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Para: diretoria.casaconarte@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a) Grupo Casa Conarte,

 

Em atenção à mensagem de V. Sª., registrada sob o protocolo nº. 6954254, informamos que esta Ouvidoria obteve
os seguintes esclarecimentos da Gerência de Regulação do Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas –
GERET.

 

Agradecemos o contato e informamos que a Resolução ANTT nº 5.947/21 está disponível no endereço eletrônico
https://portal.antt.gov.br/produtos-perigosos.

 

As Instruções Complementares anexas aparecem ao final da pagina, como arquivos PDF.

 

O item 1.1.1.2 estabelece o seguinte:

1.1.1.2 Não se aplicam as disposições referentes ao transporte terrestre de produtos perigosos nos seguintes casos:

 

a) produtos perigosos que estejam sendo utilizados para a propulsão dos meios de transporte;

 

b) produtos perigosos exigidos, de acordo com regulamentos operacionais, para os meios de transporte (por
exemplo, extintores de incêndio);

 

c) produtos perigosos que estejam sendo utilizados para a operação dos equipamentos especializados dos meios de
transporte (por exemplo, unidades de refrigeração);

 

d) produtos perigosos vendidos já embalados no comércio varejista, portados por indivíduos para uso próprio,
 limitados à metade da quantidade máxima estabelecida na Coluna 8 da Relação de Produtos Perigosos, exceto os
embalados em IBCs, embalagens grandes e tanques portáteis;

 

e) produtos perigosos para fins de cuidados pessoais e uso doméstico, destinados ao comércio de venda direta,
quando transportados do centro de distribuição até a residência da pessoa física revendedora, em embalagens
internas ou simples de até 1,5 kg ou 1,5 L e em volumes até 15 kg;

 

f) transportes efetuados tanto por veículos guinchos de socorro, durante as intervenções em caso de emergência,
que reboquem veículos avariados ou sinistrados que contiveram ou contenham produtos perigosos como por
veículos destinado a atuar na contenção, recuperação ou deslocamento dos produtos perigosos envolvidos num
incidente ou num acidente para local adequado.

 

https://portal.antt.gov.br/produtos-perigosos


Para informações sobre o coronavírus (Covid-19), orientações de prevenção e demais medidas de combate ao vírus,
acesse os canais oficiais do Governo Federal http://coronavirus.saude.gov.br/, https://www.gov.br/pt-br/
todosportodos ou ainda pelo WhatsApp oficial do Ministério da Saúde +55 61 9938-0031. 

 

 

 

Permanecemos à disposição.

 

Atenciosamente,

 

Leonardo Mesquita Cavalcanti

 

Ouvidor Substituto da ANTT
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As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são de uso restrito, sendo seu sigilo protegido por Lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que
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