1º a 07/08/2022

Notas
Dia 03/08 (quarta-feira)
ANTT – Sessão Pública –
Audiência Pública nº 7/2022

»

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, para
concessão da rodovia BR-381/MG, trecho com início em
Belo Horizonte/MG, no entroncamento com a BR-262/MG
(p/ Sabará) até o entroncamento com a BR-116/MG
(Governador Valadares/MG), com extensão de 304 km.

»

O prazo para o envio de contribuições será do dia 18 de
julho de 2022, até às 18 horas (horário de Brasília) do dia
8 de agosto de 2022.

»

A sessão pública será realizada de forma virtual e
presencial, no dia 3 de agosto de 2022 das 10h às 18h, no
Auditório Eliseu Resende - Edifício Sede da ANTT –
Brasília – DF.

Dia 04/08 (quinta-feira)
ANTT – Sessão Pública –
Audiência Pública nº 6/2022

ANAC – Encerramento –
Consulta Pública Nº 9/2022

»

Audiência Pública, com o objetivo de tornar pública e colher
sugestões sobre a proposta de regulamentação da
prestação do serviço regular de transporte rodoviário
coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de
Autorização.

»

O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília), do dia 8 de julho de 2022, até as 18
horas (horário de Brasília), do dia 22 de agosto de 2022.

»

A sessão pública virtual será realizada, por meio de
videoconferência, no dia 4 de agosto de 2022, das 14 às
18 horas (horário de Brasília). O endereço eletrônico da
videoconferência será divulgado às 14 horas (horário de
Brasília), do dia 3 de agosto de 2022, no sítio, no local
destinado à Audiência Pública nº 6/2022.

»

Submete à consulta pública proposta de alteração das
Resoluções nº 302, de 5 de fevereiro de 2014, para excluir
de seu escopo aeroportos delegados a Estados e
Municípios e para regular condições de acesso aos
Parques de Abastecimento de Aeronaves, e nº 116, de 20
de outubro de 2009, cujo texto pode ser acessado no sítio
desta Agência na rede mundial de computadores.

»

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por
meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio
acima indicado até o dia 04 de agosto de 2022.

ANAC – Encerramento –
Consulta Pública Nº
10/2022

»

Submete à consulta pública proposta de Revisão dos
Parâmetros
das
Concessões
dos
Aeroportos
Internacionais de Guarulhos (SP) e Brasília (DF), nos
termos dos itens 6.14 a 6.19 dos respectivos Contratos de
Concessão, cujo texto pode ser acessado no sítio desta
Agência na rede mundial de computadores.

»

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por
meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio
acima indicado até o dia 04 de agosto de 2022.

Dia 05/08 (sexta-feira)
ANTT – Abertura –Audiência
Pública nº 8/2022

ANTT – Encerramento –
Tomada de Subsídios Nº
4/2022

MINFRA– Encerramento –
Consulta Pública

»

Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o
objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições
à proposta de aprimoramento da metodologia e
atualização do cálculo do Custo Médio Ponderado de
Capital regulatório - WACC regulatório das rodovias
federais concedidas.

»

O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas do
dia 5 de agosto de 2022, até as 18 horas (horário de
Brasília) do dia 19 de setembro de 2022.

»

A sessão pública virtual será realizada, de forma virtual e
presencial, no dia 2 de setembro de 2022, das 10 às 18
horas (horário de Brasília), na Sede da ANTT em
Brasília/DF.

»

Tomada de Subsídio nº 004/2022, com o objetivo de com
o objetivo de coletar sugestões de aprimoramento do
regulamento do vale pedágio obrigatório, Resolução ANTT
nº 2.885, de 09 de setembro de 2008.

»

O período para envio das contribuições fica prorrogado até
às 18h (horário de Brasília) do dia 05 de agosto de 2022.

»

A documentação e as orientações da Tomada de
Subsídios estão disponíveis no sítio, no local referente à
Tomada de Subsídios nº 004/2022.

»

Tomada de Subsídios referente à Resolução CONTRAN nº
923, de 28 de março de 2022, editada pelo Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN), com o intuito de colher
sugestões para as alterações de mérito no normativo
relativo ao exame toxicológico de larga janela de detecção,
em amostra queratínica, para a habilitação, renovação ou
mudança para as categorias C, D e E, visando o
cumprimento da Agenda Regulatória 2021-2022 da
SENATRAN, publicada pelo Ministério da Infraestrutura na
Portaria nº 2.663, de 31 de dezembro de 2020.

»

O período para envio vai até o dia 05 de agosto de 2022.

»

A documentação e as orientações da Tomada de
Subsídios estão disponíveis no sítio, no portal Participa +
Brasil.

Dia 06/08 (sábado)
ANTAQ – Encerramento –
Audiência Pública Nº
6/2022

»

Consulta e Audiência Públicas, no período de 23/06/2022
a 06/08/2022, visando obter contribuições, subsídios e
sugestões para o aprimoramento de proposta de Instrução
Normativa, com o objetivo de estabelecer os
procedimentos e critérios da análise de condutas abusivas
associadas ao Serviço de Segregação e Entrega (SSE)
nas instalações portuárias, quanto ao previsto no parágrafo
único do art. 9º da Resolução ANTAQ nº 72, de 30 de
março de 2022.

