PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE USO DO SOLO

USO TEMPORÁRIO DO RECUO FRONTAL
TODOS OS CAMPOS SÃO DE
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

O REQUERENTE ABAIXO SOLICITA SERVIÇO E/OU DOCUMENTO CONFORME ESPECIFICADO:
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

EMAIL:

TELEFONE:

________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

ENDEREÇO DO IMÓVEL DE INTERESSE:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INDICAÇÃO FISCAL:

Curitiba, _____ de ________________ de _________.

___________________________________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1- Cópia do Alvará de Funcionamento do solicitante
2- Comprovação de representante legal (Contrato Social ou Estatuto Social ou Ata da Assembleia de Constituição
dos representantes legais)
3- Cópia do documento pessoal do representante legal com assinatura
4- Matrícula do Registro de Imóveis atualizada (90 dias)
5- Estatística de instalação do uso do recuo conforme modelo em anexo
6- Termo de ciência das condições de licenciamento, assinado pelo solicitante e pelo proprietário do imóvel,
conforme modelo em anexo
7- Croqui da área de uso do recuo contendo todas as dimensões e características determinadas pelo decreto
regulamentador
OBS. Na renovação da licença deverá apresentar os itens 1 a 4 e Termo de Manutenção das condições
determinadas pelo licenciamento original, conforme modelo em anexo
OBSERVAÇÕES

A. O imóvel deverá possuir passeio executado em conformidade com a legislação vigente.
B. Deverá ser assegurada a acessibilidade nos termos da legislação em vigor.
C. É condição para expedição da licença o recolhimento da taxa de expediente, na forma de Decreto Municipal que
regula a cobrança destes emolumentos, a ser emitida após a análise da solicitação.
PARA USO DA SMU

CONFERIDAS AS ASSINATURAS,
CONFORME LEI FEDERAL Nº 13726/2018:

_____/_____/______
DATA

______________________________________
ASSINATURA E CARIMBO

DISPENSADO O RECONHECIMENTO DE FIRMA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.726/2018, DESDE QUE AS ASSINATURAS ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM O DOCUMENTO
DE IDENTIFICAÇÃO APRESENTADO (ORIGINAL OU FOTOCÓPIA AUTENTICADA POR SERVIDOR MUNICIPAL OU POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE).

ANEXO II
ESTATÍSTICA

Indicação fiscal
Endereço
Alvará nº
Atividade licenciada
Área da edificação (m²)
Área do recuo (m²)
Acesso de veículos
Estrutura de sustentação
Cobertura
Fechamento lateral
Fechamento frontal

(

) Sim

(

) Não

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA TEMPORÁRIA
EM ÁREA DE RECUO

Termo de ciência quanto ao conhecimento do Decreto 675/2020

Eu, .........................................................., CPF ..........................................., responsável pela empresa
............................................................................................................, CNPJ ................................................., DECLARO
que estou ciente de todos os termos e determinações do Decreto 675/2020 quanto a instalação de cobertura
temporária em área de recuo.

Curitiba, ____ de _______ de ____

___________________________________

Eu, .........................................................., CPF ..........................................., proprietário do imóvel de IF
.............................., situado na ........................................................................................................................., DECLARO
que estou ciente de todos os termos e determinações do Decreto 675/2020 quanto a instalação de cobertura
temporária em área de recuo.

Curitiba, ____ de _______ de ____

___________________________________

ANEXO IV
TERMO DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO LICENCIAMENTO ORIGINAL

Termo de manutenção das condições de instalação da cobertura temporária na área de recuo
determinadas pelo licenciamento original

Eu, ....................................................................................., CPF .........................., responsável pela empresa
..................................... ......................................, CNPJ..................................... DECLARO que as condições da instalação
da cobertura temporária na área de recuo, mantém as mesmas características informadas no licenciamento original.

Curitiba, ____ de _______ de ____

___________________________________

Eu, ..........................................., CPF .........................., proprietário do imóvel de IF .............................., situado na
......................................................................................................... DECLARO que as condições da instalação da
cobertura temporária no recuo, mantém as mesmas características informadas no licenciamento original.

Curitiba, ____ de _______ de ____

___________________________________

