20 a 26/06/2022

Notas
Dia 22/06 (quarta-feira)
ANTT – Sessão Pública –
Audiência Pública nº 4/2022

ANTT – Sessão Pública –
Audiência Pública nº 5/2022

»

Com o objetivo de colher subsídios e informações
adicionais para o aprimoramento da minuta do Contrato de
Adesão para formalização de outorgas por autorização
para exploração de ferrovias.

»

A sessão pública de Audiência Pública será realizada por
meio de videoconferência no dia 22 de junho de 2022, das
15 às 18 horas.

»

O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 4 de junho de 2022, até as 18
horas (horário de Brasília) do dia 19 de julho de 2022.

»

Com o objetivo de colher subsídios e informações
adicionais para o aprimoramento da proposta de
regulamentação do art. 25 da Lei Federal nº 14.273, de 23
de dezembro de 2021, que trata do processo de
autorização para exploração de ferrovias.

»

A sessão pública de Audiência Pública será realizada por
meio de videoconferência no dia 22 de junho de 2022, das
15 às 18 horas.

»

O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 4 de junho de 2022, até as 18
horas (horário de Brasília) do dia 19 de julho de 2022.

Dia 23/06 (quinta-feira)
ANTAQ – Audiência Pública
Nº18/2021 – Audiência
Pública Virtual

»

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos
relativos à realização de certame licitatório referente ao
arrendamento de área portuária localizada dentro da
poligonal do Porto Organizado de Santos/SP, destinada à
instalação de terminal dedicado à movimentação e
armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente
adubos (fertilizantes) e sulfatos, denominada STS53.

»

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

»

A Audiência Pública nº 18/2021-ANTAQ ocorrerá no
modelo virtual no dia 23 de junho de 2022, com início às
15h e término quando da manifestação do último
credenciado.

»

As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às
23h59 do dia 30/06/2022

ANP – Encerramento –
Consulta e Audiência
Públicas nº 12/2022

»

Revisão da Resolução ANP nº 685, de 29 de junho de
2017, que estabelece a especificação e as regras para
aprovação do controle da qualidade de biometano oriundo
de aterros sanitários e de estações de tratamento de
esgoto.

»

A consulta pública será realizada pelo período de 20 dias,
contados a partir da publicação deste aviso no Diário
Oficial da União (03-06-2022), excluindo-se da contagem o
dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

»

A audiência pública ocorrerá no dia 8 de julho de 2022, de
14 às 17:00 horas, por meio do aplicativo Microsoft Teams.

