19 a 25/09/2022

Notas
Dia 19/09 (segunda-feira)
ANTT – Encerramento –
Audiência Pública nº 8/2022

BNDES – Audiência Pública
– Audiência Pública nº
5/2022 - SPA

MINFRA / SENATRAN –
Abertura – Tomada de
Subsídios

»

Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o
objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições
à proposta de aprimoramento da metodologia e
atualização do cálculo do Custo Médio Ponderado de
Capital regulatório - WACC regulatório das rodovias
federais concedidas.

»

O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas do
dia 5 de agosto de 2022, até as 18 horas (horário de
Brasília) do dia 19 de setembro de 2022.

»

Submete à audiência pública o processo de desestatização
da Autoridade Portuária de Santos ("SPA") com o objetivo
de prestar informações ao público, bem como receber
sugestões e contribuições ao referido processo de
desestatização, cuja modalidade será a alienação da
totalidade das ações de titularidade da União e de emissão
da SPA e, ato contínuo, a celebração de Contrato de
Concessão entre a União e a SPA para a exploração do
Porto Organizado de Santos.

»

A audiência pública será realizada em 19.09.2022, em
modalidade virtual, a partir das 09h30min.

»

Os links para participação do evento e as demais
informações pertinentes ao processo de desestatização da
SPA, incluindo o Regulamento da Audiência Pública, serão
disponibilizados no sítio eletrônico do BNDES.

»

Tomada de Subsídios para auxiliar o processo de
construção da Agenda Regulatória da Secretaria Nacional
de Trânsito (SENATRAN) para o biênio 2023-2024.

»

Os interessados em participar do processo de
levantamento de temas para compor a Agenda Regulatória
da SENATRAN para o biênio 2023-2024 deverão fazê-lo
entre os dias 16 de setembro de 2022 e 15 de outubro de
2022, na plataforma Participa + Brasil.

Dia 23/09 (sexta-feira)
ANTT – Encerramento –
Tomada de Subsídios nº
7/2022

»

Tomada de Subsídios, aberta ao público, com o objetivo de
obter contribuições e informações a respeito do Relatório
de Análise de Impacto Regulatório, versão 1.0, no âmbito
do Projeto "Revisão dos Processos de Participação e
Controle Social da ANTT, de que trata a Resolução ANTT
nº 5.624, de 21 de dezembro de 2017".

»

O período para envio das contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 12 de setembro de 2022, até as
18 horas (horário de Brasília) do dia 23 de setembro de
2022.

»

A documentação e as orientações relativas à Tomada de
Subsídios estarão disponíveis no sítio, no local referente à
Tomada de Subsídios nº 007/2022.

