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AVISO

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2019.
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no
exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro
de 2005, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, incisos XXI e XXIV, da mencionada Lei e 32 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na Instrução Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, e considerando
o que consta do processo nº 00058.046296/2018-87, deliberado e aprovado na 13ª Reunião Deliberativa da
Diretoria, realizada em 30 de julho de 2019,
RESOLVE:
Submeter à audiência pública minuta de resolução que propõe a primeira Revisão dos
Parâmetros da Concessão - RPC dos Aeroportos Internacionais Tancredo Neves/Confins e do Rio de
Janeiro/Galeão e a segunda RPC do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante no que tange à
determinação das taxas de desconto dos fluxos de caixa marginais dos respectivos Contratos de Concessão,
cujos textos poderão ser acessados no sítio desta Agência na rede mundial de computadores – endereço:
https://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-e-consultas-publicas/audiencias-emandamento/audiencias-publicas-em-andamento-1.
As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por meio de formulário eletrônico
próprio disponível no sítio acima indicado até o dia 16 de setembro de 2019.
Caso as contribuições possuam arquivos anexos, estes devem apresentar somente
informações, estudos, tabelas e demais subsídios. O conteúdo dos arquivos anexos que não condigam com o
tema dos itens selecionados no mencionado formulário poderá ser desconsiderado.
Documento assinado eletronicamente por José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz, DiretorPresidente, em 13/08/2019, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 3345562 e o código
CRC D78C4247.

Referência: Processo nº 00058.019913/2019-52
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