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CONSULTA INTERNA — REGIMENTO INTERNO DA ANM 

À Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Mineração, 

Instados a nos manifestar por meio de mensagem eletrônica (e-mail) 
recebido em 8/10/2019 sobre a proposta de novo regimento interno da Agência 
Nacional de Mineração, e após análise profunda e conjunta por servidores desta 
Gerência Regional de Goiás, concluímos que a proposta não atende as 
necessidades da ANM, devendo ser totalmente reformulada, pelas razões de 
fato e direito que exporemos a seguir. 

Entendemos que a ANM em alguns aspectos se equipara aos outros 
modelos de agência. Entretanto, o setor de mineração que é gerido pela ANM 
guarda especificidades próprias inerentes a sua área de atuação devido à 
necessidade de cumprimento do arcabouço legal estabelecido. Em função disso 
não basta apenas acoplar estruturas de outras agências à ANM pois o resultado 
não será prático e os objetivos almejados não serão alcançados uma vez que há 
situações diferenciadas entre elas por força legal. 

Historicamente as representações regionais foram marcantes no sentido 
de aproximar o órgão gestor do patrimônio mineral brasileiro e com os 
interessados em investir recursos financeiros na busca e bloqueio de jazimentos 
minerais que, no futuro próximo, possam ser traduzidos em benefícios e 
riquezas à comunidade. Neste contexto, segundo o esboçado na minuta de RI, a 
eliminação dos representantes da entidade a nível de estado corta o elo de 
ligação com vários outros organismos institucionais e, também, àqueles 
potenciais investidores, resultando em graves prejuízos ao setor mineral. 

A minuta de regimento interno traz uma total centralização dos atos de 
decisão na Sede da ANM. Este fato é um retrocesso, é ir na contramão da 
história da mineração no país, haja vista que demandamos praticamente quatro 
décadas para chegar ao estágio atual, traduzido em termos de descentralização 
de determinados atos às unidades regionais, os quais conferiram ao longo dos 
últimos anos uma maior celeridade à tramitação processual, haja vista o 
arcabouço legal vigente trazer excesso de burocracia ao setor. Este fato também 
pode ser comprovado pelo crescente avanço na emissão de títulos minerários 
ocorridos nas últimas décadas. À Sede fica reservada as ações estratégicas, de 
maior nobreza, dentre as quais destacamos a normatização, definição da política 
mineral, traçar as diretrizes a serem executadas pelas regionais, prover a ANM 
com orçamento compatível com as demandas internas e de atendimento aos 
administrados e o relacionamento institucional com outros órgãos (CN, 
Ministérios, MPF, PF, etc). 
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É de ciência dessa Diretoria Colegiada que os recursos humanos da ANM 
se encontram em crescente redução devido às constantes aposentadorias dos 
servidores mais antigos e por estar há mais de 10 anos sem ingresso de novos 
servidores. Este quadro é muito aquém das nossas necessidades em cumprir os 
serviços rotineiros determinados pela legislação e cobrados pelos administrados. 
Em que pese tal cenário, o mesmo jamais pode ser justificativa para centralizar 
as decisões na Sede. 

Com o advento dos processos eletrônicos, recém lançado pela ANM, 
ainda não se têm dados para mensurar qual o ganho de produtividade que os 
novos sistemas poderão gerar, o que impede, no momento, de mensurarmos a 
força de trabalho necessária ao atendimento das demandas do setor. E, mesmo 
com estes sistemas mais avançados, ainda não é o bastante para resolver 
nossos óbices. Entendemos que muitas ações preliminares à revisão radical do 
Regimento Interno, na forma proposta, são extremamente essenciais para que 
possamos ter noção da capacidade produtiva do nosso quadro funcional. 

A falta de recursos financeiros como justificativa para explicar a 
centralização dos poderes de decisão na Sede não pode e nem deve ser 
considerada por não ser razoável do ponto de vista legal, administrativa e 
financeiramente. A arrecadação da ANM, distribuída em CFEM, taxas, 
emolumentos e multas, vem em rota crescente nos últimos anos, mesmo com 
baixos índices de crescimento do PIB nacional. Nesse cenário há sim, 
necessidade de ação política administrativa a ser travada pelos membros da 
Diretoria Colegiada da ANM junto aos respectivos Ministérios, no Congresso 
Nacional e, inclusive, na Justiça Federal, de forma a trazer os recursos que são 
da ANM por determinação legal. 

A minuta de regimento enviada não possui qualquer registro de sua 
origem e tampouco deve ter sido revisada considerando os erros de redação e 
conjuntura encontrados, o que nos permite concluir que foi feito por um pequeno 
grupo, fechado, que não demonstrou compromisso com as atividades 
necessárias da ANM. Como exemplo citamos os Arts. 20, 22, 30 (inciso XI) e 51, 
os quais não terão proposta de redação apresentada, assim como os demais, 
por não concordarmos com a estrutura apresentada. Pelo exposto apresentamos 
a seguir nossos argumentos que contestam toda a proposta de regimento 
interno apresentada. 

1) Qual processo SEI utilizado para discutir e elaborar a minuta em 
discussão? Por que na redação não foram considerados os trabalhos 
realizados pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SEI n° 207, de 
26/3/2019, publicada no Boletim Interno Eletrônico de 01/04/2019 
(processo SEI 48051.000845/2019-44)? 

Página 2 de 8 



*ANM 
Gerência Regional GO 

Dentro da proposta (documento "Apresentação papéis e interações — 
reestruturação") consta "Focar as Superintendências na atuação tática", 
porém a estrutura do jeito que está desenhada deixará as 
Superintendências amarradas no nível "Operacional"; 

Para a padronização de processos e procedimentos não é necessária 
toda esta reestruturação. Pelo contrário, entendemos que antes de 
qualquer reestruturação deve-se trabalhar nesta padronização, cuja 
responsabilidade é das Superintendências (e não das unidades regionais, 
que funcionariam como alimentadora do processo). A mudança no 
sistema de tramitação dos processos para o SEI será um grande 
facilitador deste processo, ou seja, não demanda qualquer alteração 
regimental para tal; 

O desenho da estrutura burocratizará ainda mais a tramitação processual 
pois processos que tramitam apenas nas regionais por delegação de 
competências deverão tramitar até a diretoria colegiada para decisão 
(segundo o inciso V do Art. 7° da proposta de regimento interno); 

A proposta de regimento interno toma por base, segundo o documento 
"Apresentação papéis e interações — reestruturação", a necessidade de 
redução das unidades regionais devido a escassez de recursos humanos 
e financeiros. Porém sua redação não reduz o custo operacional das 
unidades pois, além de mantê-las com mera alteração de status, apenas 
redistribui as Unidades DAS para a Sede; 

Ainda no documento "Apresentação papéis e interações — reestruturação", 
a proposta de atuação nacional das Superintendências já é fato desde à 
época de DNPM. Neste ponto não vislumbramos qualquer mudança na 
proposta apresentada, tampouco que isto seja base para a nova proposta 
de regimento interno; 

A legislação minerária em vigor provoca um grande volume de serviço. No 
regime de autorização e concessão, para cada 100 requerimentos de 
pesquisa, 82% se tornam Alvarás, 9% tem o relatório de pesquisa 
aprovado, 7,6% requerem a concessão de lavra e apenas 1,83% se 
transforma em concessão de lavra. Ou seja, cerca de 95% dos processos 
neste regime tramitam somente nas unidades regionais. Com  a estrutura 
proposta é impossível que a Sede (Diretoria Colegiada) consiga dar 
andamento a todos estes processos (cerca de 15.000 processos/ano), 
sem considerar os processos que tramitam sob os demais regimes 
(licenciamento, PLG e registro de extração, que representam cerca de 
20% dos novos requerimentos na ANM por ano). 
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Evolução dos requerimentos nos últimos 10 anos - Regime de 
autorização e concessão 
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Fonte: Estatísticas oficiais da ANM, anexo de dezembro/2018 

Considerando que a área de arrecadação (antiga diretoria, hoje gerência 
dentro da SPM) é responsável por toda a arrecadação da Agência 
(emolumentos, taxas, multas e CFEM), gerando uma receita de mais de 
R$ 4 bi/ano, dividir esta área em uma secretaria executiva de CFEM, 
direcionando as demais receitas à Superintendência de Administração, 
que não possui qualquer know-how sobre tal sistemática, gerará renúncia 
fiscal. As Unidades Regionais, em sua maioria, não possuem uma equipe 
específica para a arrecadação destas receitas (exceto CFEM), sendo 
geralmente técnicos das demais áreas que atuam nestas arrecadações. 
Na proposta de regimento interno esta área acabaria esvaziada pela 
carência de recursos humanos, e a atribuição à coordenação de 
administração ensejaria em começar do zero todo o processo. Neste 
sentido, considerando a importância deste segmento, defendemos o 
retorno da área de arrecadação ao nível de Superintendência; 

As pequenas e microempresas de mineração são responsáveis, 
atualmente, por 87% do mercado produtor. O perfil destes mineradores, 
historicamente, exige total atenção e suporte por parte da ANM através de 
suas representações regionais. A mudança proposta, concentrando as 
atividades decisórias na Sede, fatalmente afetaria esta importante fatia do 
segmento mineral no país, composto por 1.037 médias (produzindo entre 
1 milhão de toneladas e 100 mil toneladas por ano), 2.809 pequenas e 
5.415 microempresas. Além disso, existem atualmente 1.820 lavras 
garimpeiras, 13.250 licenciamentos e 830 complexos de águas minerais 
pelo País, que exigem maior atenção por parte da ANM; 
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10)A proposta de regimento interno deixou de observar as inúmeras 
interações que as Unidades Regionais têm com seus pares nos Estados, 
as quais sempre necessitaram da figura do Gerente Regional para sua 
gestão, para defesa da imagem da ANM, para representar a agência nas 
mais diversas situações (mídia, MPF, etc.). É imperioso ressaltar que as 
particularidades de cada Estado, considerando as dimensões continentais 
de nosso país, merecem um acompanhamento mais de perto, a partir da 
figura do gerente regional, para defender e apoiar a organização da 
atividade de mineração nos espaços territoriais municipais. Neste sentido, 
indaga-se, por exemplo, em não havendo a figura do Gerente Regional, 
quem será o responsável para receber as notificações/intimações judiciais 
nas Unidades (Mandados de Segurança, solicitação de informações sobre 
processos/atividades, subsídio á Procuradoria da AGU para defesa em 
contencioso, etc.)? Da forma em que se apresenta essa minuta, todas 
essas demandas terão que ser encaminhadas para recebimento nas 
Superintendências em Brasília (em alguns casos, via precatórios, 
imaginamos); 

11)Em vez de se pensar em alterações profundas no regimento interno da 
ANM, entendemos que é necessário primeiramente focar as ações nas 
carências do setor, considerando as décadas de experiência do corpo 
funcional da Agência e as legislações totalmente atrasadas. Entendemos 
que o momento do setor exige primeiramente a reformulação do 
arcabouço legal (Código de Mineração, Código de Águas Minerais, 
Lei 6567/1978 e demais), para o que é ímpar a participação da 
Diretoria Colegiada na elaboração e acompanhamento destas 
demandas. A partir destas mudanças é que se deve identificar os 
gargalos existentes na estrutura de forma a otimizar os procedimentos de 
autorização e fiscalização das atividades; 

12)Como proposta, considerando que apesar da criação da ANM a legislação 
afeta ao setor mineral não sofreu alterações substanciais, entendemos 
que uma proposta de regimento interno deveria partir da estrutura anterior 
do DNPM, com diretorias de outorga (gestão de títulos minerários), 
fiscalização, arrecadação, economia mineral e administração, uma vez 
que era a estrutura que funcionava de acordo com a legislação vigente e 
se aproxima mais dos macroprocessos da ANM. Com  esta estrutura, 
enriquecida pela necessidade da existência do ente regulador 
(Superintendência de Regulação, que pode abarcar as atribuições da 
antiga Diretoria de Economia Mineral) e do desenvolvimento interno da 
agência (atual SDI), com a entrada do uso dos processos digitais pode-se 
trabalhar primeiramente na padronização dos procedimentos e na 
mensuração da otimização dos processos de trabalho (sim, os processos 
em meio digital permitirá uma melhor performance) para, depois, 
identificados os gargalos, propor uma nova estruturação da ANM; 
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13)0 desenho do regimento interno apresentado apresenta como 
característica principal a centralização, organização esta considerada 
como um dos modelos mais antigos, com forma verticalizada. O 
dinamismo e pulverização do setor mineral não se enquadra neste tipo de 
organização, pois causará mais entraves burocráticos além dos já 
obrigatórios impostos pela legislação mineral em vigor; 

14)Entendemos ser válido o trabalho de benchmarking junto às demais 
Agências Reguladoras do país, notadamente pelo seu tempo de 
existência, as quais podem trazer experiências positivas no campo da 
regulação. Porém o que nenhuma das outras dez agências possui é a 
pulverização da atividade administrada por todo o território nacional. No 
Brasil há atividade de mineração em mais de 90% de seus municípios, o 
que exigiu ao longo do tempo a descentralização das decisões para as 
unidades regionais nos Estados. Ir na contramão desta necessidade é 
travar o setor mineral; 

15)É sabido de todos que a ANM não possui a estrutura regimental 
adequada devido à limitação de Unidades DAS, herdada do antigo 
DNPM. Porém a forma como foi proposto o regimento interno demonstra 
claramente a preocupação apenas em reestruturar a diretoria colegiada 
em detrimento de todas as atividades relacionadas à ANM, impostas pela 
legislação em vigor, "jogando a conta" para os servidores e administrados; 

16)Desde a criação da ANM (Lei 13.575/2017), de sua instalação (Decreto 
9.587/2018) e da vigência do novo Regulamento do Código de Mineração 
(Decreto 9.406/2018), ainda estamos "engatinhando" pela inércia da 
direção da ANM. Estamos há quase um ano atrasado na normatização do 
sistema brasileiro de certificação de reservas e recursos minerais (pelo 
Decreto 9.587/2018, o prazo expirou em 26/12/2018), e também 
aguardando a publicação de cerca de 40 resoluções da ANM que 
regulamentarão diversos artigos do Decreto 9.406/2018. Estas questões, 
aliadas ao descrito no item 11, acima, é que devem ser o norteador do 
papel estratégico da Diretoria Colegiada no momento atual; 

17)Finalizando, resta claro diante de todos os argumentos apontados que a 
futura estruturação da ANM deve passar por manifestação de 
representantes de seus servidores, assim como estava sendo feito pelo 
grupo instituído pela Portaria SEI n° 207, de 26/3/2019, e não de maneira 
impositiva, sem qualquer registro da origem de tal documento. 

Assim diante de todo o exposto os servidores (técnicos e gestores) desta 
ANM/Gerência Regional GO, abaixo assinados, repudiam e são contrários esta 
proposta de reestruturacão da ANM, remetida por e-mail e requerem pelo 
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presente ações por parte da Diretoria Colegiada objetivando ações que busquem 
solucionar os problemas acima expostos.  

Subscrevem: 

Servidores Matricula SIAPE Assinatura 

Adriana da Silva S. Fonseca 1326771 kk_ r&riOxiUàG 
Ailson Machado de Andrade 323961530376 0..-----\ 3 	? 
Antônio José Oliveira e Souza 1784631 9-- -5-ti)e  eir O ç. 
Antônio Bertoldo Ribeiro 1668060 

,fit 
.- - ....,„ 

Arnaldo de Sousa Braga 1163611 iftg II-v 	---/ 	. 
Byron Brazil 750861 ar  
Cleusa Fátima Batista 453502 gill!,, .. 
Cristina Socorro da Silva 453487 r , 
Dagoberto Pereira Souza 1526  I Duljon Laerti Boldrin 1823078 (e)e-ÁckiN. 
Fernando Evangelista K. Júnior 1531402 .1 	.•••-- 4 

Geny Borges Silva 453468 _ ,..}......„..., \,..,_ 
Gilvan Alves Guimarães 454101 a 

Gustavo Adolfo Rocha 1458885 * 	4-0,-....D 	, 	i 	1  1\212 
Hélia Marcia A. Cavalcante 1163654 9 po  k‘ 	4 	• •  
'rani Pereira Xavier 454122 
lzabel Nunes da Silva Machado 1029828 4 I& 

%are 	NOM._ c LLAD 
Janduci Dutra Fernandes 452806 \ 	a 	.r. 	Si .)  
José Humberto de Oliveira 453462 in‘ Ai , kh, 	til 
Josemias Morais Paiva Filho 453484 iri fp Júlio Cézar Ferreira 453486 
Marcelo Barone 1529806 1,/ 

Márcio de Melo Figueiredo 453489 u 
Marcionil de Souza Almeida 17440491 001` 	/ 

Marco Aurélio M. de Alencar 1561809  
Manha Fonseca Dias 1561678 )24k.o,,, j  
Maurício Ribeiro Andrade 453467

il 
71-7 •"4- .1("---  

Nirce Luzia de Oliveira 453506 :Mei  061%P CR{, Utilig 
Onival Eduardo Torres 1530005 
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Ricardo de Freitas Paula 1826959 r 
 —ROG3 Maria Gomes Soares 4r132-7n 

Sabino Gomes da Cruz Neto 452961 —  
,/.... c-- 

Sócrates de Souza França 1531050 e Ine  e  
Solange da da Silva 453111 60~ o 
Tabajara de Azevedo Folly 453508 

A±597/ Uitamar Carvalho Coutinho 452802 
Valdijon Estrela 0271065 // I 	• 
Valério Cassiano Dias Soares 1529560 

1530023 
Sa 4 ke 

Waltudes Costa Medeiros 
t 

Welson Suriani Bizinotto 453485 I 	
, 

Acj.n91 kyyziot tiPAa 	-4.562 4% 
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