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GOVERNANÇA DA ANM  
 

 

 

A Agência Nacional de Mineração - ANM é uma autarquia em regime 

especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME, com sede e foro no 

Distrito Federal - DF. Possui independência administrativa, estabilidade de seus 

dirigentes e autonomia financeira. A Agência completou em dezembro de 2020 dois 

anos de instalação, portanto, encontra-se, ainda, em estágio de estruturação. 

 

 

ESTRATÉGIA  

PLANO ESTRATÉGICO 2020 – 2023 

 

A ANM publicou em 2019, o seu primeiro Planejamento Estratégico para o 

ciclo de 2020-2023 comunicando os detalhes sobre a identidade estratégica revelada 

a partir da missão, visão e valores, além dos objetivos, estratégias e iniciativas que 

visam entregar serviços com maior transparência e eficiência para a sociedade. 

 

Identidade Organizacional 

 

Missão: Promover o acesso e o uso racional dos recursos minerais, gerando 

riquezas e bem-estar para a sociedade.  

Visão: Ser agente na transformação do setor mineral para o desenvolvimento 

econômico e social do país, atuando de forma integrada, ética e colaborativa.  

Valores: Autonomia; Cooperação; Excelência Técnica; Transparência; 

Inovação; e Integridade.  

 

https://www.gov.br/anm/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-anm-2020_2023.pdf


Mapa Estratégico  

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA GOVERNANÇA 

 

Implementação: 

✓ Comitê de Governança Interna  

✓ Comitê de Governança Digital  

✓ Comissão de Ética  

✓ Encarregado de Dados 

✓ Política de Gestão de Riscos 

✓ Fluxo de denúncias 

 

Realização:  

✓ 86 reuniões deliberativas da Diretoria Colegiada 

▪ 22 públicas; e 

▪ 64 administrativas internas. 

✓ Pesquisa de opinião interna e externa  

  

  



PLANOS E ACORDOS 

  

Plano de Gestão Anual - Ações, metas e indicadores anuais.   

 

Plano Lavra - Ações que objetivam acelerar o processo de 

recuperação econômica, neutralizando os efeitos da pandemia no 

setor mineral. 

 

Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional – 

Ações nas áreas de gestão estratégica, processos de trabalho, 

arranjos institucionais e estruturas organizacionais, no âmbito do 

Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado 

– TransformaGov. 

 

Plano de Integridade – Ações anuais que visam fortalecer as 

instâncias de integridade e o gerenciamento baseado em riscos para 

a integridade. 

 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – 

Ações bianuais que objetivam atender as necessidades tecnológicas. 

 

Plano de Dados Abertos – Ações bianuais que objetivam a 

implementação e promoção da abertura de dados, inclusive 

georreferenciados.  

   

Acordo ANM/OCDE - Tem como objetivo melhorar o arcabouço 

regulatório da ANM e governança do setor mineral brasileiro facilitar 

as reformas propostas. 

 

Acordo ANM/IPEA - Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada, tem como objetivo desenvolver 

estudos e pesquisas de interesse comum, visando ampliar ações de 

articulação e promover a cooperação técnica.     

 

Acordo ANM/ITAIPU BINACIONAL - Tem o objetivo de 

desenvolver soluções e metodologias para o aprimoramento do 

processo de monitoramento e fiscalização de barragens.   

 

https://sei.anm.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5QRUk6byB9JVAG5HumG9REzlySYV4ljPStyDU1Hnoad6zBm77nDptX8fFbyLDnz5Sjjrv5OPQK7Ut5JTNBOzZS0
https://sei.anm.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?9LibXMqGnN7gSpLFOOgUQFziRouBJ5VnVL5b7-UrE5QRUk6byB9JVAG5HumG9REzlySYV4ljPStyDU1Hnoad6zBm77nDptX8fFbyLDnz5Sjjrv5OPQK7Ut5JTNBOzZS0


RESULTADOS DA GESTÃO  

 

 

 

RESULTADOS EM 2020 

 

R$ 6,2 bi Arrecadação ANM  

R$ 4,5 bi Distribuídos a Municípios produtores e afetados  

R$ 913 mi Distribuídos a Estados produtores 

18.232 Estudos de área  

7.528 Áreas em disponibilidade que voltaram ao mercado  

4.884 Títulos requeridos (Concessão de lavra, licenciamento, PLG, Registro 

de extração)   

3.216 Relatórios de pesquisa analisados  

2.272 Títulos outorgados  

622 Vistorias realizadas relacionadas às atividades de Produção Mineral  

291 Vistorias realizadas relacionadas à fiscalização de barragens  

134 Vistorias realizadas relacionadas à fiscalização de atividades de pesquisa 

mineral  

54 Certificados de Processo Kimberley emitidos  

 

 



CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA 

DA GESTÃO  
 

ARRECADAÇÃO ANM  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

 

 

 

 

 

  

FONTES 2020 R$ 

CFEM 6.090.812.085,41 

Outorga 82.949.246,53 

Serviços 22.206.263,65 

Multas 16.238.362,44 

Alienação De 

Bens 

2.252.357,40 

Outros 278.279,30 

Total  6.214.736.595,73 

ORÇAMENTO 2020 R$ 

Reserva de Contingência  233.643.405,00 

Pessoal Ativo, Benefícios e 

Previdência  

217.472.623,00 

Aposentados e Pensionistas 72.035.915,00 

Recursos Discricionários 72.204.303,00 

Suplementação Acordo Judicial 

(Brumadinho) 

8.700.000,00 

Emenda de Relatorias 10.000.000,00 

Total 614.056.246,00 



 

 


