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AVISO - CONSULTA PÚBLICA Nº 4/2014 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO 

DE MERCADO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 41 do Anexo I do Decreto no 5.731, 

de 20 de março de 2006, tendo em vista o disposto nos arts. 39 do Regimento Interno aprovado pela 

Resolução nº 110, de 15 de setembro de 2009, com as alterações posteriores, e 7º da Instrução 

Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, e considerando o que consta do processo 

00058.054852/2014-65, 

 

DECIDE: 

 

Submeter a consulta pública o processo de revisão das Condições Gerais de Transporte Aéreo - 

CGTA. Os documentos referentes ao processo de revisão podem ser acessados no sítio desta Agência 

na rede mundial de computadores – endereço www.anac.gov.br/transparencia/consultasPublicas.asp. 

 

Os interessados em participar da consulta deverão realizar inscrição por meio de envio de 

mensagem para o endereço eletrônico cp.cgta@anac.gov.br, com o assunto “Consulta Pública - 

Revisão das CGTA”, contendo o nome completo do interessado e a empresa ou entidade que 

representa, se for o caso. Após a inscrição, serão encaminhados documentos complementares aos 

interessados inscritos. 

 

As contribuições deverão ser encaminhadas à Gerência de Normas e Projetos da 

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - GNOP/SRE, por meio 

do endereço eletrônico supramencionado, até as 18 horas do dia 8 de dezembro de 2014. 

 

Os interessados poderão agendar reuniões com a GNOP/SRE, por meio de mensagem para o 

endereço eletrônico disponibilizado, no período de 10 a 21 de novembro de 2014, para obter 

esclarecimentos sobre pontos específicos dos documentos complementares. 

 

A matéria tratada nesta consulta pública será objeto de sessão presencial em Brasília (DF), no dia 

17 de novembro de 2014, segunda-feira, a partir das 9 horas, no auditório da sede da Agência, 

localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre A, 1º andar - Ed. Parque Cidade 

Corporate. 

 

Os interessados em manifestar-se verbalmente durante as referidas sessões presenciais deverão 

informar a GNOP/SRE no momento da inscrição para participar desta consulta pública. 
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