Prefeitura Municipal de Vila Velha
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DESMONTE DE ROCHA A FOGO (Com Uso Explosivos)
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA FINS DE REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1

Formulário de Requerimento (Modelo SEMDESU) devidamente preenchido, assinado e com
firma reconhecida.

2

Guia de recolhimento da taxa de Licenciamento Ambiental e respectivo comprovante de
pagamento.

3

Croqui simples da área útil, com indicação de pontos de referência para acesso ao local e pelo
menos um ponto de coordenada UTM (WGS-84).

4

Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF).

5

No caso de Pessoa Jurídica, cópia do Contrato Social da empresa e última alteração contratual
(quando houver) devidamente registrados na Junta Comercial, ou cópia do Estatuto Social e da
Ata de Eleição da última diretoria devidamente registrados em cartório.

6

Requerimento de Certidão Negativa de Débitos Municipais Ambientais - CNDMA e comprovante
de pagamento da taxa referente a CNDMA.

7

Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento.

8

Cópia do documento relativo à Consulta ao PDM a ser emitido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano - SEMDU (Ex. Anuência Municipal quanto ao Uso e Ocupação do
Solo/Consulta Prévia On Line), atestando a viabilidade de instalação e/ou operação do
empreendimento. O documento apresentado deve estar dentro do prazo de validade, indicando a
localização exata do empreendimento e com a descrição expressa das atividades anuídas.
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento.

9

Cópia da comprovação de propriedade do solo onde se situa/prevê a atividade ou
empreendimento (Ex. escritura, certidão de ônus atualizada, ou contrato de compra e venda,
contrato de arrendamento, contrato de locação, com firmas reconhecidas).

10

Planta de Localização da rocha a ser desmontada na escala 1:500.

11

Perfil Longitudinal e Transversal (Corte da área que contém a (s) rocha (s) a ser (em)
desmontada) na escala 1:200.

12

Planta baixa do terreno com a locação do afloramento rochoso, demarcando o que será cortado
e curvas de níveis.

13

Projeto Aprovado pela PMVV previsto para a área, quando couber.

14

Documento de Responsabilidade Técnica (Ex. ART, RTT, AFT) do profissional responsável pelo
Projeto de Execução do desmonte de rocha, com a devida comprovação de pagamento.

15

Plano de Fogo contendo: Locação, dimensão e perfil ilustrativo dos furos, com a localização da
carga explosiva, a quantidade da carga a ser detonada em cada espera, bem como uma síntese
das operações de escovamento, carregamento e fogo.

16

Carteira do Blaster (cópia).

17

Certificado de Registro expedido pelo Exército Brasileiro.

18

Autorização ou licença ambiental do local de despejo dos resíduos (bota-fora).

19

Memorial Descritivo contendo: Descrição sucinta da rocha a ser trabalhada, classificando-a
quanto à natureza, grau de intemperismo e fraturamento; Técnicas Operacionais a serem
desenvolvidas durante o Desmonte de Rocha; Cubagem do material a ser desmontado;
Natureza e quantidade de explosivos e tipos de acessórios de detonação a serem utilizados,
citando o modo de transporte, bem como a localização do depósito; Horário requerido, definição
do prazo para execução e especificação dos dias da semana em que serão realizados os
trabalhos; Medidas a serem adotadas visando o controle ambiental e a máxima segurança do
entorno; Relatório fotográfico, quando for o caso, dos locais que receberão as
ações/intervenções.
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