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ANM PUBLICA RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O
PROCEDIMENTO DE DISPONIBILIDADE

Foi publicada no Diário Oficial da União de 04 de fevereiro de 2020 a Resolução n° 24/2020 da
Agência Nacional de Mineração – ANM, que regulamenta o procedimento de disponibilidade de
áreas.

O regulamento publicado é resultado da Lei de criação da ANM (Lei n° 13.575/2017) prevê que
a Agência deveria estabelecer os requisitos e os critérios de julgamento dos procedimentos de
disponibilidade de área, conforme diretrizes fixadas em atos da ANM.

Rememora-se que o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967)  e seu Decreto
regulamentador (Decreto nº 9.406/2018) definem as hipóteses em que a área será considerada
desonerada e sujeita à disponibilidade.

Observando esse dispositivo e as diretrizes sobre o tema previstas no Novo Regulamento do
Código de Mineração (Decreto n° 9.406/2018), a referida Resolução disciplina que o procedimento
deverá ocorrer por meio de certame público, que, em regra, adotará o critério de desempate por
maior valor financeiro, a ser observado na oferta do direito de requerer área ou bloco de áreas
colocadas em disponibilidade para pesquisa ou lavra.

De acordo com o disposto pela Resolução, o procedimento de disponibilidade ocorrerá
exclusivamente de forma eletrônica, e será disponibilizada plataforma eletrônica para
gerenciamento dos processos. Além disso, definiu-se que a Comissão de Procedimento de
Disponibilidade será responsável pela elaboração do edital e o processamento do procedimento de
disponibilidade, e demais competências que serão indicadas pela Diretoria Colegiada da ANM.

A Resolução entrou em vigor na data de sua publicação.  Os procedimentos de disponibilidade
que iniciaram antes da entrada em vigor da Resolução, e ainda estão pendentes de julgamento,
continuarão sendo regidos pelas normas vigentes à época de sua instauração.

Para acessar a íntegra da Resolução, clique aqui.

O time de Mineração do Cescon Barrieu está à disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais necessários.
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-24-de-3-de-fevereiro-de-2020-241338877
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