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Análises da SDP



Análise da SDP no âmbito do processo de cessão 

Formulação de parecer abordando os seguintes aspectos:

➢Autos de infração com processo não finalizado;

➢Acordo ou compromisso de individualização de produção: AIP/CIP;

➢Compromissos de atividades previstas no PAT e PD ainda não realizadas;

➢Condicionantes de PDs aprovados ou determinações diversas emitidas 
relativas às atividades explotatórias;

➢Dados de instalações (UEP, dutos e equipamentos) no DPP;



Análise da SDP no âmbito do processo de cessão 

Análise de PD caso enviado em conjunto com o pedido de cessão:

§ 4º No caso de cessão de contrato de E&P envolvendo campos maduros, um novo
Plano de Desenvolvimento poderá ser apresentado, nos termos da legislação
aplicável, em conjunto por cedente e cessionária, cuja aprovação será conjunta e
simultânea ao pedido de cessão. (Resolução 785/2019)

➢Análise do PD em processo específico;

➢Análise envolvendo SSM, NFP;

➢Em caso de prorrogação contratual e redução de royalties PRG e SPG;

➢Submissão conjunta para apreciação pela Diretoria Colegiada.



Análise da SDP no âmbito do processo de cessão 

Proposta de garantia de descomissionamento:

➢Para contratos cedidos na fase de produção, e até a publicação de Resolução
específica, a ANP exigirá do cessionário e do cedente que permanece no
contrato a apresentação de proposta para garantia de descomissionamento.

➢Para os cessionários, a aprovação da proposta de garantia deverá ocorrer
previamente à assinatura do termo aditivo de cessão ao contrato de E&P.

➢A proposta de garantia deverá ser enviada à ANP, preferencialmente, no
momento da submissão do pedido de cessão em processo específico no SEI
aos cuidados da SDP.

➢ Excepcionalmente para campos que não iniciaram produção a exigência da
garantia será tratada pela SDP nos termos da minuta de Resolução.



Análise da SDP no âmbito do processo de cessão 

Proposta de garantia de descomissionamento:
– Como referência, encontra-se publicada no sítio da ANP na Internet, no

endereço http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap10/cp10-2020-
nota-tecnica-171-2020-SDP-anexo-I.pdf, a Minuta de Resolução que
regulamentará os procedimentos para apresentação de garantias
financeiras e instrumentos que assegurem o descomissionamento de
instalações de produção em campos de petróleo e gás natural. As
modalidades de garantias financeiras a serem aceitas pela ANP,
encontram-se nos anexos à Minuta.

➢Após a publicação de Resolução específica esses procedimentos deverão
ser atualizados segundo seus termos.

➢Dúvidas quanto à forma e valor da garantia deverão ser esclarecidas junto
à Superintendência de Desenvolvimento e Produção - SDP.

http://www.anp.gov.br/arquivos/cap/2020/cap10/cp10-2020-nota-tecnica-171-2020-SDP-anexo-I.pdf


Obrigada !


