
 
 
 
 
 
 

 18 a 24/01/2021 
 

 

 

Notas 
 

Dia 18/02 (segunda-feira) 

Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho – 
Abertura – Consulta Pública 
Nº 2/2021 

» O Secretário Especial De Previdência E Trabalho Do 
Ministério Da Economia submete à consulta pública, 
proposta de Portaria que regulamenta disposições 
relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, 
às políticas públicas e às relações de trabalho. O texto da 
proposta pode ser acessado no sítio eletrônico. 

» A consulta ficará disponível por 30 (trinta) dias e as 
contribuições deverão ser realizadas diretamente na 
plataforma disponível no endereço indicado. 

Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho – 
Abertura – Consulta Pública 
Nº 3/2021 

» O Secretário Especial De Previdência E Trabalho Do 
Ministério Da Economia à consulta pública, proposta de 
Portaria que disciplina os procedimentos, programas e 
condições de segurança e saúde no trabalho e dá outras 
providências. O texto da proposta pode ser acessado no 
sítio eletrônico. 

» A consulta ficará disponível por 30 (trinta) dias e as 
contribuições deverão ser realizadas diretamente na 
plataforma disponível no endereço indicado. 

 

Dia 20 (quarta-feira) 

ANTAQ – Encerramento 
Audiência Pública Nº 
17/2020 

» Obter contribuições, subsídios e sugestões para a 
proposta de norma que tem por objeto a alteração das 
normas aprovadas pela Resolução nº 912-ANTAQ, de 23 
de novembro de 2007, pela Resolução nº 1.274-ANTAQ, 
de 3 de fevereiro de 2009, pela Resolução nº 1.558-
ANTAQ, de 11 de dezembro de 2009, e pela Resolução nº 
3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014, estabelecendo 
os critérios e procedimentos para prestação de serviços de 
transporte de cargas perigosas na navegação interior. 

» As minutas jurídicas e os documentos técnicos objeto do 
presente aviso de audiência pública, estarão disponíveis 
no seguinte endereço eletrônico. 
 

» Aos usuários e agentes do setor aquaviário nacional e, 
bem assim, aos demais interessados em geral, que 
realizará consulta e audiência públicas, no período de 
07/12/2020 a 20/01/2021; 
 

» As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às 
23h59 do dia 20/01/2021, exclusivamente por meio e na 
forma do formulário eletrônico, não sendo aceitas 
contribuições enviadas por meio diverso. 



  

  

ANTT – Sessão Pública – 
Audiência Pública Nº 
10/2020 

» Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o 
objetivo de colher subsídios e informações adicionais para 
o aprimoramento da proposta de resolução que 
regulamenta a destinação dos Recursos para 
Desenvolvimento Tecnológico - RDT e dos Recursos para 
Preservação da Memória Ferroviária - RPMFn o âmbito 
das concessões e subconcessões ferroviárias. 

» O período para envio das contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 14 de dezembro de 2020 às 18 
horas (horário de Brasília) do dia 28 de janeiro de 2021. 

» A sessão pública de Audiência Pública será realizada por 
meio de videoconferência no dia 20 de janeiro de 2021, 
das 15h às 18h. O endereço eletrônico da 
videoconferência será divulgado às 14h do dia 20 de 
janeiro de 2021 no sítio da ANTT. 

 

Dia 21/01 (quinta-feira) 

ANTT – Sessão Pública – 
Audiência Pública Nº 
14/2020 

» Audiência Pública destinada a possibilitar à sociedade, de 
forma transparente e democrática, o direito de 
manifestação sobre os documentos que versam sobre a 
proposta de Resolução que regulamenta o processo 
administrativo de extinção dos contratos de concessão de 
exploração de infraestrutura rodoviária por inadimplência 
previsto no art. 38, § 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, no âmbito da ANTT. 

» O período para envio das contribuições irá até as 18 horas 
horário de Brasília) do dia 2 de fevereiro de 2021. 

» A sessão pública virtual será realizada, por meio de 
videoconferência ou outro meio eletrônico, no dia 21 de 
janeiro de 2021, das 15h às 17h. 

 
 

Dia 22/01 (sexta-feira) 

MInfra – SECRETARIA 
NACIONAL DE 
TRANSPORTES 
TERRESTRES – 
Encerramento – Consulta 
Pública Plano Setorial de 
Transportes Terrestres 

» A Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, por meio 
da coordenação do Departamento de Planejamento, 
Gestão e Projetos Especiais, vem desenvolvendo ações 
voltadas à elaboração do Plano Setorial de Transportes 
Terrestres – PSTT, instrumento de planejamento setorial 
de nível tático para os subsistemas federais rodoviário e 
ferroviário. 

» A Consulta Pública deverá coletar contribuições, 
comentários e considerações em relação às Iniciativas 
Táticas desenvolvidas. 

» As contribuições deverão ser enviadas até o dia 22 de 
janeiro de 2021 no portal do MInfra na internet. 

 

Dia 23/01 (sábado) 

ANTT – Encerramento – 
Audiência Pública Nº 4/2020 

» Audiência Pública, com o objetivo e tornar pública e colher 
sugestões sobre proposta de regulamentação da 
prestação do serviço regular de transporte rodoviário 



  

  

coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de 
autorização. 

» O período para envio das contribuições irá até as 18 horas 
horário de Brasília) do dia 23 de janeiro de 2021. 

» As sessões públicas da Audiência Pública foram 
realizadas por meio de videoconferência das 14h ás 18h 
dos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2021. 

 


