
 
 
 
 
 
 

 25/10/2021 a 31/10/2021 
 

 

 

Notas 
 

Dia 27/10 (quarta-feira) 

ANTT – Reunião Participativa 
Nº 7/2021 – Encerramento 

» Reunião Participativa restrita mista nº 007/2021, com o 
objetivo de receber subsídios a respeito dos estudos 
iniciais do Sandbox Regulatório, sendo aberta para 
contribuições escritas por meio do Sistema ParticipANTT, 
no período de 13 de outubro de 2021 a 27 de outubro de 
2021. 

» A documentação relativa ao objeto da Reunião 
Participativa estará disponível no sítio eletrônico da ANTT. 

» As manifestações poderão ser feitas de forma oral na 
sessão virtual ou de forma escrita, via Sistema Eletrônico 
de Informações - SEI ou sistema ParticipANTT, até o dia 
27 de outubro de 2021. 

ANAC – Consulta Públicas Nº 
13/2021 – Sessão Virtual 

» Submete à consulta pública os Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA e as minutas de 
Edital de Licitação, Contrato de Concessão e respectivos 
Anexos relativos à concessão da ampliação, manutenção 
e exploração dos aeroportos Santos Dumont (SBRJ) e 
Jacarepaguá (SBJR) - Rio de Janeiro/RJ, Uberlândia/MG 
(SBUL), Montes Claros/MG (SBMK) e Uberaba/MG 
(SBUR), formando o Bloco RJ/MG; Belém/PA (SBBE) e 
Macapá/AP (SBMQ), formando o Bloco Norte II; e 
Congonhas (SBSP) e Campo de Marte (SBMT) - São 
Paulo/SP, Campo Grande/MS (SBCG), Corumbá/MS 
(SBCR), Ponta Porã/MS (SBPP), Marabá/PA (SBMA), 
Parauapebas/PA (SBCJ), Altamira/PA (SBHT) e 
Santarém/PA (SBSN), formando o Bloco SP/MS/PA.  

» Os documentos referidos no item 1 deste Aviso poderão 
ser acessados no sítio desta Agência na rede mundial de 
computadores - endereço. 

» As contribuições deverão ser encaminhadas a esta 
Agência por meio de formulário eletrônico próprio 
disponível no sítio indicado acima até as 18 horas do dia 8 
de novembro de 2021.  

» Estabelece que a matéria da consulta pública de que trata 
este Aviso seja igualmente objeto de audiência pública, na 
forma de sessão virtual, a ser realizada no dia 27 de 
outubro de 2021, quarta-feira, a partir das 14 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participantt.antt.gov.br/%20-%20Reunião%20Participativa%20nº%20007/2021
https://www.anac.gov.br/participacao-social/consultas-publicas/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica


  

  

Dia 29/10 (sexta-feira) 

ANP – Consulta e Audiência 
Públicas Nº 18/2021 – 
Audiência Pública 

» Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de 
resolução que revisa os procedimentos para geração de 
lastro necessário para emissão primária de Créditos de 
Descarbonização, em decorrência da autorização de 
comercialização por produtor e importador de etanol 
hidratado para revendedor varejista de combustíveis e 
transportador-revendedor-retalhista, estabelecida pelas 
Medidas Provisórias nº 1.063, de 11 de agosto de 2021 e 
nº 1.069, de 13 de setembro de 2021. 

» A consulta pública será realizada pelo período de 15 dias, 
contados a partir da publicação deste aviso no Diário 
Oficial da União, excluindo-se da contagem o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento. 

» A minuta de ato normativo objeto da audiência pública, 
bem como a documentação técnica que a fundamentou, 
estão à disposição dos interessados na página de 
consultas e audiências públicas no sítio da ANP na 
internet. 

» A audiência pública ocorrerá no dia 29 de outubro de 2021, 
de 15h às 17h. 

 

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publicas-18-2021

