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8/1/2016 Ajustes na Resolução ANP nº 25/2013 e revisão 
da Portaria ANP nº 206/2000                                                                          

CONSULTAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – 01/2016 e 02/2016

No dia 5 de janeiro de 2016, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), publicou no Diário Oficial da União os avisos de Consulta 
e Audiência Pública nº 01/2016 e nº 02/2016, nas quais propõe, respectivamente, 
alterações às regras atualmente vigentes sobre a individualização da produção e 
sobre a fórmula de cálculo do preço mínimo do petróleo. 

A Consulta e Audiência Pública nº 01/2016 refere-se à resolução que, 
inicialmente, fará pequenas alterações à redação da Resolução ANP nº 25, de 8 
de julho de 2013, a qual estabelece os procedimentos de Individualização da 
Produção de Petróleo e Gás Natural. Clique aqui para ter acesso à minuta desta 
Consulta Pública.

INFRAESTRUTURA

http://www.anp.gov.br/?dw=79052
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Por sua vez, a Consulta e Audiência Pública nº 02/2016 visa discutir a resolução 
que modificará as fórmulas para a fixação do preço mínimo do petróleo, produzido 
mensalmente em cada campo, e adotado para fins de cálculo das participações 
governamentais, sendo o preço mínimo do petróleo atualmente baseado na Portaria 
ANP nº 206, de 29 de agosto de 2000. Clique aqui para ter acesso à minuta de 
resolução desta Consulta Pública.

As audiências serão realizadas, respectivamente, nos dias 22 de fevereiro de 2016 e 
03 de março de 2016, no escritório central da ANP localizado no Rio de Janeiro.

Para mais informações, favor contatar:

Bruno Werneck
bwerneck@mattosfilho.com.br
T +55 11 3147 2584

Fabiano Luz de Brito
fabiano.brito@mattosfilho.com.br
T +55 11 3147 7726

Giovani Loss
giovaniloss@mattosfilho.com.br
T +55 21 3231 8246

Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto
lauro@mattosfilho.com.br
T +55 11 3147 7669

Pablo Sorj
psorj@mattosfilho.com.br
T +55 21 3231 8241
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http://www.mattosfilho.com.br/
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