
SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

 

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021-SNPTA 

 

O Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA, no uso de suas atribuições 

regimentais, e considerando o disposto no art. 41 da Portaria nº 530, de 2019, bem como o que 

consta do Processo nº 50000.040582/2020-97, 

 

COMUNICA 

 

aos usuários e agentes do setor aquaviário nacional e, bem assim, aos demais interessados, que 

realizará CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS, no período compreendido entre os dias 

13/04/2021 e 12/05/2021, visando o recebimento de contribuições com objetivo e forma de 

participação a seguir especificados. 

 

1. Objetivo: 

1.1. Obter contribuições com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão, garantindo a 

participação social, ampla e irrestrita, tendente à substituição da área no Porto de Santos 

atualmente ocupada pela Rishis Empreendimentos e Participações S.A. (RISHIS) - arrendatária 

dos Armazéns XIII e XVIII - para a área localizada entre o STS14 e o STS14A de metragem de 9.054 

m². 

 

2. Acesso aos documentos técnicos: 

2.1. Os documentos técnicos subsidiários ao presente Aviso de Consulta e Audiência Públicas 

estarão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: 

<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br> e <http://www.portodesantos.com.br/>. 

 

3. Conteúdo e forma de participação: 

3.1. Serão consideradas pela SNPTA apenas as contribuições, subsídios e sugestões que tenham 

por objeto os documentos técnicos colocados em consulta e audiência públicas. 

3.2. As contribuições poderão ser dirigidas à SNPTA até às 23h59 min do dia 12/05/2021, 

exclusivamente através do e-mail consultapublica01.21@infraestrutura.gov.br, mediante a 

identificação do interessado com “Nome” e “Número de CPF” e eventuais anexos (imagens 

digitais, mapas, plantas, fotos, etc.). 

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br
http://www.portodesantos.com.br/


3.3. As contribuições recebidas na forma deste aviso serão disponibilizadas aos interessados nos 

sítios do Ministério da Infraestrutura - MInfra e da Santos Port Authority – SPA, discriminados 

anteriormente, no tópico 2.1. 

 

4. Audiência Pública Virtual:  

4.1 Com o objetivo de fomentar a discussão e esclarecer eventuais dúvidas sobre o objeto deste 

aviso, será realizada audiência pública virtual em 05/05/2021, às 15h, por meio de link 

oportunamente disponibilizado nos sítios do MInfra e da SPA. 

 

5. Dinâmica da Audiência Pública Virtual:  

5.1. Os interessados em se manifestar na Audiência Pública deverão se inscrever pelo e-mail: 

consultapublica01.21@infraestrutura.gov.br. O período de inscrição será das 10h às 14h, do 

dia 4 de maio de 2021. 

5.2. Os interessados, devidamente identificados com “Nome” e “Número de CPF”, poderão 

enviar sua contribuição por vídeo, áudio ou por escrito através do e-mail designado acima. 

5.3. Os interessados também poderão se manifestar entrando na sala de reunião criada no 

aplicativo “Microsoft Teams”. Para tanto, no ato de inscrição, deverá encaminhar seu e-mail de 

usuário do “Teams” para ser convidado a entrar na sala virtual, quando da sua vez. 

5.4. Cada interessado terá 10 minutos para sustentação. 

5.5. Em caso de problemas computacionais para utilização da ferramenta “Teams”, será tentada 

uma segunda conexão ao final de todas as contribuições ou, alternativamente, poderá ser 

redigida a termo e encaminhada via e-mail. 

5.6. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming pela Internet, gravada e disponibilizada 

nos canais do Minfra e da SPA no “Youtube”. 

5.7. A sessão de Audiência Pública virtual será encerrada, impreterivelmente, às 18h, do dia 

05/05/2021. 

 

 

DIOGO PILONI E SILVA 

Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários 

 


