
 
 
 
 
 
 

 30/01/2023 a 05/02/2023 
 

 

 

Notas 
 

Dia 30/01 (segunda-feira) 

ANTT – Encerramento – 
Audiência Pública nº 13/2022  

» Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o 
objetivo de tornar público, colher sugestões e 
contribuições, no que se refere ao novo modelo proposto 
de alocação de risco, permitindo assim a construção de 
uma nova modelagem contratual de governança de riscos 
nos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária no 
âmbito da ANTT. 

» As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas até 
às 18 horas do dia 30 de janeiro de 2023. 

» A documentação relativa a Audiência Pública está 
disponível no sítio eletrônico da ANTT. 

 

ANTT – Abertura – 
Audiência Pública nº 1/2023  

» Audiência Pública, com o objetivo de obter contribuições 
acerca da proposta de regulamentação da aplicação de 
sanções e a adoção de medidas administrativas 
decorrentes do descumprimento dos preceitos referentes 
aos serviços regulares de Transporte Rodoviário Coletivo 
Interestadual de Passageiros (TRIP), operados sob o 
regime de autorização. 

» O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 30 de janeiro de 2023 até as 18 
horas (horário de Brasília) do dia 16 de março de 2023.  

» A sessão pública virtual será realizada por meio de 
videoconferência. O endereço eletrônico da 
videoconferência será divulgado às 14 horas (horário de 
Brasília), do dia 1º de março de 2023, no sítio da ANTT, no 
local destinado à Audiência Pública nº 1/2023. 

ANAC – Abertura – Consulta 
Setorial nº 2/2023  

» Submete à consulta setorial as seguintes propostas: 
I - revisão da Instrução Suplementar - IS nº 107-001, 
intitulada "Segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita - operador de aeródromo"; e 
II - revisão da Instrução Suplementar - IS nº 108-001, 
intitulada "Segurança da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita - operador aéreo". 

» As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por 
meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio 
eletrônico, até o dia 1º de março de 2023..  

ANAC – Abertura – Consulta 
Pública nº 1/2023  

» Submete à consulta pública as seguintes propostas: 
I - emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - 
RBAC nº 119, atualmente intitulado "Certificação: 
operadores de transporte aéreo público"; e 

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=518
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=525
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-setoriais/consultas-em-andamento
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-setoriais/consultas-em-andamento


  

  

» II - emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - 
RBAC nº 01, intitulado "Definições, regras de redação e 
unidades de medida para uso nos normativos da ANAC". 

» As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por 
meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio 
eletrônico, até o dia 16 de março de 2023.  

Ministério de Minas e 
Energia – Encerramento – 
Consulta Pública nº 147/2022  

» Consulta Pública para recebimento de contribuições ao 
Plano de Trabalho Trienal do Programa Nacional do 
Hidrogênio (2023-2025), que contém propostas de ações 
para fortalecimento das bases científico-tecnológicas; 
capacitação de recursos humanos; planejamento 
energético; arcabouço legal e regulatório-normativo; e 
abertura e crescimento do mercado e competitividade. 

» As contribuições dos interessados para o aprimoramento 
do Plano de Trabalho Trienal do Programa Nacional do 
Hidrogênio (2023-2025), de que trata o art. 1º, serão 
recebidas pelo Ministério de Minas e Energia, por meio do 
citado Portal, até o dia 30 de janeiro de 2023. 

» A documentação relativa a Consulta Pública está 
disponível no sítio eletrônico do MME. 

ANP – Abertura – Consulta 
Prévia nº 1/2023  

 
 
 
 
 
 

 

» Consulta Prévia para o processo de regulamentação do 
acesso negociado e não discriminatório de terceiros 
interessados aos gasodutos de escoamento da produção, 
às instalações de tratamento ou processamento de gás 
natural e aos terminais de GNL, de que trata o artigo 28 da 
Lei n° 14.134, de 8 de abril de 2021, conforme Ação 2.12 
da Agenda Regulatória da ANP 2022-2023. 

» A Consulta Prévia será realizada pelo período de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da publicação deste 
aviso no Diário Oficial da União, excluindo-se da contagem 
o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

» A documentação relativa a Consulta Prévia está disponível 
no sítio eletrônico da ANP. 

ANP – Abertura – Consulta e 
Audiência Públicas nº 2/2023  

 
 
 
 
 
 

 

» Revisão da Resolução ANP nº 734/2018, que regulamenta 
a autorização para o exercício da atividade de produção de 
biocombustíveis e a autorização de operação da instalação 
produtora de biocombustíveis. 

» A consulta pública será realizada pelo período de 45 
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da publicação 
deste aviso no Diário Oficial da União, excluindo-se da 
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.  

» A audiência pública ocorrerá no 29 de março de 2023, das 
14h às 18 horas, no Escritório Central da ANP, na Avenida 
Rio Branco, 65, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 

» A documentação relativa a Consulta e Audiência Públicas 
está disponível no sítio eletrônico da ANP. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-setoriais/consultas-em-andamento
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-setoriais/consultas-em-andamento
http://antigo.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_view=detalharConsulta&resourcePrimKey=3679250&detalharConsulta=true&entryId=3679252
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica


  

  

Dia 31/01 (terça-feira) 

ANTT –Sessão Pública – 
Audiência Pública nº 14/2022  

» Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o 
objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições 
às minutas de Edital e Contrato, ao Programa de 
Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental, que visa a concessão do 
lote rodoviário composto pelas rodovias BR-153/GO/MG, 
do entroncamento com a GO-219(A) em Hidrolândia e o 
entroncamento com a BR-262(B) na divisa do estado de 
Minas Gerais e o estado de São Paulo, e BR-262/MG, do 
entroncamento com a BR-153 até a BR- 050 em Uberaba, 
denominada "Rota Sertaneja", em uma extensão total de 
530,6 km. 

» As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas até 
às 18 horas do dia 16 de fevereiro de 2023. 

» A documentação relativa a Audiência Pública está 
disponível no sítio eletrônico da ANTT. 

 
 

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=523

