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Notas 
Dia 19/07 (segunda-feira) 

ANTT – Sessão Pública 
Virtual – Audiência Pública nº 
6/2021 – Proposta de 
celebração de Termo de 
Ajustamento de Conduta, 
nas modalidades TAC Plano 
de Ação e TAC Multas, com a 
Concessionária Rota do 
Oeste S.A, que administra a 
rodovia federal BR-163/MT. 

» Audiência Pública, com o objetivo de tornar público, colher 
sugestões e contribuições sobre a proposta de celebração 
de Termo de Ajustamento de Conduta, nas modalidades 
TAC Plano de Ação e TAC Multas, com a Concessionária 
Rota do Oeste S.A, que administra a rodovia federal BR-
163/MT, por força do contrato de concessão decorrente do 
Edital nº 003/2013, para correção dos descumprimentos 
contratuais apurados. 

» As contribuições poderão ser dirigidas à ANTT até às 18 
horas do dia 31/07/2021. 

» O direito à manifestação oral, durante a sessão virtual da 
referida Audiência Pública, estará condicionado ao 
credenciamento prévio do interessado até as 12h00 do dia 
19 de julho de 2021.  

 

Dia 20/07 (terça-feira) 

ANTT – Abertura – Audiência 
Pública Nº 5/2021 – Proposta 
de Regulamentação das 
Operações Acessórias no 
Transporte Ferroviário de 
Cargas 

» Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o 
objetivo de colher subsídios e informações adicionais para 
o aprimoramento da proposta de Regulamentação das 
Operações Acessórias no Transporte Ferroviário de 
Cargas. 

» O período para envio das contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 20 de julho de 2021 às 18 horas 
(horário de Brasília) do dia 3 de setembro de 2021. 

» A sessão pública de Audiência Pública será realizada por 
meio de videoconferência no dia 26 de agosto de 2021, das 
15 às 18 horas. O endereço eletrônico da videoconferência 
será divulgado às 14 horas do dia 26 de agosto de 2021 no 
sítio eletrônico da ANTT. 

 

 

 

 

Dia 21/07 (quarta-feira) 

ANTT – Sessão Pública 
Virtual – Audiência Pública 
Nº 4/2021 

» Audiência Pública franqueada aos interessados, com o 
objetivo de colher subsídios e informações adicionais para 
o aprimoramento da proposta de Revisão das normas que 
disciplinam os procedimentos a serem seguidos pelas 
concessionárias de serviços públicos de transporte 
ferroviário na obtenção de autorização da ANTT para 
execução de obras na malha objeto da Concessão.  

https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=452
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/ConsultarAvisoAudienciaPublica.aspx


  

  

» O período para envio das contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2021 às 18 horas 
(horário de Brasília) do dia 30 de julho de 2021. 

» A sessão pública virtual de Audiência Pública será 
realizada por meio de videoconferência no dia 21 de julho 
de 2021, das 15 às 18 horas. O endereço eletrônico da 
videoconferência será divulgado às 14 horas do dia 21 de 
julho de 2021 no sítio da ANTT. 

 

Dia 22/06 (quinta-feira) 

ANTAQ – Sessão Pública 
Virtual – Audiência Pública 
Nº 13/2021 

» Audiência Pública com objetivo de obter contribuições, 
subsídios e sugestões para o aprimoramento da proposta 
de alteração normativa que busca concretizar 
entendimento regulatório acerca do Tema 2.2 da Agenda 
Regulatória Biênio 2020/2021 - "Desenvolver metodologia 
para determinar abusividade na cobrança de sobre-estadia 
de contêineres”. 

» As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às 
23h59 do dia 28/07/2021, exclusivamente por meio e na 
forma do formulário eletrônico disponível no endereço 
eletrônico, não sendo aceitas contribuições enviadas por 
meio diverso 

» A Audiência Pública ocorrerá no modelo virtual no dia 22 
de julho de 2021, com início às 15h e término quando da 
manifestação do último credenciado, sendo 18h o horário 
limite para encerramento. 

 

Dia 23/07 (sexta-feira) 

ANAC – Encerramento – 
Audiência Pública Nº 4/2021  

» Submete à consulta pública proposta de resolução que 
estabelece os procedimentos e definições para o 
acompanhamento e controle dos Bens Integrantes da 
Concessão, cujo texto poderá ser acessado no sítio  
eletrônico 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 23 de julho de 2021. 

ANAC – Encerramento – 
Audiência Pública Nº 5/2021  

» Submete à consulta pública proposta de resolução que 
aprova o programa de fomento à certificação de projetos 
de aviões de pequeno porte - iBR+, cujo texto poderá ser 
acessado no sítio  eletrônico 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 23 de julho de 2021. 

 

Dia 24/07 (sábado) 

ANP – Encerramento – 
Consulta e Audiência 
Pública Nº 9/2021  

» Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de 
resolução que dispõe sobre a aplicação das penalidades 
previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, diante 

https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/participacao-social/
https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/participacao-social/
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica


  

  

da realidade do mercado nacional de abastecimento de 
combustíveis. 

» A minuta de resolução objeto desta Consulta e Audiência 
Pública, estará à disposição dos interessados no seguinte 
endereço eletrônico. 

» Os comentários e sugestões deverão ser encaminhados à 
ANP por meio de formulário eletrônico até o dia 24 de julho 
de 2021. 

» A Audiência Pública ocorrerá no dia 19 de agosto de 2021, 
das 14 horas às 17 horas, por meio de videoconferência, 
nos termos da Resolução ANP nº 822, de 23 de junho de 
2020. 

 

http://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas

