
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 
 

 

PORTARIA ANP Nº 36, DE 16 DE AGOSTO DE 2021 
 

Institui Grupo de Trabalho de elaboração de 

Análise de Impacto Regulatório para subsidiar a 

revisão da Resolução ANP nº 16, de 17 de junho 

de 2008. 
 
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, 
no exercício das atribuições conferidas pelo art. 65 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria 
ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, e pelo art. 7º do Anexo I do Decreto nº 2.455, de 14 de 
janeiro de 1998, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, considerando o 
que consta do Processo nº 48610.007761/2001-21 e com base na Resolução de Diretoria nº 466, de 
11 de agosto de 2021, RESOLVE: 
 
Art. 1º  Fica instituído Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar Análise de Impacto 
Regulatório (AIR) sobre as variações dos limites de hidrocarbonetos presentes na composição do 
gás natural e seus efeitos econômicos para o mercado, a fim de subsidiar a revisão da Resolução 
ANP nº 16, de 17 de junho de 2008. 
Parágrafo único.  Por decisão do Grupo de Trabalho ou recomendação da Diretoria Colegiada, a AIR 
poderá abranger outros aspectos relacionados com a qualidade de gás natural.  
 
Art. 2º  O Grupo de Trabalho é composto por representantes das seguintes unidades 
organizacionais:  

I. - Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ), que o coordenará; 
II. - Superintendência de Defesa da Concorrência (SDC); 

III. - Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP); 
IV. - Superintendência de Governança e Estratégia (SGE); 
V. - Superintendência de Infraestrutura e Movimentação (SIM); e 

VI. - Superintendência de Produção de Combustíveis (SPC). 
§ 1º Cada unidade organizacional se fará representar por um titular e um ou dois suplentes. 
§ 2º Os representantes serão indicados pelos superintendentes das unidades organizacionais e 
designados no Anexo a esta Portaria. 
§ 3º No caso da indicação de dois suplentes, o superintendente da unidade organizacional 
denominará como 1º suplente aquele que substituirá o titular nas suas ausências e impedimentos.  
§ 4º A composição do Grupo de Trabalho poderá ser alterada por despacho do coordenador caso 
sobrevenham fatos que indiquem a necessidade de alteração de seus componentes. 
§ 5º O coordenador do Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de outras unidades 
organizacionais da ANP, de órgãos da administração pública federal ou estadual e de entidades do 
setor privado, além de técnicos e especialistas do setor para participar de suas reuniões, sem direito 
a voto. 
 
Art. 3º Após a definição do escopo e da metodologia para a elaboração da AIR, o Grupo de Trabalho 
poderá propor à Diretoria Colegiada a contratação de consultoria especializada, conforme previsto 
nas deliberações tomadas na 1.026ª Reunião de Diretoria, realizada em 29 de outubro de 2020. 
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Parágrafo único.  A metodologia a que se refere o caput será uma das elencadas no art. 7º do 
Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020. 
 
Art. 4º  O Grupo de Trabalho se reunirá, em caráter ordinário, mensalmente e, em caráter 
extraordinário, mediante convocação do seu Coordenador. 
§ 1º  O quórum de reunião do Grupo de Trabalho é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é 
de maioria simples. 
§ 2º  Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o coordenador do Grupo de Trabalho terá o 
voto de qualidade. 
 
Art. 5º  A participação no Grupo de Trabalho será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada. 
 
Art. 6º O Grupo de Trabalho terá duração de cento e oitenta dias, contados da data da primeira 
reunião, que poderá ser prorrogado uma vez por igual período, por ato do coordenador do Grupo 
de Trabalho. 
§ 1º Caso o Grupo de Trabalho identifique a necessidade de consultoria especializada para dar 
suporte à elaboração da AIR, o prazo de que trata o caput será revisto por ato do coordenador em 
função do tempo necessário para a contratação e, se couber, para a execução do contrato. 
§ 2º O relatório final das atividades do Grupo de Trabalho e a Análise de Impacto Regulatório serão 
encaminhados à Diretoria Colegiada. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

JOSÉ CESÁRIO CECCHI 
Diretor-Geral Substituto 

  
Anexo à Portaria ANP nº 36de 16 de agosto de 2021. 

Designação dos representantes do Grupo de Trabalho (art. 2º, §2º) 
  
Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos - SBQ, que coordenará o Grupo de 
Trabalho 
Titular: CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA 
1º Suplente: JACKSON DA SILVA ALBUQUERQUE 
Suplente: ALEXANDRE CARDOSO COSTA CALDEIRA 
  
Superintendência de Defesa da Concorrência - SDC 
Titular: BRUNO CONDE CASELLI  
1º Suplente: RODRIGO MILÃO DE PAIVA  
Suplente: JULIANA DA SILVA MORETO 
  
Superintendência de Desenvolvimento da Produção - SDP 
Titular: ALEXANDRE CARLOS CAMACHO RODRIGUES 
Suplente: LEANDRO TRINTA DE FARIAS 
  
Superintendência de Governança e Estratégia - SGE 
Titular: PATRÍCIA MANNARINO SILVA 
Suplente: VITOR MOREIRA MAGALHÃES DE OLIVEIRA 
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Superintendência de Infraestrutura e Movimentação - SIM 
Titular:  HÉLIO DA CUNHA BISAGGIO 
1º Suplente: LUCIANA ROCHA DE MOURA ESTEVÃO 
Suplente: MÁRIO JORGE FIGUEIRA CONFORT 
  
Superintendência de Produção de Combustíveis - SPC 
Titular: MARCELA GANEM FLORES 
Suplente: ALEXANDRE DUARTE DA SILVA 
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  Publique-se Gualter Lemos: 
  Boletim de Pessoal Especial 
nº 79, de 17 de agosto de 2021


