Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA)
Diretoria de Licenciamento (DILIC)

Roteiro para Elaboração de Memorial Descritivo
1. Identificação


Nome do empreendimento



Endereço e coordenadas do empreendimento (UTM)



Requerente (Pessoa física ou Jurídica)



Dimensões do empreendimento e quantidade de funcionários



CPF / CNPJ



Responsável Técnico pelo Memorial

2. Natureza do empreendimento
Descrever atividades realizadas (ou a serem realizadas) no empreendimento.
3. Situação do empreendimento
3.1. Empreendimento em planejamento: Previsão de início e prazo de execução da obra.
3.2. Empreendimento em implantação: Previsão para entrar em funcionamento.
3.3. Empreendimento já implantado: Data em que entrou em funcionamento.
4. Áreas do empreendimento
4.1. Área total construída (total e por pavimento)
4.2. Área útil
4.3. Área total do terreno
4.4 Área permeável

5. Quantidade de funcionários ( Fase da Construção e Operação )
Descrever a quantidades por função

6. Descrição das atividades do empreendimento
Descrever as etapas da atividade relacionando as matérias primas utilizadas e suas formas
de armazenamento.
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7. Fonte de abastecimento ( Fase de Construção e Operação)
Descrever as possíveis fontes de abastecimento que serão utilizadas.

8. Fontes de geração de energia elétrica ( Fase de Construção e Operação)
Informar a qual a fonte de abastecimento de energia utilizada.

9. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (NBR 10.004)
Informações sobre resíduos sólidos gerados na atividade como forma de armazenamento,
coleta e destinação final. E ainda descrever coleta por veículos da prefeitura ou de terceiros,
aterro, incineração, etc.

10. Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
Caso seja realizada a construção do empreendimento elaborar plano de gerenciamento de
resíduos da construção civil de acordo com a Resolução CONAMA 307.

11. Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
Em caso de unidades básicas de saúde, clínicas médicas e clínicas veterinárias, o
empreendimento deverá possuir Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde,
conforme Resoluções CONAMA 358/05 e RDC 306/04 da ANVISA.

12. Efluentes gerados ( Fase de Construção e Operação)
Informar onde são lançados os efluentes líquidos e tipo de tratamento adotado caso o local
não disponha de rede de esgotamento sanitário.

13. Emissões gasosas geradas ( Fase de Construção e Operação)
Especificar detalhadamente todas as possíveis fontes de emissão de (fumaça, poeiras, gases,
vapores e etc.), indicando o período destas emissões e as medidas de controle utilizadas.

14. Ruídos gerados ( Fase de Construção e Operação)
Relacionar todos os equipamentos geradores de ruídos e vibrações, com o horário de
funcionamento de tais equipamentos e descrever as medidas de controle adotadas.
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No caso de empreendimentos que na sua operação gerem ruídos acima dos limites
estabelecidos as Leis Municipais n° 703/2007, deve-se apresentar Relatório de Ruído
Ambiental, o qual seguirá a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente n° 01/1990 e
as normas ABNT NBR 10151 e ABNT NBR 10152 e sistema de controle de ruídos.

15. Supressão de vegetação
Informar se existem áreas verdes e/ou se haverá supressão de vegetação ou poda na área
objeto do licenciamento. Especificar espécies, quantidades, etc., justificando a real
necessidade de intervenção.
No caso de supressão de vegetação ou poda, apresentar autorização ambiental emitida por esta
Secretaria.

16. Medidas mitigadoras ( Fase de Construção e Operação)
Descrever as medidas mitigadoras que serão adotadas para evitar, controlar ou minimizar os
impactos gerados.
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