
 
 
 
 
 
 

 24 a 31/01/2022 
 

 

 

Notas 

 

Dia 24/01 (segunda-feira) 

ANTT – Sessões Públicas 
Presenciais – Audiência 
Pública Nº 10/2021 

» 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 
para exploração do lote rodoviário CN 1, correspondente 
ao trecho da rodovia BR-060/452/GO, em uma extensão 
total de 452,70 km.  

» A documentação relativa ao objeto da Consulta Pública 
está disponível no endereço eletrônico. 

» As sessões públicas serão realizadas presencialmente e 
por videoconferência ou outro meio eletrônico, conforme 
segue: 
Data: 24 de janeiro de 2022 Cidade: Goiânia/GO 
Data: 26 de janeiro de 2022 Cidade: Rio Verde/GO 
Data: 28 de janeiro de 2022 Cidade: Rondonópolis/MT 

» Local: a confirmar período para envio de contribuições será 
do dia 27 de dezembro de 2021 até as 18 horas do dia 25 
de fevereiro de 2022 (horário de Brasília).  

ANTT – Sessões Públicas 
Presenciais – Audiência 
Pública Nº 11/2021 

» 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 
para exploração do lote rodoviário CN 2, correspondente 
ao trecho da rodovia BR-060/364/GO e BR-364/MT, em 
uma extensão total de 502,80 km.  

» A documentação relativa ao objeto da Consulta Pública 
está disponível no endereço eletrônico. 

» As sessões públicas serão realizadas presencialmente e 
por videoconferência ou outro meio eletrônico, conforme 
segue: 
Data: 24 de janeiro de 2022 Cidade: Goiânia/GO 
Data: 26 de janeiro de 2022 Cidade: Rio Verde/GO 
Data: 28 de janeiro de 2022 Cidade: Rondonópolis/MT. 

» O período para envio de contribuições será do dia 27 de 
dezembro de 2021 até as 18 horas do dia 25 de fevereiro 
de 2022 (horário de Brasília). O período para envio de 
contribuições será do dia 24 de novembro de 2021 até as 
18 horas do dia 10 de janeiro de 2022 (horário de Brasília).  

 

 

 

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=464
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=465


  

  

Dia 25/01 (terça-feira) 

SENATRAN – Encerramento 
– Consulta Pública – Agenda 
Regulatória da Secretaria 
Nacional de Trânsito 
(SENATRAN) para o biênio 
2021-2022.  

 

» A Minuta de Portaria ora apresentada visa 
dispor sobre a Agenda Regulatória da Secretaria Nacional 
de Trânsito (SENATRAN) para o biênio 2021-2022, com o 
objetivo de indicar temas de cunho regulatório 
estudados em 2021 e a serem estudados em 2022. 
Ressalta-se que um dos pilares em que se sustenta o 
processo regulatório da SENATRAN é o da participação 
social, vez que a elaboração de normativos ligados ao 
trânsito afeta, direta ou indiretamente, todo cidadão 
brasileiro. 
Nesse sentido, faz-se necessário submeter a presente 
Minuta à consulta pública a fim de orientar a Agenda 
Regulatória da SENATRAN de acordo com os temas de 
maior relevância para a sociedade.    

» O interessado em participar da consulta pública deve 
contribuir até o dia 25 de janeiro de 2022, por meio de 
formulário eletrônico disponível. 

 

Dia 28/01 (sexta-feira) 

MINFRA – Encerramento – 
Consulta Pública – Política 
Nacional do Transporte 
Ferroviário de Passageiros – 
PNTFP. 

» O Ministério da Infraestrutura, representado pela 
Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SNTT e 
seu Departamento de Planejamento e Projetos Especiais - 
DPLAN, tornam pública consulta que trata de proposta de 
projeto de lei visando instituir a Política Nacional 
do Transporte Ferroviário de Passageiros - PNTFP.    

» O interessado em participar da consulta pública deve 
contribuir até o dia 28 de janeiro de 2022, por meio de 
formulário eletrônico disponível. 

ANP – Encerramento – 
Consulta e Audiência 
Públicas nº 27/2021 -  

» Proposta de revisão da Portaria ANP nº 251/2000, norma 
que regula o acesso não discriminatório, por terceiros 
interessados, aos terminais aquaviários, existentes ou a 
serem construídos, para movimentação de petróleo, seus 
derivados e de biocombustíveis.  

» A consulta pública será realizada pelo período de 45 dias, 
contados a partir da publicação deste aviso no Diário 
Oficial da União (13/12/2021).  

» A audiência pública ocorrerá no 22 de março de 2022, de 
13:30 às 17:30 horas, por meio do aplicativo Teams, cujo 
link para o acesso será disponibilizado na página da 
Consulta Pública objeto desta publicação, no sítio da ANP 
na internet. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/agenda-regulatoria-senatran-bienio-2021-2022
https://www.gov.br/participamaisbrasil/pntfp
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-no-27-2021
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-no-27-2021

