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ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO SEI Nº 17/2019
______________________________________________________________________________________________________________________________
Processo nº:
Assunto:
______________________________________________________________________________________________________________________________

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE

1.1. Quais as palavras-chave para facilitar pesquisas sobre essa AIR?
Texto.
1.2. Quais são os processos relacionados ao tema?
Texto.
1.3. Quais são as AIRs relacionadas?
Texto.
1.4. Em qual etapa está sendo concluída a presente versão da AIR? Antes ou depois, no início, no meio ou no ﬁnal do Projeto?
Texto.

SEÇÃO 2 - DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

2.1. Qual o problema a ser solucionado ou a oportunidade a ser explorada?
Texto.
2.1.1. Considerações Iniciais
Texto.
2.1.2 Deﬁnição do Problema
Texto.
2.1.3. Atores ou grupos afetados
Texto.
2.2. A ação regulatória visa mi gar falhas de mercado?
Texto.
2.3. A ANTT tem competência para regulamentar o assunto? Se sim, quais são os disposi vos legais que dispõem sobre essa competência?
Texto.
2.4. Quais os obje vos da ação regulatória?
Texto.
2.5. Foram iden ﬁcados atos norma vos, pareceres da PRG ou notas técnicas relevantes para o estudo do tema? Quais?
Texto.
2.6. Foram iden ﬁcadas recomendações ou determinações de órgãos externos? Se sim, quais?
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Texto.
2.7. Existem diretrizes da Diretoria Colegiada sobre o tema? Se sim, quais?
Texto.
2.8. Quais as premissas u lizadas na ação regulatória? Essas premissas foram validadas pela Diretoria Colegiada?
Texto.
2.9. Foram iden ﬁcados estudos, pesquisas, teses, relatórios ou informações relevantes da Agência ou de fontes externas que podem contribuir para
a análise? Quais?
Texto.
2.10. Os atores internos e os atores externos já foram consultados? Qual foi ou será a estratégia de consulta?
Texto.

SEÇÃO 3 - ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

3.1 Alterna vas regulatórias
Texto.
3.2. Impactos regulatórios potenciais para cada alterna va regulatória
Texto.

SEÇÃO 4 - CONCLUSÃO

4.1. A Análise de Impacto Regulatório realizada é suﬁciente para a tomada de decisão? Jus ﬁcar caso não seja.
Texto.
4.2. Caso esta Análise de Impacto seja suﬁciente para tomada de decisão, é recomendada uma das alterna vas? Se sim, qual a opção escolhida e
como seria feita a implantação da ação regulatória?
Texto.
4.3. Considerações Finais.
Texto.

SEÇÃO 5 - ASSINATURAS

Assinaturas.
Referência: Processo nº 50500.409891/2019-11
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