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 RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM 

Divisão de Desenvolvimento Sustentável 

 

PROCESSO Nº _______________/______ 

 
As informações constantes deste formulário são de inteira responsabilidade do 

representante legal da empresa, podendo a SEMAM realizar vistoria para verificação da veracidade 

das mesmas. 

Caso não sejam fornecidas informações básicas para análise do presente relatório, a 

SEMAM poderá solicitar informações complementares. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1- Empreendimento (Dados cadastrais da empresa) 

Razão social:_____________________________________________________________________________ 

Nome fantasia: ___________________________________________________________________________ 

CNPJ.:____________________________     Telefone/fax: ________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________ 

Ponto de Referência::______________________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________   

 

Fase do empreendimento: 

(  ) Projeto (Ainda não Construído)   (  ) Implantação (Em fase de obra)  (  ) Operação desde 

_____/_____/_____ (Já funciona) (  ) Ainda não funciona

1.2- Empreendedor / Instituição (Dados do Proprietário  - Pessoa física ou jurídica) 

Nome/ razão social do responsável legal pela empresa: ___________________________________________ 

CPF/CNPJ:_____________________ Telefone:_____________________ Endereço para correspondência 

(área urbana):__________________________________________________ Bairro: ____________________  

Município:______________________ CEP: _______________ E-mail:  _____________________________ 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1- Caracterização do Imóvel 

Possui Auto de Vistoria (Laudo) ou Certificado de Funcionamento emitido pelo Comando Militar do Corpo 

de Bombeiros atestando que as instalações de Prevenção e Combate a Incêndio estão em conformidade com 

o projeto aprovado? 

(  ) Não    (  ) Sim, anexar cópia do documento (AVCB ou Certificado). 

 

2.2- Caracterização do Porte 

  

- Número total de empregados: ___________________ 

- Regime de funcionamento: 

  Horário: ____ às ____ e  _____ às ______  Dias/semana: _____________________________________ 

- Jornada de trabalho dos empregados: ____________ 

- Número de empregados por turno de trabalho: ________________ 

- Capacidade instalada: ____________________ (Se instituição de ensino informar capacidade máxima de alunos) 

- Número de unidades processadas (por dia) ____________________ 

- Área construída (m
2
): ___________ Área do terreno (m

2
): _________- Área útil (m

2
)_________________ 

 

3. RECURSOS HÍDRICOS 

 Corpo D’água: denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso d’água, trecho de rio, 

reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aqüífero subterrâneo. 
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3.1 - Existe corpo d’água na propriedade? (  )Não (  )Sim 

 

3.2 - O empreendimento faz uso ou intervenção em corpo d’água?  

(  )Não 

(  )Sim, finalidade(s) do(s) uso(s): ___________________________________________________________

3.3 - Origem da água consumida:  

(  )Concessionária (COPASA)        (  ) Outro, especificar: ________________________________________ 

 
4. EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

4.1 - Indique a destinação os efluentes líquidos sanitários: 

 

(  )Concessionária (COPASA) 

(  )Fossa séptica com vala de infiltração ou sumidouro 

(  )Fossa negra 

(  )Outro, especificar: ___________________________________________________________________ 

 

4.2 - A empresa gera efluentes líquidos industriais? (se indústria) 

(  )Não   (  )Sim 

 

4.3 - Existe pré-tratamento ou tratamento para os efluentes industriais? 

(  )Não   (  )Sim, especificar: ____________________________________________________ 

 

5. INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA 

 

5.1 - Descrição das etapas das atividades da empresa ou do processo produtivo industrial em forma de texto, 

fluxograma, diagrama de blocos, texto descritivo em ordem cronológica, etc. 

 

OBSERVAÇÃO: O não preenchimento deste item invalida este formulário (RCE). 
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5.2 - Descrição da geração de ruídos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas e efluentes líquidos em cada 

uma das etapas das atividades da empresa ou do processo produtivo industrial. 

 

OBSERVAÇÃO: O não preenchimento deste item invalida este formulário (RCE), em caso negativo 

informar que não há geração de ruídos, resíduos ou efluentes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 - O empreendimento já tem licença ambiental / autorização de funcionamento emitida pelo órgão 

municipal?  (  ) Não      (  ) Sim, anexar cópia.       

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

7. RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA 

 

Nome legível: ___________________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________________ RG: ________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________________ 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário. 

Em __________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

Carimbo da Empresa  

 

DEVERÁ SER ANEXO CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL 

LEGAL PARA FINS DE COTEJO. 

 

 

 
Obs.: Não será aceito formulário com insuficiência ou incorreção de informações. 


