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ANTT – CONSULTA PÚBLICA 01/2020 
(POLÍTICA NACIONAL DE PISOS 
MÍNIMOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DE CARGAS – PNPM-TRC)

Nessa terça-feira, 16, a ABOL apresentou sua 
manifestação na Consulta Pública 01/2020 reiterando 
o seu posicionamento contrário ao Tabelamento 
do Frete e, de forma subsidiária, apresentou 
contribuições no intuito de buscar minimizar os 
efeitos danosos da Política Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de Cargas ao setor dos 
operadores logísticos.

ANTT REALIZA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
VIRTUAL

A ANTT vai retomar os processos de participação e 
controle social, mas de forma virtual. Trata-se de 
uma alternativa às sessões presenciais durante 
esse período de pandemia, mas que poderá ser 
adotada permanentemente como mais uma via de 
interação. A primeira audiência pública por meio de 
videoconferência (AP nº 2/2020) trata da alteração 
da Resolução nº 4.936/2015, que estabelece os 
procedimentos para pagamento da taxa de 
fiscalização no âmbito do transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros.

ANTAQ DISPONIBILIZA APLICATIVO 
COM INFORMAÇÕES RELEVANTES DO 
SETOR AQUAVIÁRIO NACIONAL

ANTAQ disponibilizou, desde 10 de junho, um 
aplicativo desenvolvido para todos os players do 
setor. Com a nova tecnologia, os usuários terão 
acesso a lista dos serviços regulados, relação 
das empresas da área portuária e de navegação 
(marítima e interior), principais informações sobre 
o setor aquaviário brasileiros e outras informações 
relevantes do setor. Para mais informações sobre o 
aplicativo e suas funcionalidades, clique aqui.

ANTAQ REALIZA NESTA QUINTA-
FEIRA (18) AUDIÊNCIA PÚBLICA 
VIRTUAL SOBRE ANÁLISE DE IMPACTO 
REGULATÓRIO – AIR

A Agência nacional de Transportes Aquaviários – 
ANTAQ realiza nesta quinta-feira (18) audiência 
pública virtual sobre a proposta de resolução 
normativa que dispõe acerca da realização de 
Análise de Impacto Regulatório – AIR e de Avaliação 
de Resultado Regulatório – ARR pela Agência. 
Para mais informações sobre a audiência e as 
ferramentas de participação, clique aqui.

SENADO APROVA MP 936 QUE REDUZ 
SALÁRIOS E JORNADA DE TRABALHO

Em sessão virtual havida no dia 16.06.2020, o Senado 
aprovou, por unanimidade, a Medida Provisória 
936/2020, que dispõe, dentre outros itens, sobre 
a redução proporcional de jornada de trabalho e 
de salários, bem como a suspensão temporária 
do contrato de trabalho. O texto do PLV 15/2020 
tem como principal objetivo aumentar os prazos 
previstos na MP 936, posto que, atualmente, é 
permitida a suspensão do contrato por até 60 dias, e 
a redução proporcional de salário e jornada por até 
90 dias. O texto segue para sanção presidencial.

FÉRIAS PAGAS E NÃO USUFRUÍDAS 
DEVEM SER QUITADAS DE FORMA 
SIMPLES, DECIDE TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, 
recentemente, no julgamento do Recurso de Revista 
n. 936-61.2012.5.09.0670, que férias pagas e não 
usufruídas ensejam o pagamento de maneira 
simples acrescida do terço constitucional. Assim, 
observa-se a dobra prevista no art. 137 da CLT, vez 
que as férias já foram pagas uma vez e, evita-se o 
triplo pagamento do mesmo período.
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