
CONSULTA PÚBLICA Nº 750, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019

 
 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 15, III e IV, aliado ao art. 7°, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, III, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de
2018, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de
ato norma�vo, conforme deliberado em reunião realizada em 26 de novembro de 2019, e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação.
 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao texto
da Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre Gerenciamento sanitário de resíduos
sólidos e águas residuais em Portos e Aeroportos internacionais, embarcações e aeronaves internacionais
de carga e passageiros, conforme Anexo.
 
Parágrafo único. O prazo de que trata este ar�go terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta
Consulta Pública no Diário Oficial da União.
 
Art. 2º Esta proposta de ato norma�vo corresponde a projeto de resolução harmonizado no âmbito do
Mercosul para Consulta Interna, estando em discussão nos Estados Partes.
 
Art. 3º A proposta de ato norma�vo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa, na internet, e as
sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário específico,
disponível no endereço: [h�p://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=52276].
 
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer interessado por
meio de ferramentas con�das no formulário eletrônico, no menu “resultado”, inclusive durante o processo
de consulta.
 
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado número de
protocolo do registro de sua par�cipação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de
documentos em meio �sico junto à Agência.
 
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informa�zados será permi�do o envio e
recebimento de sugestões por escrito, em meio �sico, durante o prazo de consulta, para o seguinte
endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/GIMTV/GGPAF, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-
DF, CEP 71.205-050.
 
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio �sico, para o
seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais – AINTE,
SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
 
Art. 4º Findo o prazo es�pulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise
das contribuições e a consolidação será discu�da e aprovada no âmbito do Mercosul. Ao final do processo,
a Resolução GMC publicada será internalizada no Brasil e o resultado da consulta pública será
disponibilizado no portal da Agência.
 
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade,
ar�cular-se com órgãos e en�dades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado
interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria
Colegiada.
 



WILLIAM DIB

Diretor-Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por William Dib, Diretor-Presidente, em 03/12/2019, às
17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0832580 e o código CRC 2CC7ECFE.

ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA

 
Processo nº: 25351.916794/2019-94
Assunto: Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre Gerenciamento sanitário de
resíduos sólidos e águas residuais em Portos e Aeroportos internacionais, embarcações e aeronaves
internacionais de carga e passageiros
Agenda Regulatória 2017-2020: 2.8 Controle sanitário de portos, aeroportos, fronteiras e recintos
alfandegados
Tema Mercosul: Sim
Área responsável: GIMTV/GGPAF/DIRE5
Diretor Relator: Antonio Barra Torres
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 

MINUTA DE RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC
 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO]
 

 

Aprova o gerenciamento sanitário de resíduos sólidos
e águas residuais em Portos e Aeroportos
internacionais, embarcações e aeronaves
internacionais de carga e passageiros
 
 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art.
15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de
2018, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião
realizada em XX de XX de 201..., e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

 

 
Art. 1º Fica aprovado o “Gerenciamento sanitário de resíduos sólidos e águas residuais em Portos e
Aeroportos internacionais, embarcações e aeronaves internacionais de carga e passageiros” nos termos
desta Resolução.
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Art. 2º Esta Resolução incorpora ao ordenamento jurídico nacional a Resolução GMC MERCOSUL Nº. XX/XX
que aprova o “Gerenciamento sanitário de resíduos sólidos e águas residuais em Portos e Aeroportos
internacionais, embarcações e aeronaves internacionais de carga e passageiros”.
 
Art. 3º O descumprimento das disposições con�das nesta Resolução e no regulamento por ela aprovado
cons�tui infração sanitária, nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das
responsabilidades civil, administra�va e penal cabíveis.
 
Art. 4º Os Administradores de Portos e Aeroportos e prestadores de serviço devem se adequar às
disposições desta Resolução no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

WILLIAM DIB

 

ANEXO

MERCOSUL/XLIX SGT N°11/P. RES. N° 04/18

 

 

GERENCIAMENTO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS RESIDUAIS EM PORTOS E AEROPORTOS
INTERNACIONAIS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES INTERNACIONAIS DE CARGA E PASSAGEIROS

 

 

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto.

                                           

CONSIDERANDO:

 

Que se faz necessário implementar o estabelecido no Regulamento Sanitário Internacional (2005).

 

Que é necessário harmonizar as ações e procedimentos para o gerenciamento sanitário de resíduos
sólidos e águas residuais em portos e aeroportos internacionais e embarcações e aeronaves
internacionais de carga e passageiros

 

 

O GRUPO MERCADO COMUM

RESOLVE:

 

 

Art. 1° - Aprovar o “Gerenciamento sanitário de resíduos sólidos e águas residuais em Portos e Aeroportos
internacionais, embarcações e aeronaves internacionais de carga e passageiros”, em concordância com os



obje�vos do Regulamento Sanitário Internacional (2005), que consta como Anexo e faz parte da presente
Resolução.
 
Art. 2° - É responsabilidade dos Administradores de Portos e Aeroportos, desenvolver e implementar um
Programa de Gerenciamento Sanitário de Resíduos Sólidos e Águas Residuais para as instalações dos
Terminais Internacionais de Carga e Passageiros.
 
Art. 3° - Os Administradores de Portos e Aeroportos para autorizar a descarga de Resíduos Sólidos e Águas
Residuais devem estabelecer as condições e comunicar as mesmas aos operadores de meios de transporte
internacionais.
 
Art. 4° - É responsabilidade dos operadores dos meios de transporte internacional desenvolver e
implementar o Programa de Gerenciamento Sanitário de Resíduos Sólidos e Águas Residuais de aeronaves
ou embarcações sob sua responsabilidade, seguindo o disposto nesta Resolução e na norma�va de cada
Estado Parte.
 
Art. 5° - A autoridade sanitária deve supervisionar o Programa de Gerenciamento Sanitário de acordo com
os requisitos de classificação estabelecidos pela legislação local correspondente e prévia autorização do
organismo competente, para ter um controle sanitário efe�vo dos Sistemas de Tratamento dos Resíduos
Sólidos e Águas Residuais em Portos e Aeroportos Internacionais e Embarcações e aeronaves Internacionais
de carga e Passageiros.
 
Art. 6° - O Programa de Gerenciamento deve considerar os aspectos descritos no Anexo.
 
Art. 7° - Os pontos ou local de descarga e/ou tratamento devem ser autorizados pela autoridade
competente conforme a legislação específica de cada Estado Parte.
 
Art. 8° - Os Estados Partes indicarão no âmbito do Subgrupo de Trabalho N° 11 “Saúde” (SGT N° 11) os
órgãos nacionais competentes para a implementação da presente Resolução.
 
Art. 9° - Esta Resolução deverá ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes, antes de...
 

 

 

XLIX SGT Nº 11 - Montevidéu, 05/X/18.

 
 

ANEXO

 

GERENCIAMENTO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS RESIDUAIS EM PORTOS E AEROPORTOS
INTERNACIONAIS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES INTERNACIONAIS DE CARGA E PASSAGEIROS

 
a) RESÍDUOS SÓLIDOS
O programa de Gerenciamento de Resíduos sólidos deve considerar os seguintes aspectos:
1. Fontes geradoras de Resíduos Sólidos (incluindo Portos, Aeroportos e meios de transporte); também
caracterizará o �po de resíduo e os volumes produzidos por cada fonte, número e localização de pontos de
coleta e áreas de armazenamento temporário.
2. As etapas de Gerenciamento: geração, segregação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e/ou
disposição final contemplando a rastreabilidade, volume, gerenciamento e caracterís�cas par�culares dos
Resíduos de acordo com as normas estabelecidas pelos Estados Parte.



3. Os aspectos relacionados com a saúde e segurança do trabalhador, par�cularmente dispor de
equipamentos de proteção individual.
4. Os Resíduos sólidos que cheguem a bordo dos meios de transporte devem ser segregados e armazenados
adequadamente a fim de reduzir os riscos durante a re�rada de acordo com as normas vigentes nos Estados
Parte.
5. As ações específicas frente a con�ngências, que incluam planos de ação frente a eventos de importância
para a saúde pública especialmente quando os resíduos intervenham no modo de transmissão.
 
 
b) ÁGUAS RESIDUAIS
O programa de Gerenciamento de Águas Residuais deve considerar os seguintes aspectos:
1. As fontes geradoras (incluindo Portos, Aeroportos e meios de transporte) de Águas Residuais,
caracterizando o �po de água residual e os volumes produzidos por cada fonte.
2. Os sistemas de descarga de Águas Residuais das Embarcações, aeronaves, assim como os responsáveis
pela a�vidade de descarga.
3. Contar com um Plano de monitoramento e rastreabilidade de Águas Residuais provenientes das fontes
geradoras por meio do qual se verifique o cumprimento dos parâmetros de lançamento de águas residuais
conforme as normas vigentes dos Estados Parte. Essa informação deve estar à disposição da autoridade
sanitária de forma permanente.
4. Os sistemas operacionais, equipamento, técnicas u�lizadas e as capacidades de tratamento considerando
o estabelecido pela norma�va local e os acordos Internacionais vigentes.
5. Os aspectos relacionados com a saúde e segurança do trabalhador, par�cularmente dispor de
equipamentos de proteção individual.
6. O ponto ou os pontos de disposição final.
7. As ações específicas frente a con�ngências que incluam planos de ação frente a eventos de importância
para a saúde pública, especialmente quando as Águas Residuais intervenham no modo de transmissão.
 
c) RESÍDUOS SÓLIDOS E/OU ÁGUAS RESIDUAIS COM CARACTERÍSTICAS PERIGOSAS
Os Portos, Aeroportos e meios de transporte internacionais de cargas e Passageiros dos Estados Partes,
devem contar com um plano de con�ngência para o Gerenciamento Sanitário de Resíduos e/ou Águas
Residuais que possam ser gerados a bordo e apresentem caracterís�cas perigosas. Esse plano de
con�ngência deve estar em conformidade com a norma�va vigente sobre a matéria em cada um dos
Estados Partes.
 

 

 

Referência: Processo nº 25351.916794/2019-94 SEI nº 0832580


