ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
PMT - Prefeitura Municipal de Teresina

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DO USO DO SOLO
(Para fins de análise do Uso do Solo conforme Lei nº 5.481/2019)
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL

Nº PIP

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDEREÇO: RUA/AVENIDA/NÚMERO/COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO

CIDADE/UF

TELEFONE

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA

ÁREA DE FUNCIONAMENTO (M²)

DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME

CPF

ENDEREÇO: RUA/AVENIDA/NÚMERO/COMPLEMENTO

BAIRRO

CEP

CIDADE/UF

TELEFONE

ESTADO CIVIL

E-MAIL

NACIONALIDADE

PERGUNTAS USO DO SOLO
1) Assinale a alternativa que indica o tipo de atividade que será implantada? (Assinale somente uma das alternativas)
( ) Indústria

(

) Comércio e/ou Serviço

(

) Indústria, Comércio e/ou Serviço

2) A qual classe pertence o seu empreendimento industrial, segundo a classificação da Resolução do CONSEMA nº 33 de 16 de junho de 2020? (Caso a
classe indicada esteja incorreta a consulta prévia será invalidada)
(

) Classe 1

(

) Classe 2

(

) Classe 7

(

) Não se aplica, a atividade que será implantada não é industrial.

(

) Classe 3

(

) Classe 4

(

) Classe 5

(

) Classe 6

Responda as perguntas a seguir SOMENTE SE o empreendimento possuir atividade de COMÉRCIO E OU/SERVIÇO

RUÍDO
1. Quanto ao ruído emitido pela atividade de Comércio e/ou Serviço que será implantada assinale a alternativa em que ela se enquadra:
(
) Com fonte de ruído cujas medidas a 1,0m do limite do terreno, em que a atividade será implantada, não exceda a: 06:00/18:00h - 55db; 18:00/22:00h 50db; 22:00/06:00h - 45db.
(
) Com fonte de ruído cujas medidas a 1,0m do limite do terreno, em que a atividade será implantada, não exceda a: 07:00/18:00h - 65db; 18:00/22:00h 60db; 22:00/07:00h - 55db.
(
) Com fonte de ruído cujas medidas a 1,0m do limite do terreno, em que a atividade será implantada, exceda a: 07:00/18:00h - 65db; 18:00/22:00h 60db; 22:00/07:00h - 55db.

FUMAÇA
2. Quanto à emissão de fumaça pela atividade de Comércio e/ou Serviço que será implantada assinale a alternativa abaixo que ela se enquadra:

(

) Não conta com dispositivo que produza fumaça, gases ou vapores.

(
) Conta com forno(s), fornalha(s) ou outro(s) dispositivo(s) equivalente(s) que produza(m) fumaça, gases, vapores que seja(m) liberado(s) através
de chaminé mas dentro dos padrões de qualidade do ar final estabelecidos pela Resolução nº 382/2006 do CONAMA .
(
) Conta com forno(s), fornalha(s) ou outro(s) dispositivo(s) equivalente(s) que produza(m) fumaça, gases, vapores que seja(m) liberado(s) através
de chaminé externa.
SEGURANÇA
3. Quanto ao armazenamento e venda de produtos explosivos na atividade de Comércio e/ou Serviço, assinale a alternativa que a atividade se enquadra:
(

) Não dispõem de armazenamento e nem vende produtos explosivos e combustíveis.

(

) Dispõe de armazenamento ou vende de produtos explosivos e combustíveis.

TRÂNSITO
4. Quanto a quantidade de vagas de estacionamento disponíveis para a atividade de Comércio e/ou Serviço, assinale a alternativa que se enquadra:
(

) Atividade tem até 10 vagas de estacionamento.

(

) Atividade tem de 11 a 70 vagas de estacionamento.

(

) Atividade tem mais de 71 vagas de estacionamento.

CARGA E DESCARGA
5. Para o funcionamento da atividade de Comércio e/ou Serviço será necessária carga e descarga?
(

) Sim

(

) Não

Responda as perguntas abaixo SOMENTE SE você marcou SIM para CARGA e DESCARGA. Ao final, SOME TODOS os valores de cada alternativa e
MARQUE o valor do somatório na PERGUNTA 5.5
5.1. O veículo utilizado para carga e descarga da atividade é de: (assinale apenas umas das alternativas)
(

) Pequeno porte – automóveis de passeio. Valor: 01

(

) Médio porte – caminhonetes ou vans. Valor: 02

(

) Grande porte – caminhões de 1 eixo. Valor: 03

5.2. O local da carga e descarga da atividade encontra se localizado em: (assinale apenas uma das alternativas)
(
(

) Rua Local. Valor: 02
) Rua Coletora ou Arterial. Valor: 01

5.3. A carga e descarga da atividade a ser implantada acontece: (assinale apenas uma das alternativas)
(

) Na rua ou no passeio. Valor: 02

(

) Dentro do terreno. Valor: 00

5.4. Com qual frequência ocorre a carga e descarga: (assinale apenas uma das alternativas)
(

) Menor/igual uma vez ao mês. Valor: 00

(

) 2 a 4 vezes ao mês. Valor: 01

(

) maior que 4 vezes ao mês. Valor: 02

5.5 Marque a alternativa que compreende o resultado somatório dos valores das alternativas marcadas nas perguntas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. (Assinale apenas uma
alternativa).
(

) O resultado do somatório está compreendido entre 0 e 4.

(

) O resultado do somatório está compreendido entre 5 e 7

( ) O resultado do somatório foi igual ou superior a 8.

Eu, sócio proprietário citado acima e responsável pelo referido estabelecimento, DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, que as
informações acima prestadas para a análise de uso do solo, conforme Lei Complementar nº 5.481/2019 e decretos que o regulamentam, são verdadeiras e
autênticas. Desta forma, estou CIENTE que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileito, passível de apuração na forma
da Lei e demais sanções cabíveis e que implicará na cassação do alvará e demais atos normativos, para o pleno funcionamento das atividades
desenvolvidas neste estabelecimento.

Teresina,

de

Assinatura do sócio proprietário

de 20

.

