Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
S.I.M(Serviço de Inspeção Municipal)

Memorial Descritivo de Construção e Reforma
1- IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Razão Social/ Nome do Produtor (a)

Nome Fantasia

Classificação do Estabelecimento
CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Responsável Legal pela Firma

Inscrição Municipal

2- LOCALIZAÇÃO
Endereço

Bairro/Localidade

CEP

Município

UF

Telefone/FAX

Caixa Postal

E-mail

3- CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Localização

Zona:

Área total do terreno (m²)

Rural

Urbana
Área a ser construída (m²)

Área Útil (m²)

Recuo de Ruas, Avenidas e Estradas(m)

Confrontantes e vias de acesso

4- DESCRIÇÃO DA CONSTRUÇÃO
Serviços Preliminares:
Descrever sobre limpeza e preparo do terreno: supressão de vegetação (autorização de órgão competente), aterro e terraplanagem
(autorização de órgão competente), demolições, dentre outros.

Pavimentação e Delimitação Externa
Informar material utilizado para pavimentação do pátio (concreto, asfalto, blocos, etc.) e a delimitação das áreas externas (cerca, muro,
alambrado, etc.).
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Pé Direito
Informar a altura do pé direito nos diferentes setores: recepção, expedição, área de manipulação, câmaras frigoríficas, depósitos, banheiros,
vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza do estabelecimento.

Cobertura/Telhado
Informar o material utilizado para cobertura (incluindo o material utilizado nas vigas/madeiramento) nos diferentes setores: recepção,
expedição, área de manipulação, câmaras frigoríficas, depósitos, banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza
do estabelecimento.

Forros
Informar o material utilizado como forro nos diferentes setores: recepção, expedição, área de manipulação, câmaras frigoríficas, depósitos,
banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza do estabelecimento.

Portas, janelas, básculas e exaustores
Informar as dimensões, os materiais utilizados e a localização nas dependências do estabelecimento.

Esquadrias, batentes e marcos
Informar as dimensões, os materiais utilizados.

Pisos e rodapés
Informar o material do piso e sua declividade em relação aos ralos e calhas, bem como a presença de ralos sifonados, canaletas, e calhas.
Informar o material dos rodapés (devendo possuir os cantos arredondados entre o piso e as paredes).
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Paredes
Informar o material utilizado e a altura da impermeabilização das paredes internas nos diferentes setores do estabelecimento e sobre a
pintura utilizada nas paredes externas.

Instalações de água e canalização
Relacionar os pontos de água internos e externos.Informar se a canalização é embutida ou externa e informar também sobre a capacidade
de armazenamento e abastecimento.

Sistema de escoamento de águas residuais
Descrever sucintamente sobre o sistema de escoamento das águas residuais (tipo de tratamento e destino).

Modelos de tomadas, iluminação e fiação
Descrever quais os tipos de tomada (com ou sem proteção contra água). Identificar os pontos de iluminação, qual o tipo de proteção das
lâmpadas presentes e informar se a fiação é embutida ou em dutos externos.

Fonte produtora de calor, banco de água gelada e fábrica de gelo
Informar o tipo, a localização e a capacidade de produção.

Tempo aproximado para conclusão da obra

5- OBSERVAÇÃO:
Anexar plantas/croqui:
Baixa
Na escala de 1/100
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