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AVISO - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 9/2016. 

 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da 

competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, incisos IV e VI, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 

2005, tendo em vista o disposto nos arts. 36 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 32 da Lei nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, nos Decretos nºs 7.624, de 22 de novembro de 2011, e 8.517, de 10 de 

setembro de 2015, e na Instrução Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, considerando o disposto 

no Acórdão nº 925/2016, do Tribunal de Contas da União, e o que consta do processo nº 

00058.043775/2016-80, deliberado e aprovado na 11ª Reunião Deliberativa da Diretoria, realizada em 

4 de maio de 2016, 

 

RESOLVE:  
 

1. Submeter a audiência pública os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) e as minutas de Edital de Licitação e de Contrato de Concessão, e respectivos Anexos, 

relativos à concessão da ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Salgado Filho, localizado 

no município de Porto Alegre (RS), do Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo 

Magalhães, localizado no município de Salvador (BA), do Aeroporto de Florianópolis – Hercílio Luz, 

localizado no município de Florianópolis (SC) e do Aeroporto Pinto Martins, localizado no município 

de Fortaleza (CE). 

 

1.1. Os documentos referidos no item 1 deste Aviso poderão ser acessados no sítio desta Agência 

na rede mundial de computadores – endereço www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-e-

consultas-publicas/audiencias-em-andamento/audiencias-publicas-em-andamento. 

 

1.1.1. Os EVTEA poderão ser igualmente acessados no sítio da Secretaria de Aviação Civil da 

Presidência da República (SAC/PR) – endereço www.aviacao.gov.br/assuntos/concessoes-de-

aeroportos/novas-concessoes/pmi. 

 

1.2. As contribuições deverão ser encaminhadas a esta Agência por meio de formulário eletrônico 

próprio disponível no sítio indicado no item 1.1 deste Aviso até as 18 horas do dia 20 de junho de 2016, 

sendo obrigatório especificar os itens para os quais deseja apresentar contribuição. 

 

1.2.1. Caso seja necessário anexar arquivos às contribuições, o conteúdo destes deverá se restringir 

a informações, estudos, tabelas e demais subsídios, desde que diretamente relacionados aos itens 

mencionados no formulário.  

 

1.3. As dúvidas relativas ao processo de concessão deverão ser encaminhadas ao endereço 

eletrônico concessoes.poa-ssa-fln-for@anac.gov.br. 

 

2. Estabelecer que a matéria da audiência pública de que trata este Aviso seja igualmente objeto 

de sessões presenciais nos seguintes locais, datas e horários: 

 

a) em Fortaleza (CE), no dia 19 de maio de 2016, quinta-feira, a partir das 10 horas, no auditório 

da Secretaria do Esporte do Governo do Estado do Ceará, situado na Avenida Alberto Craveiro, nº 2775, 

Castelão; 
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b) em Salvador (BA), no dia 20 de maio de 2016, sexta-feira, a partir das 13 horas, no auditório 

da Infraero, situado no Mezanino do Aeroporto Internacional de Salvador, Praça Gago Coutinho, s/n, 

São Cristóvão; 

 

c) em Porto Alegre (RS), no dia 2 de junho de 2016, quinta-feira, a partir das 10 horas, no 

auditório do Núcleo Regional de Aviação Civil da ANAC, situado na Avenida Severo Dullius, nº 1244, 

São João; 

 

d) em Florianópolis (SC), no dia 3 de junho de 2016, sexta-feira, a partir das 13 horas, no 

Florianópolis Palace Hotel, situado na Avenida Artista Bittencourt, nº 14, Centro; e  

 

e) em Brasília (DF), no dia 6 de junho de 2016, segunda-feira, a partir das 10 horas, no auditório 

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

Cidade Corporate. 

 

2.1. As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante as referidas sessões 

presenciais deverão ser efetuadas por meio do endereço eletrônico concessoes.poa-ssa-fln-

for@anac.gov.br, até as seguintes datas e horários: 

 

a) até as 18h do dia 13 de maio de 2016, para as sessões presenciais de Fortaleza (CE) e Salvador 

(BA); 

 

b) até as 18h do dia 27 de maio de 2016, para as sessões presenciais de Porto Alegre (RS) e 

Florianópolis (SC); e 

 

c) até as 18h do dia 1º de junho de 2016, para a sessão presencial de Brasília (DF). 

 

3. A audiência pública será conduzida pela ANAC e contará com a participação da SAC/PR, órgão 

responsável pelos EVTEA. 

 

 

 

 

JOSÉ RICARDO BOTELHO PATARO DE QUEIROZ 
Diretor-Presidente 
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