
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO 
 
 
DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA REMOÇÃO 

DE TANQUES SUBTERRÂNEOS (REM) – Portaria SMMA nº 13/2012 
 

***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. 

DOCUMENTOS: 
 

1. Formulário próprio devidamente preenchido e assinado pelo proprietário ou seu 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. Ofício de solicitação informando a data provável e o motivo da remoção, bem como o responsável pelas 

respectivas operações, acompanhada da respectiva ART; 
6. Croqui de localização dos tanques e linhas que serão removidos e dos que serão mantidos, elaborado 

por profissional habilitado;  
7. Nome e telefone de contato do responsável técnico pelas operações de remoção que responda em caso 

de ocorrências atípicas;  
8. Contrato de prestação de serviços com a empresa executante das operações de escavação e remoção 

de SASC; 
9. Cópia da Licença de Organismo de Avaliação da Conformidade de Produto, Processo ou Serviço (OCP), 

emitido com base em princípios e políticas adotados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade (SBAC) para a empresa prestadora de serviço de escavação e remoção de SASC. 
 

 
OBS. 1:  Para a implantação dos novos tanques e linhas é necessária a solicitação de licença ambiental de 
instalação – LI.    

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 
 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA REMOÇÃO DE TANQUES 
SUBTERRÂNEOS (REM) 

 

Nome/Razão Social: 
Munícipe    Empresa   CPF/CNPJ: Nome e telefone para contato: 

 Data          /          /  Nº Guia: 

Endereço Solicitado: 

Ind. Fiscal:                                     Inscr. Imob. 

Rua: Nº: Complemento: 

Bairro: Proximidade: 

Nome do(s) proprietário(s) do imóvel: 

Telefone e nome de contato do responsável pelas operações solicitadas: 
 
Telefone e nome de contato do responsável técnico pelas operações: 
 
Composto(s) químico(s) armazenado(s) no(s) tanque(s) subterrâneo(s) a ser(em) removido(s): 
 
Data(s) provável(is) das operações: 

Motivo(s)  
da remoção:  

  mudança 
de bandeira                           

 judicial      tancagem 
antiga                                

  tanque com 
vazamento  

 ampliação / 
redução tanques         

 desativação 
de atividades 

 Outros 

Junto a esta solicitação, constam os seguintes documentos: 
(    ) Cópia do RG e do CPF do responsável pelo empreendimento;  
(    ) Contrato Social ou última alteração, ou Ato Constitutivo da pessoa jurídica; 
(    ) ART do responsável técnico pelas operações realizadas. 
(    ) Croqui de localização dos tanques e linhas que serão removidos e dos que serão mantidos, elaborado por 
profissional habilitado. 
(    ) Contrato de prestação de serviços com a empresa executante das operações de escavação e remoção de 
SASC. 
(    ) Cópia da Licença de Organismo de Avaliação da Conformidade de Produto, Processo ou Serviço (OCP), emitido 
com base em princípios e políticas adotados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) 
para a empresa prestadora de serviço de escavação e remoção de SASC. 

 
DECLARAÇÃO 

 
Estou CIENTE de que na falta de qualquer um destes documentos, a solicitação poderá ser indeferida, sem prévia 
comunicação e sem ônus à SMMA. 

Estou CIENTE que para o empreendimento onde ocorrerá a substituição de SASC, é necessária a solicitação de 
licença ambiental de instalação para a implantação dos novos tanques e linhas.  

DECLARO que li as orientações constantes neste formulário e estou CIENTE das exigências mínimas da SMMA, 
estabelecidas indicados acima. 

 
        
         ____________________________ 

      Curitiba,       de                       de 20   . 
 
         _______________________________                  

             Assinatura do proprietário           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. 


