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Notas 

 

Dia 04/07 (segunda-feira) 

ANAC – Encerramento – 
Consulta Pública   Nº 8/2022   

» Submeter à consulta pública proposta de alteração à 
Resolução nº 528, de 28 de agosto de 2019, para alterar 
as taxas de desconto a serem utilizadas nos fluxos de caixa 
marginais para efeito de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro para os contratos de concessão dos 
Aeroportos Internacionais de Brasília (DF), Campinas (SP) 
e Guarulhos (SP) e dos Aeroportos Internacionais de 
Fortaleza (CE) , Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Porto 
Alegre (RS), cujo texto pode ser acessado 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 04 de julho de 2022. 

 

Dia 06/07 (quarta-feira) 

ANP – Audiência pública  – 
Consulta e Audiência 
Públicas Nº 11/2022  

» Revisão da Resolução ANP nº 50, de 23 de dezembro de 
2013, que trata das especificações dos óleos diesel S10 e 
S500 de uso rodoviário. 

» 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. 

» As contribuições deverão ser encaminhadas à ANP por 
meio do formulário eletrônico disponível na página de 
consultas e audiências públicas no sítio da ANP na 
internet. Caso haja interesse e o espaço dedicado para as 
respostas no formulário eletrônico não seja suficiente, 
documentos adicionais poderão ser encaminhados para o 
seguinte endereço de correio eletrônico: 
conspub_qualidade@anp.gov.br    

» A audiência pública ocorrerá no dia 6 de julho de 2022, de 
14 às 18:00 horas, por meio de do aplicativo Microsoft 
Teams.  

 

Dia 08/07 (sexta-feira) 

ANTT – Abertura – Consulta 
Pública   Nº 8/2022   

» Audiência Pública, com o objetivo de tornar pública e colher 
sugestões sobre a proposta de regulamentação da 
prestação do serviço regular de transporte rodoviário 
coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de 
Autorização. 

https://www.gov.br/anac/pt-br
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas
mailto:conspub_qualidade@anp.gov.br


  

  

» O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília), do dia 8 de julho de 2022, até as 18 
horas (horário de Brasília), do dia 22 de agosto de 2022.  

» A sessão pública virtual será realizada, por meio de 
videoconferência, no dia 4 de agosto de 2022, das 14 às 
18 horas (horário de Brasília).  

» Os documentos e as demais orientações referentes à 
Audiência Pública estarão disponíveis no sítio, no local 
destinado à Audiência Pública nº 6/2022. 

ANP – Audiência Pública – 
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. 

 

 

https://participantt.antt.gov.br/

