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Comunicado: Anvisa: Previsão - Conclusão da Consolidação das 

Contribuições às Consultas Públicas de Alimentos 

Enviada: 06/10/2021 14:11 por ABIAD (abiad@abiad.org.br) 

 

Caros associados, 

Segue texto encaminhado pela ANVISA em 23/09/21, referente a previsão de 
conclusão da consolidação das contribuições recebidas para Consultas 
Públicas, entre elas: CP nº 1.036/21; 1.038/21; 1.039/21 e 1.040/21.

 

"Prezados Senhores, 
  
A Gerencia-Geral de Alimentos tem recebido diversos questionamentos sobre o 
prazo previsto para conclusão da etapa de análise das contribuições das 
Consultas Públicas de alimentos e para a conclusão dos referidos processos 
regulatórios. Visando transparência e previsibilidade, informamos:  
  
Há cinco Consultas Públicas (CPs) que já foram concluídas e que se 
encontram em fase de consolidação das contribuições. Abaixo, segue o status 
e a previsão de cada uma. 
  
•    Consulta Pública nº 1040 de 08/04/2021 - Proposta de Instrução 
Normativa - IN, que dispõe sobre a atualização das listas de constituintes, de 
limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos 
alimentares. 
      A GGALI já conclui a análise das contribuições e está concluindo a 
elaboração da minuta de IN.  A previsão de envio do processo ao Diretor 
Relator é até o final do mês de setembro.  
  
•    Consulta Pública nº 1038 de 08/04/2021 - Proposta de Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC que autoriza o uso de aditivos alimentares e 
coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias de alimentos. 

A GGALI já conclui a análise das contribuições e a elaboração da minuta, no 
entanto, aguarda as conclusões da reunião do GMC/Mercosul, que ocorre 
nesta semana (20/9 a 24/9), considerando que há aditivos cuja inclusão  
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depende de harmonização no bloco. A proposta que será encaminhada ao 
Diretor Relator exclui os dispositivos sobre os agentes crioprotetores, pois a 
partir das contribuições foi evidenciada a necessidade de mais discussão com 
o setor.  
  
•    Consulta Pública nº 1036 de 08/04/2021 - Proposta de Instrução 
Normativa - IN que dispõe sobre a atualização das listas de padrões 
microbiológicos para alimentos. 
     A GGALI já conclui a análise das contribuições e está concluindo a 
elaboração da minuta de IN.  A previsão de envio do processo ao Diretor 
Relator é até o final do mês de setembro.  
  
•    Consulta Pública nº 929 de 09/10/2020 - Proposta de Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC que altera o limite máximo do contaminante arsênio 
inorgânico no arroz. 
     A GGALI já conclui a análise das contribuições e a elaboração da minuta, no 
entanto, aguarda as conclusões da reunião do GMC/Mercosul, que ocorre 
nesta semana (20/9 a 24/9).  
  
•    Consulta Pública nº 897 de 17/08/2020 - Proposta de alteração da 
Resolução nº 105, de 19 de maio de 1999, da Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC nº 56, de 16, de novembro de 2012, e da Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 88, 29 de junho de 2016. 
     A GGALI já conclui a análise das contribuições e a elaboração da minuta, no 
entanto, aguarda as conclusões da reunião do GMC/Mercosul, que ocorre 
nesta semana (20/9 a 24/9).  
  
Informamos que, nos termos da §1º, art. 54 da Portaria PT n. 162/2021, que 
dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a melhoria da qualidade 
regulatória na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pt-n-162-de-12-de-marco-de-2021-
308334753),  a minuta do instrumento regulatório normativo a ser deliberada e 
demais documentos que subsidiarão a tomada de decisão deverão ser 
disponibilizados no sítio eletrônico da Anvisa, em local específico, com 
identificação de conteúdo ao público em geral, em 3 (três) dias úteis antes da 
Reunião Pública da Diretoria Colegiada. 
  
Assim, os Relatórios de Análise de Contribuições das CPs serão 
disponibilizados no portal da Anvisa, junto com as respectivas minutas, no 
prazo informado acima.  
  
Informamos ainda que após o envio dos processos aos Diretores Relatores,  a 
etapa seguinte é a análise jurídica, para depois retornarem para a deliberação 
da Diretoria Colegiada." 
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