
 
 
 
 
 
 

 28/11/2022 a 04/12/2022 
 

 

 

Notas 
 

Dia 01/12 (quinta-feira) 

ANTT – Encerramento – 
Audiência Pública n º 
09/2022   

» Audiência Pública com o objetivo de colher sugestões e 
contribuições às minutas de Edital e de Contrato de 
Concessão, ao Programa de Exploração da Rodovia e aos 
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, 
os quais visam a concessão para exploração do lote 
rodoviário composto pela rodovia BR-040/GO/MG, entre os 
municípios de Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG.  

» O período para envio de contribuições será do dia 17 de 
outubro de 2022 até as 18 horas do dia 1º de dezembro de 
2022 (horário de Brasília).  

» As informações específicas sobre a matéria, bem como as 
orientações acerca dos procedimentos relacionados à 
realização e participação nas sessões da Audiência, estão 
disponíveis, na íntegra, no sítio da ANTT - Participação 
Social - Audiência Pública nº 9/2022. 

ANTT – Encerramento – 
Audiência Pública n º 
10/2022   

» 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 
para exploração do lote rodoviário composto pelas 
rodovias BR-116/158/290/392/RS, em uma extensão total 
de 674,10 km.  

» O período para envio de contribuições será do dia 17 de 
outubro de 2022 até as 18 horas do dia 1º de dezembro de 
2022 (horário de Brasília).  

» As informações específicas sobre a matéria, bem como as 
orientações acerca dos procedimentos relacionados à 
realização e participação nas sessões da Audiência, estão 
disponíveis, na íntegra, no sítio da ANTT - Participação 
Social - Audiência Pública nº 10/2022. 

ANTT – Sessão Pública – 
Audiência Pública n º 
12/2022   

» 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 pela rodovia BR-262/MG, 

trecho entre os municípios de Uberaba/MG e Betim/MG, 
em uma extensão total de 438,90 km.  

» O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 31 de outubro de 2022 até as 
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18 horas (horário de Brasília) do dia 16 de dezembro de 
2022.  

» A sessão pública realizada em Brasília/DF será transmitida 
no Canal ANTT no Youtube, em 1º de dezembro de 2022, 
em Brasília/DF a partir das 10 horas. 

» As informações específicas sobre a matéria, bem como as 
orientações acerca dos procedimentos relacionados à 
realização e participação nas sessões da Audiência, estão 
disponíveis, na íntegra, no sítio da ANTT - Participação 
Social - Audiência Pública nº 12/2022. 

 

Dia 02/12 (sexta-feira) 

ANTT – Encerramento – 
Tomada de Subsídios n º 
8/2022   

» Tomada de Subsídios, aberta ao público, com o objetivo de 
obter contribuições sobre o grau de relevância de bases de 
dados da ANTT para os cidadãos, com vistas à elaboração 
do Plano de Dados Abertos referente ao biênio 2023/2025.  

» O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 14 de novembro de 2022 às 18 
horas (horário de Brasília) do dia 02 de dezembro de 2022.   

» A documentação relativa ao objeto da Tomada de 
Subsídios estará disponível no sítio, no local destinado à 
Tomada de Subsídios nº 08/2022.  
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