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D E C R E T O   N°  6.599, de 22 de novembro de 2019. 

 

REGULAMENTA A ELABORAÇÃO E A EXIGÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE.- 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI, Prefeito do Município de Mairinque, usando das atribuições legais 

que lhe são conferidas e à vista das disposições do art. 98, da Lei Orgânica do Município;  

 

D E C R E T A :- 

 

Art 1° Fica definida a obrigatoriedade de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) no 

município de Mairinque para os casos definidos no Plano Diretor, Lei Municipal n° 3.727/2019. 

 

Parágrafo Único A exigência do EIV considera os impactos dos empreendimentos estabelecidos pelo 

Plano Diretor Municipal sobre o ambiente urbano e deve ser condição prévia para o deferimento da 

viabilidade, sujeitando-se a análise, caso necessário, por comissão específica. 

 

Art 2° Para efeito deste decreto, entende-se por: 

 

I. ambiente urbano: relações da população e das atividades humanas, organizadas pelo processo social, 

de acesso, apropriação e uso e ocupação do espaço urbanizado e construído; 

II. estudo de impacto de vizinhança (EIV): documento que apresenta o conjunto dos estudos e 

informações técnicas relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos 

impactos na vizinhança de um empreendimento ou atividade, de forma a permitir a análise das diferenças 

entre as condições que existiriam com a implantação do mesmo e as que existiriam sem essa ação; 

III. impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente e o equilíbrio do seu ecossistema, causada por determinado empreendimento ou atividade, que 

afetem a biota; a qualidade dos recursos naturais ou dos patrimônios cultural, artístico, histórico, 

paisagístico ou arqueológico; as condições estéticas, paisagísticas e sanitárias; as atividades sociais e 

econômicas, a saúde, a segurança e o bem estar da vizinhança. 

IV. impacto de vizinhança: significa repercussão ou interferência que constitua impacto no sistema viário, 

impacto na infra-estrutura ou impacto ambiental e social, causada por um empreendimento ou atividade, 

em decorrência de seu uso ou porte, que provoque a deterioração das condições de qualidade de vida da 

população vizinha, requerendo estudos adicionais para análise especial de sua localização, que poderá ser 

proibida, independentemente do cumprimento das normas de uso e ocupação do solo para o local; 

V. impacto na infra-estrutura urbana: demanda estrutural causada por empreendimentos ou atividades, 

que superem a capacidade dos órgãos públicos ou seus concessionários nos abastecimentos de energia 

elétrica, água, telefonia, esgotamento sanitário ou pluvial. 

VI. Impacto no sistema viário: interferências causadas por Pólos Geradores de Tráfego (PGT), sendo estas 

as que, em decorrência de suas atividades e porte de suas edificações, atraem ou produzem grande número 

de viagens e/ou trânsito intenso, gerando conflitos na circulação de pedestres e veículos em seu entorno 

imediato, requerendo análise especial; 

VII. impacto sobre a morfologia urbana: edificações cuja forma, tipo ou porte, implique em conflito com 

a morfologia natural ou edificada local; 

VIII. medidas compatibilizadoras: destinadas a compatibilizar o empreendimento com a vizinhança nos 

aspectos relativos à paisagem urbana, e de serviços públicos e infra-estrutura; 

IX. medidas compensatórias: destinadas a compensar impactos irreversíveis que não podem ser evitados; 

X. medidas mitigadoras: destinadas a prevenir impactos adversos ou a reduzir aqueles que não podem ser 

evitados; 
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XI. relatório de impacto de vizinhança (RIV): relatório sobre as repercussões significativas dos 

empreendimentos sobre o ambiente urbano, apresentado através de documento objetivo e sintético dos 

resultados do estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), em linguagem adequada e acessível à 

compreensão dos diversos segmentos sociais; 

XII. vizinhança: imediações do local onde se propõe o empreendimento ou atividade, considerada a área 

em que o empreendimento exercerá influência. 

 

Art.3° O EIV/RIV poderá ser elaborado de três maneiras:  

 

I. Por formulário impresso ou eletrônico, quando de mínimo impacto; 

II. EIV/RIV simplificado; 

III. EIV/RIV completo. 

 

§ 1° O EIV/RIV possui caráter auto-declaratório, sendo que, as informações contidas em cada uma de 

suas etapas é de responsabilidade do solicitante. O fornecimento de informações falsas implicará na 

imediata cassação do Certificado de Licenciamento Integrado ou do alvará para implantação de 

loteamento, além das demais medidas legais cabíveis contra o solicitante e responsável técnico. 

 

§ 2° O questionário será aplicado para todos os empreendimentos comerciais e industriais com perguntas 

que abrangem os temas abaixo, conforme anexo I: 

 

I. Tipo de empreendimento; 

II. Área do empreendimento e de atendimento ao cliente; 

III. Horário de funcionamento; 

IV. Pessoas a serem atendidas ao mesmo tempo no estabelecimento; 

V. Música ao vivo; 

VI. Fontes de emissão de ruídos na operação, construção ou reforma; 

VII. Processos produtivos com emissão de efluentes ou lançamentos atmosféricos poluidores ou em 

quantidades consideradas significativas (fiscalização das informações será realizada por meio de 

análise técnica do departamento do Meio Ambiente e Agricultura e da divisão de Vigilância 

Sanitária); 

VIII. Produção, processamento ou estocagem/depósito de resíduos sólidos em quantidades consideradas 

significativas (fiscalização das informações será realizada por meio de análise técnica do 

departamento do Meio Ambiente e Agricultura e da divisão de Vigilância Sanitária); 

IX. Produção, processamento ou estocagem/depósito de produtos químicos e inflamáveis (fiscalização 

das informações será realizada por meio de análise técnica do departamento do Meio Ambiente e 

Agricultura e da divisão de Vigilância Sanitária); e 

X. Pólo gerador de tráfego na operação, construção ou reforma. 

 

§ 3° O EIV/RIV simplificado será apresentado pelos empreendimentos comerciais e industriais que, ao 

preencherem o questionário inicial, se enquadrarem em um dos seguintes critérios: 

 

I. Clube social, esportivo ou similar; 

II. Parque de diversão; 

III. Centro comercial; 

IV. Horário de Funcionamento após às 24h00; 

V. Possuir área total construída, superior a 750m²; 

VI. Possuir área destinada ao atendimento aos clientes no estabelecimento superior a 250m²; 

VII. Se a lotação máxima do estabelecimento for superior a 50 pessoas; 

VIII. Realização de música ao vivo; 
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IX. Possuir fonte de emissão de ruídos provenientes da atividade; 

X. Possuir processos com lançamento de efluentes ou lançamentos atmosféricos poluidores ou em 

quantidades consideradas significativas segundo análise técnica do departamento do Meio 

Ambiente e Agricultura e da divisão de Vigilância Sanitária; 

XI. Possuir atividade produtiva que trabalhe com ou gere produção, processamento ou 

estocagem/depósito de resíduos sólidos em quantidades consideradas significativas segundo análise 

técnica do departamento do Meio Ambiente e Agricultura e da divisão de Vigilância Sanitária;  

XII. Possuir atividade produtiva que trabalhe com ou gere produção, processamento ou 

estocagem/depósito de produtos químicos e inflamáveis (fiscalização das informações será 

realizada por meio de análise técnica do departamento do Meio Ambiente e Agricultura e da divisão 

de Vigilância Sanitária); e 

XIII. For classificado como pólo gerador de trafego. 

 

§ 4° Será solicitado o EIV/RIV completo para: 

 

I - todas as solicitações de novos loteamentos, condomínios de lotes e congêneres. 

II – Empreendimentos comerciais e industriais nas seguintes áreas de atuação: empreendimentos 

industriais considerados como atividade potencialmente poluidora pela CETESB; shoppings centeres e 

centros comerciais com previsão de 20 lojas, ou mais, em seu interior; hipermercados; casas noturnas 

localizadas em áreas de adensamento residencial; cemitérios, crematórios; aterros sanitários; matadouros 

ou abatedouros; presídios e aeroportos.   

 

Art. 4° Os EIV/RIV simplificado e completo deverão contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e em suas 

proximidades, bem como a especificação das providências necessárias para evitar ou superar seus efeitos 

prejudiciais, incluindo a análise, entre outras, no mínimo, das seguintes questões: 

 

I. adensamento populacional;  

II. equipamentos urbanos e comunitários;  

III. uso e ocupação do solo;  

IV. valorização imobiliária;  

V. geração de tráfego e demanda por transporte público;  

VI. ventilação e iluminação;  

VII. paisagem urbana e patrimônio natural, cultural e histórico;  

VIII. nível de ruídos;  

IX. qualidade do ar;  

X. vegetação e arborização urbana;  

XI. capacidade da infra-estrutura urbana;  

XII. geração e destinação dos resíduos sólidos. 

 

Art. 5° O EIV/RIV simplificado deverá conter no mínimo os seguintes pontos, que estão desenvolvidos 

no anexo II: 

 

I. Identificação do empreendimento e do responsável técnico; 

II. Caracterização do empreendimento; 

III. Informações sobre a atividade; 

IV. Estatísticas do empreendimento; 

V. Delimitação e caracterização da vizinhança; 

VI. Avaliação do Impacto do projeto. 
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Art. 6° O EIV/RIV completo deverá conter no mínimo: 

 

I. Informações gerais  

a) Identificação do empreendimento;  

b) Identificação e qualificação do empreendedor (nome ou razão social, endereço completo, telefone e 

e-mail dos responsáveis legais e pessoas de contato);  

c) Identificação do profissional responsável técnico pelo EIV/RIV (nome, endereço, telefone, e-mail, 

ART ou RRT). 

 

II. Caracterização do empreendimento  

1 - Descrição da edificação ou grupamento de edificações: Apresentação das informações necessárias à 

análise técnica de adequação do empreendimento ou atividade às condições locais e de suas alternativas 

tecnológicas, contendo no mínimo indicação de: nome do empreendimento;  

a) localização e dimensões do empreendimento (área total, área parcelada, área construída, área 

institucional, área verde);  

b) certidão de Registro Imobiliário atualizada ou documento que comprove a propriedade;  

c) compatibilização do projeto com o Plano Diretor do município, legislação ambiental e urbanística e 

legislação sanitária;  

d) justificativa da localização do empreendimento do ponto de vista urbanístico e ambiental;  

e) áreas, dimensões, volumetria, pilotis, afastamentos, altura e acabamento da edificação projetada;  

f) taxa de impermeabilização e as soluções de permeabilidade;  

g) levantamento plani-altimétrico do terreno;  

h) mapeamento das redes de água pluvial, água, esgoto, energia elétrica e telefone na área de influencia;  

i) indicação de entradas, saídas, geração de viagens e distribuição no sistema viário; 

j) taxa de ocupação no terreno, coeficiente de aproveitamento e o número de vagas de automóveis geradas. 

2 - Descrição do parcelamento:  

a) quadro estatístico da distribuição de áreas propostas para o empreendimento, apresentando as áreas 

destinadas ao domínio público (sistema viário, áreas verdes, áreas institucionais, conforme legislação 

vigente e orientação do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo 

- GRAPROHAB) e áreas de propriedade particular (lotes, áreas remanescentes);  

b) descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada uma delas 

nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias-primas e mão-de-obra, as fontes de 

energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia e os 

empregos diretos e indiretos a serem gerados;  

c) volumetria e localização dos acessos e saídas de veículos e pedestres; quantidade de viagens gerada e 

sua distribuição pelo sistema viário de acesso;  

d) nível de ruído gerado (quantidade, qualidade, distribuição temporal);  

e) efluente de drenagem de águas pluviais gerado (quantidade, distribuição temporal, local de 

lançamento);  

f) detalhamento das ações em cada etapa de implantação do projeto, incluindo cronograma detalhado e 

ampliações e expansões previstas. 

 

III - Delimitação da área de vizinhança:  

1 -  extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento considerado, para avaliação de 

impactos sobre as redes de serviços públicos; 

2 - extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento considerado e a extensão das vias 

de acesso até os “nós” de tráfego mais próximos, para avaliação de impactos sobre os sistemas viário e 

de transporte público; 
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3 -  quadra do empreendimento, mais as vias públicas lindeiras e os imóveis lindeiros a estas vias 

públicas, para avaliação de impactos sobre paisagem, sobre atividades humanas instaladas, e sobre os 

recursos naturais. 

 

IV - Caracterização da área de vizinhança: A caracterização da área de vizinhança, e da respectiva 

população residente, deverá conter no mínimo:  

1) mapas e plantas com indicação da área de vizinhança;  

2) mapeamento das redes de água pluvial, abastecimento de água, coleta de esgoto, fornecimento de 

energia elétrica e telefonia da área de influência.  

3) levantamento plani-altimétrico do terreno;  

4) projeto arquitetônico;  

5) levantamento dos usos e volumetria de todos os imóveis e construções existentes;  

6) indicação das zonas de uso constantes da legislação de uso e ocupação do solo na área de vizinhança;  

7) indicação da legislação de uso e ocupação do solo;  

8) avaliação da influência sobre o valor imobiliário no entorno imediato com a implantação do 

empreendimento.  

9) indicação de cursos d’água no entorno do empreendimento num raio de 100m.  

10) indicação das características do espaço urbano na vizinhança do empreendimento (população, 

densidades, taxa de motorização, uso e ocupação do solo), e indicação das tendências de evolução deste 

espaço urbano;  

11) indicação dos equipamentos públicos de infra-estrutura urbana disponíveis na vizinhança 

(abastecimento de água, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, gás canalizado, etc), bem 

como das tendências de evolução desta infra-estrutura;  

12) indicação do sistema viário e de transportes da vizinhança (identificação das vias, hierarquização das 

vias, sentido do tráfego, modos de transportes existentes, itinerários das linhas, principais destinos 

atendidos, terminais, pontos de parada), bem como das tendências de evolução destes sistemas;  

13) indicação do sistema de drenagem de águas pluviais da vizinhança (guias, sarjetas e galerias na 

vizinhança imediata; vales secos, córregos e rios na área de influência), da capacidade deste sistema, bem 

como das tendências de evolução do sistema de drenagem;  

14) interpretação da paisagem local (gabaritos, morfologia do terreno, movimentos de terra, tipologia 

urbana, eixos visuais, panorâmicas, compartimentações) e das tendências de evolução desta paisagem;  

15) demarcação de melhoramentos públicos aprovados por lei previstos na vizinhança do 

empreendimento;  

16) indicação dos bens tombados patrimoniais, edificados e naturais nas esferas municipal, estadual e 

federal na área de estudo, especialmente na fração urbana e no raio de 300m contados do perímetro do 

imóvel;  

17) indicação dos usos permitidos pela legislação municipal nas vizinhanças do empreendimento. 

 

V. Avaliação do impacto na infra-estrutura urbana: 

1) demonstração da compatibilidade do sistema viário e de transportes, da vizinhança imediata e da área 

de influência do empreendimento, com a quantidade de viagens geradas pelo empreendimento;  

2) indicação de entradas e saídas de veículos no empreendimento;  

3) demanda por transporte público e identificação do sistema de transporte coletivo existente. 

4) demonstração da compatibilidade do sistema de drenagem, existente na vizinhança imediata e na área 

de influência do empreendimento, com o aumento do volume e da velocidade de escoamento de águas 

pluviais gerado pela impermeabilização da área de intervenção;  

5) demonstração da viabilidade de abastecimento de água, de coleta de esgotos; de abastecimento de 

energia elétrica declarada pela respectiva concessionária do serviço através de certidão;  
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6) indicação das transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento na vizinhança imediata e na 

área de influência do empreendimento (adensamento, uso e ocupação do solo, atração de pessoas, oferta 

de trabalho, influência sobre o valor imobiliário, etc);  

7) inserção da obra na paisagem da vizinhança imediata e da área de influência do empreendimento 

(gabaritos, topografia, tipologias, eixos visuais, panorâmicas, compartimentações, espaços livres);  

8) equipamentos urbanos e comunitários;  

9) escolas públicas e postos de saúde na área de vizinhança;  

10) impacto sobre a morfologia urbana avaliando forma, tipo, porte, volumetria e acabamento da 

edificação projetada em relação ao existente na área de vizinhança;  

11) impacto sobre o micro-clima no entorno imediato do empreendimento, verificando as condições de 

aeração, qualidade do ar e sombreamento. 

 

VI. Avaliação do impacto ambiental na área de vizinhança: 

1) síntese dos resultados de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto;  

2) descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação de atividades, considerando o 

projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicando os métodos, 

técnicas e critérios adotados para sua identificação e interpretação;  

3) caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações 

da adoção do projeto e suas alternativas, bem como, da sua não realização;  

4) descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, 

mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado;  

5) o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, indicando os responsáveis por sua 

elaboração e execução;  

6) recomendações quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral);  

7) as medidas mitigadoras, compatibilizadoras e compensatórias e quando for o caso, elaborar programas 

de monitoramento dos impactos e da implantação de medidas mitigadoras. 

 

VII. Sistema construtivo do empreendimento: deverão ser apresentadas, no mínimo, as seguintes 

informações sobre as etapas de construção ou implantação do parcelamento: 

1) descrição das ações de limpeza do terreno, remoção de vegetação, terraplenagem (corte/aterro), área 

de bota-fora, etc;  

2) localização, dimensionamento e atividades a serem desenvolvidas no canteiro de obras;  

3) destino final do material resultante do movimento de terra;  

4) destino final do entulho da obra;  

5) existência de arborização e de cobertura vegetal no terreno;  

6) estimativa de quantificação de mão-de-obra empregada;  

7) origem e estimativa de quantificação dos materiais que serão utilizados, as rotas de transportes e as 

condições de estocagem;  

8) localização e caracterização das áreas de bota-fora;  

9) estimativa da área total a ser desmatada, para implantação do projeto;  

10) esclarecimentos sobre como será feito o atendimento aos futuros moradores pelos serviços públicos 

de educação, saúde, segurança e por transporte coletivo;  

11) manifestação da empresa concessionária de energia elétrica sobre a capacidade de atendimento à 

demanda a ser gerada pela implantação do loteamento;  

12) manifestação da empresa concessionária de água e esgoto sobre a capacidade de atendimento à 

demanda a ser gerada pela implantação do loteamento;  

13) estudo para o sistema de drenagem pluvial, identificando as prováveis sub-bacias de drenagem e os 

dispositivos destinados à disposição de energia. 
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VIII. Matriz de impactos: O EIV/RIV completo deverá conter uma Matriz de Impactos que trate de forma 

sintética da apresentação e dimensionamento dos impactos identificados no levantamento sistêmico, 

realizado com o objetivo de permitir a compreensão das alterações impostas no meio ambiente natural e 

construído segundo uma visão global, abrangendo as inter-relações dos vários aspectos estudados, as 

conseqüências impactantes e as medidas para compensá-las ou mitigá-las. A Matriz de Impactos deverá 

apresentar as ocorrências impactantes identificadas, definindo e classificando, segundo os critérios a 

seguir expostos, os impactos possíveis, relacionando, ainda, os elementos impactantes e as medidas 

compensatórias e mitigadoras sugeridas: 

1) Conseqüência: indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P), adversos/negativos (N) ou 

adversos/negativos independente da implantação do empreendimento (NI). 

2) Abrangência: indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir na área do empreendimento e da 

vizinhança: direto (D) ou que podem afetar áreas geográficas mais abrangentes: indiretos (I).  

3) Intensidade: refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo ser alta (1), média (2) 

ou baixa (3), segundo a intensidade com que as características ambientais possam ser modificadas.  

4) Tempo: refere-se à duração do impacto, podendo ser permanente (P), temporário (T) ou cíclico (C).  

 

Art. 7° O EIV/RIV simplificado deverá ser apresentado juntamente com a ART ou RRT do técnico 

responsável. O EIV/RIV completo deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar, cujos membros 

deverão estar devidamente credenciados na sua área de atuação, Deverá ser apresentada a ART ou RRT 

dos responsáveis pelo projeto. 

 

Art. 8° O relatório de impacto de vizinhança (RIV) conterá as repercussões significativas do 

empreendimento sobre a vizinhança, apresentando de forma objetiva e sintética os resultados do estudo 

de impacto de vizinhança (EIV), em linguagem adequada e acessível à compreensão dos diversos 

segmentos sociais. 

 

Art. 9° De acordo com o Art. 1º da Lei Municipal n° 3.617/2018 o EIV/RIV é instrumento necessário 

para o aprimoramento do cumprimento da referida lei. 

 

Art. 10 Deverão ser entregues para a comissão de análise três cópias em papel e uma digital, com arquivos 

no formato PDF. 

 

Art. 11 Fica criada a Comissão para Estudo de Impacto de Vizinhança (CEIV), para análise e deliberação 

quanto ao EIV/RIV no município de Mairinque que será composta por um membro titular e um suplente, 

exceto para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Sustentável que deverá indicar dois membros titulares e dois suplentes: 

 

1 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

2 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável; 

3 – Secretaria Municipal de Governo; 

4 – Divisão Municipal de Vigilância Sanitária; 

 

 

Art. 12 Caberá a comissão, baseada em critérios técnicos e justificados, acatar o EIV/RIV, ou solicitar 

modificações e/ou correções, bem como deliberar sobre as medidas mitigadoras e/ou compensatórias 

propostas no EIV/RIV e sobre os prazos para a sua implantação. 

 

§ 1° Para o cumprimento do caput fica autorizada a Comissão a contratação de assessoramento técnico se 

a maioria entender necessário. 

 



 

 
 

8 
 

 

§ 2° A comissão não poderá definir ou aceitar medidas mitigadoras ou compensatórias que tenham caráter 

temporário, a não ser que amplamente justificada. 

 

§ 3° A CEIV poderá fazer exigências referentes a pontos não apontados no estudo, desde que justificadas 

tecnicamente. 

  

§ 4° A não implantação das medidas deliberadas pela comissão implicará na cassação da licença do 

estabelecimento ou alvará para a implantação de loteamento. 

 

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 22 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

Prefeito 

 

 

 

LAVÉRIO RUSSO JÚNIOR 

Secretário Municipal de Finanças 

 

 

 

MANOEL CARLOS DUARTE DE MELLO JUSTO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável 

 

 

 

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 22/11/2019. 

 

 

 

ROGÉRIO FERNANDO VIEIRA MANÃO 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

Proc. nº 9547/2019 



Nome ou Razão Social RG

Endereço para correspondência Nº

Cidade UF

Telefone Contato

CNAEs*

Nº da Insc. 

Municipal (Alvará 

de Func.)

Inscrição Imobiliária (IPTU)

* Anexar lista com CNAEs e descrição de atividades secundárias ou identificar abaixo.

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

11 - Trata-se de Centro Comercial? (   ) Sim     (    ) Não

(   ) Sim     (    ) Não

13 - Número do protocolo no Via Rápida

Empresa

ANEXO I

1 - Área total construída do empreendimento é superior a 750 m²?

2 - Área do empreendimento destinada a atendimento ao cliente é maior do 

que 250 m²?

3 - Horário de funcionamento ultrapassa as 23h?

4 -Lotação máxima do estabelecimento é superior a 50 pessoas?

Descrição da Atividade Principal*

Endereço

Nº da Matrícula ou Transcrição

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - Questionário

Questionário

DADOS DO SOLICITANTE

CPF OU CNPJ

Bairro

CEP

E-mail

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Assinatura e Nome completo do solicitante

Mairinque,         de                                     de 

5 - Estabelecimento terá música ao vivo?

7 - O estabelecimento produzirá algum tipo de efluente líquido?

8 - O estabelecimento produzirá algum tipo de emissão gasosa?

9 - O estabelecimento trabalha com produção, processamento ou

estocagem/depósito de resíduos sólidos?

10 - O estabelecimento aumentará o tráfego de veículos em sua operação?

6 - O estabelecimento conta com alguma fonte de ruído?

12 - O estabelecimento trabalha com produção, processamento ou

estocagem/depósito de produtos químicos ou inflamáveis?

_________________________
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV- SIMPLIFICADO 
 

 

DADOS DO SOLICITANTE 
Nome ou Razão Social CPF OU CNPJ RG 

Endereço para correspondência Nº Bairro 

Cidade UF CEP 

Telefone Contato E-mail 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Nome Título de Formação Profissional Nº. 

Endereço para correspondência Nº Bairro 

Cidade UF CEP 

Telefone Contato E-mail 

 
DADOS DO EMPREENDIMENTO 

CNAE Descrição da Atividade Principal* 

Endereço Bairro 

Nº da Matrícula ou Transcrição Nº da Insc. Municipal (Alvará de Func.) Inscrição Imobiliária (IPTU) 

 Obs.:Anexar relação das atividades secundárias a serem desenvolvidas 

 

Localização: 

(  ) Zona Rural Zoneamento 

(  ) Zona Urbana 

Análise quanto a Compatibilidade com o Zoneamento: 

(  ) Permitido ( ) Permissível (   ) Proibido 

Obs. Anexar Certidão de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo 

Coordenadas UTM da sede do EMPREENDIMENTO (Para imóveis que não possuem insc. imobiliária) 
UTM (N): UTM (E): 

Datum utilizado: 

Obs.: Anexar levantamento topográfico planimétrico georreferenciado, com respectiva ART / RRT. 

I - INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

II – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Fase do empreendimento: 

( ) Planejamento 
Previsão de início da Operação:  / /  

( ) Implantação 

 
( ) Operação (Funcionamento) Data de Início da Operação:  / /  

Nº de Funcionários:    
 

Nº de caminhões utilizados Operacionalmente:    
 

Informar o vinculo empresa/veículo: ( ) Próprio ( ) Cooperativa local ( ) Transportadoras ( ) Autônomos 

 

Há residência(s) de terceiros no entorno? ( ) Sim ( ) Não 

A área está inserida em APP- Área de Preservação Permanente? ( ) Sim ( ) Não 

Haverá supressão de vegetação? ( ) Sim ( ) Não 

Há necessidade de movimentação de terras? ( ) Sim ( ) Não 
Equipamentos Utilizados e ou sistema operacional é emissor de: 

Ruído ( ) Sim ( ) Não - informar o tipo:   

Calor ( ) Sim ( ) Não - informar o tipo:   

Poeira ( ) Sim ( ) Não - informar o tipo:   

Fumaça ( ) Sim ( ) Não - informar o tipo:   

Outros ( ) Sim ( ) Não - informar o tipo:   

Outros ( ) Sim ( ) Não - informar o tipo:   

Descrição operacional da atividade: 

Obs.: No caso de operação de elevada complexibilidade, anexar fluxograma operacional 
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ESTATÍSTICA DO EMPREENDIMENTO 

Área do Terreno: 

Área do Empreendimento:  

Área Construída Total: 

Área de Reserva Legal: 

Área para estacionamento Administrativo: 

Área para estacionamento Clientes: 

Área para estacionamento Caminhões: 

Área para estacionamento Carga e Descarga: 

Nº de vagas necessárias para estacionamento 

Administrativo: 

Clientes: 

Carga e Descarga: 

Caminhões: 

Taxa de Ocupação: 

Taxa de Permeabilidade: 

Anexar: Planta de Implantação do Empreendimento 

 

III- DELIMITAÇÃO DA VIZINHANÇA 
Definida de acordo com o porte do empreendimento. 

1- Área de Impacto Indireto. 

Refere-se à área de extensão das vias públicas que sofrerão impacto sobre as redes de serviços públicos. 

2- Área de Impacto Direto. 

Refere-se á área correspondente a extensão das vias de acesso até os “nós” de tráfego mais próximo, 

sujeito a sofrer impactos diretos do empreendimento, em relação a ruídos, ventilação, iluminação, emissão 

de gases, chaminés, riscos ambientais, modificação do cotidiano da localidade e análise dos impactos 

sobre o sistema viário e de transporte público. 

 

Mapa das Áreas de Influência do Empreendimento 
Inserir Imagem das Áreas de Influência 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Legenda: 
Área de Influência Direta 
Área de Influência Indireta 
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Área de Influencia Direta: 

 
Tipo de Uso Existente no entorno: 

Residencial: ( ) unidades 

Comercial: ( ) unidades 

Industrial: ( ) unidades 

 

 

Uso Comunitário 

Escolas: ( ) unidades  

Creches: ( ) unidades  

Espaço Cultural: ( ) unidades  

Saúde: ( ) unidades  

Cultos Religiosos: ( ) unidades  

Outros /Especificar: ( ) unidades  

Outros /Especificar: ( ) unidades  

 

 

Infraestrutura Urbana 

Existente/em quantidade 

satisfatória: 

Água Potável: ( ) SIM ( ) NÃO 

Energia Elétrica: ( ) SIM ( ) NÃO 

Gás: ( ) SIM ( ) NÃO 

Drenagem: ( ) SIM ( ) NÃO 

Esgoto: ( ) SIM ( ) NÃO 

Coleta de Lixo: ( ) SIM ( ) NÃO 

Iluminação Pública: ( ) SIM ( ) NÃO 

Telefonia Fixa: ( ) SIM ( ) NÃO 

Lógica: ( ) SIM ( ) NÃO 

Transporte Coletivo ( ) SIM ( ) NÃO 

 
Área de Influencia Indireta: 

 
Tipo de Uso Existente no entorno: 

Residencial: ( ) unidades 

Comercial: ( ) unidades 

Industrial: ( ) unidades 

 
 

Uso Comunitário 

Escolas: ( ) unidades  

Creches: ( ) unidades  

Espaço Cultural: ( ) unidades  

Saúde: ( ) unidades  

Cultos Religiosos: ( ) unidades  

Outros /Especificar: ( ) unidades  

Outros /Especificar: ( ) unidades  

 

 

Infraestrutura Urbana 

Existente é atendida de 

forma satisfatória? 

Água Potável: ( ) SIM ( ) NÃO 

Energia Elétrica: ( ) SIM ( ) NÃO 

Gás: ( ) SIM ( ) NÃO 

Drenagem: ( ) SIM ( ) NÃO 

Esgoto: ( ) SIM ( ) NÃO 

Coleta de Lixo: ( ) SIM ( ) NÃO 

Iluminação Pública: ( ) SIM ( ) NÃO 

Telefonia Fixa: ( ) SIM ( ) NÃO 

Lógica: ( ) SIM ( ) NÃO 

Transporte Coletivo ( ) SIM ( ) NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA 
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Descrição do Sistema Viário 

- Rua Frontal: (Descrever o nome da Rua) 

Tipo de Via: (  ) Estrutural ( ) Arterial ( ) Coletora ( ) Local ( ) Panorâmica 

(   ) Via Pedestre  (   ) Via Parque  (  ) Estrada Municipal 

Largura das calçadas:  Largura da Pista de Rolamento:    

Descrição das Principais vias da área de Influência Direta. 

Nome da Rua:   Tipo de Via:     

Largura das calçadas:  Largura da Pista de Rolamento:    

Descrição das Principais vias da área de Influência Direta. 

Nome da Rua:  Tipo de Via:    

Largura das calçadas:  Largura da Pista de Rolamento:    

- Descrição das Principais vias da área de Influência Direta. 

Nome da Rua:   Tipo de Via:  __ 

Largura das calçadas:  Largura da Pista de Rolamento:     

 
 

ROTEIRO DE ACESSO UTILIZADO NO EMPREENDIMENTO 

Principais vias de acesso e pontos de referência 

Mapa ou Descrição: 
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IV - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO 

IMPACTOS CONSIDERADOS 
NA ANÁLISE 

 

 

 
JUSTIFICATIVA 

(Descrever) 

MEDIDAS MITIGADORAS 
(Descrever) 

 

. 
  

 

. 
  

 

. 
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O responsável Técnico e o Representante legal assumem toda e 

qualquer responsabilidade pelas informações prestadas. 

O solicitante e o Responsável Técnico declaram que estão cientes de 

que, no caso de apresentação de informação falsa, serão tomadas as medidas judiciais 

previstas nas legislações municipal, estadual e federal. 

 
Mairinque,  de  de    

 
 
 
 

 

Responsável técnico 
 
 

 

Representante Legal 

 

ATENÇÃO: Este documento deverá ter a firma dos signatários reconhecida em cartório. 

Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo responsável técnico e representante legal. 

CONCLUSÃO 


