legislará ou aprovará o complemento e as condições da transferência da empresa e a relação entre o sindicato e a Empresa que utilizam o Serviço de
acordo com as normas previstas neste Regulamento. (2) A relação entre a Empresa e o usuário ou o lucro do serviço contratual é de responsabilidade de cada regra prevista neste Regulamento, e no caso da comunicação internacional, está estipulada nestes Termos e Condições de acordo com as disposições dos
tratados e convenções pertinentes (artigos 1º, 1º de 203-213). (3) A Companhia se comprometerá a realizar determinados serviços nos termos do Contrato de Uso do Serviço Público, pela Companhia, pessoa física ou acionista ou explorador, aplicando as disposições do artigo 222.245 em nome da Companhia. Arte.
176. O transporte de correios pode ser realizado em igual tratamento por todas as empresas de navegação em geral Leo, linha, conveniência horio ou por fretamento especial. 1 Ao enviar por correio, a companhia aérea é responsável pelos Correios de acordo com as normas aplicáveis entre si. 2 As disposições deste
Código não se aplicam ao transporte enviado a menos que seja fornecido no par gráfico anterior. CAP TULO II para serviços à arte corporal pessoal. 177. Os serviços a áreas privadas devem ser realizados em benefício do próprio operador, sem remuneração (artigo 123, II) envolvendo atividades na área: I - Recreação
ou Esportes; II - transporte reservado ao proprietário ou operador da aeronave; III - Especial de atendimento à Leos, realizando os interesses exclusivos do proprietário ou operador da aeronave. Arte. 178. O proprietário ou operador de uma aeronave para aeronaves civis ou não comerciais; É necessária a aprovação de
suas atividades (artigos 14 e 2º). 1 Aeronaves e operadores devem cumprir os requisitos técnicos e todas as normas sobre navegação e segurança, e regularmente fornecer seguro contra danos no solo e para passageiros e funcionários. (2) A aeronave referida neste documento não pode prestar serviços ao transporte
público (artigos 267.2). Arte. 179. As pessoas adiam a formação de pessoal técnico para benefícios únicos e exclusivos, concedendo ou jurando confiança de que o poder o faz através da invalidação da autoridade aeron utica. CAP TULO III Serviço P Blecus SE reos Uma concessão ou aprovação para o serviço A reos
P blicos art. 180. A operação do serviço público para rios públicos depende sempre de concessões no caso de transporte regular, ou concessão de permissão no caso de transferência para serviços gerais ou profissionais. Arte. 181. Concessões ou autorizações podem ser concedidas a pessoas jurídicas, que tenham o
direito de fazê-lo e gerenciá-las com o status de saúde pública. (Lei nº 13.842, de 2019) I - (cancelar); (Lei nº 13.842, de 2019) II - (rescisão); (Lei nº 13.842, de 2019) III - (Cancelar). (Lei nº 13.842, 2019) 1 (Revisão dada pela Revogação). (Lei nº 13.842, 2019) revisão dada por 2 (abolição). (Revisão dada pela Lei nº
13.842, 2019) 3 (Abolição)) (Lei nº 13.842, 2019) revisão dada por 4 (Abolição). (Lei nº 13.842, de 2019) 182. (Medida Provisória nº 863, abolida em 2018) Art. 183. Qualquer transferência ou aprovação regulamentada pelo Departamento Executivo pode ser transferida ou transferida com o consentimento da autoridade
competente. Se Apenas II aprovar o Ato Constitucional e alterar o art. 184. (Lei nº 13.842, abolida em 2019) Art. 185. (Nº 13.842, Revogação 2019) Art. 186. (Revogação da Lei nº 13.842, de 2019) No III caso de intervenção, Liquida e Pallencia de Empresa concessão Ria de Cervi os Reos P blicos art. 187. Não é por
sua conduta constituinte, seu propósito é trazer concordância sobre qualquer natureza ou infraestrutura de qualquer natureza ou infraestrutura que tenha a exploração de serviços para reos infraestrutura. Arte. 188. O poder executivo pode intervir em concessões ou empreendimentos autorizados quando as condições
operacionais, financeiras ou econômicas ameaçam a continuidade do serviço, eficiência ou transporte. 1 A intervenção visa restabelecer a normalidade do serviço e continuar enquanto o propósito for necessário. 2 Na teoria do quadril que, pelas condições técnicas, antes e depois da intervenção, a normalidade do
serviço não pode ser restaurada: decido liquidar o Judiciário - quando posso atender pelo menos metade dos créditos com o realismo dos bens. II - Se o ativo não é suficiente para atender mais da metade do crédito ou tem a base de um crime em queda. Arte. 189. Além dos custos previstos em lei, as despesas
privilegiadas da Uni estão na liquidação ou declínio da empresa de navegação: I - o valor gasto pela uni o para o financiamento ou pagamento de aeronaves e produtos aeroneados adquiridos pela empresa de transporte; II - O valor que a Uni é obrigada a pagar pelos produtos de aeronaves e aeronaves importados
pela empresa marítima. Arte. 190. Na liquidação da Transportadora ou falncia da Companhia, a liminar concedida à Uni ou, em nome de, e aos limites de seu crédito, às aeronaves e produtos obtidos no processo: contribuições financeiras, garantias, fian ou outras garantias deste ou de qualquer agente financeiro; II - A
Uni ou seus pagamentos serão de responsabilidade após este procedimento total ou parcialmente. 1 O prêmio para esse artigo será determinado pelo Estado Joe Commonwealth, pela Uni, e a prova das provas fornecidas nas inscrições I e II deste documento. (2) O valor correspondente ao valor dos bens referidos
neste artigo será deduzido do valor de crédito da Uni no processo de recolhimento dos oficiais propostos pela Uni, e se não houver processo judicial, será deduzido por meio dele. Arte. 191. A Uni tem o direito de adquirir aeronaves, peças e equipamentos, oficinas e instalações direta ou parcialmente a valor de mercado
durante o período em que as atividades da Companhia são normais ou antecipadamente. IV Reos P blicos arte de controle e controle dos serviços de SE. 192. O acordo entre o Service Explorer e o General Transportation Rios significa a integração ou fusão de serviços ou interesses e depende da aprovação dos
direitos aeron utica. Arte. 193. O serviço à Área de Trânsito Geral pode variar de acordo com as regras promulgadas pelo governo para evitar a concorrência condenada e, para esses fins, possibilitar que a útica aeron de autoridade, modifique ou aprove a frequência, rota, tempo e serviço e outros termos de serviço a
qualquer momento. Arte. 194. Regras e condições para não utilizar o Serviço regularmente (Seções 217-221) são regras estabelecidas pelas Autoridades Eron Utica para evitar a concorrência por tais serviços com agências de transporte comuns e revisá-los para garantir o serviço, se necessário. Grafo panico. A
autoridade aeron utica pode exigir a prática de aprovação de contratos ou contratos assinados por empresas de serviços profissionais (artigo 201) dos serviços de transporte. Prestadores de serviços regulares ou não, individuais ou esportivos (Seções 15, 2, 178, 2), eles mesmos ou com terceiros. Arte. 195. Os serviços
auxiliares são regulados de acordo com as seções 102-104. Arte. 196. Qualquer pessoa que abuse dos Serviços para reos, natureza ou jur dica deve ter a estrutura técnica adequada devidamente aprovada por manutenção e operação, posse ou contrato, e direitos aeron utica. Grafo panico. O operador da aeronave
deve fornecer rgs do sistema de proteção para V o (seções 47-65) a qualquer momento através da estrutura operacional, juntamente com elementos relacionados com a v ou posição da aeronave. Arte. 197. A inspeção é exercida por um funcionário reconhecido pelas autoridades da Eron Utica. Grafo panico. As taxas
incluem inspeção e inspeção de aeronaves, Rios, oficinas, organizações aeroesportivais e serviços de instalação de aeroporturia, inspeções de serviços e passagens aéreas. Arte. 198. Além das ações impostas por lei, todas as empresas que abusam do Serviço devem manter determinadas escrituras que cumpram o
plano uniforme da conta estabelecida pela autoridade aeron utica. Grafo panico. As receitas e despesas de atividades relacionadas ou subsidiadas não podem ser realizadas na contabilidade dos serviços em reos. Arte. 199. A Aeron utica tem o direito de realizar a contabilidade de empresas e empresas que abusam
de seus livros, registros e documentos quando julgar necessário. Arte. 200. Todas as empresas nacionais ou estrangeiras de serviços de transporte público em geral cumprem as tarifas aprovadas pelas autoridades aeron utica. Grafo panico. No transporte internacional, a agência não geral de transporte aeron utica
pode exigir que seja submetida à aprovação do PR através do dicionário de transporte o. CAP TULO IV Dos Servios Reos Especializados Art. 201. Serviços para áreas especiais abrangem as seguintes atividades: I - fotografia aérea, fotografia aérea, fotografia aérea, fotografia aérea, aerotografia; II - exploração,
exploração ou detecção de elementos do solo ou subterrâneo, oceano, plataforma subaquática, superfície ou profundidade do mar; III - Que tipo de publicidade o mundo; IV - a promoção ou proteção da agricultura em geral; V - higiene, investigação ou experiência que se torna técnica ou científica; VI - treinamento e
treinamento de pessoal de serviço; VII - Causa chuva provocada pelo homem ou muda o clima. VIII - Pedágio forma diferente do transporte público. Arte. 202. Cumprir as normas especiais de combate a fertilizantes, semeadura, combate a pragas, aplicações de inseticidas, herbicidas, desfoliadores, assentamentos de
água, florestas e florestas de campos e outros. Cientificamente, cientificamente aprovado. CAP TULO V Transporte A Leo Rekyu SE Transporte I International Regular Leo Art. 203. Os serviços de transporte internacional podem ser realizados por empresas nacionais ou estrangeiras. Grafo panico. A exploração
desses serviços está sujeita a: a) disposições do Tratado ou acordos bilaterais que entram em vigor com cada país e o Brasil; b) Se você não tê-los, é sobre as disposições deste código que eu estou falando. 204 no projeto da arte empresarial brasileira. O governo brasileiro atribui empresas para serviços de transporte
internacional. (1) É a empresa ou empresa designada que fornece aprovação de operação com a empresa de vendas e o país em que a empresa quer operar. 2 O desenho deste artigo foi criado para garantir o melhor desempenho econômico do mercado internacional, promover a acomodação do turismo e contribuir
para as maiores interações com atividades políticas, econômicas e culturais. Projeto e aprovação de empresas estrangeiras Art 205. Para operar no Brasil, é necessário uma empresa de navegação estrangeira: I - deve ser designada pelos governos de cada país. II - obtenção de aprovação para operar no Brasil (artigo
206º recebendo dia 211); III - Obter autorização para operar o Serviço de Reos (artigos 212 e 213). Grafo panico. As ações governamentais contra o governo, como pedido de aprovação por meio de residência, os incisos II e III deste documento são os atos da própria empresa designada. Aprovação para artes
operacionais. 206. Os pedidos de aprovação para operar em Pa s são direcionados com o seguinte documento: I - provas que buscam uma empresa compõem a lei dos pa s. II - o conteúdo completo do status social ou instrumentos de composição equivalente; III - no caso de acionistas ou proprietários de capital, com
nome, ocupação e indicação do leão residente de cada ação ou ação da Companhia, dependendo da natureza da Companhia; IV - c pia de atas de montagem ou instrumentos jur déco, que deliberam operações no Brasil e fixam o capital destinado a operar em território brasileiro; V - finalmente publicado no país de
origem do Valan O Comercial Legalmente; VI - A ferramenta de nomeação de representantes legais no Brasil, que deve incluir a autoridade para aceitar as informações que a aprovação (artigo 207) deve ser dada. Arte. 207. A informação que o governo federal considera adequada para estabelecer em defesa de
interesses nacionais é um período de aceitação assinado pela empresa solicitante e incorpora estatutos que a autorizam. Grafo panico. Uma cópia do RG oficial que publicou o decreto e todos os documentos instruindo-o a submeter ao registro do Com rcio na região onde está localizado o principal estabelecimento da
empresa estão junto com evidências do DEP Sito, o caixa de capital programado para operar no Brasil. Arte. 208. Empresa O direito de operar em Pa s o deve ser permanentemente representado no Brasil e dá à Companhia total autoridade para lidar e resolver quaisquer questões com a finalidade de solicitar e receber
citações iniciais. Grafo panico. No período que antecede o acidente proclamado nos arredores de Pas, a autoridade do representante dura até que outro representante seja nomeado, e os bens e valores da empresa não podem ser transferidos para o exterior a menos que pagos pelos credores residentes no Brasil.
Arte. 209. Quaisquer alterações feitas por uma empresa estrangeira em lei ou lei de composição dependerão da aprovação do governo federal para produzir um efeito no Brasil. Art 210. Empresas estrangeiras têm o poder de operar no Brasil, que rege o artigo 206º e pode ser cassado: I - no caso da Pallencia; II - se o
serviço for descontinuado, pela própria empresa, por um período de excedente a 6 (6) meses; III - ou previsto em lei que autorize cada acordo bilateral; IV - previsto em lei (artigo 298). Art. A substituição de empresas estrangeiras que saem do negócio no Brasil depende das provas antes de cumprir com as obrigações
aplicadas na par presencial, caso a nova empresa especisse. Permissão para operar as artes. 212. Empresas estrangeiras designadas por seus governos e autorizadas a operar no Brasil devem obter autorização de veículos permanentes para lançar serviços a localidades internacionais e apresentar direitos aeron
utica para apresentar planos operacionais e técnicos sob a forma de regulamentação da espécie. b) tarifas aplicáveis entre pontos de escala no Brasil e outras escalas de serviços no exterior; c) Horo você vai observar. Art. Suspense todas as modificações relativas a equipamentos, horios, frequências e escalas em
territórios nacionais, bem como a entrega ou re-construção de escalas aprovadas de acordo com a aprovação da autoridade aeron utica se não definir de forma diferente em acordos bilaterais. Grafo panico. As modificações mencionadas neste artigo são submetidas a permissões aeron utica que requerem prioridade.
OPere Servi os A reos no arte brasileira não é empresa estrangeira aprovada pela agência. 214. As empresas de navegação estrangeiras que operam no Brasil não podem representar escritórios ou escritórios, desde que operem em territórios nacionais ou não estejam autorizadas a vender cargas ou métodos
concedidos pelas autoridades. 1 Este artigo está sujeito às regras e condições estabelecidas pela Eron Utica Minist Rio. 2 O país de origem não concede direitos a empresas que não garantem a bondade terapêutica no Brasil. 3 Um agente, diretor, gerente ou promotor deve ter a mesma autoridade do artigo 208 deste
C Digo. SE Transportation Dome Stico Art II. 215. É considerado um presente e é gerenciado por este C digo, com todas as transferências de e para o ponto de partida, meio e destino localizado em Territ Rio Nacional. Grafo panico. Pelo maior motivo, se uma aeronave for parada em território estrangeiro, ponto de
partida e destino em território brasileiro, o transporte não perderá esse veículo. Art. O serviço de transporte público leo é reservado para quem dá dicas no Brasil. CAP TULO VI dos Cervios de Transporte N o art. 217. Você recebeu as aprovações necessárias para a operação de um departamento executivo transferível
insal para prestar serviços a serviços contingentes, de frete ou correios, podendo ser prorrogado por cinco anos, podendo ser prorrogado por igual período. Art. Além da nacionalidade brasileira, qualquer pessoa interessada em obter uma licença de operação deve indicar as instalações aer dromos e auxiliares que
deseja utilizar. II - a viabilidade econômica dos serviços que você está tentando explorar; III - se você tiver a aeronave adequada, suporte técnico pessoal e estrutura técnica de manutenção, propriedade ou contrato; IV - Seguro obrigatório. Art. Além das autorizações de operação que abrangem as seções 217 e 218, os
serviços de transporte para reo regular entre filiais localizadas em Pa s e outras filiais em países estrangeiros ou entre outros ramos em países estrangeiros são cobertos. Art 220. os serviços do reo constituem aspectos do transporte público, não de passageiros ou cargas comuns, e sob a inspeção do Minist Rio da
Aeron Utica através da remuneração entre o usuário e a companhia aérea, pretende prestar atendimento imediato independentemente do horio, rota ou escala. Art. Atividades de promoção de cidadãos ou esportes, e aqueles que são membros ou jur dicas que estejam aptos a realizar atividades para o treinamento da
tripulação, não estão aptos a realizar os serviços públicos de transporte reo independentemente da remuneração (artigos 267, 2; 178, 2 e 179). REO CAP TULO I Cláusula Geral Art do T TULO VII Contrato de Transporte. 222. A Companhia é obrigada a transportar passageiros, bagagem, carga, encomendas ou
correio, por meio de aeronaves, por contrato de transporte, pagamento. Grafo panico. A empresa, como uma companhia aérea, pode ser uma pessoa Pica ou Jourdica, dona ou exploradora de uma aeronave. Art. Mesmo que uma ou mais companhias aéreas corroam consecutivamente, há um contrato de transporte
quando ele é ajustado para um único ato de xingamento através de uma ou mais passagens. Art. Para transporte combinado, a aeronave Eu quero dizer. Art. Presume-se que a transportadora tenha sido aprovada pela transportadora contratante e é o de fato realizando todo o transporte ou parte dele, para não ser
confundido com ele ou qualquer outro transportador contínuo. Art. Falta de passagens, irregularidades ou perdas, notas de bagagem ou conhecimento de carga não infringem a existência e eficiência de tais contratos. CAP TULO II contrato de transporte de passageiros se eu passar o bilhete das artes. 227. Os meios
de transporte são obrigados a fornecer direitos de controle individual ou coletivo para marcar a localização e a data dos Emmys, o ponto de partida e o destino, e o nome da companhia aérea. Art. Os ingressos devem ser válidos por um ano a partir da data de perder. Art. Os passageiros têm direito a um reembolso do
valor já pago pela passagem se a companhia aérea cancelar sua viagem. Art 230. Em caso de atraso de saída de mais de 4 horas, a Transportadora reservará o embarque do passageiro e, em caso de preferência do passageiro, fornecerá o mesmo destino com um valor igual ao valor do bilhete ou reembolso
imediatamente. Art. Se, por qualquer motivo, a escala do aeroporto for suspensa ou atrasada por mais de 4 horas, o passageiro poderá optar por devolver a garantia do bilhete ou devolver imediatamente o preço. Grafo panico. Todos os custos decorrentes de interrupções ou atrasos nas viagens, incluindo todos os
tipos de transporte, alimentação e acomodação, são de responsabilidade da transportadora sem preju zo de responsabilidade civil. Art. A transportadora estará sujeita às disposições legais contidas no bilhete ou anexadas do ponto de vista do usuário, devendo abster-se de causar medo ou pré-encomenda ao
passageiro, causando danos à aeronave ou interferindo no funcionamento normal do Serviço. Art. A realização do contrato de passageiros consiste em operações de embarque e embarque, além dos contratos realizados a bordo. (1) Após o passageiro ou j ser despachado para o aeroporto, ele entra em cada aeronave
além dos limites da área destinada ao público e é considerado embarque de acordo com a rota feita para o uso de meios mecânicos ou veículos. 2 O trabalho de pouso começa com o voo da aeronave e termina no cruzamento da área dentro do aeroporto, uma área que geralmente é aberta ao público. Nota de
Bagagem SE Art II. 234. Em um contrato de transporte de bagagem, a Transportadora é obrigada a entregar as notas pessoais ou de grupo aplicáveis aos passageiros em duas (2) rotas, com indicações de locais e partidas e destinos que são apenas o número de passagens, quantidades, pesos e declarações. 1 A
execução do contrato Termina com a cobrança de bagagem. 2 O passageiro pode verificar o volume sempre que o passageiro vale o relatório. 3 Além da bagagem despachada, os passageiros também fornecem itens pessoais, como bagagem. 4 Se você pegar sua bagagem sem protestar, presume-se que esteja em
boas condições. 5. Em caso de dano ou atraso de forma determinada de forma relacionada ao contrato de carga, será feita. Área de carga arts of CAP TULO III contratos de transporte. 235. Em contrato de transporte, a área de carga poderá emitir seus respectivos conhecimentos com as seguintes indicações: I - Local
e Temporada Temporária o; II - pontos de partida e destinos; III - o nome e o número do consignor; IV - nome e endereço da transportadora; V - o nome e endereço do destino; VI - características da carga; VII - número, número de embalagens, exibição e volume; VIII - peso, quantidade e volume ou tamanho; IX -
quando a remessa é devolvida no momento da entrega e, se for o caso, pré-pagamento da receita de despesas; X - Valor declarado, se houver; XI - um simples número de caminhos de conhecimento; XII - documentos entregues à transportadora para monitorar o conhecimento; XIII - A duração do transporte, no qual o
transportador deve fornecer carga no local de destino, o destino ou consignor a retira. Art. 3 (tr s) conhecimento criado a partir do caminho original e transmitido pela cargueiro. O caminho 1-1 é assinado pelo consignor com as marcas na transportadora. A Linha 2 A 2 marca o destino, assinado pelo consignado e
transportador e acompanhado pela carga. 3 A 3 é assinado pela transportadora, recebeu o embarque e entregue ao destinatário. Art. Se a transportadora criar informações a pedido do consignor, ela será considerada e considerada em seu nome, salvo prova comprovada pela Contractio. Art. Se houver mais de um
volume, a transportadora pode exigir que o transportador reconheça outros rios. Art. Antes da responsabilidade criminal, o transportador é responsável pela conduta subestimada das marcas e declara que são constantes sobre quaisquer relatórios ou danos irregulares, imprecisos ou incompletos como resultado do
relatório ou indicação. Art 240. O conhecimento assume os termos e condições de recebimento e transporte da carga, a assinatura do contrato, no momento da prova. Art. As afirmações contidas no conhecimento local, no que diz respeito ao peso, peso, peso, número de embalagens e volume de cargas, são
estimadas como verdadeiras no final do ano; A quantidade de referência, volume, valor e estado das cargas criam evidências para o portador se você determinar a saída o que deve ser incluído no conhecimento. Art. O transportador recusa carga desacompanhada dos documentos necessários ou E o mercado não é
permitido. Art. Se você chegar ao seu destino, a companhia aérea deve notificar o destino de remoção dentro de 15 dias após a notificação, a menos que outro período seja especificado em seu conhecimento. 1 Se o destino não for encontrado dentro do prazo de aviso prévio ou a carga não for removida, o
transportador notificará o destinatário para retirar a carga no prazo de 15 dias a partir do relatório. e após o término do prazo estabelecido no último edital 2, a carga não será retirada, enviada ao DEP sito p blyco em nome do transportador, entregue ao leiloeiro para leilão público, depositada l quido de mercadorias no
Banco do Brasil S/A., e se reclamada, reclamação do proprietário, danos de carga, reivindicação de carga, danos, sinistros, indenizações, danos, danos. 3 Se a carga estiver sujeita ao controle aduaneiro, a desaceleração descrita no nº 1 deste artigo notificará imediatamente as autoridades competentes e controlará o
aeroporto do destino da carga. Art. Acredita-se que o carregamento foi entregue em bom estado e de acordo com os documentos de envio, o destino entregou a remessa recebida sem protesto. O artigo 1º é reservado como meio de transporte por meio de documento de expedição ou meio de comunicação e
encaminhado à transportadora. 2 Protestos contra falhas ocorrem dentro de sete dias após o recebimento. 3 Protestos contra atrasos ocorrem dentro de 15 dias a partir da data em que a carga é colocada. 4 Em caso de protesto, só pode ser reconhecido se for estabelecido para a conduta da transportadora. 5 Para
uma companhia aérea ou transportadora de fato, o protesto será comunicado ao responsável (artigos 259 e 266). 6 Danos ou danos ou perda de carga ou alfândega importadas devem ser determinados por lei (artigo 8º). Art. A realização do Contrato de Encaminhamento de Cargas começa com o recebimento e dura a
duração da responsabilidade da transportadora, seja no pouso, a bordo da aeronave ou em qualquer lugar no dromo terrestre, até que as entregas finais sejam feitas. Grafo panico. A execução do transporte não envolve transporte terrestre, marítimo ou terrestre, a menos que sejam obrigados a realizar a transmissão
de carga, entrega, transline ou carga, realizada fora do subsolo (artigo 263). TULO VIII Responsabilidade Civil Cap TULO I Responsabilidade Contratual I Cláusula Geral de Responsabilidade Se Art. 246. A responsabilidade por danos decorrentes da atuação da transportadora (artigos 123, 124, Pagraponiko) (Seções
233, 234, 1. 245) estará sujeita aos limites estabelecidos neste período (Seções 257, 260, 262, 269, 269, 2777). Art. nulo destinado a qualquer cl usula Você é responsável pelo Transportador ou estabelece menos restrições de indenização do que o previsto neste capítulo, mas não decorre de um contrato que continua
a aplicar este Código (seção 10). Art. Os limites de compensação previstos neste capítulo não se aplicam se os danos forem comprovados por má conduta ou defeitos graves por parte da Transportadora. 1 Para efeitos deste artigo, ocorre grave fatal ou defeito quando a transportadora ou seu contratante quer
resultados ou riscos de produzi-lo. (2) O requerente deve comprovar que deve desempenhar as funções em caso de má conduta ou má conduta do agente. Sentada em três detetives de elenco, com três decisões, ela determinou que a existência do ato foi uma trapaça ou transgressão e autoria, é evidência suficiente.
Art. Não calculado dentro dos limites estabelecidos neste capítulo, o Rio honorário e os custos judiciais. Arte. 250. O responsável pelo pagamento da indenização desonra o destinatário (artigos 253 e 281, Par gráfico). Grafo panico. É uma ressalva às discussões entre a pessoa que pagou e a outra pessoa responsável
pelo pagamento. Art. Se não houver outras restrições ao contrato durante a reparação da responsabilidade da transportadora por danos a pessoas, cargas, equipamentos ou equipamentos colocados na aeronave, aplicam-se as limitações do dispositivo com esta ferramenta de tampa. 251-A. Indenização por perda de
danos patrimoniais em caso de descumprimento do contrato de transporte mostra o efetivo desempenho das pré-encomendas por ordem de passageiros ou cargas e a eficácia de sua extensão. (Lei nº 14.034, de 2020). Processo Judicial das Artes II. 252. No prazo de 30 dias, a partir da data prevista nos incisos 317, I,
II, III e IV deste Código, as partes terão direito à sua respectiva indenização. Art. No prazo de 30 dias do prazo previsto no artigo anterior, o responsável deverá pagar à pessoa ativa com recursos próprios ou recursos oriundos do seguro (artigo 250º). Art. Se você não é elegível em tempo hábil ou tem um processo que
dependa do cumprimento das partes interessadas com requisitos legais, os pagamentos mencionados no artigo anterior devem ser feitos no prazo de 30 dias após o cumprimento. Art. Se, após o prazo referido nos parágrafos 253 e 254 expirar, ou se a seguradora tiver feito os pagamentos, essa pessoa poderá
promover o processo de soma da soma do shimo (275, II, cartas e CPC) em juízo. III caso de responsabilidade por dano ao art. 256. O Transportador será responsável por danos resultantes da morte ou lesão do Passageiro em decorrência de um acidente a bordo da aeronave ou durante o curso do voo durante a
realização do Contrato de Transporte. baixou; II - Dos atrasos nos transportes aos contratos de Leo. 1 A companhia aérea não é responsável: a) (encerrada); (Lei nº 14.034, de 2020) b) proferida por Reda (Abolição). (Revisão dada pela Lei nº 14.034, de 2020) I - No caso do Inciso I deste artigo, se a morte ou lesão
ocorrer apenas na saúde do passageiro ou se o acidente for causado por seu único defeito; (Lei nº 14.034, de 2020). II - No caso do item II do caput neste documento, por exemplo, ou felizmente, tem sido comprovadamente impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar danos. (Lei nº
14.034, de 2020). [Dispatch=Journalist Park Jin-yin] 2.b) Passageiros livres viajam com cortesia. 3 Constitui um caso de sorte, ou para fins do inciso II do artigo 1º (um) ou do evento do próximo evento, sua supernova, imprevisve, e se inevitável: (Cludo pela lei 14.034, de 2020). Produção de efeito I - restrições de
pouso ou decolagem devido a condições desfavoráveis de meteoros impostas pelo rg o do sistema de controle espacial; (Lei nº 14.034, de 2020). II - controles de pouso ou decolagem decorrentes da disponibilidade de infraestrutura aeroportuária; (Lei nº 14.034, de 2020). III - São responsáveis as restrições a voos,
pousos ou decolagens decorrentes de decisões da Autoridade de Aviação Civil ou de outras agências ou agências da administração P-Blicca. (Lei nº 14.034, de 2020). IV - Declarar uma epidemia em termos de prevenção ou restrição do transporte de minério ou atividades aeronéticas, ou pós atos de governo que
ocorrem lá. (Lei nº 14.034, de 2020). 4 A prestação das informações fornecidas no inciso II do nº 1 não precisa fornecer ao Transportador assistência significativa ao Passageiro, não precisa fornecer uma alternativa ao reembolso e contrato de transporte, compensação ou reexe de valor pago pelo Bilhete, e fornece
reutilização ou re-desempenho do Serviço por outros meios de transporte, incluindo tais atrasos e um período de mais de quatro horas de serviço (mais de quatro horas). 230 e 231 desta Lei. (Lei nº 14.034, de 2020). Art. Em troca de cada passageiro e tripulante, a responsabilidade da transportadora é limitada ao valor
correspondente, dia de pagamento, obrigações de 3.500 (tr s cloth e 500) em caso de morte ou dano, e em caso de atrasos no transporte, as obrigações do Tesouro - OTN 150 (150 e 50). 1 Os acordos de acesso entre companhias aéreas e passageiros permitem que limites mais elevados sejam estabelecidos. 2º
Fixado na forma de renda, o capital constitui uma força que excede o maior valor previsto neste documento. Arte. 258. Em caso de transporte contínuo, o passageiro ou seu sucessor devem ser semi-transportados para o transportador que transporta o transporte em caso de acidente ou atraso. Grafo panico. As
disposições deste artigo não se aplicam se a primeira transportadora é responsável por toda a rota do transporte contratado de acordo com as disposições expressas. Art. 259. Quando o transporte é contratado com uma companhia aérea e executado por outra companhia aérea, o passageiro ou sucessor pode exigir
meios de transporte tanto para a transportadora contratante quanto para a transportadora de fato, tanto em conjunto quanto com várias responsabilidades. Responsável pela bagagem danificada art IV. 260. A responsabilidade da Transportadora por danos causados por danos, perdas ou danos à bagagem despachada
do Passageiro, resultado do desempenho do Contrato de Transporte reo, limitar-se-á ao montante equivalente às 150 (150) obrigações do Tesouro em troca do retorno a cada passageiro. Art. Como no caso da região, aplica-se a responsabilidade relativa por danos nessa área (artigos 262 a 266). Se Responsabilidade
por Danos V. 262. Em caso de atraso, perda, destruição ou falha de carga, perda ou falha de carga, resultado da realização do contrato de transporte reo, a responsabilidade da transportadora é limitada ao montante equivalente às obrigações do Tesouro 3(tr s) - a menos que a OTN pague uma taxa adicional a menos
que declare o valor especial criado pelo transportador (239, 241 e 241). Art. Para a execução do contrato de transporte, Leo é responsável pela transportadora a ser regida por este código (artigo 245 e Graph-Panico) quando outros meios de transporte são utilizados, e quando a vida está no local onde o dano ocorreu.
Art. A Transportadora não será responsável se provar que a demora na entrega da remessa ocorre em mais de um dos incidentes previstos no nº 3. Produção do Efeito II (revisado pela Lei nº 14.034, de 2020) - perda, destruição ou mau funcionamento ocorre exclusivamente em um ou mais dos seguintes fatos: a) a
natureza ou finalidade da mercadoria; b) embalagem defeituosa de carga feita por pessoas ou pré-vida; c) atos de guerra ou conflito armado; d) Atos de autoridade relativos à carga. Art. A menos que o dano atinja o valor de todos os volumes, entendido pelo conhecimento da transferência para reo, ele só deve ser
considerado, para fins de indenização, o peso do volume perdido, destruído, danificado ou entregue tardio. Art. O consignor pode sugerir um destino para ele e para o último porta-aviões, para o primeiro porta-aviões e para a pessoa que realizou o transporte danificado. Nico. Há uma solidariedade entre o transportador
e as companhias aéreas que foram informadas em seu destino. CAP TULO II serviço livre arte responsável por danos. 267. Contrato de Transporte (artigo 222 Jun-so Lee A responsabilidade civil por danos incorridos na execução do Serviço, que pode ser feita à pessoa que lhe diz: I - No setor privado (artigo 177,
179), o proprietário da aeronave será responsável por danos às pessoas técnicas desta linha e aos indivíduos e bens em terra, respectivamente, a danos à pessoa em questão, artigo 259, parágrafo 299. seguro (Artigos 178, 1º, 2º). II - No transporte gratuito realizado pelas empresas de transporte público, observa-se
nos artigos 256 e 2º, deste código; III - Não há indenização para pessoas danificadas ou bagagem a bordo da aeronave, desde que não haja indícios de culpa ou tentativas do operador da aeronave no transporte livre realizado pela National Leo. 1 No caso do inciso III deste documento, em caso de prova de
condenação, a indenização está sujeita aos limites previstos pelo campo de batalha, e se comprovado defeito, esse limite não prevalece. 2 Para os passageiros transportados de acordo com os artigos 178, 2 e 221, os limites deste Código não prevalecem. Cap Tully III Superp of Responsibility for Third Parties at Art
City 268. Os exploradores são responsáveis por danos a v o ou terceiros à aeronave de manobra, bem como em superfícies causadas diretamente por pessoas ou superfícies ou algo de projeção. A responsabilidade de um explorador reina quando as aeronaves são pilotadas por um pré-navio, mesmo que eles
assumam seu caráter. 2 O Explorador de Responsabilidade é excluído se provar que: I-n o lara a causa direta e o efeito entre o dano e os fatos pontiagudos; II - observar as regras de Leão, tr fego reo, que se origina da passagem da aeronave apenas pelo espaço; III - A aeronave foi operada por terceiros, sem
prescida ou dependente, o que exclui limites razoáveis exercidos no dispositivo; IV - A única falha do dano foi. 3 A aeronave considera a motivação aplicada para decolar no final da operação de pouso para v o desde o início. 4 Se a aeronave for mais leve que o ar, planador ou asas voadoras, deve ser considerada v o
a partir do momento em que a aeronave retornando arqueiros a superfície. 5 A aeronave que está sendo movida ou rebocada pela Agência Aeroespacial é considerada manobra. Art. As responsabilidades dos exploradores são limitadas: I - para aeronaves que pesam 1.000 kg (1.000 kg), importações equivalentes a
3.500 (3.000 e quinhentos) OTN - direitos do Tesouro; II - O equivalente a 3.500 OTNs (tr s mil e 500) para aeronaves que pesam mais de 1.000 kg (1.000 kg) - os deveres do Tesouro, 1/10 (1 d superior) do valor de cada OTN - a obrigação do tesouro por quilograma excede 1.000 (mil). Grafo panico. O peso de uma
aeronave é uma aeronave autorizada a decolar por um certificado de conformidade da aviação ou documento equivalente. Art 270. O Explorador de Aeronaves pagará à pessoa lesada 30% (30%) do valor máximo, que é obrigatório no prazo de 60 dias das disposições aplicáveis (Seções 252 e 253) no artigo anterior. 1
A obrigação de pagar a um explorador que se ofereceu para liberá-lo da responsabilidade é dispensada com base em alegações de predominância ou antodímimos da vítima. 2 O saldo de 70% (70%) é rateado entre todos os feridos e não há processo de incentivo ou repatriação de danos após 90 (90 dias) (artigos 254
e 255). Art. Se o valor total da indenização fixa exceder o limite de responsabilidade estabelecido neste capítulo, aplicam-se as seguintes regras: I - Se houver apenas danos pessoais ou materiais, a indenização será reduzida proporcionalmente a cada valor. II - No caso de danos pessoais e materiais, metade da
renda equivalente ao limite de indenização é para cobrir cada dano. Se você tem um saldo, ele será usado para complementar sua indenização, que você não pode pagar integralmente. Art. Não funciona que o dispositivo desta ferramenta de tampa exceda o limite de responsabilidade: I - o dano ao ataque é devido a
uma ação ou defeito grave do explorador ou seu centro de pré-morte. II - O solo e o motor ainda estão danificados pela aeronave; III - Os danos são causados por pessoas que operam ilegalmente ou ilegalmente por aeronaves, a terceiros na superfície. CAP TULO IV de Responsabilidade pelo art. 273. Danos
causados por colisões por duas ou mais aeronaves, v o ou surpresas, v o ou aeronaves produzidas a bordo, e v o outra aeronave. Art. A responsabilidade de reparar os danos causados por uma colisão cabe ao operador ou proprietário da aeronave, seja ela usada direta ou por preposto. Art. Em uma situação
turbulenta com a culpa concorrente, as responsabilidades dos exploradores são firmes, mas a gravidade proporcional de seus erros. Grafo panico. Se a proporcionalidade não puder ser determinada, cada explorador responde com a mesma parte. Art. Eles compõem os danos da colisão que está sujeito a indenização:
I - pela pessoa e coisas a bordo da aeronave envolvida; II - sofrido por essas aeronaves turbulenta; III - preju zos decorrentes da privação de uso de aeronaves turbulentas; IV - Danos na superfície, causados por terceiros. Grafo panico. Os danos incluem as seguintes despesas: Casa dos exploradores da aeronave
que caiu, resultando em um incidente danificado. Art. A indenização por danos resultantes de condições turbulentas não é excedida: as restrições estabelecidas em I - Seções 257, 260 e 262 dobram em relação a causas e coisas em voo. II - as restrições previstas no artigo 269º, referentes aos terceiros casos da
superfície, são levantadas duas vezes; III - o valor de reparo e substituição da aeronave acidentada, recuperável ou valor real imediatamente antes do evento, se inconveniente ou não recuperável; IV - Ao nível do valor real da aeronave que caiu pouco antes do evento devido à falta de uso normal. Art. As isenções de
responsabilidade previstas no artigo anterior não predominam: I - se o explorador ou seus fornecedores enlouquecerem por uma causa de 100 anos de indenização ou grave irregularidade; II - reo através de violações ou omissões de regras obrigatórias para o tráfego em si ou preventivamente pelo operador da
aeronave causando o tumulto; III - Neste caso, se Laming é o resultado de imp ou uso indevido da aeronave sem a rejeição de um explorador ou centro de pré-morte, ele está isento de responsabilidade. Art. O explorador de cada aeronave é responsável por qualquer dano causado pelas circunstâncias e limites



previstos neste código: I - 2(2) ou mais em caso de colisão da aeronave; II-2 (2) ou separadamente por aeronave. Grafo panico. A pessoa ou seus beneficiários têm direito a indenização até a soma dos limites aplicáveis a cada aeronave, mas não são responsáveis por qualquer quantia que exceda o limite aplicável à
aeronave, a menos que a responsabilidade seja ilimitada (parágrafo 1º do artigo 248º). CAP TULO V Utico Construtora e entidade de infraestrutura Aeron utica Art. 280 acusações. Aplicam-se os limites previstos nos artigos 257, 260, 262, 269 e 277, se forem os responsáveis: Construtores de produtos I-Of-Brazil Eron
utico, em troca de danos causados por defeitos na fabricação; II - Gestão ou gestão aeroportuária da P Blicca, serviços de infraestrutura, por culpa do operador, acidente causando danos a passageiros ou mercadorias. Cap TULO VI responsabilidade do art. 281. Todos os exploradores são obrigados a firmar acordos
de seguro para as limitações da responsabilidade civil (Seções 257, 260, 262, 269 e 277) ou contratos (um dos incisos 257 e seção 262) para danos fornecidos por este T-Toolo. II - Comissárias de bordo e viajantes livres são tratados como passageiros para este fim (artigo 256,2); III - Técnicos de bordo e acomodação
serviços ao setor privado (Capítulos 178, 2,267, I); IV - Sobre o valor da aeronave. Grafo panico. O recebimento do seguro exclui a transportadora da responsabilidade (artigo 250. Art. Exploradores de aeronaves estrangeiras são necessários para o reparo final de danos a indivíduos ou propriedades no espaço ou
território brasileiro: a) fornecer a mesma ou equivalente garantia necessária para aeronaves brasileiras. b) Cumprir as normas estabelecidas na Convenção ou acordos internacionais, se for o caso. Art. O envio ou reteste de um certificado de conformidade pública ocorre perante o Registro Brasileiro de Utiko Utico e os
certificados de seguro registrados em cada certificado. Grafo panico. Se a garantia for comprovadamente não existir mais, a validade do certificado pode ser suspensa a qualquer momento. Art. O seguro obrigatório que expira após o início do período é considerado estendido a esse período. Art. De acordo com a
invalidação de Clausula, excluindo seguro de vida ou seguro contra acidentes, não pode haver exclusão dos riscos do transporte por transmissão. Grafo panico. Se você estiver enviando para Rummin, seu seguro de vida ou licença de seguro de acidentes não pode incluir quaisquer encargos ou sobretaxas cobradas
para o transporte terrestre. Art. Dentro dos limites da indenização que são adequadas para si mesmo, a pessoa que tem o direito de ressarcir os danos aos quais é elegível para os devidos danos tem seus direitos à garantia fornecida pelo responsável (seções 250 e 281, Paprado Nico). Internacional Leo Art 287. O
montante estabelecido na Convenção Internacional, que é convertida em moeda nacional sob a forma de regulamentos emitidos pelo Departamento Executivo pelo Brasil para limitar a responsabilidade civil pelo transporte internacional. T TULO IX, infraestrutura administrativa e procedimento cap TULO I Dos rg os
Administradores artes competentes. 288. O Departamento Executivo criará o RG o com o objetivo de investigar e julgar o conhecimento deste código e leis suplementares, particularmente infraestrutura relacionada à alfândega e condições de transporte, bem como o conhecimento de cada recurso. 1 As capacidades,
organizações e funções do RG a serem criados, bem como os procedimentos de cada procedimento, estão estabelecidos no regulamento. (2) As autoridades fiscais mencionadas neste documento não compreendem as capacidades do RG O neste artigo. CAP TULO II Das Providence Artes Administrativas. 289. À luz
dos preceitos deste Código ou da legislação complementar, os poderes aeron utica podem tomar as seguintes disposições administrativas: I - multas; II - suspensão de certificados, licenças, concessões ou aprovações; III - cache de certificados, licenças, concessões ou permissões; IV - deten o, arbitragem ou
aeronaves, ou materiais transportados; V - Concessões ou intervenções em empresas autorizadas. Arte. 290. As autoridades da Aeron utica podem pedir à polícia um leão auxiliar para obter a prisão de um suposto criminoso ou aeronave colocando em risco a segurança do público, pessoa ou coisas, dentro dos limites
do que eu tenho. Arte. 291. Sempre que o Comitê estiver em um caso médio de informações fornecidas sob este Código ou lei complementar, os poderes aeron utica devem completar um arquivo e enviar uma agência ou autoridade apropriada para investigação, julgamento ou disposições administrativas. 1 Se infra
constituir crime, a autoridade chamará imediatamente a atenção das autoridades policiais ou policiais competentes. 2, No caso de um crime da tripulação da aeronave que exerce a autoridade de transporte, da mesma forma que as autoridades de Eron Utica, ao mesmo tempo que as disposições previstas no par
gráfico de um dia inteiro, devem ser tomadas medidas para viabilizar a sustentabilidade do vídeo. Arte. 292. Garantir um amplo direito de defesa e vontade àqueles que responderem aos procedimentos estabelecidos para a investigação e julgamento das normas previstas nestas Normas e Normas Regulamentares. (1)
No caso de normas administrativas exigidas para fatos contingentes ou criminais, os mesmos direitos são garantidos. 2 O procedimento é um efeito de suspense. Art. A aplicação de disposições administrativas ou penalidades previstas neste Tulo não infringe nem impede sanções de outras autoridades. Art. Isso faz
com que a construção do C Digo solide as responsabilidades daqueles que cumprem a tremenda ou inadequada ordem do proprietário ou explorador da aeronave. Arte. 295. As multas podem ser aplicadas de acordo com a gravidade da infração e podem ser aumentadas pela suspensão ou aprovação ou permissão de
certificados. Arte. 296. O suspense de suspensão é aplicado por um período superior a 180 dias (180 dias) e pode ser prorrogado igualmente uma vez. Art. A pessoa prometeu responder em colaboração com e de muitas maneiras com agentes, agentes, funcionários ou mídia sobre a infraestrutura que eles cometeram
quando os empregadores exerciam cada função. Arte. 298. As companhias marítimas estrangeiras operadas por Pa s serão multadas e, se não atendidas, em referência à suspensão ou destruição das licenças de operação: I - requisitos estabelecidos pelas leis e regulamentos geralmente aplicáveis em relação à
operação da empresa marítima; II - leis e regulamentos relativos à entrada e saída de aeronaves; b) explorar ou navegar durante sua estadia em território ou espaço de Leão no Brasil; c Entrada do passageiro; d Tripulação ou carga; e) Despacho; f) imigração; g) Affndega; h) higiene; i) Tarifa triste. III-s, Itiner Rios, e
rios aprovados; As condições contidas em cada autorização; Manter e manter equipamentos em relação à segurança e eficiência de nossos serviços. Alternativamente, o embarque ou embarque de passageiros ou carga é proibido para uso geral. IV - Internamente, legislar sobre seu ato e operar no Brasil, com cing e
igualdade nacionais. Cap Tullo III da Arte de Infraestrutura 299. multas de até 1.000 (mil) valores de referência, ou impor suspense ou escrituras ou certificados de todos os certificados emitidos de acordo com as regras deste Código: I - pré-qualificações de certificados que revelam procedimentos ou práticas, exercício
de funções, exercício de qualificações, falta de aptidão profissional para a aplicação de qualificações; II - Impor serviços de reos de forma a comprometer a ordem ou a segurança em locais públicos ou violar as regras de segurança do transporte. III - sem autorização da autoridade Eron Utica, concessão, aprovação ou
transferência de permissão o; IV - transmissão direta ou indireta da direção ou execução do serviço concedido ou aprovado; V - fornecendo dados imprecisos ou adulterados, informações ou estatísticos; VI - Recusa-se a exibir livros, documentos, informações ou estatistas ao agente do ministério público. VII - prática
repetida de infraestrutura grave; VIII - pagamento atrasado das tarifas aero portarias dentro do prazo estabelecido pelas autoridades de aviação utica; IX - Atraso no pagamento de serviços especiais utilizando a Aeroporturia, além do período definido para cada dispositivo. Art 300. A Casa pode variar dependendo do
inquadizer administrativo no processo de garantia da defesa contra os infratores. Art. O poder de suspense pode ser estendido igualmente para 180 dias (180 dias). Art. As multas serão aplicadas pelas práticas das seguintes áreas: I - violações relativas ao uso de aeronaves: a) uso ou utilização de aeronaves sem
mate culla; b) utilizar ou utilizar uma aeronave com marcas falsas de nacionalidade ou Matt Culla, ou outra aeronave contida no Registro Brasileiro de Utico Eron - RAB; c O uso ou uso de aeronaves vencidas ou de acordo com os requisitos de tal certificado; d Utilizar ou utilizar a aeronave para serviços especiais sem a
documentação necessária ou se a aeronave for utilizada ou empregada sem a documentação necessária ou sem a necessária aprovação do rg f competente para o uso ou utilização da aeronave para a execução de atividades que não sejam autorizadas g) o uso ou uso da aeronave com as regras de tr fego reo
emitidas pelas autoridades da Eron Utica; h Insira a aeronave em Pa s ou use-a sem aprovar o excesso de controle. i) Manutenção de aeronaves estrangeiras em territórios nacionais sem permissão ou sem ela j) sem autorização, será transportado o descarte ou transferência de aeronaves estrangeiras em Pa s e, no
caso de execução judicial ou medidas preventivas; k) reconhecer transporte, conteúdo real, carga ou materiais proibidos, ou ter discordâncias com regras e opiniões que regulam o uso de materiais restritos; l) disparar um objeto ou substância sem permissão das autoridades da Eron Utica; m) transferência de
aeronaves sem licença; n) recuperar ou reconstruir uma aeronave acidentada sem ejetar de um rg o competente) realizando o peso do voo acima do medidor existente ou o número de passageiros. p) Realizar V O com equipamentos para aerofotograma trico sem a aprovação do rg competente. q) o transporte de
passageiros em locais inadequados na aeronave r) realizando serviços sem os equipamentos de sobrevivência necessários; (s) Executar instrumentos em aeronaves que não são aprovados para este tipo de operação. t) executar v O por tripulação e instrumentos ineficientes ou incompletos; u) v realizar um terreno
para o treinamento de navegação para se tornar um aluno que ainda não é elegível; v Operar a aeronave em um plano visual se as condições climáticas planetárias forem inferiores às condições mínimas previstas para este tipo de operação; w) abusar sistematicamente dos serviços de t xi-a reo fora do território
aprovado; x) Operar frequências de rádio não autorizadas que podem causar interferência prejudicial nas comunicações e serviços da Eron Utica. II - Infravermelho es:a) Preencher documentos de dados imprecisos necessários para inspeção que não possam ser impostos à aviação e aviação rio ou operadores de
aeronaves. b) Prevenir ou interferir no uso de pessoal público formalmente autorizado em caso de missão oficial. c Pilotar a aeronave sem transportar documentos, documentos de aeronaves ou equipamentos de sobrevivência disponíveis na área necessária; d Se você exercer uma aeronave tripulante com um
certificado de qualificação de capacidade técnica ou física expirada, ou uma função que não esteja devidamente licenciada ou licenciada a bordo, você participará de uma configuração de tripulação que não está de acordo com o estabelecimento deste C Digo e suas disposições. f) utilizar comissárias de bordo e
aeronaves estrangeiras, contestar essas regras ou regulamentos e permitir que exerçam todas as funções a bordo g) desobediência ou deturpação das decisões das autoridades aeroportuárias, h) violar diretrizes sobre condições gerais de transporte ou tarifas i) desobediência às normas e regras de Leo; j) cumprir as
lições das disposições para a ocasião da ocupação; k) ajudar e cumprir as regras de estrutura; l) desobediência às regras que regem a entrada, a permanência e a saúde dos estrangeiros; m) violar regras, normas ou convocações ou regras de conduta internacional n) violar regras e regulamentos que afetam a
disciplina de bordo. Ou a segurança de v o; o) por omissão ou omissão, envio de mercadorias sem expedição, de materiais sem permissão, ou pode realizar ordem de inconsistência com a licença, se necessário; p) exceder, trabalhar horas ou limitar os serviços previstos em lei; q) operar a aeronave enquanto estiver
embriagada r) aeronave de táxi para decolagem, entrando na pista sem observar o tráfego; (s) a tripulação se retira da aeronave que executa o motor sem embarque; t) Operar aeronaves que não mantêm papelaria padrão em comunicações de radiação u) gerenciar instruções sem uso. III-infra es imputve
concessionária ria ou permit ria de serrios reos: a) permitir o uso de aeronaves sem regularidade no registro brasileiro de utico Eron - rab, ou sem observar as limitações do certificado de seaability; b) permitir a configuração da tripulação por aviador sem ativação ou ativação, sem documentação regular; c Permitir a
circulação por aeronaves ou serviços terrestres, funcionários mal autorizados ou licenças com falha; d) firmar acordos para consolidar outras concessões ou poderes, ou conexões com terceiros, rcio pool ou alazão de serviços ou lucros sem o consentimento expresso da autoridade aeron utica; e Não cumprir as
normas e regulamentos relativos à manutenção e operação da Aeronave; h) aceitar bens que estejam em desacordo com as disposições que regem o uso de remessas, mercadorias ou mercadorias sem autorização das autoridades competentes i) transferir ou transferir qualquer parte do Capital Social ou S com direito
a voto sem o consentimento expresso da autoridade Eron Utica, se necessário (seção 180); j) o dever de parar de anunciar atos sociais de publicidade; k Cobrança sob a forma de regulamentos e prazos, deveres, taxas, divulgações antecipadas e doações. l) Recusar-se a fazer quaisquer livros, documentos,
formulários ou informá-lo de seus serviços quando solicitado por um agente do Ministério Público Eron Utica. m) desrespeito aos atos internacionais com obrigações; n) não apenas observar o tempo aprovado, sem causa; o) infringir as regras que regulam os eventos da profissão de aviação ou avião; p) deixar de
transportar passageiros em passagens marcadas ou reservas confirmadas, ou deixar de cumprir o contrato de transporte sob quaisquer circunstâncias; p) infringir direitos, compromissos ou subvenções aprovados, direta ou indiretamente, descontos, descontos, subvenções, utilidade ou benefícios para você; uso de
serviços de transporte; r) Simule as passagens vendidas por Pa s como feitas no todo ou em parte no exterior, a fim de contornar a aplicação de tarifas aprovadas na moeda nacional. s) promover qualquer forma de publicidade que forneça uma vantagem injusta a você ou forneça indicações falsas ou imprecisas dos
Serviços para entender mal o valor real das tarifas aprovadas pelas autoridades aeron utica, exceto permitido, trocando transporte pelos Serviços ou utilidades u) infringindo os Termos Gerais de Trânsito e outras regras disponíveis para os serviços de reos v) deixando de notificar as autoridades aeron Utica da
operação de qualquer acidente ou acidente envolvendo a aeronave sob responsabilidade da Aeronave (Lei nº 12.970). , 2014) w) o resumo geral dos resultados econômicos e nacionais não existe mais dentro dos prazos previstos, valan o e o diabo tendo lucros e perdas; x) Não se aplique dentro do prazo estabelecido
pelo Registro Brasileiro Eron Utiko para a conduta necessária. y) A lista de acionistas não pode ser apresentada a cada seis meses. z) Você não será apresentado com uma conta de transferência a cada seis meses. IV - infraestrutura s-tumor para empresas de manutenção, repatriados distribuem aeronaves e seus
componentes: a) a) cumprir as diretrizes, normas ou requisitos estabelecidos pelas autoridades da Eron utica; b) não cumprimento dos termos e condições contidos no certificado de aprovação e conformidade c) modificando a aeronave ou componentes para modificar o número fornecido pelo aprovador d) realizando o
devido serviço à manutenção ou distribuição das peças para comprometer a segurança do controle; e) realizar ou reparar serviços de manutenção em desacordo com os manuais da aeronave, ou aeronaves acidentadas, sem liberar rg competentes se não cumprirem acordos de manutenção ou o prazo de execução
dos serviços de manutenção e distribuição de componentes; g Não notificaremos o RG do responsável pela aprovação dos produtos aeron uticos dentro do período regulatório, dentro de um período de tempo que afetou a segurança de determinados veículos e prevê defeitos ou defeitos que possam ser repetidos em
outras aeronaves. V - imposta ao fabricante de aeronaves e outros produtos aeroaéreos: a) não cumprindo os requisitos e requisitos estabelecidos pelas autoridades aeron utica para a aprovação dos produtos aeron; b) não cumprir os termos e condições contidos em cada licença (c) modificando o projeto aprovado da
aeronave ou de outros produtos Eron Utiko sem modificação aprovada pelas autoridades utica; d) Dentro do período regulatório, em nenhuma circunstância notificará o responsável pela aprovação do produto aeron uticos em caso de defeito, mau funcionamento, acidente ou acidente. Defeitos ou defeitos podem afetar
a segurança da máquina e podem ser repetidos em outras aeronaves ou produtos de aeronaves com o mesmo design de tipo aprovado. e) Não cumprir ou adotar medidas ou defeitos e defeitos da natureza das modificações após notificá-lo de referências feitas dentro do parágrafo anterior e dentro do prazo
estabelecido pelo rg competente. VI - Informações atribuídas a pessoas naturais ou dicas de palavrões não incluídas no grupo anterior: a) realizar ou utilizar serviços de manutenção, modificações ou reparos de aeronaves e peças em locais de trabalho não autorizados; b) Realizar serviços de recuperação ou
reconstrução da aeronave acidentada sem liberar um rg competente. c) realizar serviços de manutenção ou manutenção na aeronave e suas peças sem aprovação competente do RG; d) utilizar a aeronave sem permissão de controle; e) Executar todas as formas de serviço sem aprovação adequada. f) construir um
local de pouso sem licença, utilizar um aeródromo sem condições regulamentares ou deixar de facilitar o registro de um aeródromo; g) implementar ou explorar edifícios ou desenvolvimentos em áreas sujeitas a restrições especiais, para esmagar essas coisas; h) Prometa ou conceda qualquer forma de desconto, pr
mio, concessão, usabilidade ou benefício direta ou indiretamente ao comprador do bilhete ou carga. i) promover a promoção de serviços para reo em desacordo com as disposições aeron uticos, ou prometer induzir o público a erros em relação aos termos reais de transporte e preo ou artif cio; j) explorar o serviço reos
sem concessão ou aprovação; k) Vender a aeronave de sua propriedade sem comunicação justificável ao Registro Brasileiro de Utico Eron - RAB, ou deixar de atualizar, na rab, a propriedade da aeronave adquirida; l) instalação ou manutenção em escolas operacionais ou cursos aéreos sem a aprovação da agência
aeron utica; m) recolher dentro do prazo das normas, deveres, taxas, divulgações antecipadas ou doações do proprietário ou operador de aeronaves. CAP TULO IV da Déteno, Interdio e Apreens Dio de Aeronabe Art. 303. A aeronave pode ser de propriedade da Aeron Uticas, fazend rias ou autoridades federais, nos
seguintes casos: I - se voar no espaço brasileiro com a infraestrutura de acordos ou atos internacionais, ou autoridade para este fim; II - se você está entrando no Brasil, você está desrespeitando sua obrigação de pousar em um aeroporto internacional; III - para o exame de certificados e outros documentos não
supérfluos; IV - determinar a carga em caso de restrições legais (artigo 21) ou a posse proibida de equipamentos (par gráfico do artigo 21); Verifique o V-de-Esito. 1 autoridades aeron podem usar os meios que julgar necessários para forçar a aeronave. Aterrissando em Ayer Dromo representou-o. (Regulamento) Art.
No caso do item IV acima, se a presença de materiais, explosivos ou equipamentos de guerra proibidos for encontrada sem permissão, se colocar em risco a segurança do povo ou a paz entre os Nacionais, as autoridades da Eron Utica poderão manter os dados de que este artigo é tratado por lei e liberar a aeronave. ,
não há necessidade de gravar isso. 1 Se a aeronave for estrangeira e a carga não comprometer a segurança do material ou a paz entre Naes, a aeronave poderá ser devolvida ao país de origem pelas autoridades da Eron Utica por uma determinada rota e prazo sem a recuperação da carga. , as autoridades podem
manter o material b-ricoh e devolver a aeronave na forma de pares gráficos anteriores. No caso do I-Nº 302, eu sei, neas n; II, Al Eas c, d, g e j; III, Al Eas a, e, f e g; E V, al boas a e;II - durante a investigação do acidente envolvido, 1 para criar e criar cada pessoa responsável pelas autoridades e aeronaves realizadas
para isso.2 Deve ser entregue à aeronave responsável pela aeronave cfia do carro referida pelo par gráfico anterior. Arte. Aeronaves interlocudas não devem ser proibidas de operar para fins de manutenção. Arte. 307. As autoridades aeron podem proibir aeronaves por um período não superior a 15 dias (15 dias) a
pedido das autoridades aduaneiras, autoridades aduaneiras ou autoridades sanitárias. Grafo panico. Esse pedido deve ser motivado a mostrar um medo legítimo de que haja lesões graves e que seja difícil reembolsar o poder público ou os direitos de terceiros. Ou arriscar orderica, sa de ou s institui es. Arte. Que são
308. A apreensão da aeronave consiste em manutenção estacionada sem a necessidade de preservar a eficácia da prisão ou arbitragem e de se ajustar a hangares, vagas de estacionamento, oficinas ou locais seguros (artigos 155 e 309). A apreensão da aeronave está prevista de acordo com uma ordem judicial de
cumprimento, e as demais reservas previstas na Lei.Art estão previstas. 310. Aeronaves detidas, proibidas ou confiscadas à luz dos requisitos legais serão liberadas imediatamente. Arte. 311. Em todos os casos previstos neste capítulo, o proprietário ou explorador da aeronave não tem direito à indenização. Na
Cusday e Na Guarda de Aeronaves Art. 312. Em todos os casos ou em processos administrativos ou judiciais, está de acordo com as disposições deste capítulo que a aeronave é o custodiante, o custodiante ou o quebrado. 313. O operador ou proprietário do dep sito ou de uma aeronave levada sob custódia das
autoridades é responsável por tais custos. I-anxiety o;II dep sitos-seq estros e outras medidas processuais acutelat rias;III - coleção de palência, As autoridades administrativas ou judiciais que o determinam;IV - preocupações decorrentes de processos administrativos ou judiciais. 2 No caso do nº 2 do artigo 303º, o
proprietário ou operador da aeronave poderá reembolsar o que foi pago e compensar qualquer perda e dano. 3 Para pares gráficos anteriores, suas permissões são dominadas ou emulat rio. É uma regressão ao poder do poder com o equilíbrio da Arte. O dep sito não excede um período de 2 anos ( 2 anos). 1 Dentro
do prazo estabelecido neste artigo, as autoridades da Eron Utica poderão vender tais valores, além do dep sito aos custos do INSS. 2 Não há licitantes ou papéis de valor determinados pela venda do que a vida útil. A aeronave, que é concedida ao Mini Rio da Aeron utica, cada uma serviu no Registro Utico Aeron Utico
no Brasil - RAB. 3 As disposições deste documento não se aplicam ao dep sito decorrente de processos administrativos de natureza financeira. Arte. 315. É necessário seguro para aeronaves entregues à dep sitto responsável pelo explorador ou proprietário. Arte. 316 é imperdível. Na tradição da aeronave, por 6
meses, pode reduzir o preo da aeronave adquirida por uso oculto, rescindir o contrato, devolver Prio Fargo e indenização por perdas e danos. I - Danos a terceiros na superfície a partir do dia em que o passageiro está vestido, a data de chegada ou a data em que a aeronave chega ao seu destino, ou a interrupção do
transporte; II - dano a terceiros na superfície a partir do dia do evento;III - Se você tiver que enlouquecer a partir da data do evento, poderá ser elegível para novos danos ou compensações.- A partir da data de conclusão de cada serviço, com a reserva das disposições no parágrafo 61, para apoio e estrutura; V - A
cobrança de créditos decorrentes de contratos de uso de aeronaves, se não houver outro período neste código, entre companhias aéreas, entre transportadoras, o valor pago pelos danos decorrentes da colisão, ou entre os exploradores, pelo valor que um deles é obrigado a pagar em caso de indenização solidária ou
culpada, a partir da data real do pagamento; VII - recolher créditos de contratos de serviços para terceiros, desde quando se tornarem exigíveis, decorrentes de compensação pela passagem enviada ao reo; VIII - a partir do dia do fato por danos causados pela culpa da gestão aeroportuária ou da gestão do principado
(Seção 280); X-Eron utico para construtores de produtos, calculado a partir de de danos reparados. Grafo panico. Decadência e prazos para prescrições, relativamente tributáveis, certos sem. Arte. Permanece regido pela lei de 318. Se o responsável provar que não sabia o dano ou identidade do responsável, o prazo
será executado a partir do dia em que o conhecer, mas não poderá exceder 3(tr s) anos no evento. Arte. 319. As disposições administrativas previstas neste Código não excederão o período de suspensão a partir da data do ato de aprová-lo no caso de um ato de dois anos (dois anos). Grafo panico. As disposições do
caput deste documento não se aplicam aos prazos definidos no Código Tributário. Arte. 320. Os processos não judiciais devem ser encerrados dentro de dois anos. Grafo panico. Ao final do período de dois anos, no primeiro ato, os interessados ou membros da Minis rio P bico podem solicitar uma referência às
preferências e privilégios especiais, à venda imediata de mercadorias em leilão e à distribuição de produtos entre credores. Arte. 321. O Service Explorer teve que manter os documentos de envio ou outros serviços em Minérios por cinco anos. Cláusula final e transporte público riasArt. 322. A Aeron Utica Minist rio
reserva-se o direito de instituir um Comitê de Árbitros Eron Utica com a capacidade de julgar a infraestrutura e outras questões previstas neste Código, conforme referido no nº 1. 323. Este Acordo entrará em vigor na data da publicação. Brasseria, 19 de dezembro de 1986. 165 da independência para 98 legisladores de
Blicca. Outubro Bio J Rio Moreira Lima
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