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Orientações Gerais  
 

Solicitações e Informações de Drenagens 
 
Drenagens  
Para obter informações de drenagens nas ruas, é necessário protocolar solicitação em formulário próprio 
para Licença para Implantação de Galerias neste Departamento. 
 
Obs: todos os projetos e informações do Arquivo OPO são analisadas pela equipe do Setor de Estudos e 
Projetos, as quais podem estar desatualizadas devido à tabela de dimensionamento que dependem dos 
índices pluviométricos atuais. 
 
Faixas Não Edificáveis de Drenagem - FNED  
As informações devem ser verificadas na Guia Amarela no campo SMOP.   
Caso constatado existência da FNED: para obter a validação, o parecer técnico e o croqui ilustrativo da 
informação num determinado lote, as guias devem ser protocoladas neste Departamento. 
Obs: a localização exata da demarcação e do atingimento da FNED no lote, serão constatados mediante 
levantamento planialtimétrico apresentado pelo proprietário do imóvel. 
 
Responsabilidades Técnicas  
Para aprovação de projetos particulares neste Departamento: “É de inteira responsabilidade do autor do 
projeto e responsável técnico, o atendimento das normas para projetos de drenagem, legislação municipal 
e normas brasileiras vigentes”. 
 
2ª Via de Projetos Aprovados no Lote (Drenag. ou Res ervat . de Contenção de Cheias)  
Devem ser solicitados ao Arquivo OPO, pelo proprietário do imóvel ou responsável técnico do projeto em 
questão. Caso não seja possível, somente com procuração autorizada pelo proprietário. A solicitação 
deverá ser protocolada  
 
Trabalhos Acadêmico-Escolares  
Individual: Devem ser solicitados no departamento mediante Declaração da Instituição de Ensino, 
contendo: nome da instituição, nome do aluno, curso, série/ano, disciplina, professor, e-mail, telefone para 
contato e justificativa. As solicitações devem ser enviadas por ofício da instituição. Prazo para 
atendimento: 10 dias úteis. 
Grupo: Devem ser solicitados no departamento mediante Declaração da Instituição de Ensino, contendo: 
nome da instituição, nome do aluno, curso, série/ano, disciplina, professor, e-mail, telefone para contato e 
justificativa. As solicitações podem ser enviadas por ofício da instituição. Prazo para atendimento: 10 dias 
úteis. Para trabalhos em grupo solicitamos que o contato seja através de representantes de turma. 
 
Normas  
As normas para aprovação de projetos de drenagem e reservatórios de contenções encontram-se no site: 
www.curitiba.pr.gov.br  – Secretarias e Órgãos: Obras Públicas. 
 
 
Endereço e Horários:  Rua Quari, 405 – Alto São Francisco 
- Protocolo : Manhã: Das 08h 00min às 12h 00min – Tarde: Das 14h 00min às 18h 00min  
                      Fone: 3350-9762 – 3350-9807 
- Plantão Técnico : De segunda a sexta-feira – Das 14h 00min às 17h 00min 
- Análise de Projetos de Drenagem : De segunda a sexta-feira – Das 14h 00min às 17h 00min 
 

 


