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01. Zona de uso em que se localiza o imóvel: 
Informar Zona de Uso constante na Certidão de Uso do Solo permissível expedida pela Prefeitura; 

 
02. Finalidade do edifício: 
Descrição da atividade comercial e/ou de serviços pretendida no edifício; 
 
03. Usos dos edifícios vizinhos: 
Descrição dos tipos de usos dos edifícios vizinhos ao imóvel. Ex: Residencial, Comercial, Industrial, Institucional, etc. 
 
04. Relação dos serviços prestados: 
Descrição dos tipos de serviços a serem desenvolvidos/prestados no edifício; 

 
05. Descrição sucinta do processo de serviço: 
Breve descrição do(s) fluxograma(s) de funcionamento do estabelecimento e de atendimento ao público, caso haja; 

 
06. Capacidade de lotação: 
Número máximo de pessoas simultaneamente comportadas pela edificação durante o funcionamento da atividade; 
(Item exigido apenas para locais de reunião coletiva). 
 
07. Número de funcionários: 
Descrição do número total de funcionários previsto para o funcionamento da atividade no edifício; 
 
08. Horário de funcionamento: 
Descrição do horário de funcionamento/atividade do estabelecimento durante os dias úteis, sábados, domingos e 
feriados; 
 
09. Sistemas de armazenamento das mercadorias e/ou produtos: 
Descrição dos procedimentos e locais de armazenamento dos produtos e/ou mercadorias. (Item exigido apenas para 
estabelecimentos que trabalhem mercadorias e/ou produtos); 
 
10. Sistemas de exposição das mercadorias: 
Descrição dos procedimentos e locais onde serão expostos os produtos e/ou mercadorias. (Item exigido apenas 
para estabelecimentos que trabalhem mercadorias e/ou produtos); 
 
11. Máquinas e/ou equipamentos utilizados: 
Descrição dos tipos de equipamentos e/ou máquinas a serem utilizados durante o funcionamento da atividade no 
edifício; 
 
12. Sistemas de iluminação e ventilação: 

Descrição dos tipos de sistemas para iluminação e ventilação adotados para o edifício, garantindo o atendimento 
do disposto pelo decreto estadual n° 12.342/78; 
 
13. Sistema de abastecimento d’água: 
Descrição do modo como se dará o abastecimento de água e o seu armazenamento no edifício, e também, do 
responsável por seu fornecimento; garantindo o atendimento do disposto pelo decreto estadual n° 12.342/78; 
 
14. Sistema de coleta de esgoto: 
Descrição do modo como se dará a disposição do esgoto do edifício, e também, do responsável por sua coleta; 
garantindo o atendimento do disposto pelo decreto estadual n° 12.342/78; 
 
 



 
15. Sistemas de captação e escoamento das águas pluviais: 
Descrição do modo como serão captadas as águas pluviais ao longo da cobertura do edifício, e também, de como 
serão conduzidas até a sarjeta da via pública; garantindo o atendimento do disposto pelo decreto estadual n° 
12.342/78; 

 
16. Coleta de lixo e/ou resíduos sólidos: 
Descrição do tipo de lixo e/ou resíduos sólidos a serem gerados, do modo com serão dispostos para coleta, bem 
como do responsável por esta; garantindo o atendimento do disposto pelo decreto estadual n° 12.342/78; 

 
17. Sistema de fornecimento de energia elétrica: 
Descrição do modo como se dará o fornecimento de energia elétrica ao edifício, e também, do seu responsável; 
garantindo o atendimento do disposto pelo decreto estadual n° 12.342/78; 
 
 
 

Tremembé,           /           /         . 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Autor do Projeto. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico. 

 
 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Proprietário(s). 

 

 


