
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO 
 
CERTIFICADO DE VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRAS (CVCO) QUANTO À 

REGULARIDADE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO OU EDIFICAÇÃO 

***TODOS OS DOCUMENTOS E PROJETOS ENTREGUES FICARÃO RETIDOS*** 

 *** TODOS OS PROJETOS DEVEM ESTAR ASSINADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PROPRIETÁRIO*** 

Proprietário/Empreendedor: CNPJ/CPF: 

Endereço: 
 
Indicação Fiscal: Tel.: e-mail: 
Responsável Técnico: Tel.: 

 
 SOLICITAÇÃO DOCUMENTOS 

 CVCO PARCIAL DO ALVARÁ N° 
- Cópia do alvará de construção; 
- Cópia de documentos exigidos na AEO 
e/ou PGRCC e/ou AAT e/ou LI; 
- Declaração dos itens obrigatórios para 
solicitação do CVCO; 
- Assinatura do proprietário; 
- Assinatura do responsável técnico; 

 
CVCO TOTAL DO ALVARÁ N° 

 
Termo de Vistoria 

 
Declaro para os devidos fins que a edificação encontra-se concluída de acordo com o projeto aprovado 
pelo Alvará de Construção acima citado e AEO-__________, conforme relação de itens obrigatórios para 
solicitação do Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras - CVCO.  
Declaro também, que todos os recursos ambientais incidentes sobre o imóvel (bosques, árvores, 
nascentes, banhados ou córregos) e que foram objeto de solicitação para preservação encontram-se 
devidamente protegidos, sem danos ou intervenções. 
Declaro ainda, que as árvores existentes em via pública a frente do terreno, componentes da arborização 
urbana, foram preservadas, sem danos ou intervenções não autorizadas pela SMMA. 
Declaro ainda, que toda e qualquer intervenção no solo para fins de escavação, nivelamento ou aterro 
foram devidamente licenciadas pela SMMA e que os resíduos gerados foram corretamente destinados. 
 
Observações: 

1. Efetuada a vistoria e constatada irregularidades, esta solicitação será indeferida e todas as 
medidas legais cabíveis serão aplicadas para sanar os danos ambientais e promover a 
recuperação local. 

 
 

Curitiba, ___/___/20___. 
 
 

 
Assinatura do Proprietário 

 
Assinatura do Responsável Técnico 

 
 

 
Local de solicitação 

 
 Sede SMMA  MAPM-6 
 MAPM-7  MAPM-8 
 MAPM-9  MAPM-11 

 

Preencher este campo caso necessite de prévio contato 
para realização da vistoria: 
 
Nome:___________________________________ 
Tel.: _____________________________________ 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Relação de itens obrigatórios para solicitação do CVCO 

 
Declaro para os devidos fins que os itens abaixo relacionados foram 
por mim checados e estão concluídos de acordo com o projeto 
aprovado na SMMA através do número AEO-_______ ou LI-_____. 
 

1) Cumprimento dos vínculos abaixo que possam ter sido 
estabelecidos na AEO ou LI (aprovação do projeto) e outros 
pareceres necessários nesta SMMA:  
a) Preservação de bosque, sem roçadas no sub-bosque; 
b) Preservação de árvores (dentro do lote e/ou via pública); 
c) Preservação de APP (Área de Preservação Permanente); 
d) Plantio de árvores; 
e) Autorização para corte/aterro e correta destinação do solo; 
f) Correta destinação do esgotamento sanitário; 
g) Atendimento às proposições do PGRCC (se houver); 
h) Outros vínculos necessários e especificados na 

autorização. 
 
 

Curitiba, ___/___/20___. 
 
 
 

 
Assinatura do Proprietário 

 
Assinatura do Responsável Técnico 

 
 


