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ANEXO II - MODELO DE PARECER TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. INTERESSADO

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Contato:

1.2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome:

CPF:                                             En�dade Classista:                                Nº Registro:

Telefone(s):                                                                  Email:

1.3. OCUPAÇÃO

Nº processo: 

Endereço:

 

2. OBJETO

O presente parecer é uma análise das condições da ocupação acima descrita e tem o obje�vo de
caracterizar, de forma clara, a atual situação das a�vidades rurais e/ou ambientais desenvolvidas na
mesma, por meio de apontamentos, fotos e medições.

 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

(Observação: Descrever de forma detalhada todas as a�vidades relacionadas no formulário de
pontuação)

a. (a�vidade “a”): (pormenorizar a a�vidade “a” com todas as suas caracterís�cas)

FOTOS

(foto)  (foto)

Foto 1  Foto 2

   

(foto)  (foto)

Foto 3  Foto 4

b. (a�vidade “b”): (pormenorizar a a�vidade “b” com todas as suas caracterís�cas)

FOTOS

(foto)  (foto)



Foto 5  Foto 6

   

(foto)  (foto)

Foto 7  Foto 8

 (apresentar o modelo acima para cada fator de avaliação)

4. CONCLUSÃO

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações apresentadas neste impresso e no
formulário de pontuação anexo correspondem à verdade, em razão dos quais concluo que, em face dos
critérios estabelecidos na Portaria SEAGRI nº _____/2022 – SEAGRI/DF, a ocupação sob análise é
caracterizada por a�vidade predominantemente <rural ou ambiental>.

Brasília, <data>.   

  Ciente:

____________________________  __________________________

<nome do responsável técnico>

<profissão>

<órgão de classe e nº do registro>

 

<nome do interessado>
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