Dicionário de Dados do Licenciamento Sanitário Municipal
Descrição

Esse Conjunto de Dados apresenta os processos de licenciamento sanitário da cidade do Recife.
Neste conjunto de dados encontram-se, apenas, os processos que já estão 100% Digitais:

Campo
areatotalconstruida
assunto
bairro
categoria_empreendimento
cnpj
data_conclusao
data_emissao_licenca
data_entrada
data_validade_licenca
data_pagamento
dsqfl
empreendimento_de_impacto
endereco_empreendimento
inscricao_mercantil
licenciamento_ambiental
licenciamento_sanitario
licenciamento_urbanistico
razao_social
razao_social_mercantil
num_licenca
num_processo
porte_empreendimento
potencial_empreendimento
processo_automatizado
situacao_processo
tipo_mercantil
tipo_processo
tipo_proc_licenciamento
uso_imovel
valor_taxa
valor pago
latitude
longitude

Descrição

Área Total Construída do empreendimento (apenas nos processos de licenciamento urbanístico)
Assunto ao qual se refere a licença.
Bairro do empreendimento
Indica o categoria do empreendimento. Se uma atividade econômica, ou uma obra
CPF ou CNPJ do requerente
Data de conclusão do processo de licenciamento
Data de emissão da licença
Data de entrada do processo de licenciamento
Data de validade da licença emitida
Data do pagamento da licença
Código da localização geográfica, no seguinte formato: D.SSSS.QQQ.FF.LLLL. Onde D=Distrito, SSSS=Setor, QQQ=Quadra, FF=Face de Quadra e LLLL=código do lote
Indica se o empreendimento é de impacto (apenas nos processos urbanísticos)
Endereço do empreendimento
Código da inscrição da empresa, MEI ou profissional autônomo, no Cadastro Mercantil da Prefeitura do Recife
Situação do Licenciamento ambiental (não se aplica, vigente, expirado, em tramitação, ...)
Situação do licenciamento urbanístico (não se aplica, vigente, expirado, em tramitação, ...)
Situação do licenciamento sanitário (não se aplica, vigente, expirado, em tramitação, ...)
Nome ou razão social do empreendedor informado no processo de licenciamento
Nome ou razão social do empreendedor extraído do Cadastro Mercantil de Contribuintes
Número da licença concedida (nos processos 100% digitais, corresponde ao mesmo número do processo de licenciamento)
Número do processo de licenciamento
Porte do empreendimento sob o ponto de vista do impacto ambiental (apenas para os processos de licenciamento ambiental)
Potencial poluidor do empreendimento sob o ponto de vista do impacto ambiental (apenas para os processos de licenciamento ambiental)
Indicador se processo é 100% digital (Sim/Não)
Situação do processo, podendo ser: Em tramitação, Deferido, Indeferido, Em exigência, Cancelado, Solicitado, ...
Caso o requerente exerça uma atividade econômica, este campo indica o Tipo do Empreendimento, podendo ser: Autônomo, MEI, Empresa Convencional, ...
Tipo do processo, podendo ser: Licenciamento, Alvará, Reforma, Legalização, Condicionado, Definitivo, ....
Tipo do processo de licenciamento, podendo ser: Ambiental, Sanitário ou Urbanístico
Tipo de utilização do imóvel vinculado ao empreendimento
Valor da taxa de licenciamento
Valor pago da taxa de licenciamento
Latitude do local do empreendimento
Longitude do local do empreendimento

