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Anexo 2 - MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 

 

1 – Identificação da empresa 

1.1 – Razão Social / Nome do produtor: 1.2 – nº SIM: 

1.3 – Nome Fantasia: 

1.4 – Classificação do Estabelecimento: 

(   ) Abatedouro Frigorífico 

(   ) Unidade de Beneficiamento de Carne e Produtos Cárneos 

(   ) Barco-Fábrica 

(   ) Abatedouro Frigorífico de Pescados 

(   ) Unidade De Beneficiamento de Pescado e Produtos de 
Pescado  

(   ) Estação Depuradora de Moluscos Bivalves 

(   ) Granja Avícola 

(   ) Unidade de Beneficiamento de Ovos e Derivados 

(   ) Granja Leiteira 

 

(   ) Posto de Refrigeração (leite) 

(   ) Usina de Beneficiamento (leite) 

(   ) Unidade de Beneficiamento de leite e derivados 

(   ) Queijaria 

(   ) Unidade de Beneficiamento de Produtos de Abelhas 

(   ) Entreposto de Beneficiamento de Produtos de Abelhas e 
Derivados 

(   ) Entreposto de Produtos de Origem Animal 

(   ) Casa Atacadista 

(   ) Unidade de Beneficiamento de Produtos Não Comestíveis 

1.5 – Endereço Completo (Rua / Avenida, Nº, Complemento, Bairro, CEP) 

 

1.6 – Responsável Legal / Proprietário 

 1.7 – Responsável Técnico 1.8 – Registro no conselho de classe 

1.9 – Telefone  1.10 – E-mail: 

 

2 – Responsável pelo Memorial Descritivo da Construção: 
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3- Área útil do terreno (área que pode ser utilizada para construção) 

 

 

4 – Área construída 

 

 

5 – Área a ser construída (preencher caso projeto de reforma, ampliação ou construção)  

 

 

 

 

 

 

6 – Duração provável da obra (preencher caso projeto de reforma, ampliação ou construção) 

 

 

7 – Recuo do alinhamento da rua (descrever caso exista nas proximidades outros estabelecimentos ou 

indústrias que produzam mau cheiro) 

 

 

 

8 –  Área fabril - Descrição da construção (detalhamento das características de construção de todas as 

dependências voltadas para a elaboração de produtos comestíveis)  

Altura do pé direito: 

Forro e cobertura: 

http://www.simcides.com.br/
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Iluminação: (  ) natural    (  ) artificial 

Proteção de lâmpadas: 

Impermeabilização e pintura de paredes: 

Natureza e declividade do piso: 

Portas, janelas e óculos: 

Ventilação: 

 

9 – Dependências auxiliares - Descrição da construção (de vestiários, sanitários, escritórios, almoxarifados, 

depósitos, refeitório, sala para o serviço de inspeção, rampa para higienização de veículos - detalhamento das 
características de construção) 

Altura do pé direito: 

Forro e cobertura: 

Iluminação: (  ) natural    (  ) artificial 

Proteção de lâmpadas: 

Impermeabilização e pintura de paredes: 

Natureza e declividade do piso: 

Portas, janelas e óculos: 

Ventilação: 

 

10 – Instalações Hidráulico-Sanitárias 

Instalação de água fria: (   )  sim (  ) não                        água quente: (  ) sim   (  )não    

Poço artesiano (  )                    mina d’agua (  )                     cisterna (  )                   água da concessionária (  ) 

Gerador de vapor: 

Sistema de esgoto: 

 

11 – Tratamento de Efluentes (descrever os meios empregados para a depuração e o destino desses efluentes 

conforme aprovado pelo órgão responsável pela proteção ambiental) 

Águas servidas: 

http://www.simcides.com.br/
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Sólidos: 

Esgotos: 

Destino dado aos efluentes: 

 

12 – Informações Complementares (Descrever tipo de isolamento da área fabril) 

Muro: 

Fechamento: 

Pavimentação: 

Paisagismo: 

Outros: 

 

13 – Autentificação 

Declaramos que as informações contidas neste Memorial Descritivo da Construção são verdadeiras e por isso 
assumimos inteira responsabilidade quanto ao processo produtivo. 

 

Local e data 

 ____ / ____ / _______ 

 

Proprietário / Representante Legal 
do Estabelecimento 

(carimbo/assinatura) 

 

 

Responsável Técnico 

(carimbo - com numeração do conselho de classe – e 
assinatura) 

 

 

 

 

Responsável pelo Memorial Descritivo 
da Construção 

(carimbo - com numeração do Conselho– e assinatura) 

 

http://www.simcides.com.br/
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