AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 094/2008
3ª Etapa das Concessões Rodoviárias Federais - Fase 1
O Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições regimentais, de acordo com a Deliberação nº 381, de 25 de setembro de
2008 e considerando o disposto na Resolução nº 151, de 16 de janeiro de 2003,
publicada no DOU de 23 de janeiro de 2003, comunica que realizará AUDIÊNCIA
PÚBLICA com o objetivo de colher contribuições sobre os estudos de viabilidade
econômico-operacionais, para as outorgas dos trechos da 3ª Etapa das Concessões
Rodoviárias Federais – Fase 1, a seguir especificados:
Rodovia
BR-040/DF-GOMG
BR-381/MG
BR-116/MG

Trecho
Distrito Federal - Juiz de Fora
Belo Horizonte - Gov.
Valadares
Div. BA/MG - Div. MG/RJ

Extensão (km)
936,8
301
816,7

A documentação sobre a matéria estará disponível a partir das 9 horas do dia 24 de
outubro de 2008, no endereço eletrônico http://www.antt.gov.br Audiência Pública nº
094/2008.
Sem prejuízo de manifestações durante a Audiência, os interessados poderão
encaminhar contribuições e sugestões, pela internet, até as 18 horas do dia 7 de
novembro de 2008.
As inscrições antecipadas para manifestação oral poderão ser feitas no endereço
eletrônico da ANTT até as 17 horas do dia 31 de outubro de 2008.
Cada interessado disporá de 3 (três) minutos para se manifestar, podendo reformular ou
complementar sua manifestação no tempo adicional de 1 (um) minuto, conforme os
procedimentos aplicáveis à Audiência, que estarão disponibilizados a partir de 13 de
outubro de 2008, no endereço eletrônico da ANTT.
A Audiência será realizada nos locais e horários a seguir especificados:
Brasília – DF, 6 de novembro de 2008, quinta-feira, das 8h30 às 12h30, no Auditório da
ANTT – Setor Bancário Norte (SBN) – Quadra 02 – Bloco C – Edifício Phenícia Terceiro andar - Brasília – DF - CEP: 70.040-020.
Belo Horizonte – MG, 4 de novembro de 2008, terça-feira, das 8h30 às 12h30, no
Auditório Térreo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG –
Av. do Contorno 4520 – Funcionários – BH.
BERNARDO FIGUEIREDO
Diretor-Geral

