PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica
SEPLAN – planejamento@aracariguama.sp.gov.br

PEDIDO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Os pedidos de Certidão de uso e Ocupação do Solo, para fins de Instalação
industrial e empreendimentos de qualquer natureza, deverão vir
instruídos das seguintes informações:

1.
2.
3.
4.

Titulo de propriedade do imóvel/contrato de locação/IPTU
Breve histórico da firma;
Motivo de pedido de instalação ( se empresa nova);
Croqui com a exata localização da área pretendida; (terreno e futura
instalação);
5. Quantidade de empregos gerados;
6. Matéria prima: consumo mensal e forma de armazenamento;
7. Produtos finais, média de produção mensal;
8. Processo industrial;
9. Destinação de resíduos industriais ( informar comprovadamente o
encaminhamento dos resíduos industriais)
10.
Sistema de combate à poluição;
11.
Topografia do terreno – planta com curvas de nível;
12.
Informação cadastral, cedida pelo Depto de Rendas
13.
Publicação do pedido de certidão na imprensa local: (Ver
modelo);

NOME DA EMPRESA ______________, CNPJ Nº ______, Torna
público que requereu à Prefeitura Municipal de Araçariguama,
a expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo, com
atividade principal de ___________, situada no local/bairro,
em área de _____m², com área à ser construída ou construída de
______m².

14. Apresentar a Certidão de Uso e Ocupação do Solo ( anterior) se for
renovação de certidão.
15. Apresentar o CNPJ da Empresa
16. Xerox das licenças ambientais existentes da empresa ( se for
renovação)
OBS: SERÃO SOLICITADAS MAIS INFORMAÇÕES SE O
DEPARTAMENTO TÉCNICO ENTENDER NECESSÁRIO.
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MODELO
NOME DA EMPRESA ______________Torna público que requereu á
prefeitura Municipal de Araçariguama, a expedição de Certidão de Uso e
Ocupação do Solo e à CETESB (tipo licença) para a (atividade), a situar-se
no (local/bairro), em área de (_____m²), com área a ser constituída de
aproximadamente (______m²).

OBS: A cópia da publicação deverá estar anexa no processo.
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