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Descrição do processo

2

O licenciamento ambiental é uma exigência legal a que estão sujeitos todos os empreendimentos ou

atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio

ambiente. É um procedimento administrativo pelo qual é autorizada a localização, instalação, ampliação e operação destes

empreendimentos e/ou atividades.

Todos os estabelecimentos da cidade de Curitiba oferecem um risco ao meio ambiente que pode variar

conforme as atividades que são exercidas no local. Com base no risco ambiental que a atividade pode gerar, indicada no

decreto municipal nº 1819/2011, o estabelecimento necessita de diferentes formas de licenciamento ambiental para se

regularizar junto ao município, sendo elas:

• Licenciamento ambiental completo (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença e Operação) – Anexo I do decreto

• Autorização ambiental de funcionamento – Anexos II e III do decreto

• Dispensa de Licença Ambiental – Demais atividades não presentes no decreto

A Licença Ambiental de Instalação autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra de acordo

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, fixando cronograma para execução das

medidas mitigadoras e da implantação dos sistemas de controle ambiental.



Casos não atendidos
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Os seguintes casos não estão contemplados neste momento no processo automatizado e devem ser realizados via balcão

(presencial) ou via REDESIM:

• Licenças ambientais para novas empresas – solicitar via REDESIM

• Empreendimento que depende de aprovação de Relatório Ambiental Prévio (RAP) ou de Estudo de Impacto

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) – solicitar via balcão (presencial)

• Solicitação para atividade de Extração Mineral – solicitar via balcão (presencial)

• Solicitação para aprovação de Loteamento – solicitar via balcão (presencial)

• Empreendimentos cujo contrato social foi registrado em cartório e não possui cadastro na prefeitura – solicitar

regularização prévia do estabelecimento junto a prefeitura, secretaria de finanças ou urbanismo



Acesso
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1. Acesse os serviços através do site: https://www.curitiba.pr.gov.br/

2. Clique em “Entrar” para realizar o Login no e-cidadão;

1



Acesso
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1. Acesse através do CPF e Senha;

2. Ou utilize Certificado Digital;

1

2

3. Caso não tenha cadastro clique em “Novo

Cadastro”

3



Acesso
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1. Verifique seu nome após o acesso;

2. Digite o serviço desejado e clique sobre a lupa;

1

2Licença de Instalação



Acesso
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1. Clique sobre o Serviço desejado

para acessar o Guia de Serviço

2. Ou clique sobre “Serviço Online”

para acessar diretamente o

formulário;

1

2



Formulário – Tipos de solicitação
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As solicitações de Licença Ambiental de Operação podem ser dividida nos seguintes tipos:

1. Há Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível

2. Não há licença com Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível



Formulário – Campos
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No formulário inicial, os campos que são obrigatórios e possuem maiores chances de não estarem preenchidos são:

1. Tipo de Solicitação

2. Dados do proprietário:

1. CPF/CNPJ

2. E-mail

3. Telefone móvel

3. Dados do imóvel objeto da solicitação:

1. O imóvel possui parecer do Conselho Municipal de Urbanismo (CMU)?

2. Anexar um ou outro:

1. Anexar Consulta Prévia de Viabilidade (CPV) emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo

2. Anexar Alvará de Licença para Localização emitido pela Secretaria Municipal de Finanças

4. Tipo do requerente



Formulário – Campos
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No formulário inicial, os campos que são obrigatórios e possuem maiores chances de não estarem preenchidos são:

5. Dados do proprietário:

1. E-mail

2. Telefone Móvel

6. Dados do Responsável Técnico:

1. E-mail

2. Telefone Móvel

3. Qual é o Conselho Profissional em que está inscrito?

4. Número de inscrição no respectivo Conselho Profissional

7. Existe instalado ou há previsão para instalação de sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC)?

8. Empresa é MEI (Microempreendedor Individual)?

9. Empresa é órgão público?

10. CNAEs e forma de atuação (se for Pessoa Física)



Formulário – Anexos
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Lista de anexos solicitados, considerando o tipo de solicitação “Há Sistema de Armazenamento Subterrâneo de

Combustível”

Anexo Obrigatoriedade
Cartão CNPJ (Se for pessoa Jurídica) Obrigatório
Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo (Se for pessoa Jurídica) Obrigatório
CPF do representante legal/proprietário/ sócio Obrigatório
Documento de identificação com foto do representante legal/proprietário/ sócio Obrigatório
Anotação De Responsabilidade Técnica (ART), conforme portaria nº7/2019 Obrigatório
Projeto completo, conforme portaria nº7/2019 Obrigatório
Carta de Viabilidade da SANEPAR Obrigatório
Estudo Hidrogeológico Obrigatório

Publicação de súmula do pedido de Licença Ambiental de Instalação em jornal de circulação regional Obrigatório

Publicação de súmula do pedido de Licença Ambiental de Instalação em Diário Oficial do Estado Obrigatório

Publicação de súmula da concessão da licença anterior em Diário Oficial do Estado Obrigatório
Publicação de súmula da concessão da licença anterior em jornal de circulação regional Obrigatório
Documentos solicitados na última licença expedida pela SMMA



Formulário – Anexos
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Lista de anexos solicitados, considerando o tipo de solicitação “Não há Sistema de Armazenamento Subterrâneo de

Combustível”

Anexo Obrigatoriedade
Cartão CNPJ (Se for pessoa Jurídica) Obrigatório
Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo (Se for pessoa Jurídica) Obrigatório
CPF do representante legal/proprietário/ sócio Obrigatório
Documento de identificação com foto do representante legal/proprietário/ sócio Obrigatório
Anotação De Responsabilidade Técnica (ART), conforme portaria nº7/2019 Obrigatório
Projeto completo, conforme portaria nº7/2019 Obrigatório
Carta de Viabilidade da SANEPAR Obrigatório

Publicação de súmula do pedido de Licença Ambiental de Instalação em jornal de circulação regional Obrigatório

Publicação de súmula do pedido de Licença Ambiental de Instalação em Diário Oficial do Estado Obrigatório

Publicação de súmula da concessão da licença anterior em Diário Oficial do Estado Obrigatório
Publicação de súmula da concessão da licença anterior em jornal de circulação regional Obrigatório
Documentos solicitados na última licença expedida pela SMMA



1. Termo de Responsabilidade;

2. Concordar com o termo para continuidade;

3. Obs.: Ao selecionar o processo de Licença de Instalação

um popup com o formulário será aberto. Caso o popup

seja fechado basta clicar sobre o botão “Solicitar”.

Formulário

13

1

2

3



1. Aviso sobre o serviço e botão de

aceite para continuidade;

2. Para todos os casos perguntados

no item 2 e respondidos com “sim”,

o atendimento deverá ser

presencial e não será possível

continuar a solicitação online;

Formulário

14

1

2



1. Selecione o tipo de solicitação que deseja

2. Campo para preenchimento do CPF ou CNPJ do

solicitante, e caso possua cadastro na base de dados

do GTM o restante dos campos será preenchido

automaticamente;

3. Campos preenchidos automaticamente caso o

solicitante tenha os dados cadastrados na base;

4. Campo para preenchimento da Indicação Fiscal para

o qual o cidadão irá solicitar o serviço, essa é

necessária para busca automática da Guia Amarela;

• Só poderá adicionar novas IF se o campo “O

empreendimento ocupa mais de uma IF nesse

local” estiver marcado como “SIM”

• Para adicionar uma nova IF, clicar no botão “+”

Formulário
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1

3

4

2



1. Dados do imóvel cadastrados no GTM.

2. Campo para conferência de endereço,

caso “O endereço oficial da licença

solicitada está de acordo com os campos

acima?” for Não, ele abrirá os dados do

endereço para alteração.

Formulário

16

1

2



1. Campo para informação referente ao

CMU – caso resposta seja afirmativa, deve

informar número do parecer

2. Campo para informação referente a

edificação

• a Inscrição Municipal é preenchida

automaticamente a partir do CNPJ

inserido. A partir da Inscrição

Municipal, são preenchidos os

campos posteriores de CNAEs e

Forma de Atuação.

3. Campo para anexar a Consulta Prévia de

Viabilidade – CPV.

4. Campo para anexar Alvará de Licença para

Localização

Formulário
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1

2

3

4



1. Obs: Caso seja solicitada uma Licença

para uma pessoa Jurídica (PJ), deve-se

verificar se há uma inscrição municipal

vinculada. Caso não haja, entrar em

contato com a Secretaria de Finanças para

regularizar a situação junto a prefeitura ou

abrir solicitação presencialmente em uma

das unidades da Secretaria do Meio

Ambiente

Formulário

18

1



1. Definição de tipo de requerente da

Licença de Instalação que está sendo

solicitada.

2. Dados do requerente

Formulário

19

1

2



1. Dados do responsável técnico pela

Licença de Instalação solicitada.

2. Dados do Conselho Profissional do

responsável técnico cadastrado no ponto

anterior.

Formulário
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1

2



1. Pergunta relacionada à SASC, a resposta

interfere nos documentos a serem

anexados no final do formulário

2. Perguntas relacionadas à MEI/Órgão

Público as quais também interferem nos

documentos a serem anexados

posteriormente.

3. Campo de CNAE e forma de atuação é

preenchido automaticamente a partir da

Inscrição Municipal que está cadastrada

no GTM a partir de determinado CNPJ.

Nos casos de solicitante como pessoa

física, esses campos são abertos para

edição.

Formulário
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1

2



1. Documentos a serem anexados

pelo solicitante para conclusão

da solicitação.

2. Clique no botão “Conteúdo”

para obter uma explicação

melhor do documento a ser

anexado.

3. Clique para concluir a

solicitação.

* Atenção: são aceitos apenas

arquivos no formato PDF.

Formulário

22

1

2

3



1. Número do protocolo do serviço

solicitado pelo cidadão;

Protocolo e Acompanhamento

23

1



1. Selecionar a aba “Meu Painel” para visualizar os 

protocolos em andamento;

2. Selecionar o Protocolo que deseja visualizar;

24

1

2

Protocolo e Acompanhamento



1. Comunicação da PMC com o cidadão solicitante do 

serviço;

2. Guia de Recolhimento para Download;

Protocolo e Acompanhamento

25

1 2

Protocolo e Acompanhamento



1. Comunicação da PMC com o cidadão solicitante do 

serviço;

2. Guia de Recolhimento para Download;

3. O processo só terá sequência após a confirmação do

pagamento, que pode ocorrer em até 3 dias úteis.

26

1 2

Protocolo e Acompanhamento



Pendências na Solicitação
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1. Caso o(a) Analista da Secretaria do Meio

Ambiente identifique alguma pendência

necessária para continuidade do

processo será enviado o parecer para que

o solicitante corrija ou complemente a

documentação e/ou informações;

2. Clicar no botão “Atender” para visualizar

o parecer e o formulário para edição.

2

1

Licença de Instalação – 00-100702/2020
Licença de Instalação – 00-100702/2020

SMMA



Histórico
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1. Histórico de comunicação entre a

PMC e o cidadão disponível no

protocolo do “Meu Painel”;

2. Visualizar a última atualização

enviada para a PMC.

2

1



Processo Finalizado
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1. Detalhes da fase e situação do processo;

2. Parecer final do processo;

3. Clicar em “Visualizar documento(s)” para

acessar os produtos solicitados no

processo. 2

3

SMMA

1
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Em casos de dúvidas ou erros que aconteçam durante o  

processo, entrar em contato com a Central de Atendimento 156 

da Prefeitura de Curitiba.

Dúvidas




