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DESPACHO No 248, DE 30 DE JANEIRO DE 2019

PORTARIA Nº 22, DE 30 DE JANEIRO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições conferidas pela
Resolução Normativa ANEEL nº 583, de 22 de outubro de 2013, e considerando o que
consta do Processo nº 48500.005234/2010-19, decide, no exercício do juízo de
reconsideração, alterar o Despacho ANEEL nº 269, de 31 de janeiro de 2018, para liberar
a operação comercial da UG8, de 611.111,11 kW de capacidade instalada, da UHE Belo
Monte, Código Único de Empreendimentos de Geração - CEG UHE.PH.PA.030354-2.01,
localizada no rio Xingu, no município de Vitória do Xingu, estado do Pará, concedida à
empresa Norte Energia S.A., a partir do dia 31 de dezembro de 2017.

O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso VI e § 1º, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016,
tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no
art. 4º da Portaria MME nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:
Processo nº 48340.000390/2019-10. Interessada: São Francisco Transmissão de
Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.095.252/0001-75. Objeto: Aprovar como
prioritário, na forma do art. 2º, § 1º, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de
2016, o Projeto de Transmissão de Energia Elétrica, correspondente ao Lote 7 do Leilão nº
02/2018-ANEEL (Contrato de Concessão nº 18/2018-ANEEL, de 21 de setembro de 2018),
de titularidade da Interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de
2011. A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos-prioritarios/2019.

HELVIO NEVES GUERRA

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MOACIR CARLOS BERTOL

RETIFICAÇÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

No Despacho nº 2.898, de 10 de dezembro de 2018, publicado no DOU de
20.12.2018, Seção 1, p. 195, v. 155, n. 244, onde se lê: "...(i) reconhecer o total de R$
1.143.356,79 (um milhão, cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
setenta e nove centavos), referente à realização do Projeto de Eficiência Energética, código
PE-5697-0023/2015," leia-se "...(i) reconhecer o total de R$ R$ 939.826,23 (novecentos e
trinta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), referente à
realização do Projeto de Eficiência Energética, código PE-5697-0023/2015,".

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2019
Altera a Consolidação Normativa do DNPM,
aprovada pela Portaria nº 155, de 12 de maio de
2016, e dá outras providências.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere os arts. 11 e 13 da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro
de 2017, e o inciso VIII do art. 2º e inciso II do art. 9º da Estrutura Regimental da
ANM, aprovada pelo Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, e considerando
o estabelecido na Lei nº 12.527, de 28 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação), e no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, bem como a decisão
transitada em julgado proferida pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região nos autos do Processo nº 0145380-89.2017.4.02.5101
(2017.51.01.145380-0), resolve:
Art. 1º Os artigos 26 a 30 da Consolidação Normativa do DNPM, aprovada
pela Portaria nº 155, de 12 de maio de 2016, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 26. Faculta-se a qualquer pessoa natural obter vista e cópias dos autos
de qualquer processo minerário, observadas as restrições incidentes sobre informações
obtidas como resultado da pesquisa, da lavra, do beneficiamento, do reprocessamento
e da comercialização pelo concessionário, nos termos do § 2º do art. 5º do Decreto
nº 7.724/2012.
Art. 27. São considerados sigilosos:
I - o Relatório de Pesquisa, o Plano de Aproveitamento Econômico, o
Relatório de Reavaliação de Reservas e o Relatório Anual de Lavra - RAL, assim como
outros documentos integrantes do processo minerário cujo sigilo seja, a pedido do
titular, deferido pela ANM em decisão fundamentada, por conter segredo industrial a
proteger ou informação empresarial que possa representar vantagem competitiva a
outro agente econômico;
II - os processos de Certificação Kimberley;
III - os processos de cobrança de créditos relativos à CFEM.
§ 1º Poderá a Diretoria Colegiada da ANM, de ofício ou a requerimento de
interessado, quando não configurada nenhuma das hipóteses indicadas nos incisos I a
III, mediante decisão fundamentada, restringir o acesso à informação contida nos autos
minerários, para fins de proteção baseada no interesse público, necessária à
preservação da segurança da sociedade e do Estado.
§ 2º Para que seja resguardado o sigilo de que trata o inciso I, o titular do
direito minerário deverá requerer a medida de forma expressa e fundamentada,
apontando objetivamente as informações que pretende manter inacessíveis a
terceiros.
§ 3º A solicitação de restrição de acesso mencionada no § 2º deverá ser
destacada na primeira página do requerimento, de modo a facilitar sua visualização
pela autoridade competente.
§ 4º Os documentos e informações objeto de sigilo nos termos previstos no
inciso I e nos §§ 1º e 2º serão juntados em autos apartados, que tramitarão na forma
de anexo ao processo minerário, no qual será anotada conforme o caso, a expressão
"ACESSO RESTRITO - Requerido pelo titular" ou "ACESSO RESTRITO - Determinado ex
officio", certificando-se o ocorrido nos autos principais.
§ 5º Indeferido o requerimento de sigilo, por meio de decisão contra a qual
não caiba mais recurso, será desfeito o respectivo anexo (§ 4º) e os documentos
correspondentes serão juntados ao processo principal.
Art. 28. A parte sigilosa dos processos minerários (art. 27, I, §§ 1º, 2º e 4º),
os processos de certificação Kimberley e os processos de cobrança de CFEM (art. 27,
II e III) somente são acessíveis ao titular, seu procurador, responsável técnico ou
advogado, munidos de instrumento procuratório ou de autorização do titular, para fins
de obtenção de vista e cópias, recebimento de documentos originais e segundas
vias.
§ 1º Fica o requerente de cessão de direitos minerários obrigado a obter
autorização do titular da área do processo minerário de interesse, para consecução de
vista e cópias dos autos.
§ 2º Para o fim previsto no artigo 80, última parte, considera-se legitimado
a acessar o RAL o superficiário das áreas oneradas, mediante apresentação do
comprovante de propriedade ou de regular ocupação do imóvel correspondente.
Art. 29. A concessão de vista a interessados que não se enquadrem nas
situações previstas no art. 28 será precedida da separação do(s) volume(s) que
forme(m) o(s) anexo(s) de que trata(m) o § 4º do artigo 27, permitindo-se, neste caso,
apenas a consulta e obtenção de cópias dos volumes sobre os quais não incida a
restrição de acesso.
Art. 30. Os interessados de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 28 deverão
protocolizar o pedido de obtenção de vista ou cópias reprográficas no local em que se
encontra o processo, anexando a documentação comprobatória.
§ 1º Competirá ao Diretor-Geral, aos Superintendentes e aos Gerentes
Regionais da ANM, conforme o setor em que se encontre os autos do processo, decidir
sobre o pedido de obtenção de vista e/ou cópias reprográficas diante dos documentos
apresentados pelo requerente".
Art. 2º O acesso aos processos minerários que, na data da publicação desta
portaria, já possuam autorização de pesquisa, concessão de lavra, registro de licença,
permissão de lavra garimpeira ou guia de utilização, continuará regido, até 04 de abril
de 2019, pela Consolidação Normativa (Título I, Capítulo V), na redação anterior à
presente alteração.
§ 1º Ultrapassado o termo fixado no caput, sem que o titular tenha
apresentado requerimento na forma prevista no art. 27, § 2º da Consolidação
Normativa do DNPM, na redação dada pelo art. 1º desta portaria, a restrição de
acesso deixará de existir.
§ 2.º Requerido o sigilo, a partir da protocolização do pedido será
observada a disciplina prescrita na Consolidação Normativa (Título I, Capítulo V), em
sua nova redação.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AUTORIZAÇÃO Nº 66, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, de acordo com o que consta no processo nº 48610.012052/2018-12,
considerando a necessidade da continuidade do abastecimento de Gasolina de Aviação
(GAV), cuja produção nacional está interrompida frente à parada para manutenção, até
junho de 2019, da Unidade de Produção desse combustível da Refinaria Presidente
Bernardes (RPBC), em Cubatão, SP, e tendo em vista a decisão tomada pelo diretor José
Cesário Cecchi em 29 de janeiro de 2019, ad referendum da Diretoria Colegiada, torna
público o seguinte ato:
Art. 1º Fica a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS autorizada
excepcionalmente, a movimentar gasolina de aviação (GAV) nas instalações da Granel
Química Ltda. em Santos, SP, no período compreendido entre 01 de fevereiro de 2019 e 31
de julho de 2019.
Art. 2º Fica a PETROBRAS obrigada a realizar análise do produto após a
drenagem dos tanques e emitir certificado da qualidade comprovando o atendimento
integral à especificação de GAV, conforme estabelecida pela Resolução ANP nº 5, de 3 de
fevereiro de 2009.
Art. 3º Determinar à PETROBRAS a apresentação à ANP, até 5 de março de
2019, de estudo de modelo de entrega de combustíveis de aviação que contemple a
utilização de modal rodoviário, além do dutoviário já praticado.
Art. 4º Esta Autorização entra em vigor na data de sua publicação.
AURÉLIO CESAR NOGUEIRA AMARAL
Diretor-Geral
Substituto
RETIFICAÇÃO
Na Autorização-ANP, nº 61 de 29 de janeiro de 2019, publicada no DOU nº 21,
de 30 de janeiro de 2019, Seção 1, Página 86.
Onde se lê: "Autorização nº 61, de 29 de janeiro de 2019"
Leia-se: "Autorização nº 63, de 29 de janeiro de 2019"

DIRETORIA II
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO
AUTORIZAÇÃO Nº 65, DE 30 DE JANEIRO DE 2019

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO da
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.º 64, de 1º de março de 2012,
com base na Portaria ANP nº 170, de 25 de setembro de 2002, e tendo em vista o
constante no Processo nº 48610.201248/2019-52, torna público o seguinte ato:
Fica a empresa NOVA OFFSHORE NAVEGAÇÃO LTDA, CNPJ nº 23.625.377/0001-31,
autorizada a exercer a atividade de transporte a granel de petróleo e seus derivados e
biocombustíveis por meio aquaviário, no apoio portuário nos Estados do RJ, SP, AM, MA, CE e RS.
A íntegra desta autorização consta nos autos e estará disponível na página de
legislação (www.anp.gov.br/wwwanp/legislacao) do portal da ANP.
LUCIANA ROCHA DE MOURA ESTEVÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO
DESPACHO Nº 97, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 254, de 8 de julho de 2014, e
no que consta no processo nº 48610.003687/2015-78, resolve:
Aprovar a alteração dos dados do credenciamento nº 614/2015 da Unidade de
Pesquisa Departamento de Engenharia de Minas/DEMIN, vinculado à Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS, CNPJ nº 92.969.856/0001-98.
A íntegra deste despacho consta dos autos e estará disponível na página de
legislação da ANP em www.anp.gov.br/wwwanp/legislacao.
ALFREDO RENAULT

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
PORTARIA Nº 21, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
O SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art. 1º, inciso VI e § 1º, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016,
tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no
art. 4º da Portaria MME nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:
Processo nº 48340.000395/2019-34. Interessada: Goyaz Transmissão de Energia
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.095.289/0001-01. Objeto: Aprovar como prioritário,
na forma do art. 2º, § 1º, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, o
Projeto de Transmissão de Energia Elétrica, correspondente ao Lote 12 do Leilão nº
02/2018-ANEEL (Contrato de Concessão nº 23/2018-ANEEL, de 21 de setembro de 2018),
de titularidade da Interessada, para os fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de
2011. A íntegra desta Portaria consta nos autos e encontra-se disponível no endereço
eletrônico http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos-prioritarios/2019.
MOACIR CARLOS BERTOL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019013100044

VICTOR HUGO FRONER BICCA
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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

.

.

Altera o Regimento Interno da Agência Nacional de
Mineração, aprovado pela Resolução nº 2, de 12 de
dezembro de 2018.

.

.

.

.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, no
exercício das competências que lhe foram outorgadas pelo art. 2º, inciso XXXVI, da Lei nº
13.575, de 26 de dezembro de 2017, e pelo art. 9º, inciso XV, da Estrutura Regimental da ANM,
aprovada na forma do Anexo I do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, resolve:
Art. 1º Aprovar as seguintes alterações de quantitativos dos Cargos Comissionados
de Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e de Cargos Comissionados Técnicos,
conforme disposição do inciso IV do art. 9º, do Anexo I, do Decreto nº 9.587, de 27 de
novembro de 2018:
I - Extinção de 1 (um) Cargos Comissionados CGE-IV;
II - Extinção de 1 (um) Cargos Comissionados Técnicos CCT V;
III - Extinção de 1 (um) Cargo Comissionado Técnico CCT IV;
IV - Extinção de 3 (três) Cargos Comissionados Técnicos CCT II;
V - Extinção de 1 (um) Cargo Comissionado Técnico CCT I;
VI - Criação de 1 (um) Cargos Comissionado Técnico CCT V;
VII - Criação de 2 (dois) Cargos Comissionados Técnicos CCT IV;
VIII - Criação de 1 (um) Cargo Comissionado de Assessoria CA III;
IX - Criação de 3 (três) Cargos Comissionados Técnicos CCT I.
Parágrafo único. As alterações nos quantitativos e distribuição dos cargos constam
no Quadro Demonstrativo de Cargos de Livre Nomeação e Comissionados Técnicos da ANM, na
forma do Anexo I a esta Resolução.
Art. 2º Aprovar as alterações no Regimento Interno da Agência Nacional de
Mineração - ANM, na forma do Anexo II a esta Resolução, com fundamento no inciso XV do art.
9º do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral
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ANEXO I

.

Quadro Demonstrativo de Cargos de Livre Nomeação e Comissionados Técnicos da
Agência Nacional de Mineração
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UNIDADE ORGANIZACIONAL
Diretor-Geral
Assessoria do Diretor-Geral
Diretores
Assessoria de Diretor
Assessoria Técnica de Diretor
Gabinete do Diretor-Geral
Assessor Técnico
Assistente
Secretaria Geral
Assistente
Assessoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro
Assessoria de Gerenciamento Estratégico
Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social
Serviço de Atendimento ao Usuário
Ouvidoria
Corregedoria
Procuradoria Federal Especializada
Subprocuradoria Federal
Coordenação de Assuntos Administrativos e de Cobrança
Coordenação de Assuntos Minerários
Assistente
Setor Técnico
Auditoria Interna Governamental
Superintendência de Desenvolvimento Institucional
Assessor Técnico
Divisão de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos
Coordenação de Processos Organizacionais
Coordenação de Projetos
Gerência de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação
Divisão de Projetos, Rede e Suporte
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas
Superintendência de Gestão de Pessoas
Assistente
Coordenação de Gestão das Informações Funcionais
Assistente
Divisão de Aposentados e Pensionistas
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas
Superintendência de Administração e Finanças
Assessor Técnico
Divisão de Gestão Nacional de Infraestrutura
Divisão de Infraestrutura Sede
Divisão de Gestão Nacional de Licitações
Divisão de Licitações Sede
Núcleo de Aquisições
Serviço de Gestão de Contratos
Divisão de Recursos Logísticos
Serviço de Patrimônio
Núcleo de Almoxarifado
Núcleo de Gestão Documental e Protocolo
Núcleo de Publicação Oficial
Divisão de Contabilidade
Núcleo de Conformidade de Registro de Gestão
Núcleo de Conformidade Contábil de Contratos
Coordenação de Execução Orçamentaria e Financeira
Divisão de Descentralização Orçamentária e Financeira
Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais
Assessor Técnico
Divisão de Controle de Áreas
Coordenação de Disponibilidade
Coordenação de Mediação de Conflitos e Ordenamento Mineral
Gerência de Pesquisa Mineral
Divisão de Gestão de Títulos de Pesquisa Mineral
Superintendência de Produção Mineral
Assessor Técnico
Divisão de Paleontologia
Coordenação de Outorga de Títulos de Lavra
Gerência de Segurança de Barragens de Mineração
Divisão Executiva de Segurança de Barragens de Mineração
Gerência de Fiscalização do Aproveitamento Mineral
Gerência de Arrecadação e CFEM

SIGLAS
DG
Dir
GAB
SG
APOF
AGES
APAR
SEAU
OUV
COR
PFE
CAC
CAM
STPFE
AIG
SDI
DIRCI
CPOR
CPRO
GTGS
DPRS
DDSI
SGP
CGINF
DAPEN
CODEP
SAF
DINFRA
DINSED
DINLIC
DILICS
NUAQ
SEGEC
DIREL
SEPA
NUAL
NUGEP
NUPUB
DICONT
NUCONF
NUCON
CEOF
DIDOF
SPM
DICOA
DIDISP
DICOM
GEPM
DGTPM
SPM
SEPAL
COTIL
GSBM
DIESB
GFAM
GAEM

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019013100045

CARGO
CD I
CA II
CD II
CA II
CCT V
CGE III
CA III
CAS I
CGE IV
CAS I
CA III
CGE IV
CGE IV
CCT III
CGE II
CGE IV
CGE IV
CCT V
CCT V
CCT V
CAS II
CCT I
CGE IV
CGE II
CCT III
CCT IV
CCT V
CCT V
CGE IV
CCT IV
CCT IV
CGE II
CAS I
CCT V
CAS II
CCT IV
CCT V
CGE II
CCT IV
CCT IV
CCT IV
CCT IV
CCT IV
CCT I
CCT III
CCT IV
CCT II
CCT I
CCT II
CCT I
CCT IV
CCT II
CCT II
CCT V

QD
1
1
4
4
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CGE II
CCT III
CCT IV
CCT V
CCT V
CGE IV
CCT IV
CGE II
CCT III
CCT IV
CCT V
CGE IV
CCT IV
CGE IV
CGE IV

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Divisão de Emolumentos, Multas e Taxas
Superintendência de Regulação e Desenvolvimento da Mineração
Assessor Técnico
Divisão de Gestão da Titularidade dos Direitos Minerarios
Divisão de Geoinformação Mineral
Gerência de Regulação
Gerência de Economia Mineral
Gerência Regional Tipo I
Assessor Técnico
Setor de Controle e Registro
Setor de Gestão Documental
Divisão de Administração
Setor de Logística
Setor de Execução Orçamentária e Financeira
Divisão de Pesquisa e Recursos Minerais
Divisão de Fiscalização da Mineração de Não Metálicos
Divisão de Fiscalização da Mineração de Metálicos
Divisão de Arrecadação e CFEM
Serviço de Emolumentos, Multas e Taxas
Divisão de Segurança de Barragens de Mineração
Gerência Regional Tipo II
Divisão de Administração
Setor de Logística
Setor de Execução Orçamentária e Financeira
Divisão de Pesquisa e Recursos Minerais
Divisão de Fiscalização do Aproveitamento Mineral
Divisão de Arrecadação e CFEM
Serviço de Segurança de Barragens de Mineração
Gerência Regional Tipo III
Serviço de Administração
Setor de Logística
Setor de Execução Orçamentária e Financeira
Serviço de Pesquisa e Recursos Minerais
Serviço de Fiscalização do Aproveitamento Mineral
Serviço de Arrecadação e CFEM
Gerência Regional Tipo IV
Serviço de Administração
Setor de Execução Orçamentária e Financeira
Serviço de Pesquisa e Recursos Minerais
Serviço de Fiscalização do Aproveitamento Mineral
Serviço de Arrecadação e CFEM
Gerência Regional Tipo V
Núcleo de Administração
Setor de Execução Orçamentária e Financeira
Núcleo de Pesquisa e Fiscalização do Aproveitamento Mineral
Núcleo de Arrecadação e CFEM
Unidades Avançadas

DEMUT
SRD
DGTDM
DIGEO
GREG
GEMI
GER/MG
ASTEC
SECOR
SEGDO
DIADM
SELOG
SEOFI
DIREM
DFMNM
DFMIM
DIAEM
SETMU
DISBM
GER/UF
DIADM
SELOG
SEOFI
DIREM
DIFAM
DIAEM
SESBM
GER/UF
SEADM
SELOG
SEOFI
SEREM
SFAM
SEAEM
GER/UF
SEADM
SEOFI
SEREM
SEFAM
SEAEM
GER/UF
NUADM
SEOFI
NPFAM
NUAEM
UA

CCT IV
CGE II
CCT III
CCT IV
CCT IV
CGE IV
CGE IV
CGE IV
CCT III
CCT I
CCT I
CCT IV
CCT I
CCT I
CCT IV
CCT IV
CCT IV
CCT IV
CCT III
CCT IV
CGE IV
CCT IV
CCT I
CCT I
CCT IV
CCT IV
CCT IV
CCT III
CCT V
CCT III
CCT I
CCT I
CCT III
CCT III
CCT III
CCT V
CCT III
CCT I
CCT III
CCT III
CCT III
CCT V
CCT II
CCT I
CCT II
CCT II
CCT IV

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
3
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
6

ANEXO II

redação:

DAS ALTERAÇÕES NO REGIMENTO INTERNO DA ANM
Art. 1º O Artigo 2º do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a seguinte

"Art. 2º A Agência Nacional de Mineração - ANM tem a seguinte estrutura
organizacional:
I - Diretoria Colegiada;
a) Diretor-Geral;
b) Assessoria do Diretor-Geral;
c) Diretores;
d) Assessoria de Diretor;
e) Assessoria Técnica de Diretor;
II - Órgãos de assistência direta e imediata à Diretoria Colegiada da ANM:
a) Gabinete do Diretor-Geral;
1. Assessoria Técnica;
2. Assistência;
b) Secretaria Geral;
1. Assistência;
c) Assessoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro;
d) Assessoria de Gerenciamento Estratégico;
e) Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social;
f) Assessoria de Relações Institucionais;
1. Serviço de Atendimento ao Usuário;
g) Ouvidoria;
h) Corregedoria;
i) Procuradoria Federal Especializada;
1. Subprocuradoria Federal;
2. Coordenação de Assuntos Administrativos e de Cobrança;
3. Coordenação de Assuntos Minerários;
4. Assistência;
5. Setor Técnico
j) Auditoria Interna Governamental;
III - Órgãos Específicos:
a) Superintendência de Desenvolvimento Institucional:
1. Assessoria Técnica;
2. Divisão de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos;
3. Coordenação de Processos Organizacionais;
4. Coordenação de Projetos;
5. Gerência de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação;
5.1. Divisão de Projetos, Rede e Suporte;
5.2. Divisão de Desenvolvimento de Sistemas;
b) Superintendência de Gestão de Pessoas:
1. Assistência;
2. Coordenação de Gestão das Informações Funcionais;
2.1. Assistência;
2.2. Divisão de Aposentados e Pensionistas;
3. Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas;
c) Superintendência de Administração e Finanças:
1. Assessoria Técnica;
2. Divisão de Gestão Nacional de Infraestrutura;
3. Divisão de Infraestrutura Sede;
4. Divisão de Gestão Nacional de Licitações;
5. Divisão de Licitações Sede;
5.1. Serviço de Gestão de Contratos;
5.2. Núcleo de Aquisições
6. Divisão de Recursos Logísticos;
6.1. Serviço de Patrimônio e Almoxarifado
6.1.1 Núcleo de Almoxarifado
6.1.2. Núcleo de Gestão Documental e Protocolo;
6.1.3. Núcleo de Publicação Oficial;
7. Divisão de Contabilidade;
7.1. Núcleo de Conformidade de Registro de Gestão;
7.2. Núcleo de Conformidade Contábil de Contratos;
8. Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira;
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8.1. Divisão de Descentralização e Gestão Orçamentária e Financeira;
d) Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais:
1. Assessoria Técnica;
2. Divisão de Controle de Áreas;
3. Coordenação de Disponibilidade;
4. Coordenação de Mediação de Conflitos e Ordenamento Mineral;
5. Gerência de Pesquisa Mineral;
5.1. Divisão de Gestão de Títulos de Pesquisa Mineral;
e) Superintendência de Produção Mineral:
1. Assessoria Técnica;
2. Divisão de Paleontologia;
3. Coordenação de Outorga de Títulos de Lavra;
4. Gerência de Segurança de Barragens de Mineração:
4.1. Divisão Executiva de Segurança de Barragens de Mineração;
5. Gerência de Fiscalização do Aproveitamento Mineral;
6. Gerência de Arrecadação e CFEM;
6.1. Divisão de Emolumentos, Multas e Taxas;
f) Superintendência de Regulação e Desenvolvimento da Mineração:
1. Assessoria Técnica;
2. Divisão de Gestão da Titularidade dos Direitos Minerarios;
3. Divisão de Geoinformação Mineral;
4. Gerência de Regulação;
5. Gerência de Economia Mineral;
IV - Unidades Administrativas Regionais:
a) Gerência Regional Tipo I;
b) Gerências Regional Tipo II;
c) Gerências Regional Tipo III;
d) Gerências Regional Tipo IV;
e) Gerências Regional Tipo V;
f) Unidades Avançadas."
Art. 2º O Artigo 3º do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a seguinte

IX - gerenciar as licitações e contratos de fornecimento de materiais e serviços
a serem prestados à ANM;
X - designar a fiscalização e acompanhar os serviços contratados;
XI - administrar os serviços gerais necessários ao desempenho das atividades
da ANM e o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP;
XII - administrar e controlar o patrimônio da ANM;
XIII - coordenar e elaborar o processo de Prestação de Contas da ANM,
solicitando às demais áreas da ANM subsídios para a sua elaboração;
XIV - aplicar as penalidades de multa e advertência, em casos de
descumprimento de cláusulas contratuais e da legislação aplicável, bem como propor
demais penalidades;
XV - trabalhar em estreita articulação com as demais Superintendências e
Unidades Administrativas Regionais da ANM;
XVI - coordenar, regular, padronizar e propor normas para as atividades
exercidas pelas Unidades Administrativas Regionais em áreas técnicas de competência da
Superintendência de Administração e Finanças;
XVII - supervisionar os recursos dos programas e projetos de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, observada a legislação pertinente e os prazos
previstos para execução;
XVIII - supervisionar registros contábeis de programas e projetos de
cooperação técnica internacional;
XIX - realizar e acompanhar a elaboração do planejamento e execução
orçamentário-financeira, no que tange ao repasse de recursos às Unidades Administrativas
Regionais;
XX - acompanhar a descentralização e gestão dos recursos das Unidades
Administrativas Regionais;
XXI - analisar e emitir pareceres sobre a prestação de contas de convênios e
outros instrumentos congêneres celebrados entre a ANM e terceiros;
XXII - elaborar projetos e acompanhar a execução de obras e reformas na sede
e nas Unidades Administrativas Regionais;
XXIII - coordenar e decidir sobre o processo de locação de imóveis na sede e
nas Unidades Administrativas Regionais; e
XXIV - gerenciar a segurança institucional, almoxarifado, arquivo e acervo
bibliográfico.
Parágrafo único. O Superintendente de Administração e Finanças poderá
delegar as atribuições previstas no caput deste artigo."
Art. 5º O Artigo 39 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 39. À Assessoria Técnica da Superintendência de Administração e
Finanças compete:
I - auxiliar o Superintendente no planejamento, organização, orientação e
coordenação, no âmbito da sede e das Unidades Administrativas Regionais, das atividades
inerentes a contabilidade, execução orçamentária e execução financeira da Sede da ANM,
organização e modernização administrativa, administração de materiais, bens patrimoniais,
compras e licitações, infraestrutura, manutenção predial, serviços gerais e de gestão de
documentos;
II - coordenar a elaboração do relatório anual de atividades da
Superintendência; e
III - exercer outras atividades atribuídas pelo Superintendente de
Administração e Finanças."
Art. 6º O Artigo 40 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 40. À Divisão de Gestão Nacional de Infraestrutura compete:
I - gerenciar normas, rotinas e procedimentos ligados à infraestrutura da ANM,
bem como realizar vistorias e emitir pareceres técnicos;
II - propor e elaborar, em conjunto com a Divisão de Infraestrutura Sede,
manuais de rotinas e procedimentos sobre a manutenção, conservação e padronização de
bens imóveis;
III - definir os critérios de reformas em Unidades Administrativas Regionais
tendo como princípios a segurança física, a acessibilidade ao portador de necessidades
especiais, a higiene e à ergonomia dos ambientes de trabalho;
IV - definir, documentar e divulgar os padrões de mobiliário, condicionamento
de ar, identificação de setores e órgãos de cada Unidade da ANM, conforme identidade
visual da ANM;
V - efetuar vistorias e identificar condições dos edifícios das Unidades
Administrativas Regionais, propondo plano de ação para solução de problemas estruturais
ou em desacordo com as normas vigentes;
VI - elaborar artefatos de contratação e encaminhar procedimentos licitatórios
relativos a manutenção predial, mobiliário ou reformas em unidades; e
VII - efetuar as competências previstas para a Divisão de Infraestrutura Sede
nas Unidades Administrativas Regionais.
Parágrafo Único. A Gerência de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação
prestará apoio à Divisão de Gestão Nacional de Infraestrutura na elaboração de projetos
na área de Tecnologia da Informação e Telecomunicações para as Unidades
Administrativas Regionais."
Art. 7º O Artigo 41 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 41. À Divisão de Infraestrutura Sede compete:
I - elaborar anteprojetos básicos, projetos básicos, executivos e termos de
referência, bem como elaborar vistorias e pareceres técnicos, no que tange a
infraestrutura da Sede;
II - realizar vistorias em imóvel a ser ocupado, com objetivo de emitir laudo
sobre a integridade da estrutura e análise sobre as condições de ocupação da edificação,
observados os aspectos de engenharia legal;
III - definir a padronização dos ambientes e fachadas da Sede, conforme
identidade visual da ANM;
IV - gerenciar as atividades de controle e manutenção da infraestrutura, avaliar
a situação física das instalações e definir a necessidade de obras e reformas;
V - apoiar a Divisão de Gestão Nacional de Infraestrutura no acompanhamento
de obras, reformas e serviços de engenharia;
VI - emitir relatórios e pareceres sobre análises técnicas em procedimentos
licitatórios no que tange aos conhecimentos de engenharia e arquitetura; e
VII - fiscalizar a execução das obras de instalação física das infraestruturas
elétrica, hidráulica e hidrossanitária, de cabeamento lógico estruturado e telefonia.
Parágrafo Único. A Gerência de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação
prestará apoio à Divisão de Infraestrutura Sede na elaboração de projetos na área de
Tecnologia da Informação e Telecomunicações."
Art. 8º O Artigo 42 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 42. À Divisão de Gestão Nacional de Licitações compete:
I - elaborar, gerenciar e atualizar as normas que envolvem procedimentos
licitatórios na Sede e nas Unidades Administrativas Regionais;
II - definir políticas de contratações locais, regionais e nacionais, incluindo a
definição de sistemática de requisição, objetivando a instituição de Almoxarifado
Nacional;
III - propor e elaborar plano de contratação nacional objetivando a
uniformização do mobiliário, identidade visual, soluções de telefonia e tecnológicas e
condições de trabalho das Unidades Administrativas Regionais, atuando em conjunto com
a Divisão de Gestão Nacional de Infraestrutura;
IV - propor soluções para racionalização dos gastos públicos através da
licitação de objetos, materiais de consumo e contratos em nível local, regional ou
nacional;
V - propor sistemática de gestão nacional de contratos e licitações;
VI - gerenciar, propor normas e dar publicidade nos modelos de editais,
contratos, licitações, projetos básicos e termos de referência, bem como acompanhar as
alterações na legislação vigente;
VII - apoiar, analisar e propor as adequações dos projetos básicos e termos de
referência das unidades demandantes nos processos licitatórios;

"Art. 3º A ANM contará com as seguintes Unidades Administrativas Regionais:
I - Gerência Regional Tipo I no seguinte Estado:
a) Minas Gerais.
II - Gerências Regionais Tipo II nos seguintes Estados:
a) Bahia;
b) Goiás;
c) Mato Grosso
d) Pará;
e) Santa Catarina; e
f) São Paulo.
III - Gerências Regionais Tipo III nos seguintes Estados:
a) Espírito Santo;
b) Paraná;
c) Rio de Janeiro; e
d) Rio Grande do Sul.
IV - Gerências Regionais Tipo IV nos seguintes Estados:
a) Amazonas;
b) Ceará;
c) Mato Grosso do Sul;
d) Paraíba;
e) Pernambuco;
f) Rio Grande do Norte;
g) Rondônia; e
h) Tocantins.
V - Gerências Regionais Tipo V nos seguintes Estados:
a) Alagoas;
b) Maranhão;
c) Piauí;
d) Roraima; e
e) Sergipe.
VI - Unidades Avançadas nos seguintes municípios:
a) Criciúma/SC;
b) Governador Valadares/MG;
c) Itaituba/PA;
d) Patos de Minas/MG;
e) Poços de Caldas/MG.
f) Macapá/AP.
§ 1º ...............................................
§ 2º ...............................................
§ 3º ...............................................
§ 4º ...............................................
§ 5º ..............................................
§ 6º ..............................................
§ 7º As Unidades Avançadas, com sede nos respectivos municípios, terão a seguinte
estrutura organizacional:
1. Chefe da Unidade Avançada.
§ 8º A Unidade Avançada de Macapá/AP se reporta à Gerência Regional do Pará.
§ 9º As Demais Unidades Avançadas se reportam às respectivas Unidades
Administrativas Regionais que, por sua vez, reportam-se diretamente à Diretoria Colegiada."
Art. 3º O Artigo 17 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 17. À Assessoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro compete:
I - Planejar, elaborar e apresentar para aprovação da Diretoria Colegiada,
proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Lei do Plano
Plurianual;
II - Planejar, coordenar e orientar as Superintendências e Unidades
Administrativas Regionais da ANM nas diversas fases do ciclo de gestão do Plano
Plurianual - PPA;
III - Avaliar periodicamente a execução orçamentária e financeira da Sede e das
Unidades Administrativas Regionais da ANM e aferir a aderência ao Plano Plurianual - PPA
e ao Planejamento Estratégico da ANM e propor alterações se necessário;
IV - Avaliar os programas de trabalho e ações da ANM, bem como propor
alterações à autoridade competente;
Parágrafo Único. Ao Assessor de Planejamento Orçamentário e Financeiro
incumbe planejar, dirigir, supervisionar, acompanhar, coordenar, orientar e executar
atividades da respectiva unidade, empregando e utilizando os sistemas estruturantes do
Governo Federal - SIOP, SIAFI, SIAPE e SCDP - e zelar pela qualidade dos serviços."
Art. 4º O Artigo 38 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 38. À Superintendência de Administração e Finanças compete:
I - acompanhar o orçamento anual, articulando-se com a Assessoria de
Planejamento Orçamentário e Financeiro;
II - executar a programação orçamentária e financeira da Sede da ANM;
III - contabilizar a movimentação financeira de toda a ANM e preparar as
demonstrações contábeis, financeiras e relatórios de gestão financeira;
IV - elaborar instrumentos de transferência de recursos a outros
órgãos/entidades públicas/privadas sob demanda das demais áreas da ANM;
V - suprir e dar suporte aos órgãos da ANM na infraestrutura, locação,
execução e gerenciamento da gestão da informação necessários ao desenvolvimento das
atividades finalísticas e da gestão interna;
VI - propor normas para contratação de bens e serviços;
VII - consolidar as necessidades de recursos da ANM e executar as atividades
de suprimento de materiais, serviços gerais e de apoio administrativo;
VIII - elaborar editais e termos de referência, considerando as competências
das áreas demandantes, bem como executar os procedimentos referentes às compras e
contratações;
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VIII - apoiar as unidades demandantes, pregoeiros, comissões permanentes e
especiais de licitação com respostas aos questionamentos, impugnações de editais e ações
correlatas; e
IX - emitir e encaminhar a Ordem de Serviço nomeando os fiscais de contrato
para publicação.
Parágrafo único. Na realização de processos licitatórios será assegurado o
respeito à segregação de funções, não se admitindo o acúmulo de atribuições de
aprovação e ratificação dos atos administrativos em uma única autoridade."
Art. 9º O Artigo 43 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 43. A Divisão de Licitações Sede tem por competências:
I - coordenar e executar processos licitatórios de aquisições de materiais, bens
e serviços para a Sede da ANM;
II - coordenar e executar as atividades inerentes à administração dos contratos
da Sede da ANM;
III - elaborar os atos convocatórios de licitações e seus respectivos anexos;
IV - gerenciar, propor normas e dar publicidade nos modelos de editais,
contratos, licitações, projetos básicos e termos de referência, bem como acompanhar as
alterações na legislação vigente;
V - apoiar, analisar e propor as adequações dos projetos básicos e termos de
referência das unidades demandantes nos processos licitatórios;
VI - apoiar as unidades demandantes, pregoeiros, comissões permanentes e
especiais de licitação com respostas aos questionamentos, impugnações de editais e ações
correlatas;
VII - emitir e encaminhar a Ordem de Serviço nomeando os fiscais de contrato
para publicação; e
VIII - encaminhar os extratos dos contratos, termos, acordos e convênios
assinados, além dos atos de declaração e ratificação de dispensa e inexigibilidade, para
publicação no DOU.
Parágrafo único. Na realização de processos licitatórios será assegurado o
respeito à segregação de funções, não se admitindo o acúmulo de atribuições de
aprovação e ratificação dos atos administrativos em uma única autoridade."
Art. 10. Acresça-se ao Regimento Interno da ANM, o Art. 43-A, com a seguinte
redação:
"Art. 43-A. O Núcleo de Aquisições, subordinado à Divisão de Licitações Sede,
tem por competências:
I - executar os procedimentos licitatórios referentes às aquisições de
atendimento à SEDE da ANM;
II - atuar como pregoeiro nos processos licitatórios sob sua
responsabilidade;
III - atuar, de forma tempestiva, na licitação de bens e serviços afeitos às obras
relativas à adaptação do edifício-sede da ANM às exigências legais e normativas, com
urgência diferenciada aos demais itens sob sua responsabilidade.
Art. 11. O Artigo 44 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 44. Ao Serviço de Gestão de Contratos, subordinado à Divisão de
Licitações Sede, compete:
I - organizar e executar ações com a finalidade de controlar e conduzir as
celebrações de contratos, convênios e aditivos da Sede da ANM;
II - acompanhar os prazos de vigências contratuais e propor a prorrogação e
alteração dos seus termos;
III - propor a abertura de processo licitatório por força legal ou conveniência
para a Administração;
IV - elaborar relatórios de controle para a atualização de contratos de bens e
serviços, orientando e interagindo com as demais áreas da Sede da ANM;
V - acompanhar o cronograma físico-financeiro e a execução dos contratos
vigentes da Sede da ANM, mantendo atualizado o Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais - SIASG do Governo Federal;
VI - manter e atualizar o Sistema de Gestão de Contratos;
VII - analisar e instruir processos de pagamento, de ajustes de preços e de
equilíbrio econômico-financeiro das contratações da Sede da ANM;
VIII - coordenar e prestar apoio nos trabalhos realizados pelos fiscais dos
contratos da Sede da ANM;
IX - propor a aplicação de penalidades em caso de inadimplência contratual;
X - proceder ao recebimento, à devolução e ao controle das cauções dadas em
garantias de contratos celebrados pela Sede da ANM;
XI - elaborar, quando solicitado, atestado de capacidade técnica para o
fornecedor ou prestador de serviço;
XII - analisar e instruir processos de repactuação, de acordo com a solicitação
da contratada e as informações encaminhadas pelo fiscal do respectivo contrato da Sede
da ANM;
XIII - analisar e instruir processos de reajustes de valores contratuais, nos
termos da legislação vigente;
XIV - indicar os gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento dos
convênios, contratos de prestação de serviços e de aquisição de bens da Sede da
ANM;
XV - organizar, anualmente, a alternância de fiscais dos contratos da Sede da
ANM; e
XVI - providenciar o atesto e o aceite definitivo nos processos de pagamento
e supervisionar os requisitos de admissibilidade dos documentos exigidos na legislação
vigente."
Art. 12. O Artigo 45 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 45. Ao Núcleo de Conformidade Contábil a Contratos, subordinado à
Divisão de Contabilidade, compete:
I - prestar o suporte para a conformidade contábil dos lançamentos de
contratos da Sede da ANM; e
II - atuar em conjunto com a Divisão de Contabilidade no que tange aos
lançamentos contábeis relativos a contratos de prestação de serviços."
Art. 13. O Artigo 46 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 46. A Divisão de Recursos Logísticos tem as seguintes competências:
I - gerenciar e supervisionar as atividades relativas ao provimento de serviços
gerais de limpeza, manutenção predial, vigilância, zeladoria, portaria e recepção, telefonia,
patrimônio, malote e transporte, com vistas ao pleno funcionamento da infraestrutura
predial e de comunicações, bem como à prevenção de acidentes;
II - determinar ações e procedimentos necessários para uma gestão sustentável
no âmbito interno da ANM em nível nacional;
III - prover os recursos materiais, manter inventários e controlar a distribuição
e a guarda de bens e material de consumo;
IV - realizar os procedimentos para alienação de bens patrimoniais da ANM;
V - realizar a reavaliação imobiliária e a mudança física de Unidades
Administrativas Regionais;
VI - acompanhar, supervisionar e controlar o fornecimento e instalação de
linhas diretas, ramais, modem, fac-símile, linhas privativas, tablets e telefonia móvel;

II - realizar o acompanhamento da situação dos imóveis utilizados, em
parceria com a Secretaria de Patrimônio da União - SPU;
III - coordenar e realizar, em conjunto com as Unidades Administrativas
Regionais, o inventário e desfazimento dos bens móveis e materiais da ANM em nível
nacional, para controle físico e contábil;
IV - instruir e acompanhar os processos de incorporação e destinação dos
bens adquiridos com recursos financeiros de convênios ou de instrumentos congêneres
em nível nacional;
V - manter atualizados os sistemas estruturadores do Governo Federal
referentes a bens móveis e imóveis; e
VI - gerir o almoxarifado da sede da ANM."
Art. 15. Acresça-se o Artigo 47-A ao Regimento Interno da ANM com a
seguinte redação:
"Art. 47-A. Ao Núcleo de Almoxarifado, subordinado à Divisão de Recursos
Logísticos, compete:
I - gerir o almoxarifado da sede da ANM;
II - realizar o recebimento dos materiais e bens adquiridos, efetuar a
conferência do produto entregue com o descriminado nas notas fiscais e comunicar
formalmente ao Serviço de Patrimônio quanto à sua recepção;
III - atuar ativamente na adesão ao Almoxarifado Único e outras iniciativas
da Administração Pública Federal em sua área de atuação.
Art. 16. O Art. 48 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação com a seguinte redação:
"Art. 48. Ao Núcleo de Gestão Documental e Protocolo, subordinado à
Divisão de Recursos Logísticos, compete:
I - executar o recebimento, conferência, registro, catalogação, classificação e
acondicionamento adequado dos recursos informacionais que compõem o acervo,
disponibilizando-os aos usuários;
II - manter atualizado o banco de dados sobre os documentos sob sua
tutela;
III - controlar os empréstimos domiciliares e entre bibliotecas;
IV - elaborar e aplicar a Política de Desenvolvimento de Coleções da
ANM;
V - administrar os processos de seleção e aquisição dos documentos que
integrarão o acervo da ANM;
VI - realizar a doação ou permuta das publicações editadas pela ANM ou
em parceria com outras instituições para manutenção dos convênios firmados;
VII - propor intercâmbios com instituições nacionais e internacionais;
VIII
responsabilizar-se
pela
aquisição/atualização,
organização,
disponibilização e preservação da produção intelectual do corpo técnico da ANM;
IX - zelar pela guarda e preservação do acervo;
X - responsabilizar-se pela comercialização das publicações editadas pela
ANM ou em parceria com outras instituições, quando permitida;
XI - realizar o inventário anual do acervo bibliográfico;
XII - responsabilizar-se pela Disseminação Seletiva de Informação - DSI e
serviço de alerta;
XIII - normalizar e executar as tarefas pertinentes aos arquivos inativos;
XIV - orientar e executar as tarefas de produção, registro, controle da
tramitação, classificação, arquivamento, avaliação e destinação dos documentos
oriundos das atividades meio e fim;
XV - orientar os setores quanto à organização e manutenção dos arquivos
correntes e intermediários (ativos) das áreas meio e fim, no que tange a instalações
físicas, equipamentos, mobiliários, materiais para acondicionamento, dentre outros;
XVI - promover e coordenar as atividades de avaliação, seleção, destinação
e eliminação dos documentos arquivísticos, de acordo com o estabelecido na Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos, devidamente aprovada pelo CONARQ;
XVII - solicitar, orientar e fiscalizar os serviços de microfilmagem e/ou
digitalização dos documentos arquivísticos que necessitem de cuidados especiais ou
que sejam constantemente consultados;
XVIII - disponibilizar documentação de caráter histórico divulgando e
preservando a história da ANM e dos órgãos que a precederam;
XIX - acompanhar o exercício das atividades de atendimento ao usuário;
XX - gerir, orientar e dar suporte aos protocolos, promovendo a
organização, segurança e fidelidade das informações, mantendo a padronização e
execução de procedimentos em nível nacional;
XXI - organizar e executar ações para manter em pleno funcionamento as
atividades de protocolo e reprografia da sede da ANM, conforme as normas e
orientações internas;
XXII - proceder à anexação, apensação, desapensação e juntada de
documentos aos processos, fazendo os respectivos registros de controle;
Art. 17. Acresça-se o Artigo 48-A ao Regimento Interno da ANM com a
seguinte redação:
"Art. 48-A. Ao Núcleo de Publicação Oficial compete:
I - gerenciar e executar as atividades relativas ao encaminhamento e
publicação de textos no Diário Oficial da União;
II - gerenciar os usuários e acessos aos sistemas oficiais da Imprensa
Nacional, provendo ou eliminando acessos conforme demanda da Superintendência de
Administração e Finanças"
Art. 18. O Artigo 49 ao Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 49. À Divisão de Contabilidade tem as seguintes competências:
I - coordenar e executar a operacionalização dos Sistemas Públicos Federais
de Contabilidade e estabelecer critérios quanto à aplicabilidade das normas e
procedimentos emanados dos órgãos normativos do Governo Federal no âmbito da
ANM;
II - coordenar e executar os procedimentos referentes aos registros
contábeis dos atos e fatos de Gestão Administrativa, Orçamentária, Financeira e
Patrimonial no âmbito da ANM, observando o Plano de Contas da União;
III - propor a elaboração de normas, rotinas e procedimentos relativos à
execução contábil, necessários à orientação das unidades organizacionais;
IV - controlar a concessão de suprimentos de fundos e analisar as
respectivas prestações de contas, emitindo parecer conclusivo sobre as mesmas;
V - supervisionar e analisar os demonstrativos e registros contábeis das
unidades gestoras executoras, adotando as medidas saneadoras, caso necessário;
VI - manter atualizadas as informações técnicas e legais sobre as atividades
inerentes aos sistemas federais integrados de gestão da Administração Pública Federal
referentes ao sistema contábil, no âmbito da ANM;
VII - promover cálculos de atualização de valores devidos à ANM;
VIII - analisar e acompanhar a entrada e saída dos bens patrimoniais da
ANM via sistema SIAFI;
IX - analisar e acompanhar os balancetes mensais, o balanço patrimonial
anual e as demonstrações financeiras;
X - analisar e promover o registro das prestações de contas dos convênios
celebrados com a ANM no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, bem
como efetuar sua baixa quando aprovada a prestação de contas pelo ordenador de
despesas;
XI - cadastrar e habilitar usuários para acesso ao SIAFI e Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais - SIASG, efetuando conformidade de
operadores;
XII - manter atualizado o cadastro das unidades gestoras da ANM;
XIII - elaborar e enviar a declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
- DIRF ao órgão competente;
XIV - requerer e controlar documentos de regularidade fiscal e
previdenciária;
XV - realizar a conformidade contábil das operações realizadas pela sede e
unidades gestoras executoras da ANM no SIAFI;
XVI - propor a instauração e elaborar as Tomadas de Contas Especiais dos
responsáveis por bens ou valores públicos;

VII - organizar e manter atualizadas as listas telefônicas internas; e
VIII - operar os sistemas de som e de audiovisual da ANM, com o suporte
da Gerência de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação, quando necessário.
IX - atuar, em conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento
Institucional, na confecção, armazenamento e divulgação de procedimentos formais e
processos de trabalho relacionados à Superintendência de Administração e Finanças"
Art. 14. O Artigo 47 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 47. Ao Serviço de Patrimônio, subordinado à Divisão de Recursos
Logísticos, compete:
I - gerir os patrimônios móveis da Sede e dos imóveis da ANM em nível nacional;
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XVII - orientar e supervisionar as unidades gestoras, acompanhar e realizar
ajustes na execução orçamentária, financeira e patrimonial;
XVIII - prestar apoio às demais áreas da ANM em assuntos relacionados à
contabilidade;
XIX - auxiliar a Auditoria Interna na consolidação da Prestação de Contas
Anual; e
XX - exercer outras competências que lhe forem atribuídas pelo
Superintendente de Administração e Finanças.
Art. 19. O Artigo 50 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 50. Ao Núcleo de Conformidade de Registro de Gestão, subordinado à
Divisão de Contabilidade, compete:
I - monitorar a unidade gestora executora da ANM quanto a realização dos
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados
em observância às normas vigentes;
II - realizar a Conformidade de Registros de Gestão; e
III - concentrar as responsabilidades relativas à elaboração e submissão do
Relatório de Gestão da ANM."
Art. 20. O Artigo 51 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 51. A Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira tem as
seguintes competências:
I - coordenar, supervisionar e orientar as atividades relacionadas com a
administração orçamentária e financeira da ANM;
II - coordenar, supervisionar e orientar a dotação orçamentária e
movimentação dos recursos financeiros da ANM através do Sistema de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI;
III - coordenar, supervisionar, orientar e executar o pagamento das despesas
referentes a folha de pessoal da ANM, elaborada pela Superintendência de Gestão de
Pessoas;
IV - coordenar, supervisionar, orientar e executar os pagamentos das
despesas referentes aos processos de suprimentos de fundos, de restituições e
reembolso de despesas, ajudas de custo e demais despesas da Sede da ANM;
V - coordenar, supervisionar, orientar, elaborar e executar a programação
dos pagamentos da Sede da ANM;
VI - coordenar, supervisionar, orientar, elaborar e apresentar relatórios
gerenciais da execução orçamentária e financeira da Sede da ANM;
VII - coordenar, supervisionar, orientar e executar, sempre que necessário,
o(s) recolhimento(s) referente(s) ao(s) encargos tributários no pagamento a terceiros,
observados os prazos fixados em legislação específica; e
VIII - coordenar, supervisionar, orientar e acompanhar o desempenho
financeiro da ANM."
IX - coordenar, supervisionar, orientar, padronizar, propor e definir normas
para as atividades exercidas pelas Unidades Administrativas Regionais relacionadas com
a administração orçamentária e financeira, observada a legislação pertinente.
X - coordenar, supervisionar e orientar a execução orçamentária e financeira
referentes aos processos de diárias e passagens da Sede da ANM;
XI - executar e orientar os pagamentos referentes aos processos de diárias
e passagens da Sede da ANM;
XII - coordenar, supervisionar, orientar e executar o pagamento dos
processos referentes as restituições e reembolso das taxas e emolumentos,
previamente instruídos e autorizados pela Gerência de Arrecadação da ANM, observada
a legislação pertinente e os prazos previstos para execução."
Art. 21. Acresça-se o Artigo 51-A ao Regimento Interno da ANM com a
seguinte redação:
"Art. 51-A. A Divisão de Descentralização Orçamentária e Financeira tem as
seguintes competências:
I - executar e orientar as atividades relacionadas com a administração
orçamentária e financeira da ANM;
II - executar a descentralização da dotação orçamentária às Unidades
Administrativas Regionais da ANM;
III - executar os destaques de recursos dos programas e projetos de
competência da Superintendência de Administração e Finanças de acordo com a
disponibilidade orçamentária, observada a legislação pertinente e os prazos previstos
para execução;
IV - executar o(s) destaque(s) orçamentário(s) de recursos a outros
órgãos/entidades públicas/privadas sob demanda das demais Superintendências e
Unidades Administrativas Regionais da ANM;
V - executar os sub-repasse de recursos financeiros às Unidades
Administrativas Regionais da ANM, conforme a(s) respectiva(s) programação(ões)
financeira(s);
VI - executar os repasses e sub-repasses de recursos dos programas e
projetos de competência da Superintendência de Administração e Finanças de acordo
com a disponibilidade financeira, observada a legislação pertinente e os prazos
previstos para execução;
VII - executar transferência(s), repasse(s) e sub-repasse(s) de recursos a
outros órgãos/entidades públicas/privadas sob demanda das demais Superintendências
e Unidades Administrativas Regionais da ANM;
VIII - elaborar e apresentar relatórios gerenciais da execução orçamentária
e financeira da Sede da ANM; e
IX - coordenar, regular, padronizar, propor e definir normas e
procedimentos para as atividades orçamentárias e financeiras exercidas pelas Unidades
Administrativas Regionais.".
Art. 22. Acresça-se os §§ 1º e 2º ao Art. 80 do Regimento Interno da ANM,
com a seguinte redação:
"Art. 80. ....................................
§ 1° A circunscrição da Unidade Administrativa Regional de Rondônia
abrangerá o Estado do Acre.
§ 2° A circunscrição da Unidade Administrativa Regional de Goiás abrangerá
o Distrito Federal".
Art. 23. O Art. 109 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 109. A investidura a que se referem os incisos I, II e III, dos arts. 106
e 107, e art. 108, será precedida de emissão de nada consta da Corregedoria da ANM
ou do órgão de origem".
Art. 24.O Art. 110 do Regimento Interno da ANM passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 110. A investidura a que se refere o inciso IV do art. 106 será
precedida da apresentação de documentação requerida pela Superintendência de
Gestão de Pessoas".
Art. 25. Fica revogado o Parágrafo único do Art. 80 do Regimento Interno da ANM.
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE JANEIRO DE 2019
Atualiza os valores dos Emolumentos, da Taxa Anual
por Hectare (TAH), das Multas, das Vistorias e dos
Demais serviços prestados pela Agência Nacional de
Mineração.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, no
exercício das competências que foram outorgadas pelo art. 2º, inciso XXVIII, da Lei nº
13.575, de 26 de dezembro de 2017, e Art. 2º, inciso XXVIII, da Estrutura Regimental da
ANM, aprovada na forma do Anexo I do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018,
resolve:
Art. 1º Atualizar os preços dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH),
Multas, Vistorias e Demais serviços prestados pela ANM, conforme previsão do Art. 2ºC, §
5º, da Lei nº 8.001/1990 e do Art. 80, Parágrafo único, do Decreto nº 9.406, de 12 de
junho de 2018, cujos preços integram o Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2019.
VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral
ANEXO I
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Emolumentos
Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico
R$ 222,50
Anuência prévia para Importação de Amianto
R$ 111,25
Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos
R$ 111,25
Certificado do Processo de Kimberley
R$ 779,03
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários
R$ 1.112,41
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários
R$ 556,20
Demais atos de averbação
R$ 1.074,05
Demais atos de averbação (Renovação de PLG)
R$ 537,02
Requerimento de Autorização de Pesquisa
R$ 935,07
Requerimento de Guia de Utilização
R$ 6.361,19
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida
R$ 1.731,58
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira
R$ 188,48
Requerimento de Registro de Licença
R$ 188,48
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação,
R$ 556,20
fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento)
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação,
R$ 111,25
fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido)
Taxa Anual por Hectare (TAH)
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo original
R$ 3,42
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo de prorrogação
R$ 5,13
Multas
Art. 54, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 55, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 56, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 57, do RCM
R$ 3,42
Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa)
R$ 841,08
Art. 58, do RCM (hipótese de lavra)
R$ 3.421,06
Art. 59, do RCM
R$ 841,08
Art. 60, do RCM
R$ 1.682,16
Art. 61, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 62, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 63, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 64, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 65, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 66, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 67, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 68, do RCM
R$ 3.421,06
Art. 69, do RCM
R$ 841,08
Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990
20% ou R$ 5.193,03
(1)
Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990
0,33% a.d. (2)
Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990
30% (3)
Art. 31, I e § 2º, do Código de Águas Minerais
R$ 48.655,62
Art. 31, II e § 2º, do Código de Águas Minerais
R$ 12.163,91
Art. 31, III e § 2º do Código de Águas Minerais
R$ 30.409,78
Art. 31, IV e § 2º do Código de Águas Minerais
R$ 48.655,62
Localização da área vistoriada (valor por dia e processo)
Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da SuR$ 437,94
perintendência Regional do DNPM
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da
R$ 656,90
Superintendência Regional do DNPM, exceto para aquelas localizadas nos
territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da
R$ 875,86
Superintendência Regional do DNPM e que estejam localizadas nos territórios
dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e
Roraima
Demais serviços
Cópia reprográfica sem autenticação
R$ 0,46
Cópia reprográfica autenticada
R$ 4,22
Cópia de mapa
R$ 11,12
Cópia de overlay
R$ 55,63
Cópia de tela de terminal
R$ 1,34
Certidões diversas
R$ 33,37
Autenticação
R$ 3,79
Overlay em disquete ou CD ROM
R$ 57,86
Cópia do RAL em disquete ou CD ROM
R$ 57,86

Notas:
(1) Realizada fiscalização da CFEM pela equipe da ANM e constatada a
tipificação de infrações, a multa será de 20% (vinte por cento) do valor apurado ou de R$
5.193,03 (cinco mil, cento e noventa e três reais e três centavos), o que for maior;
(2) O valor da multa será de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia
até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor apurado à título de CFEM;
(3) O valor da multa será de 30% (trinta por cento) do valor apurado à título de CFEM.
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