ENCERRAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 44 - AUDIÊNCIA PÚBLICA
Aprimoramento do projeto de decreto para atualizar a
regulamentação do Código de Mineração.
A audiência pública constituiu-se de uma sessão presencial e o recebimento de contribuições
por meio da internet, em ambiente virtual próprio para a audiência pública, criado na página do
Ministério
de
Minas
e
Energia
(endereço
eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas - Consulta Pública nº 44), com as
informações sobre a sessão presencial, formas de participação, recebimento de contribuições,
entre outras., conforme anexo da Portaria nº 94.
A Audiência pública recebeu contribuições por meio do portal de Consultas Públicas do MME no
período de 16 a 21 de março de 2018, e realizou a sessão pública no dia 21 de março de 2018,
quarta-feira, das 13:30 às 18:00 horas, no Auditório do Ministério de Minas e Energia.
A contribuições recebidas via internet e as manifestações orais e por escrito durante a sessão
pública receberam o seguinte tratamento:
Sumário das contribuições apresentadas das manifestações e contribuições apresentadas:
Manifestações recebidas via Portal MME: 69
Contribuições aceitas
Aceitas integralmente
Aceita a renumeração
Aceita com nova redação
Aceitas parcialmente
Contribuições rejeitadas
Rejeitadas integralmente
Rejeitada parcialmente. Foi aprimorada redação da proposta do Regulamento
TOTAL
Área de contribuição
Regulamento do Código

229

Código de Mineração

7

Outros

19

TOTAL

255

42
24
1
15
2
213
203
10
255

Manifestações recebidas na sessão pública: 18
Contribuições aceitas
Aceita integralmente
Aceita a renumeração
Aceita com nova redação
Aceita parcialmente
Contribuições rejeitadas
Rejeitada integralmente
Rejeitada parcialmente. Foi aprimorada redação da proposta do Regulamento
TOTAL

33
15
1
12
5
134
132
2
167

A documentação de encerramento da Consulta Pública encontra-se disponível no link abaixo e
poderão ser acessados os seguintes documentos:
1) Portaria nº 94, de 15 de março de 2018 – Realização de audiência pública (SEI nº 0151687)
2) Áudio (1) CONSULTA PÚBLICA Nº 44/2018 (SEI nº 0151702)
3) Áudio (2) CONSULTA PÚBLICA Nº 44/2018 (SEI nº 0151707)
4) Documento Contribuições recebidas - Internet (SEI nº 0151730) – Contribuições enviadas
por meio eletrônico no portal da Consulta Pública Nº 44/2018;
5) Documentos Portal Consulta Pública nº 44/2018 (SEI nº 0151740) - Relação de documentos
disponibilizados no Portal Consultas Públicas do Ministério de Minas e Energia,
anteriormente à realização da sessão pública;
6) Documento Inscrições Audiência Pública nº 44 – 21/03/2018; (SEI nº 0151937);
7) Documento Contribuições recebidas - sessão pública; (SEI nº 0160212) - Contribuições
recebidas na sessão pública realizada em 21/03/2018 - Consulta Pública nº 44 de
16/03/2018 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - Aprimoramento do projeto de decreto para atualizar
a regulamentação do Código de Mineração;
8) Ata da Consulta Pública nº 044/2018 (SEI nº 0163553) - Ata da sessão pública realizada
para atualizar a regulamentação do Código de Mineração;
9) Relatório Final da Consulta Pública nº 44/2018 – Audiência Pública - Aprimoramento do
projeto de decreto para atualizar a regulamentação do Código de Mineração. (SEI nº
0163565)
10) Anexo 01 ao Relatório Final da Consulta Pública nº 44/2018 - Quadro Analítico das
Contribuições - (contribuições recebidas via Portal do MME) – (SEI nº 0163569);
11) Anexo 02 ao Relatório Final da Consulta Pública nº 44/2018 - Quadro Analítico das
Contribuições à Consulta Pública nº 44/2018 - (contribuições recebidas na sessão pública
realizada em 21/03/2018) - (SEI nº 0163571)
Para baixar a documentação acima acessar o link:
http://www.mme.gov.br/web/guest/consulta-publica-44
Obs.: Para que o arquivo.zip seja extraído corretamente, seguir os passos abaixo:
1. Realizar download dos três arquivos;
2. Os arquivos deverão estar no mesmo local (pasta) após download;
3. Extrair o arquivo com extensão .ZIP

