SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 08 DE JULHO DE 1992.
Define a documentação e informações
necessárias à obtenção de autorização
a SMMA para movimentação de terra
- aterro, desaterro e bota-fora.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, no uso das atribuições que
lhe confere o art.14, I e III, da Lei nº 4.253, de 4 de dezembro de 1985 e tendo em vista o
disposto no Art.91 do Decreto nº 5893 de 16 de março de 1988.
DELIBERA:
Art.1º - Para fins de obtenção da autorização prévia da SMMA para movimento
de- terra - execução de aterro, desaterro e bota-fora - prevista no artigo 90, V, c/c art.57,
do Decreto Municipal nº 5893 de 16 de março de 1988, o interessado deverá apresentar
requerimento instruído com:
1 - Memorial Descritivo contendo:
a) finalidade da realização do movimento de terra;
b) indicação precisa do local da movimentação (aterro, desaterro e bota-fora) com
planta da situação do terreno;
c) informações sobre o tipo de solo na área em questão e as medidas a serem
adotadas para impedir erosão e/ou assoreamento, assim como aquelas a serem adotadas para
aplicar a dispersão da poeira durante e após a execução do movimento de terra;
d) discriminação do tipo de material pretendido para aterramento e/ou tipo de
material produto de desaterro, bem como volume aproximado;
e) medidas de proteção para a vegetação a ser preservada;
f) projeto de recomposição do solo e da cobertura vegetal inclusive para contenção
de encostas e taludes, durante e após a realização do movimento de terra, na escala de
1/500 (planta); de 1/250 ( seções); de 1/50 (detalhamento), com a especificação de todos os
seus componentes;
g) levantamento planialtimétrico da área , antes da realização do movimento de
terra, com curvas de nível de 01 (um ) em 01 (um) metro com pelo menos uma R. N.
(referência de nível) ;
h) projeto de terraplanagem da área com definição de talude;
i) cronograma de execução da obra, inclusos os trabalhos de recomposição do
solo, da camada vegetal e serviços complementares;
j) cópia do registro do CREA e da responsabilidade técnica dos projetos aqui
relacionados e de seu executor com a data e assinatura dos mesmos.

ANEXO I A QUE SE REFERE A DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 08
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL
AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA MOVIMENTO DE TERRA

...........................................................................................................................................
( Nome do proprietário/Razão social)
CPF/CGC........................................................situado/residente................................................
..................................................................... nº.........................proprietário do(s) lote(s) nº
............................................quadra(s)...........................................índice
cadastral
nº.............................................................Rua .......................................................................
....................................................Bairro
.............................................................................
autorizo a realização de (aterro/desaterro/bota-fora) nos lotes discriminados por parte de
:.............................................................................................................................................
(Nome da pessoa física ou jurídica que realizará aterro ..... etc.)
CPF/CGC Nº .......................................................................................... situado/residente a
.............................................................................................................................................. na
conformidade da legislação específica do Município.
A recomposição do solo e cobertura vegetal, a contenção de taludes e do
material fino serão executadas de acordo com o projeto e ser apresentado à Secretaria ,
mediante aprovação desta.
A
elaboração
do
projeto
é
de
responsabilidade
de
...........................................................................................................sendo sua execução a
cargo de ...............................................................................................................................
A realização do bota-fora e execução do projeto aprovado estão sujeitos à
fiscalização por parte da Prefeitura Municipal que poderá a qualquer momento embargar a
atividade e/ou autuar os responsáveis, penalizando-os nos termos da legislação ambiental
vigente, caso sejam constatadas irregularidades por alguma das partes.
Estou ciente de que o não cumprimento do projeto aprovado pela SMMA
por parte da pessoa física ou jurídica indicada acima implicará em minha total
responsabilidade para com a sua continuidade.
Belo Horizonte,

de

19 .

.............................................................................................................
(Proprietário do terreno)
..............................................................................................................
(Responsável pela execução do projeto)
CPF/CGC Nº: ......................................................................................................................
Endereço: ...........................................................................................................................
Telefone: ............................................................................................................................
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