Audiência Pública sobre o tema Mecanismos Financeiros de Regulação Coparticipação e Franquia.
20/03/2017, das 10:00 h às 17:00 h
Local: CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo,
Endereço: Av. General Justo, n° 307 - 9° andar - Centro - Rio de Janeiro- RJ.
Os interessados deverão se dirigir ao local com antecedência. O acesso será garantido por
ordem de chegada, e conforme inscrição prévia, obrigatória, realizada até o dia 17/03/2017.
Inscrições: obrigatório o envio de e-mail para eventos@ans.gov.br, com o seguinte assunto:
"Audiência pública, Coparticipação e Franquia". No ato da inscrição o interessado deverá
indicar o nome, CPF e, quando for o caso, a instituição que representa ou à qual é vinculado
Em havendo vagas disponíveis, serão aceitas inscrições de interessados, até o início do
evento, no local de sua realização, mediante indicação do nome, CPF, e, quando for o caso, a
instituição que representa ou à qual é vinculado.
VAGAS: 150 vagas
Instruções para participação na Audiência Pública:
1. Gravação será utilizada em substituição da ata.
2. Será obrigatório o uso do microfone.
3. Será obrigatória a identificação do interessado ao manifestar-se na Audiência.
4. Todo o material produzido ou compartilhado na Audiência Pública ficará disponível
em espaço próprio no sítio www.ans.gov.br, no menu Participação da Sociedade, item
Audiências Públicas.
5. O acesso de todos os interessados será garantido por ordem de chegada e limitado à
capacidade máxima do local e à inscrição prévia.
6. A participação nos debates será feita mediante inscrição por ordem de solicitação.
Não há limite de inscrições por participante.
7. A Mesa se manifestará para responder às perguntas que lhe forem dirigidas ou
sempre que julgar pertinente, com prioridade de ordem.
8. Caso o número de perguntas seja superior ao tempo previsto na programação, as
perguntas que ficarem sem respostas serão tratadas no âmbito do Relatório da
Audiência Pública.
9. A Proposta permanecerá aberta para recepção de contribuições por 30 dias após a
realização da Audiência Pública no sitio www.ans.gov.br, no menu Participação da
Sociedade, item Audiências Públicas.
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