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AVISO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA
A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, empresa pública federal, criada pela
Lei no 10.847, de 15 de março de 2004, com sede na SAN – Quadra 1 – Bloco “B” – 1º
andar, CEP 70041-903, Brasília, Distrito Federal, e Escritório Central na cidade do Rio de
Janeiro, com endereço na Avenida Rio Branco nº 01, 9º, 10º e 11º andares, Centro, inscrita
no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará Consulta Pública sobre o documento “Zoneamento
Nacional de Recursos de Óleo e Gás - 2015”, por meio da Internet e com duração de 30
dias.
1. OBJETIVO
O presente Aviso tem como objetivo orientar a realização da consulta pública para coleta
de sugestões ao estudo denominado “Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás –
2015”, conforme o Art. nº 31 da Lei 9.784/99, visando agregar transparência e

possibilitar o aprimoramento do estudo, por meio da contribuição de agentes que
atuam no setor de petróleo, na comunidade acadêmica e nos demais segmentos
da sociedade brasileira;
2. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
2.1 Publicação de Nota de Consulta Pública no Diário Oficial da União:
“Empresa de Pesquisa Energética – EPE
NOTA DE CONSULTA PÚBLICA Nº 002
O Diretor de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, COMUNICA que realizará Consulta Pública no período de 16/03/2016 a
14/04/2016.
OBJETIVO: Agregar transparência e possibilitar o aprimoramento do estudo

“Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás – 2015”, por meio da
contribuição de agentes que atuam no setor de petróleo, na comunidade
acadêmica e nos demais segmentos da sociedade brasileira.
Os documentos relacionados a esta Consulta Pública, assim como os procedimentos para
envio de comentários e sugestões no período de Consulta, estarão disponíveis, na íntegra,
no sítio http://www.epe.gov.br/Petroleo. Esclarecimentos acerca dos procedimentos da
consulta pública podem ser obtidos pelo email: zoneamento2015@epe.gov.br.
GELSON SERVA
Diretor de Estudos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Empresa de Pesquisa Energética”
2.2 Disponibilização no sítio da internet da Empresa de Pesquisa Energética
(www.epe.gov.br/Petroleo):
2.2.1 Nota de abertura de Consulta Pública publicada no D.O.U.
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2.2.2 Este Aviso de Consulta Pública
2.2.3 Versão integral do documento “Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo

e Gás – 2015”
2.2.4 Formulário para envio de contribuições (Anexo I)
2.3 Após o recebimento e compilação das contribuições, bem como da incorporação ao
Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2015, daquelas julgadas pertinentes,
serão disponibilizados o relatório e a tabela com os resultados da Consulta Pública no site
www.epe.gov.br/Petroleo.
3 PRAZO E ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES
3.1 O prazo da Consulta Pública é de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste
Aviso no Diário Oficial da União, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se
o do vencimento, entre 16/03/2016 e 14/04/2016.
3.2 As contribuições deverão ser encaminhadas à EPE para o endereço eletrônico
zoneamento2015@epe.gov.br, por meio de formulário próprio indicado no item 2.2.4 e
disponibilizado no Anexo I deste Aviso. O mesmo formulário pode ser enviado em meio
físico para o endereço: Superintendência de Petróleo/DPG/Empresa de Pesquisa
Energética. Av. Rio Branco, nº1, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep 20.090-003 ou
Fax: (21)3512-3198. É de responsabilidade do interessado a entrega da documentação à
EPE; documentos recebidos fora do prazo estabelecido não serão considerados no
processo de consulta.

ANEXO I – FORMULÁRIO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 02/2016 – DE 16/03/2016 a 14/04/2016
NOME:______________________________________________________________

(
(
(

) empresa de consultoria
) órgão ambiental
) organização não governamental

(
(
(

) instituição de pesquisa/ensino
) instituição governamental
) outros

Consulta Pública sobre o documento “Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás – 2015”.
ITEM DO
DOCUMENTO

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Este formulário deverá ser encaminhado à EPE para o endereço eletrônico: zoneamento2015@epe.gov.br, fax (21) 3512-3198, ou para o
endereço: Superintendência de Petróleo/DPG/Empresa de Pesquisa Energética. Av. Rio Branco, nº1, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep
20.090-003, entre os dias 16/03/2016 a 14/04/2016; documentos recebidos fora desse prazo não serão considerados no processo de consulta.

