
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PORTARIA Nº 135/GM, DE 28 DE MARÇO DE 2020

 

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Cons�tuição, tendo em vista o disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no art. 3º, § 2º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de
2020, e o que consta do Processo nº 48390.000040/2020-93, resolve:

Art. 1º É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários
à cadeia produ�va das a�vidades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto
nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e
a�vidades:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como a�vidades correlatas;

II - beneficiamento e processamento de bens minerais;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produ�va
mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produ�va.

Art. 2º Todas as a�vidades devem considerar rigorosamente as diretrizes de
segurança estabelecidas para conter o avanço do COVID-19 apresentadas pelo Ministério da
Saúde, bem como as prescrições previstas no Regulamento Sanitário Internacional Anexo ao
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, definidos na 58ª Assembleia Mundial de Saúde.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

BENTO ALBUQUERQUE

Documento assinado eletronicamente por Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior,
Ministro de Estado de Minas e Energia, em 28/03/2020, às 19:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0382697 e o código CRC AF69DC33.
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