CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 202, DE 2020
(Da Sra. Greyce Elias)
Torna-se sem efeitos a Portaria nº 294, de 30 de abril de 2020, da
Agência Nacional de Mineração, que “dispõe sobre a delegação de
competência da Diretoria Colegiada ao Superintendente de Pesquisa e
Recursos Minerais, ao Superintendente de Produção Mineral e ao
Superintendente de Regulação e Governança Regulatória da Agência
Nacional de Mineração -ANM, e dá outras providências”.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Com fundamento no art. 49, V, da Constituição Federal, ficam
sustados os efeitos da Portaria nº 294, de 30 de abril de 2020, da Agência Nacional
de Mineração – ANM –, publicada no DOU de 4 de maio de 2020, Edição 83, Seção
1, página 79, que delega competências da Diretoria Colegiada ao Superintendente
de Pesquisa e Recursos Minerais, ao Superintendente de Produção Mineral e ao
Superintendente de Regulação e Governança Regulatória da Agência Nacional de
Mineração - ANM, e dá outras providências, por exorbitar do poder regulamentar,
por desvio de finalidade e por ter exorbitado do poder regulamentar.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇ ÃO
A Diretoria Colegiada da ANM fundamentou a adoção da Portaria n º
294, de 2020, nos arts. 12 e 14 da Lei nº 9.784, de 19991. Examinando o conteúdo
da Portaria verifica-se que há em verdade um desvio de finalidade, pois o ato
normativo está avocando permanentemente a competência das Gerências
Regionais da ANM, ao arrepio do disposto no art. 15 da Lei nº 9.784, de 1999, e sem
observar o estatuído nos arts. 12 e 15 da Lei nº 13.575, de 2017.
Com efeito, o art. 15 da Lei nº 9.784, de 1999, prevê que será
permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente
justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão
hierarquicamente inferior. Esse dispositivo foi inobservado pois a Portaria nº 294, de
2020, revoga a Portaria SEI nº 32, de 2019, que delegou competências da Diretoria
Colegiada aos Gerentes Regionais, ao Superintendente de Administração e
Finanças, ao Superintendente de Pesquisa e Recursos Minerais e ao
Superintendente de Produção Mineral da ANM.
A Portaria SEI nº 32, de 2019, da ANM, acertadamente, havia
1

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar
parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo
aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Art. 13.
Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de atos de caráter normativo; II - a decisão de
recursos administrativos; III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Art. 14.
O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. § 1o O ato de delegação
especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os
objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição
delegada. § 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. § 3o As
decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão
editadas pelo delegado.
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delegado competências para descentralizar as atividades da Agências em
cumprimento ao disposto no art. 6º, III e IV, c/c art. 10, §1º, “a”, e §3º, e art. 11, todos
do Decreto-lei nº 200, de 19672. Com efeito, a Portaria nº 32 previu a
descentralização das atividades da Agência, delegando competência às Gerencias
Regionais com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões. Os
órgãos regionais da ANM são os próximos dos fatos, dos agentes de mercado e dos
problemas a atender.
Além do descumprimento do Decreto-lei 200, de 1967, a Portaria nº
294, de 2020, desatendeu ao disposto nos art. 123 e 154 da Lei nº 13.575, de 2017,
que criou a ANM. O art. 12 da norma prevê que os atos normativos da ANM que
afetarem, de forma substancial e direta, direitos de agentes econômicos do setor de
mineração deverão ser acompanhados da exposição formal dos motivos que os
justifiquem e ser submetidos a consulta ou a audiência pública. Não houve consulta
ou audiência pública visando discutir a avocação das competências das Gerências
Regionais e a centralização das decisões.
Já o art. 15, determina que a adoção das propostas de alterações de
atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos será precedida da
realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR), que conterá informações e
dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Também não se tem notícia de
que tenha sido realizada AIR dos efeitos que a centralização das decisões trará
sobre a eficiência e efetividade da ANM no atendimento ao setor regulado.
A Portaria nº 294, de 2020, foi uma ação inesperada dos Diretores
da ANM, em pleno combate à Pandemia do COVID 19. Ao avocar as competências
das Gerências Regionais, através da revogação da Portaria de n 0 32, de 2019,
concentrou-se ainda mais poderes a poucos agentes públicos que atuam na Sede
da ANM em Brasília.
O conteúdo material da Portaria nº 294, de 2020, contradiz uma
suas fundamentações expressas. De fato, nos considerandos introdutórios
Portaria nº 294, de 2020, lê-se que o ato destina-se a atender “ao princípio
economia processual e a desburocratização de procedimentos, a fim
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Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais:
(...); III – Descentralização; IV - Delegação de Competência. (...) Art. 10. A execução das atividades
da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. § 1º A descentralização será
posta em prática em três planos principais: a) dentro dos quadros da Administração Federal,
distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução; (...) § 3º A Administração casuística,
assim entendida a decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de execução,
especialmente aos serviços de natureza local, que estão em contato com os fatos e com o público.
(...) Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização
administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na
proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.
3

Art. 12. Os atos normativos da ANM que afetarem, de forma substancial e direta, direitos de agentes
econômicos do setor de mineração deverão ser acompanhados da exposição formal dos motivos que
os justifiquem e ser submetidos a consulta ou a audiência pública.
4

Art. 15. A adoção das propostas de alterações de atos normativos de interesse geral dos agentes
econômicos será, nos termos do regulamento, precedida da realização de Análise de Impacto
Regulatório (AIR), que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo.
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proporcionar maior eficiência e efetividade da ANM no atendimento ao setor
regulado”.
Nada mais equivocado, pois em verdade a Portaria nº 294, de 2020,
está criando empecilhos à eficiência e efetividade da ação da Agência, pois,
conforme os agentes do mercado regulado, o novo ato normativo vai tornar mais
lento o já paralisado Setor de Mineração Nacional. A mencionada Portaria abre
espaço para um excessivo poder discricionário e também à possibilidade de
arbitrariedades no devido processo legal, afetando a agilidade, previsibilidade e
segurança jurídica, pressupostos essenciais para os mineradores.
A manutenção da citada Portaria pode causar danos ao erário e
torna, na prática, apenas figurativa a competência dos gerentes regionais da ANM.
Presente o desvio de finalidade e verificando-se que o ato
impugnado exorbitou de sua competência regulamentar ao contrariar o art. 6º, III e
IV, c/c art. 10, §1º, “a”, e §3º, e art. 11, todos do Decreto-lei nº 200, de 1967, o art.
15 da Lei nº 9.784, de 1999 e os arts. 12 e 15 da Lei nº 13.575, de 2017, torna-se
imperioso sustar os efeitos da Portaria nº 294, de 30 de abril de 2020.
Sala das Sessões,

de maio de 2020.

Deputada GREYCE ELIAS
AVANTE/MG

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

PORTARIA Nº 294, DE 30 DE ABRIL DE 2020
Delega competências da Diretoria Colegiada
ao Superintendente de Pesquisa e Recursos
Minerais, ao Superintendente de Produção
Mineral e ao Superintendente de Regulação e
Governança Regulatória da Agência Nacional
de Mineração - ANM, e dá outras
providências.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO ANM, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos incisos I, V e VII do art. 10 do seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2, de 12 de dezembro de 2018, tendo em vista
o disposto nos arts. 12 e 14 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
Considerando que os incisos XI a XIV do art. 10 do Regimento Interno da ANM
centraliza na Diretoria Colegiada decisões rotineiras em processos administrativos
relacionados com a outorga de títulos minerários, a fiscalização de atividades de mineração e
a aplicação de eventuais sanções oriundas da exploração de bens minerais;
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Considerando que esses processos administrativos chegam aos superintendentes
das áreas finalísticas da ANM adequadamente instruídos técnica e juridicamente para a
tomada de decisão, oriundos das Unidades Administrativas Regionais ou das unidades
organizacionais diretamente subordinadas a eles; e
Considerando que a delegação de competência se coaduna ao princípio da
economia processual e a desburocratização de procedimentos, a fim de proporcionar maior
eficiência e efetividade da ANM no atendimento ao setor regulado, resolve:
Art. 1º Delegar competência ao Superintendente de Pesquisa e Recursos Minerais
para:
I - nos processos de autorização de pesquisa, decidir sobre:
a) o requerimento de título de autorização de pesquisa em todas as suas fases,
inclusive a outorga e retificação de alvará de pesquisa;
b) o relatório final de pesquisa e prorrogação de alvará de pesquisa;
c) a aprovação do Relatório de Reavaliação de Reservas e Relatório de
Aditamento de novas substâncias;
d) instaurar procedimento administrativo de caducidade, nulidade e decaimento de
autorização de pesquisa;
e) declarar a nulidade ex officio da autorização de pesquisa pelo não pagamento
da Taxa Anual por Hectare - TAH após a devida imposição e não pagamento de multa;
f) a extração de substâncias minerais em área titulada, nos termos do art. 24 do
Decreto n° 9.406, de 2018 (Regulamento do Código de Mineração) e do § 2º do art. 22 do
Decreto-Lei nº 227, de 1967 (Código de Mineração), autorizando a expedição e prorrogação
da correspondente Guia de Utilização - GU;
g) enviar ao juízo de Direito da Comarca onde se situa a área autorizada para
pesquisa, cópia do alvará e demais documentos pertinentes, nos termos do art. 27 do Código
de Mineração;
h) lavrar o termo de imissão de posse;
i) executar as atividades de monitoramento de aquíferos de estâncias
hidrominerais, quando necessário;
j) o armazenamento, transferência, guarda, custódia e leilão de bens minerais e
equipamentos apreendidos; e
k) realizar os procedimentos necessários ao desfazimento de bens minerais e
equipamentos, justificada a impossibilidade de se realizar o leilão de minérios e
equipamentos.
II - para as áreas desoneradas na forma dos arts. 26, 32 e 65, § 1º, do Decreto-Lei
nº 227, de 1967, com editais em vigor até 01 de dezembro de 2016, de acordo com a Portaria
nº 05, de 27 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 30 de janeiro
de 2017, decidir sobre:
a) expedir ofícios aos proponentes interessados convocando-os para reunião de
abertura dos envelopes contendo as propostas e nos demais atos necessários ao certame;
b) apoiar a comissão julgadora, estabelecida pela Direção Colegiada, que irá
proceder a análise das propostas com vistas à habilitação, avaliação e julgamento de acordo
com a legislação minerária vigente na data de publicação do edital;
c) recomendar a classificação das propostas e a indicação da prioritária, para
decisão;
d) prosseguir com as instruções processuais conforme a legislação minerária
vigente na data de publicação do edital após o período recursal e notificar o interessado para
abertura do processo minerário e arquivamento do processo original, quando couber;
e) certificar a proposta única apresentada para o edital de disponibilidade e
notificar o interessado para abertura do processo minerário que prosseguirá nos seus trâmites
normais como requerimento; e
f) indeferir os requerimentos de habilitação pelo não cumprimento da intimação
para a apresentação de novo requerimento.
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III - aplicar as regras definidas para as áreas desoneradas após 01 de dezembro de
2016, de acordo com a Portaria nº 05, de 27 de janeiro de 2017, DOU de 30 de janeiro de
2017, na forma dos arts. 26, 32 e 65, § 1º, do Código de Mineração;
IV - formular aos interessados as exigências de dados complementares em
processos de direitos minerários que se encontrem em tramitação na Superintendência de
Pesquisa e Recursos Minerais e aquelas julgadas necessárias ao atendimento do disposto no
Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980, que trata da Faixa de Fronteira;
V - padronizar, acompanhar, avaliar e encaminhar os processos de autorizações de
pesquisa com áreas localizadas em faixa de fronteira ao Conselho de Defesa Nacional para
assentimento;
VI - decidir sobre a habilitação, a classificação e a proposta prioritária da área
colocada em disponibilidade;
VII - constituir comitê gestor para análise recursal de relatório final e parcial de
pesquisa, formado por três membros, sendo um membro preferencialmente da unidade de
origem do processo (relator) e dois membros de qualquer outra unidade regional ou sede da
ANM.
VIII - decidir sobre a dispensa de título minerário;
IX - expedir ofícios a entidades ou órgãos vinculados às esferas estaduais,
municipais e federais, em virtude da realização de trabalhos de pesquisa ou lavra; e
X - decidir sobre o pedido de sigilo requerido de acordo com os critérios da
Resolução nº 1/2019 da ANM e normativos supervenientes sobre o mesmo tema.
Art. 2º Delegar competência ao Superintendente de Produção Mineral para:
I - Nos processos de requerimento de lavra, decidir sobre:
a) o requerimento de prorrogação de prazo para requerer a lavra;
b) a aprovação do novo Plano de Aproveitamento Econômico referente a
substâncias de competência da Diretoria Colegiada;
c) a aprovação do novo Plano de Aproveitamento Econômico referente a
substância de competência do Ministério de Minas e Energia;
d) a desistência do requerimento de lavra e sua homologação; e
e) a instauração de procedimento administrativo de caducidade do direito de
requerer a lavra.
II - Nos processos de concessão de lavra, decidir sobre:
a) os requerimentos de prorrogação de prazo para o início dos trabalhos de lavra;
b) os requerimentos de suspensão das atividades de lavra; e
c) a anuência para retomada das operações mineiras.
III - nos processos de registro de licença, decidir sobre:
a) o requerimento e título de registro de licença em todas as suas fases;
b) o aditamento ao título para fins de inclusão de nova substância mineral; e
c) a instauração de procedimento administrativo de caducidade, nulidade,
cassação e cancelamento do registro de licença.
IV - nos processos de permissão de lavra garimpeira, decidir sobre:
a) o requerimento e título de permissão de lavra garimpeira, em todas as suas
fases;
b) a outorga e retificação de permissão de lavra garimpeira;
c) o aditamento do título para inclusão de nova substância mineral; e
d) a instauração e decisão de procedimento administrativo de nulidade da
permissão de lavra garimpeira.
V - decidir sobre requerimento e título de registro de extração, em todas as suas
fases, e o aditamento para fins de inclusão de nova substância mineral;
VI - decidir sobre o requerimento e emitir o correspondente laudo de servidão
para fins de instituição de servidão mineral;
VII - decidir sobre a dispensa de título minerário;
VIII - autorizar a extração de espécimes fósseis, nos termos do artigo 1º do
Decreto-Lei nº 4.146, de 04 de março de 1942;
IX - decidir sobre o pedido de sigilo requerido de acordo com os critérios da
Resolução nº 1, de 2019, da ANM e normativos supervenientes sobre o mesmo tema; e
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X - decidir sobre o rótulo das embalagens de água mineral e potável de mesa nos
termos da Portaria do Ministro de Minas e Energia nº 470, de 24 de novembro de 1999.
Art. 3º Delegar competência ao Superintendente de Regulação e Governança
Regulatória para:
I - decidir sobre o pedido de:
a) anuência prévia de cessões total e parcial dos direitos minerários referentes ao
título de alvará de pesquisa;
b) anuência prévia e averbação de contratos de cessões total e parcial dos direitos
minerários referentes ao título de registro de licença;
c) anuência prévia de cessão total dos direitos minerários referentes a permissão
de lavra garimpeira;
d) anuência prévia e averbação de contratos de cessões total e parcial de direitos
minerários referentes ao direito de requerer a lavra e ao requerimento de lavra; e
e) anuência prévia e averbação de contrato de cessão, arrendamento e demais
transferências, incorporações, fusões, cisões, sucessão causa mortis e falência de direitos
minerários de concessões de lavra de competência da Diretoria Colegiada.
II - decidir sobre as demais transferências, incorporações, fusões, cisões, causa
mortis e falência de direitos minerários de autorização de pesquisa, permissão da lavra
garimpeira e registro de licenciamento;
III - decidir sobre onerações relativas a pedido de averbação da oneração de
direitos minerários, de penhor, contrato de financiamento, cédula de crédito bancário, caução
e hipoteca de direitos minerários; e
IV - atender determinações judiciais de indisponibilidade de direitos minerários,
referentes a penhora, arresto, indisponibilidade/bloqueio, carta de arrematação sobre direitos
minerários em todas as fases processuais.
Parágrafo único. No caso de pedido de anuência prévia e averbação de contrato de
cessão ou transferência de direitos minerários relativos à concessão de lavra e manifesto de
mina de competência do Ministro de Minas e Energia, dever-se-á seguir o Art. 3º, inciso III e
parágrafo único, da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017.
Art. 4º Os atos e decisões adotados por delegação devem mencionar
explicitamente esta qualidade.
Art. 5º As competências delegadas nesta Resolução poderão ser objeto de
subdelegação por parte dos Superintendentes.
Art. 6º Os Superintendentes destinatários da delegação de competência
apresentarão à Diretoria Colegiada relatórios mensais com os dados de produtividade
relacionadas a cada um dos respectivos itens constantes nesta Resolução.
Art. 7º Fica revogada a Portaria SEI nº 32, de 29 de janeiro de 2019.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral

LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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...............................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a
que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que
estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de
circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de
competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio
oficial.
§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites
da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo
conter ressalva de exercício da atribuição delegada.
§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.
§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta
qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes
devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão
hierarquicamente inferior.
Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais
das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de
interesse especial.
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

LEI Nº 13.575, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017
Cria a Agência Nacional de Mineração
(ANM); extingue o Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM); altera as Leis nºs
11.046, de 27 de dezembro de 2004, e 10.826,
de 22 de dezembro de 2003; e revoga a Lei nº
8.876, de 2 de maio de 1994, e dispositivos do
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração).
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
E DO FUNCIONAMENTO
.......................................................................................................................................................
Art. 12. Os atos normativos da ANM que afetarem, de forma substancial e direta,
direitos de agentes econômicos do setor de mineração deverão ser acompanhados da
exposição formal dos motivos que os justifiquem e ser submetidos a consulta ou a audiência
pública.
Art. 13. A ANM, por meio de resolução, disporá sobre os processos
administrativos em seu âmbito de atuação, notadamente sobre:
I - requisitos e procedimentos de outorga de títulos minerários, de fiscalização da
atividade de mineração e sobre outros requerimentos relacionados a direitos minerários;
II - regras e procedimentos de aplicação de medidas acautelatórias e sanções
administrativas;
III - hipóteses e critérios para a apresentação de garantias financeiras ou a
contratação de seguros para cobertura dos riscos de atividades minerárias;
IV - hipóteses e critérios para realização de consulta pública e audiência pública
para os atos normativos da agência; e
V - apreensão e leilão de substâncias minerais e de equipamentos encontrados ou
provenientes de lavra ilegal.
Parágrafo único. Resolução sobre a apreensão e o leilão a que se refere o inciso V
do caput deste artigo incluirá, para hipóteses excepcionais devidamente justificadas:
I - as regras para designação de fiel depositário, para dispensa de realização de
apreensão ou de leilão, para doação de bem mineral ou equipamento apreendido com o
objetivo de atender a interesse público relevante; e
II - a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta com vistas a
autorizar que o próprio infrator promova a venda do bem apreendido, situação em que o valor
de venda deverá ser integralmente revertido à ANM.
Art. 14. As sessões deliberativas da Diretoria Colegiada afetas às atividades de
mineração serão públicas e terão suas datas, pautas e atas divulgadas.
Parágrafo único. Nas sessões da Diretoria Colegiada de que trata o caput deste
artigo, é assegurada a manifestação da Procuradoria da ANM, das partes envolvidas no
processo e de terceiros interessados, na forma estabelecida no regulamento da ANM.
Art. 15. A adoção das propostas de alterações de atos normativos de interesse
geral dos agentes econômicos será, nos termos do regulamento, precedida da realização de
Análise de Impacto Regulatório (AIR), que conterá informações e dados sobre os possíveis
efeitos do ato normativo.
§ 1º Regulamento disporá sobre o conteúdo e a metodologia da análise de impacto
regulatório, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, os casos em que será obrigatória
sua realização e aqueles em que poderá ser dispensada.
§ 2º A Diretoria Colegiada da ANM manifestar-se-á, em relação ao relatório de
análise de impacto regulatório, sobre a adequação da proposta de ato normativo aos objetivos
pretendidos, e indicará se os impactos estimados recomendam a sua adoção e, quando for o
caso, os complementos necessários.
§ 3º A manifestação de que trata o § 2º deste artigo integrará, juntamente ao
relatório de análise de impacto regulatório, a documentação a ser disponibilizada aos
interessados para a realização de consulta ou de audiência pública, quando a Diretoria
Colegiada decidir pela continuidade do procedimento administrativo.
§ 4º O regimento interno da ANM disporá sobre a operacionalização da análise de
impacto regulatório.
§ 5º Nos casos em que não for realizada a análise de impacto regulatório, deverá
ser disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou documento equivalente que fundamente a
proposta de decisão.
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Art. 16. (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PORTARIA SEI Nº 32, DE 29 DE JANEIRO DE 2019
Delega competências da Diretoria Colegiada
aos Gerentes Regionais, ao Superintendente de
Administração e Finanças, ao Superintendente
de Pesquisa e Recursos Minerais e ao
Superintendente de Produção Mineral da
Agência Nacional de Mineração - ANM, e dá
outras providências.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas nos incisos I, V e VII do art. 10 do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução nº 2, de 12 de dezembro de 2018, e tendo em vista o
disposto nos arts. 12 e 14 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Delegar competência aos Gerentes Regionais da ANM para, em suas
respectivas circunscrições, praticar os seguintes atos:
I ‐ nos processos de autorização de pesquisa:
a) decidir sobre o requerimento e título de autorização de pesquisa em todas as
suas fases, exceto para outorga e retificação de alvará de pesquisa;
b) decidir sobre o relatório final de pesquisa e prorrogação de alvará de pesquisa;
c) decidir pedido de anuência prévia e averbação de contratos de cessão total e
parcial dos direitos minerários referentes ao título de alvará de pesquisa;
d) instaurar e instruir procedimento administrativo de caducidade e nulidade de
autorização de pesquisa;
e) declarar a nulidade ex officio da autorização de pesquisa pelo não pagamento
da taxa anual por hectare após a devida imposição e não pagamento de multa;
f) decidir sobre a extração de substâncias minerais em área titulada, nos termos do
art. 24 do Decreto n° 9.406, de 2018 (Regulamento do Código de Mineração) e do § 2º do art.
22 do Decreto-Lei nº 227, de 1967 (Código de Mineração), autorizando a expedição da
correspondente Guia de Utilização - GU, com exceção do previsto no parágrafo único do art.
103 da Consolidação Normativa do DNPM, aprovada pela Portaria DNPM nº 155, de 12 de
maio de 2016, cabendo neste caso à Gerência Regional a instrução do processo e a análise do
pedido antes do seu encaminhamento à Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais da
ANM; e
g) enviar ao juízo de Direito da comarca onde se situa a área autorizada para
pesquisa, cópia do alvará e demais documentos pertinentes, nos termos do art. 27 do Código
de Mineração.
II - nos processos de registro de licença:
a) decidir sobre o requerimento e título de registro de licença em todas as suas
fases;
b) autorizar o aditamento do título para fins de inclusão de nova substância
mineral;
c) decidir pedido de anuência prévia e averbação de contratos de cessão total e
parcial dos direitos minerários referentes ao título de registro de licença; e
d) instaurar e decidir procedimento administrativo de caducidade, nulidade,
cassação e cancelamento do registro de licença.
III - decidir sobre requerimento e título de registro de extração, em todas as suas
fases, e autorizar o aditamento para fins de inclusão de nova substância mineral;
IV - decidir sobre a dispensa de título minerário;
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V - emitir declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão
mineral ou de desapropriação de imóvel;
VI - encaminhar para a superintendência cabível a relação de áreas desoneradas na
forma dos arts. 26, 32 e 65, § 1º, do Código de Mineração;
VII - expedir ofícios a entidades ou órgãos vinculados às esferas estaduais,
municipais e federais, em virtude da realização de trabalhos de pesquisa ou lavra;
VIII - formular aos interessados as exigências julgadas necessárias à melhor
instrução dos processos minerários;
IX - instaurar processo administrativo para apurar infrações e aplicar as sanções
de advertência e multa previstas no Código de Mineração, no Decreto nº 9.406, de 12 de
junho de 2018 e legislação correlata, bem como decidir sobre eventual defesa apresentada
contra lavratura de auto de infração, em todos os processos minerários;
X - instaurar processo administrativo de cobrança de Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, Taxa Anual por Hectare - TAH, Taxa de
Vistoria e multas, bem como expedir Notificação Fiscal para Lançamento de Débito NFLDP;
XI - decidir sobre pedidos de concessão de vistas e cópias dos autos dos processos
administrativos;
XII - expedir, em sendo o caso, as certidões requeridas;
XIII - decidir sobre o rótulo das embalagens de água mineral e potável de mesa
nos termos da Portaria do Ministro de Minas e Energia nº 470, de 24 de novembro de 1999;
XIV - decidir pedido de anuência prévia e averbação de contratos de cessão total e
parcial de direitos minerários referentes ao direito de requerer a lavra e ao requerimento de
lavra;
XV - declarar a decadência e a prescrição dos créditos decorrentes da CFEM e de
outros valores previstos na legislação minerária, informando a Superintendência de Produção
Mineral da ANM;
XVI - autorizar a realização e homologar licitação para aquisição de materiais e
execução de obras e serviços, no interesse da ANM, nas modalidades de convite, tomada de
preço e pregão, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 31
de maio de 2005 que trata do pregão eletrônico;
XVII ‐ conceder diárias, nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006 e demais dispositivos da legislação regente
da matéria, aos servidores lotados na respectiva Gerência Regional que se deslocarem em
objeto de serviço em todo o território nacional;
XVIII ‐ autorizar o fornecimento de passagens e transportes em geral, sejam
terrestres ou aéreos, para os servidores lotados na respectiva Gerência Regional que se
deslocarem em objeto de serviço em todo o território nacional;
XIX ‐ autorizar a inscrição de empresas devidamente habilitadas no Cadastro de
Fornecedores da ANM;
XX ‐ designar servidor para atuar como pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
bem como comissões administrativas para atuarem em tomadas de contas, inventários físicos
e financeiros, avaliações e alienações de bens e materiais permanentes ou de consumo no
âmbito da Gerência Regional;
XXI ‐ aplicar aos contratantes as penalidades de advertência e multa previstas no
art. 87, I e II, da Lei nº 8.666, de 1993;
XXII ‐ autorizar a restituição de garantias contratuais;
XXIII - firmar acordos de cooperação técnica e respectivos aditamentos, com
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como os instrumentos
relativos à fiscalização das atividades de mineração, termos de ajuste de conduta e de
parcelamento de créditos da ANM;
XXIV ‐ autorizar a alienação de bens móveis considerados ociosos,
antieconômicos e inservíveis, observada a legislação pertinente;
XXV - autorizar prorrogações de prazos contratuais, quando justificadas, no
âmbito da Gerência Regional da ANM; e
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XXVI ‐ autorizar servidores da respectiva Gerência Regional, desde que
possuidores de Carteira Nacional de Habilitação, a dirigirem veículo oficial quando
caracterizada a insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Motorista Oficial.
Parágrafo único. Os Gerentes Regionais deverão encaminhar aos
Superintendentes de Pesquisa e Recursos Minerais, de Produção Mineral e de Administração
e Finanças relatórios trimestrais com dados de produtividade relacionados a cada um dos
incisos acima.
Art. 2º O pedido de anuência prévia e averbação de contrato de cessão ou
transferência de direitos minerários será objeto de decisão:
I - do Gerente Regional, quando se tratar de cessão total ou parcial de alvará de
pesquisa, registro de licença, permissão de lavra garimpeira, do direito de requerer a lavra ou
do requerimento de lavra e concessões de lavra de competência da Diretoria Colegiada; e
II - da Diretoria Colegiada, por competência originária ou delegação de poderes
do Ministro de Minas e Energia, quando se tratar de cessão ou transferência de direitos
minerários relativos a concessão de lavra e manifesto de mina.
Art. 3º Delegar competência ao Superintendente de Administração e Finanças
para praticar os seguintes atos:
I - designar servidor para atuar como pregoeiro e respectiva equipe de apoio, bem
como comissões administrativas para atuarem em licitações, tomadas de contas, inventários
físicos e financeiros, avaliações, alienações e desfazimento de bens e materiais permanentes
ou de consumo no âmbito da sede da ANM;
II ‐ autorizar a realização e homologar licitação para aquisição de materiais e
execução de obras e serviços, no interesse da ANM, nas modalidades de convite e pregão, nos
termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
3.555, de 08 de agosto de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, que trata do
pregão eletrônico;
III ‐ autorizar a realização e homologar ou ratificar os procedimentos de dispensa
e inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite da
modalidade convite;
IV - conceder direito real de uso de bens imóveis por meio de licitação
dispensada, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993;
V ‐ conceder suprimentos de fundos a servidores, bem assim aprovar a respectiva
prestação de contas, no âmbito da sede da ANM;
VI ‐ autorizar a alienação de bens móveis considerados ociosos, antieconômicos e
inservíveis, observada a legislação pertinente, no âmbito da sede da ANM;
VII ‐ aplicar aos contratados as penalidades de advertência e multa previstas no
art. 87, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 1993, no âmbito da sede da ANM;
VIII ‐ aprovar, com vistas à uniformização dos feitos celebrados pela ANM,
ouvida previamente a Procuradoria Federal Especializada junto à ANM, modelos‐padrão de
contratos, acordos, convênios e demais ajustes e respectivos aditamentos;
IX - autorizar prorrogações de prazos contratuais, quando justificadas, no âmbito
da sede da ANM; e
X - autorizar servidores da sede da ANM, desde que possuidores de Carteira
Nacional de Habilitação, a dirigirem veículo oficial quando caracterizada a insuficiência de
servidores ocupantes do cargo de Motorista Oficial.
Art. 4º Delegar competência ao Superintendente de Pesquisa e Recursos Minerais
para:
I - decidir sobre a outorga e retificação de alvará de pesquisa;
II - formular aos interessados as exigências julgadas necessárias ao atendimento
do disposto no Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980, que trata da Faixa de Fronteira;
III - formular aos interessados as exigências julgadas necessárias ao atendimento
do disposto no art. 81 do Código de Mineração; e
IV - decidir sobre pedido de vistas e cópias às partes interessadas em processos de
direitos minerários que se encontrem em tramitação na sede da ANM.
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Art. 5º Delegar competência ao Superintendente de Produção Mineral para:
I - nos processos de permissão de lavra garimpeira:
a) decidir sobre requerimento e título de permissão de lavra garimpeira em todas
as suas fases;
b) autorizar o aditamento do título para inclusão de nova substância mineral; e
c) instaurar e decidir procedimento administrativo de nulidade da permissão de
lavra garimpeira.
II - autorizar a extração de espécimes fósseis, nos termos do artigo 1º do DecretoLei nº 4.146, de 04 de março de 1942.
Art. 6º Os atos e decisões adotados por delegação devem mencionar
explicitamente esta qualidade.
Art. 7º As competências delegadas nesta Portaria não podem ser objeto de
subdelegação.
Art. 8º A Diretoria Colegiada, sempre que julgar necessário, poderá praticar os
atos previstos nesta Portaria, sem prejuízo da delegação de competência.
Art. 9º Ficam convalidados todos os atos praticados pelos Gerentes Regionais, no
período de 05 de dezembro de 2018 até a data de publicação desta Portaria, desde que em
conformidade com o disposto no artigo 1º.
Art. 10. Ficam revogados:
I - os arts. 108, 251, 342, 343, 344 e 345 da Consolidação Normativa do DNPM,
aprovada pela Portaria DNPM n° 155, de 2016; e
II - a Portaria DNPM n° 333, de 23 de dezembro de 2016.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
VICTOR HUGO FRONER BICCA

DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e dá outras providências.
O Presidente da República , usando das atribuições que lhe confere o art. 9°, § 2º,
do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
.....................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes
princípios fundamentais:
I - Planejamento.
II - Coordenação.
III - Descentralização.
IV - Delegação de Competência.
V - Controle.
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO
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Art. 7º A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o
desenvolvimento econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se segundo
planos e programas elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e
atualização dos seguintes instrumentos básicos:
a) plano geral de governo;
b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual;
c) orçamento-programa anual;
d) programação financeira de desembolso.
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser
amplamente descentralizada.
§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais:
a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o
nível de direção do de execução;
b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam
devidamente aparelhadas e mediante convênio;
c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou
concessões.
§ 2° Em cada órgão da Administração Federal, os serviços que compõem a
estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas
de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades
de planejamento, supervisão, coordenação e controle.
§ 3º A Administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais,
compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza local,
que estão em contato com os fatos e com o público.
§ 4º Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas,
critérios, programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a
respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições.
§ 5º Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a
execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou
em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços
correspondentes.
§ 6º Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade
normativa e exercerão controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local,
condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e convênios.
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação,
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina
administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas
executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde
que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a
desempenhar os encargos de execução.
§ 8º A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames
do interesse público e às conveniências da segurança nacional.
CAPÍTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às
decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.
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Art. 12. É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em
geral, às autoridades da Administração Federal delegar competência para a prática de atos
administrativos, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante,
a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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