PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DE ATERRO /
AAT (aterro, terraplenagem ou corte de solo)
***TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES FICARÃO RETIDOS***

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

1.

Requerimento assinado pelo proprietário do imóvel (formulário anexo), OU, se representante,

apresentar procuração registrada em cartório, com cópia do RG e CPF do procurador;
2.

Guia amarela atualizada (validade de 180 dias);

3.

Registro de imóvel atualizado (validade de 180 dias – cópia).

4.

Pessoa física – Cópia do RG e CPF do proprietário;
Pessoa jurídica – Contrato social, CNPJ, e RG e CPF do dirigente (cópias simples).

5.

Projeto de execução de aterro (contendo cotas iniciais e finais de taludes, inclinações,

extensão horizontal de talude, estimativas de volume de solo gerado e/ou a ser depositado,
estruturas de contenção e tipo de resíduo a ser depositado), de acordo com as determinações do
Decreto Municipal nº 1153/04 – anexo VI, com anotação de responsabilidade técnica (ART).
Prever a drenagem no interior do imóvel de modo a não interferir nos imóveis vizinhos.
6.

Cópia do parecer da SMOP quanto às faixas não-edificáveis e cotas de inundação;

7.

Projeto de Drenagem com anotação de responsabilidade técnica – ART.

8.

Planta Planialtimétrica (com anotação de responsabilidade técnica - ART), com locação das

árvores isoladas dentro do imóvel e em bem público (passeio), com diâmetro igual ou superior a
15 cm, medindo a altura mínima de 1,30 metros;
a) Em área de bosque, deverá constar a locação das árvores demarcando a bordadura do
bosque, presente no imóvel;
b) Deverão ser demarcadas na planta planialtimétrica todas as áreas de preservação permanente
existentes no imóvel, considerando raio de nascentes, margens de córregos, áreas úmidas,
declividades, etc, de acordo com as determinações da Lei Federal 4.771/65 e alterações
subseqüentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA
EXECUÇÃO DE ATERRO / AAT (aterro, terraplenagem ou corte de solo)
DADOS DO SOLICITANTE
NOME / RAZÃO SOCIAL:
CPF / CNPJ:

CONTATO: (nome /telefone)

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE/ESTADO:
DADOS DA ÁREA SOLICITADA

INDICAÇÃO FISCAL:
ENDEREÇO:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:
N° CONSELHO REGIONAL:

Assinatura do responsável técnico

TELEFONE:

Assinatura do Proprietário

