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

 

Em atenção à mensagem de V. Sª., registrada sob o protocolo nº. 6945003, 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 compete à ANTT regulamentar o transporte terrestre de produtos
classificados como perigosos.

 

A regulamentação está contida na Resolução ANTT nº 5.947/21.

 

O produto GLP é classificado como perigoso para fins de transporte e, portanto, sua movimentação nas vias públicas
deve atender às prescrições contidas na Resolução citada, que incluem, entre outras, a sinalização do veículo, a
identificação das embalagens, o porte de equipamentos de proteção individual e para situações de emergência, a
documentação, etc.

 

Entretanto, a regulamentação apresenta algumas isenções, conforme item 1.1.1.2 do Capítulo 1.1 das Instruções
Complementares anexas à Resolução citada. Sugere-se verificar a aplicação da alínea "d" do item mencionado.

 

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

========================================================================================================================
== 
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
a leitura, divulgação ou cópia destas informações são proibidas. Favor apagar e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a

http://coronavirus.saude.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos


legislação em vigor. 

The information contained within this message and attached files is restricted, and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee, be aware that the
reading, divulging and copying of this message is prohibited. Please, delete this message and notify the sender. The improper use of this information will be dealt with
according to the company's internal regulations and federal laws.

Grupo Casa Conarte <diretoria.casaconarte@gmail.com> 17 de setembro de 2021 12:20
Para: Ouvidoria da ANTT <ouvidoria@antt.gov.br>

Boa tarde.
Prezado Leandro.
Muito obrigado pela atenção.
mais, poderia nos enviar essa parte onde nos orienta, não conseguindo visualizar ela pela internet.

(Entretanto, a regulamentação apresenta algumas isenções, conforme item 1.1.1.2 do Capítulo 1.1 das Instruções
Complementares anexas à Resolução citada. Sugere-se verificar a aplicação da alínea "d" do item mencionado.)

No aguardo.

Grato.  
Máximo Patricio De Miranda
Telefone. 21-97001-3587
Diretor Presidente Conarte.

        
   Grupo Casa Conarte 
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