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Departamento de Serviços de Inspeção 

Lista de verificação do Plano de Gestão de FOG (gorduras, óleos e banha) para 
operadores e inspetores 

(Obrigatória para todos os alvarás emitidos após 30/06/2022)  

Os seguintes documentos devem ser enviados no formato PDF no arquivo adequado do CitizenServe para que 
uma solicitação de alvará seja considerada completa e pronta para análise. Outros documentos também podem 
ser solicitados, dependendo da extensão e complexidade do projeto. Se acreditar que um documento não é 
aplicável ao escopo das operações do seu negócio, marque a caixa “Não se aplica” e informe o motivo na seção 
de comentários. As perguntas que exigem uma resposta “Sim” ou “Não” serão indicadas nas seções de 
descrição/pergunta. Responda na coluna à esquerda. O tamanho máximo do arquivo que pode ser carregado no 
portal de alvarás do CitizenServe é de 25 megabytes — divida arquivos maiores. Se precisar de ajuda com o 
idioma para enviar sua solicitação ao portal CitizenServe, entre em contato com o Gabinete de Assuntos 
Imigratórios na página somervillema.gov/ContactSomerViva ou ligue para 311 (617-666-3311).  

Documentos de envio obrigatório no Plano de Gestão de FOG 

Incluído Não 
se 
aplica 

Documento obrigatório Comentário 

  Documento de informações do 
estabelecimento (inclui o tipo de 
estabelecimento e o horário de 
funcionamento)  

 

   Lista de equipamentos de 
cozinha instalados ou com 
instalação planejada  

 

  Informações sobre o FMD 
(Dispositivo de Gestão de FOG) 

 (Nº de ID, local, marca, modelo, 
tamanho, novo ou já existente, 
frequência de limpeza 
recomendada)  
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  Registros de limpeza e descarte 
do FMD  

 

  Cálculos de média diária de 
descarte (consulte tabela da seção 
D na Lei)1 

 

  Documentação de quaisquer 
reparos feitos no FMD 

 

  Cópia da planta ou do layout da 
cozinha (fotos de equipamentos 
são aceitáveis) 

 

  Cópias de recibos de 
transporte/declarações de 
descarte de resíduos  

 

  Informações de 
transporte/descarte de gordura 

 

 

 
1 https://s3.amazonaws.com/somervillema.gov.if-us-east-1/s3fs-public/fats-oil-grease-fog-management-plan.pdf. Para estabelecimentos 
existentes, o teste e a certificação da média diária de descarte e do descarte máximo de FOG em águas residuais em miligramas por 
litro (mg/l) não deve ser superior a 100 mg/l. Testes determinados pelo teste aprovado atualmente para o total de gorduras e banha recuperáveis 
listadas nos regulamentos da EPA (40 CFR 136.3) 


