*PUBLICADA NO D.O. RIO 01/01/2017

COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE AMBIENTAL
PORTARIA MA/CGCA N0 002 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.
Revoga a Portaria MA/CGCA no 001 de 16 de maio de 2016,
estabelece novos modelos de Formulário de Caracterização
da Atividade (FCA) e do Termo de Responsabilidade
Ambiental (TRA) e dá outras providências.
O COORDENADOR GERAL DE CONTROLE AMBIENTAL no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que a SMAC é o órgão central executivo responsável pela gestão,
planejamento, promoção, coordenação, controle e execução da política de meio
ambiente no município do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o Decreto RIO nº 40.722 de 8 de outubro de 2015, que regulamenta
procedimentos destinados ao Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAM
Rio e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Resolução SMAC nº 634 de 28 de dezembro de 2016.
CONSIDERANDO que a regulamentação dos procedimentos e das referências para o
Licenciamento Ambiental Municipal é realizada através de Portarias MA/CGCA/GEC.
RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer os novos modelos de Formulário de Caracterização
da Atividade (FCA) e de Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA), conforme os
Anexos I e II, respectivamente.
§ 1.º - Estão habilitados a assinar o Formulário de Caracterização da
Atividade todos profissionais de nível técnico e superior, devidamente registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), no Conselho Regional de Química (CRQ) e Conselho Regional de
Biologia (CRBIO), Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e Conselho
Regional de Farmácia (CRF), desde que apresentem Anotação de Responsabilidade
Técnica ou documento similar, obtido no respectivo Conselho Profissional, vinculada ao
FCA.
§ 2.º - Os profissionais acima mencionados deverão realizar cadastro
junto à Coordenadoria Geral de Controle ambiental munidos de Registro Profissional e
comprovante de residência. Será gerado login e cadastrada senha para acesso ao
Portal Rio Mais Fácil.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revoga
a Portaria MA/CGCA no 001 de 16 de maio de 2016 e as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2016.
João Eustáquio Nacif Xavier
Coordenador Geral de Controle Ambiental
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ANEXO I

Formulário de Caracterização da Atividade (FCA)
1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Razão Social:
CNPJ:
Insc. Municipal:
Alvará nº:
Códigos CNAE e atividades constantes no CNPJ:

Atividades constantes no alvará:

Nome Fantasia:
Endereço:
Bairro:

CEP:

Data de início das atividades neste endereço:
Numero de funcionários (inclusive sócios):
Área total do terreno (m²):
Área destinada à produção (m²):
Área total construída (m²):
2. INSUMOS
Consumo mensal médio de energia elétrica (kW):
Consumo mensal médio de água em m³:
Fonte de abastecimento de água (poderá ser assinalada mais de uma opção):
( ) rede pública

( ) poço de captação - nº outorga INEA .......................................

( ) reutilização

(

) outro ..........................................................................................
especificar
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Formulário de Caracterização da Atividade (FCA).
3. DESCRIÇÃO DOS BENS PRODUZIDOS OU SERVIÇOS REALIZADOS

4. PROCESSO PRODUTIVO OU SERVIÇOS REALIZADOS
4.1. Matérias primas/Materiais

Quantidade/mês

Forma de estocagem

Quantidade/mês

Forma de estocagem ou local de

Utilizados

4.2. Produtos fabricados ou
Serviços Realizados

4.3. Equipamentos

realização dos serviços
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Formulário de Caracterização da Atividade (FCA).
5. CONTROLE AMBIENTAL
5.1. Efluentes provenientes do processo produtivo ou dos serviços realizados
Fonte

Sistema de controle

Destinação final / Corpo receptor
(ex.: rede pública ou curso d’água)

5.2. Emissões Atmosféricas
Fonte

Tipo de emissão/Sistema de

Resíduo gerado

controle

5.3. Efluentes líquidos provenientes de banheiros, vestiários, cozinhas, refeitórios e afins:
5.3.1 – Tratamento Primário - Sistema de controle (poderá ser assinalada mais de uma opção)
( ) Fossa séptica + rede pública
( ) Fossa séptica + sumidouro
( ) Fossa séptica + filtro anaeróbio + rede pública
( ) Fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro
( ) Rede pública de esgoto com destino adequado
( ) ETE. Vazão tratada: ......................................................
(

)outro............................................................................... (especificar)

5.4. Resíduos sólidos, semi-sólidos e líquidos provenientes do processo produtivo
Resíduo

Acondicionamento temporário

Destino final

*PUBLICADA NO D.O. RIO 01/01/2017

Formulário de Caracterização da Atividade (FCA).
6. ESTOCAGEM DE PRODUTOS TÓXICOS, COMBUSTÍVEIS, INFLAMÁVEIS E OUTROS
No caso de não haver estocagem do produto mencionado, declarar na coluna Quantidade estocada=0 (zero).

Produto

Quantidade estocada (Kg)

Local de estocagem

Óleo diesel
GLP
Oxigênio
Acetileno
Óleo Lubrificante
Gás refrigerante, especificar:

Outros, especificar:

Documentos que devem acompanhar o FCA:
 Fotografias nítidas de cada um dos dispositivos de controle ambiental existentes.
 No caso de haver caldeira em funcionamento, deverá ser juntada cópia do Relatório de
Inspeção.
 Juntar Certidão de outorga do INEA quando houver captação de água.
 Caso o espaço reservado para resposta não seja suficiente, responda em folha anexa,
assinalando o item respondido.

7. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DESTE FCA.
Nome completo:
Profissão:

CPF:

Registro Profissional:

Órgão expedidor:

Endereço completo para correspondência:

Telefone (s):

e-mail:

ART ou similar: (vinculado ao FCA):

Declaro, sob pena da lei, a veracidade das informações prestadas no presente documento.
Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _______

Nome e assinatura do responsável técnico pelo FCA.
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ANEXO II

Termo de Responsabilidade Ambiental – TRA
RESPONSÁVEL LEGAL PELA ATIVIDADE
Nome: _________________________________________ CPF: ______________________
Vínculo com a atividade:_______________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FCA
Nome: ______________________________________________________________________
Profissão: _______________________ Registro no Conselho de Classe: _______________
CPF: _________________________ ART ou similar nº. _____________________________

Pelo presente instrumento, declaramos que:
___________________________________________________________________________
(nome ou razão social que consta no requerimento de Licença Ambiental Simplificada)
Que realiza a(s) atividade(s) de:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(descrição da atividade)
Localizada no endereço________________________________________________________

(endereço completo)

Está sujeita ao Licenciamento Ambiental Municipal Simplificado, pois se enquadra nos
critérios definidos pelo Decreto 40.722 de 08 de outubro de 2015, atendendo todas as normas
ambientais vigentes.
Declaramos ainda serem verdadeiras as informações técnicas constantes no Formulário de
Caracterização da Atividade (FCA), ora apresentado junto ao requerimento de Licença Ambiental
Simplificada, e que o projeto é tecnicamente viável e ambientalmente adequado, apresentando
todas as medidas de controle ambiental, condizentes com a atividade exercida.
Ressaltamos que estamos cientes das sanções e penalidades previstas para os casos de
inobservância de normas, critérios e procedimentos estabelecidos, notadamente o disposto pela Lei
Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 6.514/2008 modificado pelo Decreto Federal nº
6.686/2008.
Informamos ainda que nada mais existe a declarar.
Rio de Janeiro, ____ de _________________ de _______
Nomes e assinaturas

responsável legal pela atividade

responsável técnico pelo FCA

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

