
  CÂMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS 

Protocolo:_______________ 

 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE COOPERATIVA EXTRATORA MINERAL 

DELIBERAÇÃO Nº 02/2012 DA CEGEM 

1 – Dados da Cooperativa Extratora Mineral: 

Razão Social:____________________________________________ Sigla:_______ 

CNPJ:____________________________ Telefone(s):_______________________ 

Endereço Oficial:_____________________________________________________ 

Município:_______________ UF:___ CEP:____________ E-mail:______________ 

 

2 – Empresas Cooperadas: 

EMPRESA MUNICÍPIO SUBSTÂNCIA 

MINERAL 

VOLUME DE 

PRODUÇÃO 

MENSAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Obs: Para o registro de mais empresas cooperadas deverá ser anexado a este 

requerimento um ofício contendo os dados solicitados acima. 
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3 - Identificação do Profissional Responsável Técnico: 

Nome:______________________________________ Registro CREA-SC:________ 

Carga horaria mensal de atendimento técnico pela Cooperativa:________________ 

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

“O número mínimo de horas mensais do(s) responsável(eis) técnico(s) é definido 

pelo somatório da carga horária exigida para cada empresa mineradora cooperada, 

devendo ser de no mínimo 8h mensais por empresa”. 

 

4 – Documentação adicional: 

Para que o pedido de Registro de Cooperativa Extratora Mineral possa ser analisado 

pela CEGEM é indispensável, além do presente requerimento, a protocolização da 

seguinte documentação no CREA-SC: 

I – contrato social e alterações contratuais devidamente registrados no órgão 

competente em ordem cronológica. Em caso de firma individual, deverá ser 

apresentada a declaração de firma individual de todas as empresas cooperadas; 

II – estatuto social da cooperativa, devidamente registrado em cartório; 

III – declaração de responsabilidades e vínculos preenchida e assinada pelo(s) 

profissional(ais), justificando a forma de prestação de assistência às empresas sob 

sua responsabilidade técnica perante o Crea-SC e demais Creas, se houver; 

IV – número do(s) processo(s) do Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM, das áreas de extração mineral de todas as empresas cooperadas; 

V – cópia da licença ambiental de operação da Fundação do Meio Ambiente – 

FATMA, em vigor, de todas as empresas cooperadas; 

VI – prova de vínculo com o(s) responsável(eis) técnico(s), tais como: 

a) contrato de prestação de serviço; ou 

b) carteira de trabalho (no caso de contrato de prestação de serviço, cada empresa 

cooperada deverá manter contrato de trabalho diretamente com o profissional 

responsável técnico, podendo tal contrato ser de forma individual ou solidária, ou 

seja, poderão figurar como partes no contrato vários contratantes e apenas um 

contratado); 
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VII – fotografia(s) do(s) local(ais) de extração mineral; 

VIII – coordenadas geográficas de todos os locais de extração mineral; 

IX – comprovante(s) de residência do(s) profissional(ais) responsável técnico; e 

X – declaração do representante legal de cada empresa mineradora, informando a 

produção mensal de minério em metros cúbicos, bem como a substância explorada. 

No caso de argila, informar a produção mensal de peças cerâmicas (tijolos, telhas, 

blocos, lajotas, manilhas, pisos, etc). 

Obs: 

 Após a aprovação do registro, 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 e empresa informando que a ART e o boleto estarão 

disponíveis para impressão e pagamento no CREANet Profissional.  

 A falta dos documentos relacionados nos incisos IV e V não impede o 

processo de registro, porém sua ausência deve ser declarada e justificada, 

por escrito, pelo responsável legal da cooperativa. 

 O limite máximo de empresas mineradoras no registro da cooperativa será 

dado de acordo com a carga horária mensal do responsável técnico, 

conforme estabelece a tabela de carga horaria mínima da CEGEM. 

DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS. 

(Art. Nº 299 do Código Penal – “Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 

ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.”) 

______________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do profissional 

 

Para uso exclusivo do CREA-SC: 

Local de Atendimento: ______________________________________ Data: ____ 

Carimbo com nome, cargo e função / Assinatura: ___________________________ 
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