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DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE 
FUNCIONAMENTO (AFU) - Portaria SMMA nº 04/2012 

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

*** TODOS OS PROJETOS DEVEM ESTAR ASSINADOS (RESPONSÁVEL TÉCNICO E 
PROPRIETÁRIO) E APRESENTAR DE ANOTAÇÂO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. 

EMPRESAS CONSTITUÍDAS E COM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: 

1. Guia prático de Licenciamento Ambiental (anexo) devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel 
ou representante legal; 

2. Se pessoa jurídica: Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo, RG e CPF do dirigente (cópias 
simples);  

3. Se representante legal: procuração registrada em cartório e RG e CPF do procurador (cópia simples); 
4. Comprovante de recolhimento de Taxa de Licenciamento Ambiental (Guia de Recolhimento); 
5. Cópia do cartão do CNPJ da empresa; 
6. Cópia do talão de IPTU do lote onde se situa a empresa; 
7. Cópia do Alvará de Funcionamento da empresa, no prazo de validade. 

EMPRESAS QUE ESTÃO SOLICITANDO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: 

1. Guia prático de Licenciamento Ambiental (anexo) devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel 
ou representante legal; 

2. Se pessoa física: RG e CPF do proprietário (cópia simples); 
3. Se pessoa jurídica: Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo, RG e CPF do dirigente (cópias 

simples);  
4. Se representante legal: procuração registrada em cartório e RG e CPF do procurador (cópia simples); 
5. Comprovante de recolhimento de Taxa de Licenciamento Ambiental (Guia de Recolhimento);  
6. Consulta Comercial com os ramos de atividade a serem desenvolvidos, aprovada pela SMU; 
7. Declaração assinada pelo proprietário do estabelecimento, constando: descrição detalhada das atividades que 

serão executadas no local; descrição de máquinas e equipamentos a serem instalados; descrição das medidas 
de controle ambiental a serem tomadas nos casos de emissões atmosféricas, hídricas, geração de ruídos e de 
resíduos sólidos.  

EMPRESAS QUE ESTÃO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO OU SUA 
RENOVAÇÃO 

1. Guia prático de Licenciamento Ambiental (anexo) devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel 
ou representante legal; 

2. Se pessoa física: RG e CPF do proprietário (cópia simples); 
3. Se pessoa jurídica: Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo, RG e CPF do dirigente (cópias 

simples);  
4. Se representante legal: procuração registrada em cartório e RG e CPF do procurador (cópia simples); 
5. Comprovante de recolhimento de Taxa de Licenciamento Ambiental (Guia de Recolhimento); 
6. Consulta Comercial com os ramos de atividade a serem desenvolvidos, aprovada pela SMU; 
7. Para os casos de alteração de Alvará:  declaração assinada pelo proprietário do estabelecimento, informando as 

alterações que serão feitas. Em caso de inclusão ou alteração das atividades já instaladas, a declaração deverá 
incluir:  descrição detalhada das atividades que serão executadas no local; descrição de máquinas e equipamentos 
a serem instalados; descrição das medidas de controle ambiental a serem tomadas nos casos de emissões 
atmosféricas, hídricas, geração de ruídos e de resíduos sólidos. 

8. Para as atividades instaladas em área de proteção ambiental (APA): anexar cópia do alvará de funcionamento. 
OBS. 1: A renovação deve ser solicitada 30 dias antes do término do prazo concedido. 

OBS. 2: A SMMA poderá solicitar outros documentos e/ou informações complementares, sempre que entender 
necessário. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO 
 

GUIA PRÁTICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   

 Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço Solicitado: Nº: 

Complemento: Bairro: IF: 

Nome do(s) proprietário(s): 

Nome de contato do responsável pela EMPRESA, indicar telefone e e-mail de contato: 

 

Dias de funcionamento:_____________________________________________________________ 

Horário de funcionamento da empresa: ________________________________________________ 

 Se o estabelecimento não estiver em atividade, informar em que horário o técnico poderá ser recebido 
para realizar vistoria no local. 
 ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADE SONORA (igreja, bar, casa de eventos, etc.) informar ACIMA 
dias e horários com atividade sonora. 
 

SOLICITAÇÃO (ASSINALE “X” NA OPÇÃO DESEJADA): 

 LP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA  LO – LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 

 LI – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO  AFU – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO 

1. Para obtenção da Consulta Comercial consultar a Secretaria Municipal de Urbanismo, através da página 
da Internet – www.curitiba.pr.gov.br ou na sede da SMU, Av. João Gualberto, nº 623, Alto da Glória, Ed. Delta. 

2. Os ramos solicitados enquadram-se no Anexo I, ou II, ou III do Decreto Municipal 1819/2011: 
(  ) Anexo I – Licença Prévia, Instalação e Operação (Verificar documentos exigidos para o protocolo da 
solicitação no formulário “SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO (LP, 
LI,LO)”) 
(  ) Anexo II ou III – Autorização Ambiental de Funcionamento (Verificar documentos exigidos para o protocolo da 
solicitação no formulário “SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO / AFU”) 
 
Obs: No caso de ser solicitado mais de um ramo, distribuídos entre os Anexos I, II e III do Decreto 1.819/2011, o 
Licenciamento se dará pelos trâmites das atividades do Anexo I, ou seja, pelo Licenciamento Completo – LP, LI 
e LO (Decreto Municipal 1.819/2011).  
3. Verifique se sua atividade necessita de documentos complementares no formulário “RELAÇÃO DE 
DOCUMENTOS ADICIONAIS POR RAMO DE ATIVIDADE PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL”. 
 
DECLARO que li as orientações constantes neste guia prático de licenciamento e estou CIENTE das exigências 
mínimas da SMMA, estabelecidas neste guia e nos formulários adicionais indicados acima. 

Curitiba,       de                       de 20   . 
 

 

 Assinatura do dirigente                                     Assinatura do responsável técnico  

Obs.: Toda a Legislação, Formulários, Guias  e Termos de Referência da SMMA citados neste guia poderão ser encontrados 
na Internet, no endereço www.curitiba.pr.gov.br e no link “FAÇA SUA PESQUISA”, digite as palavras-chave desejada. 


