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CURSO: Legislação do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos - 

Incluindo Módulo Específico para 

Transporte de Resíduos e Nova Lei do 

Estado de Minas Gerais para o 

Atendimento Emergencial 

 

 

 

 

Programa 

1) Recommendations on the Transport of 
Dangerous Goods - Model Regulations/ONU 
(Orange Book). 
2) Legislação Nacional - Decreto 
96.044/1988. 
3) Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos (RTPP) 
atualizado pela Resolução ANTT nº3665/11 
e suas atualizações. 
4) Comentários sobre a proposta de 
atualização da Resolução ANTT nº 3665/11. 
5) Instruções complementares ao RTPP – 
Resolução ANTT nº 5232/2016 e suas 
atualizações. 
6) Portarias INMETRO relacionadas ao 
transporte de produtos perigosos. 
7) Normas Brasileiras da ABNT 
relacionadas ao transporte de produtos 

perigosos.  INSCRIÇÕES 

CURSO:  

REQUISITOS LEGAIS 
PARA COSMÉTICOS 

E SANEANTES 

Programação: 
Notificação e Registro de 
Saneantes e Cosméticos; 
Proposta que altera o 
prazo de validade da 
regularização de produtos 
Saneantes e Cosméticos; 
Simplificação de 
Processos Saneantes e 
Cosméticos; 
Peticionamento e 
protocolo do 
cumprimento da 
exigência por meio 
eletrônico; 
Produtos não classificados 
como Saneantes; 
Lei de Acesso a 
informação e novas 
diretrizes do Segmento de 
Saneantes e Cosméticos. 
 

Dia 12 de agosto 
13h:30min às 18h – para 
as indústrias químicas. 
 
Dia 13 de agosto 8h às 
12h – para os fiscais das 
Vigilâncias do Estado e 
Municípios.    
 
Sede Sindiquim:  
 

Inscrições sem custo:   
 
sindiquim-rs@sindiquim.org.br    

FEPAM abre 

consulta para 

comunidade opinar 

sobre Minutas de 

Portarias 

 
Com o objetivo de 

conhecer a opinião da 

comunidade e tornar os 

processos da FEPAM 

mais democráticos, a 

partir de agora a 

população vai poder 

enviar sugestões 

referentes a Minutas de 

Portarias relacionadas à 

área técnica, que serão 

disponibilizadas no site 

da Fundação. Essa é 

uma iniciativa inédita na 

instituição. Para a 

presidente da FEPAM, 

Marjorie Kauffmann, "a 

consulta pública é uma 

importante ferramenta 

que permite o ajuste das 

minutas, trazendo o 

ponto de vista dos 

empreendedores e 

garantindo a 

aplicabilidade e 

eficiência do 

regramento". No site da 

FEPAM, o cidadão 

poderá acessar a Minuta 

da Portaria através do 

link http://www.fepam.r

s.gov.br/legislacao . 
 

 

AGENDA 
SINDIQUIM/RS 

Reunião: Comitê 
Técnico de Saúde, 
Segurança e Meio 

Ambiente - 08 de 
agosto de 2019 – 14h 
às 17h, em nossa 
Sede.  
SINDIQUIM/ ABIQUIM 
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