22 a 28/11/2021

Notas
Dia 22/11 (segunda-feira)
ANP – Consulta e Audiência
Pública
Nº
16/2021
–
Audiência Pública

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E PREVIDENCIA – Consulta
Pública Nº 5/2021 – NR 22 –
Abertura

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E PREVIDENCIA – Consulta
Pública Nº 6/2021 – NR 06 –
Abertura

MINISTÉRIO
INFRAESTRUTURA
Consulta Pública

DA
–

»

Audiência Pública, precedida de Consulta Pública, com
objetivo de obter subsídios e informações adicionais sobre
minuta de resolução que revisa as especificações dos
combustíveis de referência estabelecidas na Resolução
ANP nº 764, de 20 de dezembro de 2018.

»

A audiência pública ocorrerá no dia 22 de novembro de
2021, de 10:00 às 12:30 horas, por meio de do aplicativo
Microsoft Teams.

»

Submete à consulta pública novo texto da Norma
Regulamentadora nº 22 (Segurança e Saúde Ocupacional
na Mineração). O texto da proposta pode ser acessado no
sítio eletrônico.

»

A consulta ficará disponível por trinta dias e as
contribuições deverão ser realizadas diretamente na
plataforma disponível no endereço indicado. Dúvidas
quanto à participação na consulta pública devem ser
enviadas
para
o
correio
eletrônico
normatizacao.sit@economia.gov.br.

»

Submete à consulta pública novo texto da Norma
Regulamentadora nº 06 (Equipamento de Proteção
Individual). O texto da proposta pode ser acessado no sítio
eletrônico.

»

A consulta ficará disponível por trinta dias e as
contribuições deverão ser realizadas diretamente na
plataforma disponível no endereço indicado. Dúvidas
quanto à participação na consulta pública devem ser
enviadas
para
o
correio
eletrônico
normatizacao.sit@economia.gov.br.

»

Limites de pesos e dimensões de veículos e
combinações de veículos, inscrições de capacidades em
veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de
passageiros.

»

Trata-se de Minuta de Resolução que consolida as normas
sobre os limites de peso e dimensões de veículos e
combinações de veículos, inscrições de capacidades em
veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de
passageiros, que transitem por vias terrestres abertas à
circulação e os requisitos necessários à circulação de
Combinações de Veículos para Transporte de Carga
(CVC), debatida pela Câmara Temática de Assuntos
Veiculares e Ambientais (CTAV).

»

O texto da proposta pode ser acessado no endereço
eletrônico Participa+Brasil.

Dia 24/11 (quarta-feira)
ANTT – Abertura –
Audiência Pública Nº 7/2021

»

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 visam a concessão
para exploração do sistema rodoviário da BR-040/RJ MG
e BR-495/RJ.

»

O período para envio de contribuições será do dia 24 de
novembro de 2021 até as 18 horas do dia 10 de janeiro de
2022 (horário de Brasília).

»

As sessões públicas serão realizadas presencialmente e
por videoconferência ou outro meio eletrônico, conforme
segue:
Data: 10 de dezembro de 2021 - Brasília/DF
Data: 13 de dezembro de 2021 - Belo Horizonte/MG
Data: 15 de dezembro de 2021 - Juiz de Fora/MG
Data: 17 de dezembro de 2021 - Rio de Janeiro/RJ

ANAC – Encerramento –
Consulta Pública Nº 18/2021

»

Submete à consulta pública as seguintes propostas:
I - proposta de resolução que estabelece regras de acesso
ao mercado de serviços de transporte aéreo de natureza
comercial no Brasil por empresas estrangeiras, e
condições para operações em código compartilhado para
empresas brasileiras e estrangeiras; e
II - proposta de emenda ao Regulamento Brasileiro da
Aviação Civil - RBAC nº 129, intitulado "Operação de
empresas estrangeiras que têm por objetivo o transporte
aéreo público no Brasil (Operations of foreign air carriers
within Brazil engaged in common carriage)".
Os textos das propostas poderão ser acessados no sítio
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 o dia 24 de novembro de 2021.

Dia 26/11 (sexta-feira)
ANTT – Abertura –
Audiência Pública Nº 8/2021

»

Audiência Pública, com o objetivo de tornar público, colher
sugestões e contribuições à minuta de Resolução que
estabelece a segunda norma do Regulamento das
Concessões Rodoviárias, aplicável aos contratos de
concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, sob
competência da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.

»

O período para envio das contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 26 de novembro de 2021, até
as 18 horas (horário de Brasília) do dia 11 de janeiro de
2022.

»

A sessão pública virtual será realizada por
videoconferência ou outro meio eletrônico em 9 de
dezembro de 2021 das 14 às 18 horas (horário de Brasília)
O endereço eletrônico da videoconferência será divulgado
até as 14 horas do dia 7 de dezembro de 2021, no site da
ANTT.

