Procedimentos aplicáveis à Audiência Pública nº 121/2011, de acordo
com o disposto na Resolução nº 3.705, de 10 de agosto de 2011, que
regulamenta os procedimentos referentes às Audiências e Consultas Públicas no
âmbito da ANTT
Da Sessão Presencial
A Audiência será conduzida por uma Mesa Diretora composta pelos seguintes
membros: presidente, secretário e representantes da Procuradoria-Geral da ANTT –
PRG, da Ouvidoria, da superintendência responsável e moderador, a critério da
Diretoria.
Ao presidente competirá, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar,
prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os
procedimentos adotados na Audiência. Para assegurar o bom andamento dos
trabalhos, o presidente poderá conceder e cassar a palavra, além de determinar a
retirada de pessoas que perturbarem a realização da Audiência.
Dos Locais, Datas e Horários
As Sessões Públicas realizar-se-ão:
- Porto Alegre (RS): dia 31 de janeiro de 2012, terça-feira, das 14h às 18h, Auditório
do SEST/SENAT, lotação: 220 lugares, Avenida José Aloísio Filho, nº 695, Humaitá,
CEP: 90.250-180.
- Belo Horizonte (MG): dia 2 de fevereiro de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h,
Auditório Centauro do Hotel Mercure, lotação: 156 lugares, Avenida do Contorno, nº
7315, Lourdes, CEP: 30110-110.
- Recife (PE): dia 9 de fevereiro de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h, Salão do Hotel
Best Western Manibu, lotação: 250 lugares, Avenida Conselheiro Aguiar, nº 919,
Recife, PE, CEP: 51011-031.
- São Paulo (SP): dia 16 de fevereiro de 2012, quinta-feira, das 14 h às 18 h,
Auditório do Instituto de Engenharia, lotação: 180 lugares, Avenida Doutor Dante
Pazzanese, nº 120, Vila Mariana, CEP: 04012-180.
- Salvador (BA): dia 1º de março de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h, Auditório da
Fundação Luis Eduardo Magalhães – FLEM, lotação: 300 lugares, 3ª avenida, nº 310,
Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.745-005.
- Brasília (DF): dia 8 de março de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h, Auditório da
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC, lotação: 300
lugares, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Avenida L3 Norte, Edifício Finatec, Asa
Norte, CEP: 70910-900.
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Do Objetivo
Tornar pública e receber contribuições sobre as Minutas do Edital de Licitação
e Contrato de Permissão dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de
Passageiros, operados por ônibus do tipo rodoviário, aprovadas pela Diretoria
Colegiada da ANTT em 20 de dezembro de 2011.
Da disponibilização de Documentos
A documentação completa relativa ao objeto da Audiência Pública estará
disponível a partir das 9 horas (horário de Brasília), do dia 10 de janeiro de 2012, no
sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br – Audiência Pública nº 121/2011.
Da forma de participação
Por motivos de segurança, o número de participantes nas sessões públicas
será limitado à capacidade do local de realização do evento, informada no Aviso de
Audiência Pública.
As contribuições por escrito deverão ser encaminhadas das 9 horas do dia 10
de janeiro de 2012 até às 18 horas do dia 9 de março de 2012 (horário de Brasília),
por meio do sítio eletrônico da ANTT (www.antt.gov.br – Audiência Pública nº
121/2011), ou pessoalmente ou pela via postal por meio de protocolo na ANTT ou
durante as sessões públicas da Audiência, devendo ser observados Formulário de
Envio de Contribuições.
A participação pessoal e o direito a manifestação oral durante a sessão
presencial estarão condicionados ao credenciamento, no horário previsto para o
credenciamento dos presentes, identificação e inscrição para manifestação oral,
conforme programação adiante descrita.
A inscrição de interessados em se manifestar oralmente será realizada no ato
do credenciamento, limitada ao tempo de duração da sessão. Para o adequado
desenvolvimento dos trabalhos, as manifestações orais serão feitas com observância
da ordem de inscrição.
Conforme previsto no parágrafo único do art. 21 da Resolução nº 3.705/11, os
representantes, inclusive aqueles que atuem em nome de organizações e
associações, deverão apresentar os documentos legais de representação no ato do
credenciamento para participação no evento, ou previamente, mediante
correspondência encaminhada por meio eletrônico ou físico para a sede da ANTT, no
SBN, Quadra 2 – Bloco C – Brasília-DF – 70040-020.
Somente será permitida a manifestação de um representante de cada empresa
ou entidade, observado o tempo de manifestação fixado para a sessão.
Aos participantes que se inscreverem para manifestação como representantes
de duas ou mais empresas ou entidades representativas do setor regulado, ou ainda
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como orador individual e representante de uma ou mais empresas ou entidades
representativas, será assegurada uma única manifestação com o dobro do tempo
concedido aos oradores individuais.
Cada inscrito, obedecendo à ordem de inscrição, a priori disporá de 3 (três)
minutos para se manifestar, podendo reformular ou complementar sua manifestação
no tempo adicional de 1 (um) minuto.
A critério do Presidente, em havendo tempo, poderá ser permitido o retorno de
oradores para complementarem suas considerações, após manifestação de todos os
inscritos.
O presidente da Audiência poderá fixar tempo diferente de 3 (três) minutos
para as manifestações orais, tendo em conta o número de inscritos.
As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual
aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o Relatório Final da Audiência
Pública que será disponibilizado no sítio eletrônico da Agência.
As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta
Audiência Pública serão consideradas prejudicadas e não serão consideradas.
Da Programação dos Eventos
Os eventos serão realizados de acordo com a seguinte programação:
- Porto Alegre (RS): dia 31 de janeiro de 2012, terça-feira, das 14h às 18h
- Belo Horizonte (MG): dia 2 de fevereiro de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h
- Recife (PE): dia 9 de fevereiro de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h
- São Paulo (SP): dia 16 de fevereiro de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h
- Salvador (BA): dia 1º de março de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h
- Brasília (DF): dia 8 de março de 2012, quinta-feira, das 14h às 18h
Horário
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 18:00
18:00

Programação
Credenciamento dos presentes, identificação e inscrição para
manifestação oral
Abertura, formação da Mesa Diretora e apresentação do tema
Intervalo para recebimento de manifestações por escrito durante a
sessão presencial
Registro das manifestações por escrito Encaminhadas previamente
e recebidas durante a sessão presencial
Pronunciamento dos inscritos, por ordem de inscrição
Encerramento

Os horários e a dinâmica das sessões poderão ser modificados pelo
Presidente da Audiência, segundo a conveniência e o andamento do evento,
sobretudo para facilitar o entendimento da proposta e o recebimento de
contribuições.
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Da Formulação Geral das Contribuições
As manifestações serão formuladas no idioma português, de forma concisa e
objetiva e devem estar devidamente identificadas.
As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus
conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta.
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