
 

 

2 de junho de 2020 

GERÊNCIA TÉCNICA E DE SUPORTE AOS CONSELHOS TEMÁTICOS – GETEC 
Comitê de Mineração - COTEMIN 
Coordenador: Oscar Raabe 
Telefone: (51) 3347-8882 

E-mail: cotemin@fiergs.org.br 

CONSULTA PÚBLICA ACERCA DE DIRETRIZES QUANTO AO USO DE EXPLOSIVOS 

 

Está aberta, a partir desta terça-feira, 02 de junho, no site na Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental (FEPAM), a consulta pública sobre a Portaria que dispõe sobre diretrizes quanto ao uso de 

explosivos para desmonte de rocha, no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos de 

mineração.      

A minuta ficará disponível para contribuições até o dia 11 de junho (10 dias). As sugestões enviadas 

serão analisadas por técnicos da Fundação, que poderão adotar as medidas sugeridas, anteriormente 

a publicação da Portaria. 

Confira aqui a minuta da Portaria disponibilizada pela FEPAM. 

A íntegra da Consulta Pública está disponível no link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww2.fepam.rs.gov.br/doclics/ConsultasPublicas/31_30.pdf
http://www.fepam.rs.gov.br/noticias/noticia_detalhe_net.asp?id=15217


 

 

ANM MANTÉM SUSPESÃO E FIXA NOVOS PRAZOS PROCESSUAIS E MATÉRIAS ATÉ FINAL DE JUNHO 

 

Publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 02 de junho de 2020, a Resolução n° 36, de 1° de 

junho de 2020, que trata da alteração dos arts. 1° e 3° da resolução n° 28, de 24 de março de 2020, 

que estabelece os casos cujos prazos processuais e matérias serão suspensos, com a fixação de 

prazo inicial e final de suspensão, bem assim outros procedimentos correlatos. 

Passa a vigorar a suspensão de 20 de março até 30 de junho de 2020 os prazos processuais e 

materiais dos administrados nos seguintes casos: 

 Cumprimento das exigências estabelecidas no Art. 27 do Código de Águas Minerais, quanto à 

realização de análises químicas periódicas, parciais ou completas e, no mínimo uma análise 

completa três em três anos, para verificação de sua composição e classificação. 

 O disposto nesta Resolução não se aplica as obrigações e prazos relacionados à estabilidade e à 

segurança de barragens de mineração e a outros cujos descumprimentos possam trazer risco à 

segurança, à saúde, à vida e ao patrimônio de trabalhadores, de consumidores e da sociedade. 

 

A íntegra desta Resolução pode ser acessada pelo link. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-36-de-1-de-junho-de-2020-259636657

