
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE CURITIBA 

 
 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

POLUIÇÃO AMBIENTAL 



CONVÊNIO  

	
	

TERMO DE CONVÊNIO 10/2012 E TERMO ADITIVO 2016 
 

O o b j e t i v o d o p r e s e n t e t e r m o é o 
estabelecimento de regime de cooperação 
técnica e operacional entre os convenentes com 
vistas à execução, no âmbito do Município de 
Curitiba, de ações de proteção e conservação dos 
recursos ambientais promovendo assim, a 
interação de gestão ambiental descentralizada, 
compartilhada e integrada   



ÁREA DE ATUAÇÃO:TIPOS DE POLUIÇÃO 

SONORA 
 

ATMOSFÉRICA 
 

HÍDRICA 
 

RESIDUAL 
 
	
	



LEGISLAÇÕES ESPECÍFICA SONORA: 

 
	
	

Lei Municipal 10.625/02 (Dispõe sobre ruídos 
urbanos, proteção do bem estar e do sossego 
público) 
Lei Municipal 11.095/04 (Código de Posturas – 
Dispõe sobre normas que regulam a aprovação 
de projetos, o licenciamento de obras e 
at iv idades, a execução, manutenção e 
conservação de obras no Município, e dá outras 
providências) 



EXEMPLO 1 
INFRAÇÃO: ATIVIDADE MUSICAL EM BARES, RESTAURANTES, 
ETC. 

PROCEDIMENTOS: 

•  Realizar medição do nível de pressão sonora; 

•  Verificar se o estabelecimento apresenta Autorização Ambiental de Funcionamento; 

•  Notificar para paralisar com a atividade de música caso não possua Autorização 
Ambiental de Funcionamento; 

•  Notificar para respeitar as disposições da Lei Municipal 10.625/02 caso o  nível de 
pressão sonora esteja acima do permitido para o zoneamento, tendo licenciamento; 

•  Em caso de descumprimento da notificação, multar o responsável pela atividade 
com base na legislação 

•  Em caso de reincidência, multar novamente ou embargar a atividade sonora, 
conforme o caso; 

	









LEGISLAÇÕES ESPECÍFICA: 
ATMOSFÉRICA 

 

LEGISLAÇÃO: 
 
• Lei Municipal 7.833/91 (Política de Proteção, 
Conservação e Recuperação do Meio Ambiente); 
• Lei Municipal 11.095/04 (Código de Posturas); 
• Resolução Estadual 054/06 (Define critérios 
para o controle da qualidade do ar); 



EXEMPLO 2: INFRAÇÃO: PINTURA COM PISTOLA DE  
PRESSÃO EM LOCAL INADEQUADO 

 

PROCEDIMENTOS: 

•  Notificar o responsável pelo estabelecimento para paralisar de imediato com a 
atividade de pintura fora da cabine, se tiver autorização ambiental de 
funcionamento – AFU;  

 paralisar de imediato com a atividade de pintura caso não possua autorização; 

 OBS - A notificação pode ser lavrada mesmo se forem verificados vestígios de 
pintura em local inadequado. 

•  Em caso de descumprimento da notificação, o responsável deverá ser 
multado com base na Lei Municipal .  

•  Se a poluição persistir, multar ou embargar a atividade, conforme o caso; 



LEGISLAÇÕES ESPECÍFICA: 
HÍDRICA 
LEGISLAÇÃO: 

 

•  Lei Municipal 7.833/91 (Política do Meio Ambiente) 

•  Lei Municipal 11.095/04 (Código de Posturas)               

•  Resolução CONAMA 357/05 (Estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes) 

•  Lei Municipal 8.681/95 (Dispõe sobre a instalação de Posto de Abastecimento 
de Combustível e medidas de proteção do meio ambiente) 

•  Decreto Municipal 971/87 (Regulamenta a Lei 8.68195 quanto ás condições 
das edificações e da proteção ambiental dos Postos de Combustível) 

•  Resolução CONAMA 273/00 (Estabelece condições e procedimentos para 
instalação e proteção ambiental dos Postos de Combustível)  



Recursos Hídricos  
Programa Despoluição Hídrica - PDH 

FISCALIZAÇÃO de ligações de esgoto em residências e na rede, medida que 
integra o Programa de Revitalização e Despoluição dos Rios de Curitiba. 









 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lançamento de  
esgoto na galeria  

de drenagem 
 
 



TESTE COM CORANTE 




POSTOS DE ABASTECIMENTO  
DE COMBUSTÍVEIS 
 


•  PISO IMPERMEÁVEL nas áreas de abastecimento de veículos, descarga de 

combustível, lavagem de veículos e troca de óleo, com CANALETAS 
direcionando o efluente para sistema de tratamento. 



FISCALIZAÇÃO	DE	
CEMITÉRIOS	

AVALIAÇÃO	DE	POÇOS	DE	
MONITORAMENTO		



LEGISLAÇÕES ESPECÍFICA:  
RESIDUAL 
LEGISLAÇÃO: 
 

•  Lei Municipal 7.833/91 (Política de Proteção, Conservação e Recuperação do 
Meio Ambiente) 

•  Lei Municipal 11.095/04 (Código de Posturas) 

•  Lei Federal 4.771/65 (Código Florestal Brasileiro) 

•  Resolução CONAMA 303/02 (Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 
Área de Preservação Permanente) 

•  Resolução CONAMA 302/02 (Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 
Área de Preservação Permanente de reservatórios artificiais) 



CANALIZA
ÇÕES 

IRREGULA
RES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aterro irregular 





EXTRAÇÃO  
DE AREIA 
ARGILA 



MUITO 
OBRIGADA! 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
 DÂMARIS SERAPHIM 

E-mail:dseraphim@smma.curitiba.pr.gov.br 
Telefone: (41) 3350-9228 


