Continuação de Processo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Processo nº

/

Fls

Rubrica
__________________________
ANEXO I - RESOLUÇÃO SEMAP N.° 012/2017
Termo de Compromisso de Pequeno Gerador de Resíduos
OBRAS CIVIS DIVERSAS

1 - Identificação do Empreendimento/Atividade
Nome Empresarial ou Nome _________________________________________________________________________________________
Nome Fantasia ___________________________________________________________________________________________________
CNPJ/CPF
__________________________________________
IE ___________________________________
Local da Atividade: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ CEP __________________________________
Bairro
_________________________________ Município __________________________________ UF________________________

2 - Reponsável Técnico
Nome ___________________________________________________________________ CPF ___________________________________
Formação Profissional ______________________________________________________ Registro ________________________________
Contato ( _____ ) ____________________ ( _____ ) ______________________________E-mail _________________________________

3 - Tipo de Resíduo (Art. 3° da Resolução CONAMA n.° 307/2002)
Tipo de Resíduo:
Construção, demolição, reforma e reparos de obras de
pavimentação (inclusive solos de terraplanagem)

Classe A: resíduos utilizáveis ou
recicláveis como agregados

Construção, demolição, reforma e reparos de edificações
(componentes cerâmicos, concreto e argamassas)

Quantidade prevista:
____________________________ m³

Processo de fabricação e/ou demolição de peças prémoldadas em concreto fabricadas em canteiro de obras
Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações (plásticos, vidros, papelão, metais, madeiras e outros).
Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações (gesso).
Classe D: resíduos perigosos oriundos da construção (tintas, solventes, óleos, etc.) e contaminados.

4 - Triagem
Declaro que realizarei a triagem do resíduo gerado na origem, respeitando as classes definidas pelo artigo 3°
da Resolução CONAMA n.° 307/2002, conforme descrito no Inciso II do artigo 9° daquela Resolução.

5 - Acondicionamento
Declaro que realizarei o acondicionamento do resíduo, garantindo o seu confinamento após a geração
até o transporte, assegurando as condições de reutilização e reciclagem, conforme descrito no inciso III,
do artigo 9°, da Resolução CONAMA n.° 307/2002.

6 - Tratamento / Destinação Final - CLASSE A
Reciclagem

Aterro Industrial

Empresa de Coleta de Resíduos

Aterro Sanitário

Estocagem Provisória

Outros: ______________________

7 - Declaração de Gestão de Resíduos de Construção Civil
Declaramos, para os devidos fins, que na condição de gerador dos resíduos de construção civil acima descritos, me
responsabilizo pela destinação final adequada dos mesmos, segundo o instruído através da Resolução CONAMA
n.° 307/2002, comprometendo-me a apresentar a documentação comprobatória adequada, sob as penas da Lei
Complementar n.° 005/2008.

Rio das Ostras, _______ de ________________________ de ____________.

Requerente ou Representante Legal

