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COMUNICADO AMM Nº 58/2021 
CEFEM_2021 

 

NOTA TÉCNICA SEI Nº 14/2021-CODIP/SAR-ANM/DIRC  

Distribuição do Percentual da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos minerais-
CEFEM arrecadada, para cada substância mineral, entre o DF e o Municípios afetados pela 

presença de Minerodutos1.  

 

AREA DE REFERÊNCIA: 
Administração, Tributos e Tesouraria  

 

 

ASSUNTO: Compensação Financeira pela Exploração de Recursos minerais-CEFEM 

 

A AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO-ANM, por intermédio do NOTA TÉCNICA SEI Nº 

14/2021-CODIP/SAR-ANM/DIRC2, (ANEXA) esclarece e disponibiliza a Distribuição do 

Percentual da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos minerais-CEFEM 

arrecadada, para cada substância mineral, entre o Distrito Federal-DF e os Municípios 

afetados pela presença de Minerodutos. 

Trata-se, conforme sumário executivo da nota em apreço, das considerações acerca da 

revisão da lista de Municípios afetados pela presenta de minerodutos, para definir quais entes 

receberão essa parcela e o respetivo percentual, no período de junho de 2021 a maio de 

2022.  

A Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, relata que foi informada da 

edição da presente Nota Técnica e comunica que na relação provisória dos munícipios 

                                                             
1 Revisão anual nos termos do Decreto nº 9.407/2018 e da Resolução ANM nº 6/2019(alterada pela Resolução 

ANM nº 25/2020) 

2 Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/arrecadacao/apuracao-municipios-
afetados/2021/lista-provisoria-dos-municipios-afetados-pela-atividade-de-mineracao-beneficiarios-de-parcela-
da-cfem/municipios-afetados-minerodutos-1 
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afetados pelo transporte dutoviário de substancias minerais, disponibilizados pela a Agência 

Nacional de Minérios-ANM, não consta nenhum município do Estado de Mato Grosso.  

Segue link para consultar a lista provisória: 
 https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/arrecadacao/apuracao-municipios-
afetados/2021/lista-provisoria-dos-municipios-afetados-pela-atividade-de-mineracao-
beneficiarios-de-parcela-da-cfem/municipios-afetados-minerodutos-1 

 

A ANM, informa que os Munícipios não elencados como beneficiários na lista 

divulgada, se preenchidos os requisitos, poderão requerer a inclusão na relação de 

beneficiários, até dia 13 de setembro de 2021.  

Informa ainda que, posteriormente será divulgada a relação dos munícipios afetados 

pela presença de estruturas de mineração, e que a ANM divulgou a relação final de municípios 

afetados pela edição da Lei 13.540/2017, pelo transporte ferroviário de substancias minerais 

e por operações portuárias e de embarque e desembarque de minérios, para fins de 

recebimento de parcela da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - 

CFEM. 

Segue link para consultar a lista final:  
https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/arrecadacao/apuracao-municipios-
afetados/2021/versao-final-da-lista-dos-municipios-afetados-pela-atividade-de-mineracao-
beneficiarios-de-parcela-da-cfem 
 
 
  A AMM ressalta a importância de verificar se o município reuni condições de 

cobrar o reconhecimento na lista por ora divulgada para fins de arrecadação da CEFEM. 

Destaca-se que o seguimento da CEFEM que maior impacta as receitas dos municípios do 

Estado de Mato Grosso é aquele voltado para a presença de estruturas de mineração, e que a 

ANM comunica que esta lista será divulgada posteriormente.  

Atenciosamente,                          

     Cuiabá, 03 de setembro de 2021. 

                                                NEURILAN FRAGA  
                                                 Presidente AMM 
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