
 
        Protocolo:_______________ 

Cadastro no CREA/SC:_______________ 

 

REQUERIMENTO DE CADASTRO PEQUENA EMPRESA EXTRATORA MINERAL 

 

1- Opções de Solicitação: 

 

( )Cadastro   –   A empresa possui registro no CREA? (   ) Sim, nº registro:___________    (   ) Não  

( )Alteração de dados cadastrais: ( )Razão Social ( )Objetivo Social ( )Diretoria ( )Capital Social ( )Endereço/Outros  

( )Alteração de Jazida 

( )Alteração de Profissionais: (   ) Quadro Técnico (   ) Dia e/ou horário de trabalho (   ) Contrato de Trabalho 

( )Cancelamento de Cadastro: (   ) Encerramento de Atividades (   ) Mudança de Objetivo Social (   ) Incorporação  

           (   ) Necessidade de registro 

 

2 – Dados Cadastrais da Empresa: 

Razão Social:________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _____________________________________ ____CNPJ:_______________________ 

Endereço Oficial:_____________________________________________________________________ 

Município: ____________________________ UF: ________ CEP:______________________________ 

Telefone: (_____) ____________________________ Fax: (_____)____________________________ 

Nº de empregados na produção: ____________ Nº de empregados na administração:______________ 

 

3 – Dados Cadastrais das Jazidas: 

 

Jazida 1: 

Endereço da Jazida:___________________________________________________________________ 

Bairro/Localidade: _____________________________ Município:______________________________ 

Coordenadas UTM da Mina: ______________________________ Telefone: (_____)_______________ 

Minério explorado?_________________________ Usos:_____________________________________ 

Produção média ANUAL de minério (em t ou m³):___________________________________________ 

Produção média ANUAL de produtos (especificar a unidade):__________________________________ 

Produção informada no ultimo RAL (em t ou m³):___________________________________________ 

Possui instalações de beneficiamento (britagem/moagem/polimento/etc): Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza explosivos: Sim (  ) Não (  ) 

 

 

 



 
 

Jazida 2: 

Endereço da Jazida:___________________________________________________________________ 

Bairro/Localidade: _____________________________ Município:______________________________ 

Coordenadas UTM da Mina: ______________________________ Telefone: (_____)_______________ 

Minério explorado?_________________________ Usos:_____________________________________ 

Produção média ANUAL de minério (em t ou m³):___________________________________________ 

Produção média ANUAL de produtos (especificar a unidade):__________________________________ 

Produção informada no ultimo RAL (em t ou m³):___________________________________________ 

Possui instalações de beneficiamento (britagem/moagem/polimento/etc): Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza explosivos: Sim (  ) Não (  ) 

 

Jazida 3: 

Endereço da Jazida:___________________________________________________________________ 

Bairro/Localidade: _____________________________ Município:______________________________ 

Coordenadas UTM da Mina: ______________________________ Telefone: (_____)_______________ 

Minério explorado?_________________________ Usos:_____________________________________ 

Produção média ANUAL de minério (em t ou m³):___________________________________________ 

Produção média ANUAL de produtos (especificar a unidade):__________________________________ 

Produção informada no ultimo RAL (em t ou m³):___________________________________________ 

Possui instalações de beneficiamento (britagem/moagem/polimento/etc): Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza explosivos: Sim (  ) Não (  ) 

 

 

4 – Identificação do Profissional Quadro Técnico: 

( ) Inclusão ( ) Cancelamento Nome:______________________________ Registro CREA-SC:________ 

Título Profissional: Eng. De Minas (  ) Geólogo (  ) Técnico em Mineração (  ) 

DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS. 

Representante legal da empresa ou Profissional do Quadro Técnico (O profissional somente poderá assinar, 

quando for sócio da empresa ou quando estiver solicitando a baixa de vínculo técnico)  

 _________________________________ Cargo/função na empresa:____________________  

 

Local: ___________________________  Data: ____________  Assinatura:______________________ 

 

Para uso exclusivo do CREA-SC: 

Local de Atendimento: ___________________________________________ Data: _______________  

Carimbo com nome, cargo e função / Assinatura: ___________________________________________ 



 
 

Documentação solicitada: 

 

- Cadastro: 

 

1. Requerimento “Cadastro de Pequena Empresa Extratora Mineral”, devidamente preenchido e 

assinado; 

2. Contrato Social inicial e todas alterações ou Alteração Contratual com a consolidação do contrato 

social. Em caso de firma individual, deverá ser apresentado a Declaração de Firma Individual; 

3. Declaração de responsabilidade e vínculos preenchida e assinada, justificando como prestará 

assistência as empresas sob sua responsabilidade técnica perante o CREA-SC e outros CREA’s; 

4. Cópia de documento de vínculo: carteira de trabalho com qualificação e foto com assinatura, 

contrato e alteração salarial atualizada ou contrato de prestação de serviço. A carga horária 

mensal mínima, de atendimento técnico, deve ser de 8 horas mensais; 

5. Uma fotografia do local de extração mineral; 

6. Licença do DNPM; 

7. Licença de Operação da FATMA, em vigor. 

 

Atenção:  

 A falta dos documentos relacionados nos itens 6 e 7 não impede o processo de cadastro, porém 

sua ausência deve ser declarada e justificada, por escrito, pelo responsável legal da pessoa 

jurídica. 

 Após a aprovação do cadastro, automaticamente será gerada a ART de Cargo/Função através do 

CREANet Profissional, assim como, o respectivo boleto para pagamento. Juntamente com este 

procedimento será enviado e-mail ao profissional informando que a ART e o boleto estarão 

disponíveis para impressão e pagamento no CREANet Profissional.  

 

- Alteração de dados cadastrais: 

 

1. Requerimento “Cadastro de Pequena Empresa Extratora Mineral”, devidamente preenchido e 

assinado; 

2. Alteração Contratual com a consolidação do contrato social. Em caso de firma individual, deverá 

ser apresentado a Declaração de Firma Individual. Para alteração de endereço, não será 

necessário apresentar este documento. 

 

 

 



 
 

- Alteração de Jazida: 

 

1. Requerimento “Cadastro de Pequena Empresa Extratora Mineral”, devidamente preenchido e 

assinado; 

2. Uma fotografia do local de extração mineral; 

3. Licença do DNPM; 

4. Licença de Operação da FATMA, em vigor. 

 

Atenção:  

 A falta dos documentos relacionados nos itens 3 e 4 não impede o processo de cadastro, porém 

sua ausência deve ser declarada e justificada, por escrito, pelo responsável legal da pessoa 

jurídica. 

 

- Alteração de Profissional: 

 

1. Requerimento “Cadastro de Pequena Empresa Extratora Mineral”, devidamente preenchido e 

assinado; 

2. Declaração de responsabilidade e vínculos preenchida e assinada, justificando como prestará 

assistência as empresas sob sua responsabilidade técnica perante o CREA-SC e outros CREA’s; 

3. Cópia de documento de vínculo: carteira de trabalho com qualificação e foto com assinatura, 

contrato e alteração salarial atualizada ou contrato de prestação de serviço. A carga horária 

mensal mínima, de atendimento técnico, deve ser de 8 horas mensais. 

4. Após a aprovação do cadastro, automaticamente será gerada a ART de Cargo/Função através do 

CREANet Profissional, assim como, o respectivo boleto para pagamento. Juntamente com este 

procedimento será enviado e-mail ao profissional informando que a ART e o boleto estarão 

disponíveis para impressão e pagamento através do CREANet Profissional.  

 

- Cancelamento de Cadastro: 

 

1. Requerimento “Cadastro de Pequena Empresa Extratora Mineral”, devidamente preenchido e 

assinado; 

2. Alteração Contratual com a consolidação do contrato social, quando o motivo do cancelamento 

for mudança do objetivo social e incorporação. 
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