
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMAM

DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 06

Define a documentação e informações
necessárias a obtenção de autorização da
SMMA para utilização ou detonação de
explosivos e similares.

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 14, I e III,  da Lei nº 4253, de 04 de dezembro de 1985 e tendo em vista o
disposto no  o artigo 91 º do Decreto nº 5893, de 16 de março de 1988,

DELIBERA,

Art. 1º - Para fins de obtenção da autorização prévia da SMMA para utilização ou
detonação de explosivos, prevista nos arts. 9º e 90º, I,  do Decreto nº 5.893, de 16 de março de
1988, o interessado deverá apresentar:

I - requerimento devidamente preenchido com as informações indicadas no modelo
constante do anexo 1 a presente deliberação normativa;

II - nota fiscal de compra de explosivos;
III - comprovante de propriedade ou direito sobre a  área;
IV - comprovante da finalidade do uso de explosivos, para as hipóteses seguintes:

1 - no caso de atividade extrativa, o Boletim de Inscrição e Alteração (BIA), da
Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, contendo parecer dobre a conformidade com a
legislação de Uso e Ocupação do Solo;

2 - no caso de parcelamento do solo, a aprovação do projeto de loteamento ou
desmembramento;

3 - no caso de edificação ou demolição, o respectivo alvará;
4 - no caso de obra ou atividade sujeita a estudo de impacto ambiental, a

correspondente licença ambiental.

Art. 2º - Esta Deliberação Normativa entra em vigor  na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

Belo Horizonte, 13 de maio de 1992

Maurício Andrés Ribeiro
Presidente do COMAM

• Publicada no Minas do dia 24/07/92



DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 06 , DE 13 DE MAIO DE 1992
ANEXO I,  A QUE SE REFERE O ART. 1º DA

DELIBERAÇÃO NORMATIVA COMAM Nº 06/92

Modelo de requerimento para obtenção de autorização prévia da SMMA para utilização ou
detonação de explosivos.

À
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Departamento de Controle Ambiental

.........................................................................................................................................................
(identificação do requerente: nome e CPF ou CGC

.........................................................................................................................................................
(endereço)

vem requerer a esse órgão a emissão de autorização para a utilização ou detonação de
explosivos, prestando para tanto as informações seguintes:

1) Nome e registro do Responsável Técnico e da execução do serviço:

2) Local da(s) detonação (ões):

3) Dados sobre o explosivo (tipo, carga, fornecedor):

4) Composição química dos explosivos:

5) Horário das explosões:

6) Justificativa para o uso da(s) detonação (ões):

7) Descrição geotécnica do maciço a ser detonado:

8) Distância mínima, em metros, das edificações e logradouros públicos:

9) Plano de fogo.

10) Medidas mitigadoras quanto à emissão de material particulado, ruídos , vibrações e
ultralançamentos.

Belo Horizonte,        de   1992

Assinatura do requerente
(representante legal  no caso de pessoa jurídica)


