
2- LICENÇA DE DEMOLIÇÃO

DOCUMENTOS GERAIS

1. Preenchimento completo do requerimento com assinatura do

responsável técnico e representante legal;

2. Taxa de expediente paga- (A3), se aplicável;

3. Identidade e CPF do Representante Legal, com sua devida procuração

original ou cópia autenticada, quando necessária;

4. Escritura do imóvel ou documento similar; ou contrato de locação

autorizando a atividade;

5. Certidão negativa de IPTU (efeito negativo);

6. Declaração de que o imóvel não se encontra na lista de Bens Tombados

com assinatura do responsável técnico;

7. Caso o proprietário não seja o requerente deverá anexar documento,

autorizando a atividade pretendida;

8. CNPJ da empresa ou CPF do requerente;

9. Contrato social/ última alteração;

10.Planta de localização- Google indicando o local e seus acessos.

11. Declaração de presença ou não de vegetação. Em caso de supressão

anexar Autorização de Supressão de Vegetação emitida pela SMARHS;

12.Declaração de presença ou não de cursos ou corpos d’água. Em caso

positivo anexar Faixa Marginal de Proteção;

13.Memorial descritivo da atividade assinado pelo responsável técnico;

14.Cópia do Espelho do IPTU do Imóvel, contendo a metragem do imóvel.



DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO

15. Fotocópia da Carteira do CREA/CAU atualizada e anotação de

Responsabilidade Técnica do responsável técnico da atividade e/ou

empreendimento emitida pelo conselho competente ou documento similar;

2.1- PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO

CIVIL-PGRCC - Lei 2730/2010 e Resolução CONAMA n° 307/2002

(Assinado pelo Responsável Técnico) contendo:

1. Área a ser demolida (m²);

2. Volume do Material (m³), com empolamento;

3. Classificação do Material;

4. Cronograma da atividade com volume (m³) mensal;

5. Medidas de Preservação Ambiental;

6. Medidas de Prevenção de acidentes;

7. Método de Execução da demolição;

2.2- RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE DEMOLIÇÃO

Com início de obra:

1. Relatório de entrega dos manifestos dos resíduos emitido pelo INEA;

2. Cópia da Licença anterior;

3. Prazo necessário para a execução da demolição, assinado pelo

responsável técnico.

Sem início de obra:



1. Cópia da(s) Licença(s) anterior;

2. Declaração informando que a demolição não foi realizada, com

assinatura do responsável técnico;

3. Novo Cronograma mensal de execução da demolição contendo o

volume (m³), assinado pelo responsável técnico.

2.3- CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO (DEVERÁ SER REQUERIDA NO MESMO

PROCESSO DE LICENÇA DE DEMOLIÇÃO)

1. Taxa de expediente paga- (A3), se aplicável;

2. Relatório de entrega dos manifestos dos resíduos emitido pelo INEA;

3. Cópia da Licença de Demolição;

4. Espelho de IPTU do imóvel que foi demolido;


