CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO - AGILIZA
Folha 01
Para o completo preenchimento pelo interessado, quando do pedido de certidão
informativa de uso e ocupação de solo e/ou de inscrição municipal – especialmente para análise
da atividade e apreciação do pedido com base no Artigo 28-A (de exceção ao zoneamento
para as ME, EPP, Autônomos, Liberais, e empresas regidas pelo 'Simples') Lei Municipal
1074/81 – que trata de Uso e ocupação de Solo – e alterações posteriores.
Anexar ao processo do documento que comprove o enquadramento da empresa em
uma das classificações acima.
Informar clara e expressamente sobre os itens abaixo:
DECLARAÇÃO
Nome da Empresa:
Nome do Interessado (responsável pelo preenchimento):
Endereço:
Nº do Processo:

Folha 02
Do(s) Processos(os) de Prestação de serviços e de produção:
Apresentação sucinta, e no que couber, de informações e esclarecimentos sobre o
processo de prestação e desenvolvimento dos serviços e de produção:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Materiais Utilizados / Produtos Acabados:


Tipo

/

característica

de

matérias-primas

e

produtos

acabados:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Depósito

/

acondicionamento:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Manipulação

/

processamento:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Potencial

de

risco:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Maquinário e Equipamento Utilizado / Ruídos e trepidações
Tipo: _______________________ Porte: ______________________________
Potência: ____________________ Quantidade: _________________________
Posicionamento no galpão: __________________________________________
Medidas

que

minimizem

o(s)

problema(s)

e

efeito(s):________________________________________________________________

o(s)

Folha 03
Odores / Fumaças / Poeiras
Material _______________________ Produto: ___________________________
Equipamento: ___________________ Processo gerador ___________________
Características do problema / efeito: ___________________________________
Medidas

que

minimizem

o(s)

problema(s)

e

o(s)

efeito(s):

______________________________________________________________________
Resíduos e efluentes:
Características

dos

resíduos:

______________________________________________________________________
Coleta: __________________________________________________________
Destino: _______________________ Tratamento________________________
Características dos efluentes: ________________________________________
Coleta ___________________________________________________________
Destino ________________________ Tratamento________________________

Movimentação de Veículos:
Porte: ________________ Tipo: _________________
Capacidade dos veículos utilizados: ___________________________________
Frequência: __________________ Chegada de matéria-prima:______________
Saída de produtos: _____________ Carga: _____________________________
Descarga: ____________________ Local(interno ou externo): ______________
Estacionamento de veículos de carga e outros: __________________________
Trajeto

/

circulação

na

área

______________________________________________________________________

urbana:

Folha 04
Outras Informações que auxiliem na análise

DECLARAÇÃO
Conforme acima exposto, declaro a observação dos seguintes itens:


- respeito ao direito de vizinhança



- respeito à segurança pública



- Respeito ao sossegos público



- a não provocação de poluição ambiental ou sonora
Data: ___________________
Nome/Assinatura
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