Circular PdA 493

Porto do Açu, 21 de abril de 2020

AOS USUÁRIOS DO PORTO DO AÇU

Referência: COVID-19 e Nota Técnica nº 65 /2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA

A PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A., na qualidade de Administração Portuária do Porto do
Açu, vem, através do presente ofício,
(i) em atendimento ao desenvolvimento de suas operações marítimas e portuárias;
(ii) em consequência dos eventos relacionados à pandemia COVID-19;
(iii) em atenção à publicação da Nota Técnica nº 65/2020 pela ANVISA;
Informar e dar publicidade à Nota Técnica nº 65/2020 (em anexo), emitida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que atualiza as medidas sanitárias a serem
adotadas em portos e embarcações, frente aos casos do novo coronavírus (COVID-19), em
substituição à Nota Técnica nº 47/2020 da ANVISA.
Ressaltamos que o atendimento ao que está previsto na referida Nota Técnica é
compulsório a todos terminais portuários brasileiros e seus usuários.
Informamos, ainda, que cabe aos Terminais de Uso Privado estabelecidos no Porto do
Açu, a divulgação da Nota Técnica 65/2020 às embarcações previstas para atracação em suas
instalações, bem como a todo pessoal envolvido na operação portuária, inclusive aqueles que
utilizem o Terminal apenas como ponto de passagem de/para bordo. Cabe, ainda, aos
Terminais, o monitoramento dos tripulantes que embarcam e desembarcam, garantindo o
cumprimento do estabelecido pela referida Nota Técnica.
Aos agentes marítimos, por sua vez, recomenda-se especial atenção às atividades
realizadas a bordo. Caso haja movimentação de tripulantes, indica-se que seja programada de
forma a minimizar o contato humano, bem como que seja verificado com o Posto Portuário de
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Macaé - ANVISA a orientação quanto ao embarque e desembarque, considerando a constante
atualização das normas técnicas.
Por fim, registramos que a não observância ao que foi estabelecido pela ANVISA por
meio da Nota Técnica 65/2020 poderá acarretar a interrupção imediata das operações por este
órgão, além das sanções previstas no Regulamento Portuário.

Atenciosamente,

Porto do Açu Operações Portuárias S/A.
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