SOLICITAÇÃO DE VISITA
Preencha todas as seções deste documento e o envie
para internacional@pmc.curitiba.pr.gov.br

SEÇÃO A

CIDADE

PAÍS

INFORMAÇÕES BÁSICAS

INSTITUIÇÃO
ENDEREÇO

RUA | NÚMERO | COMPLEMENTO | CEP

WEBSITE
EMAIL
TELEFONE

SEÇÃO B
RESPONSÁVEL
PELA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO C
SEU GRUPO OU
DELEGAÇÃO

NOME
CELULAR

DATA REQUISITADA

PREFERENCIALMENTE NÚMERO COM WHATSAPP

A

APRESENTE SUA DELEGAÇÃO OU GRUPO

MAX. 500 CARACTERES

INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO OU GRUPO

NOME COMPLETO | INSTITUIÇÃO | CARGO | EMAIL. LISTAR TODOS OS MEMBROS.
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SEÇÃO D

PLANEJAMENTO URBANO

TRANSPORTE PÚBLICO

MEIO AMBIENTE

TEMAS DE
INTERESSE

POLÍTICAS DE INOVAÇÃO

ARTE E CULTURA

TURISMO

METAS DE GESTÃO

OUTRO

OBSERVAÇÕES
SE VOCÊ SELECIONOU OUTRO, FORNEÇA NESTE CAMPO MAIS DETALHES SOBRE QUAIS SÃO OS INTERESSES DO SEU GRUPO
OU DELEGAÇÃO. USE CAMPO TAMBÉM PARA ESPECIFICAR, CASO CONHEÇA E SE FOR O CASO, OS PROJETOS OU AÇÕES DE
CURITIBA QUE LHE INTERESSAM

SEÇÃO E
INFORMAÇÕES E
CONDIÇÕES GERAIS
APLICÁVEIS AOS
VISITANTES

O Formulário de Informações dos Visitantes deve ser preenchido e encaminhado ao email internacional@pmc.curitiba.pr.gov.br.
Você receberá um email ou ligação confirmando o recebimento do documento preenchido em até 72 horas. Seu filtro anti-spam
deve estar liberado para receber emails de @pmc.curitiba.pr.gov.br.
As solicitações de visita devem ser feitas pela instituição visitante, seja ela agência governamental, fundação, ONG, Universidade ou
outro tipo de organização internacional.
As reuniões e visitas agendadas pela Prefeitura podem ser conduzidas em português, inglês, espanhol ou francês, de acordo com a
disponibilidade e caso isso tenha sido explicitamente informado aos visitantes. O grupo será informado com antecedência quanto
ao idioma em que a reunião será conduzida. Caso seja necessário, o grupo ou delegação deve contratar, às suas custas, um
intérprete para a tradução das reuniões e/ou visitas técnicas. A Prefeitura não pode indicar pessoas que oferecem este serviço na
cidade. Sugerimos consulta à internet ou ao consulado de seu país responsável por nossa região (Brasil, região Sul, Estado do
Paraná, Curitiba, Capital do Estado).
Após receber a confirmação do agendamento, toda e qualquer modificação na relação dos membros que compõem sua
delegação ou grupo deverão ser informadas à Prefeitura via email. Esta atualização é de inteira responsabilidade grupo ou do
organizador da visita.
A Prefeitura poderá requerer, a qualquer tempo durante as visitas, que os membros do grupo ou da delegação apresentem a si ou a
sua instituição.
A Prefeitura é responsável somente pelo agendamento e acompanhamento das visitas oficiais, técnicas e/ou estudantes. Visitas
turísticas devem ser programadas e completamente gerenciadas por instituições de turismo.
Os agendamentos de visitas oficiais e técnicas são serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura não solicita
nenhum tipo de taxa ou realiza qualquer cobrança para receber delegações ou estudantes em nossos órgãos e departamentos.
Esta regra não se aplica às atrações, espetáculos, pontos turísticos, shows ou outra programação cultural qualquer, independente
de serem promovidas ou pertencerem à Prefeitura, que tenham cobrança de entrada ou taxa devidamente regulamentada.
Os dados fornecidos neste formulário serão encaminhados para conhecimento do Ministério das Relações Exteriores do Governo
Federal do Brasil.
A Prefeitura não oferece nenhum tipo de transporte ou alimentação aos visitantes. Esta regra não se aplica aos casos em que
determinada facilidade tenha sido explicitamente mencionada no momento da confirmação do agendamento.
Em nenhum caso a Prefeitura paga pela acomodação em hotel ou similar e/ou pelo deslocamento de qualquer tipo fora da área do
perímetro urbano de Curitiba e do trajeto de ida e volta ao Aeroporto Internacional Afonso Pena CWB que possam ser necessários.
A Prefeitura não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por acidentes de qualquer natureza que ocorram durante as
reuniões e/ou visitas agendadas para qualquer grupo ou delegação. No caso das visitas técnicas em locais onde haja alto risco de
acidente como, por exemplo, obras públicas, telhados, aterros e grandes corpos d'água, o responsável da Prefeitura ou de uma de
suas contratadas avisará aos visitantes sobre os riscos presentes no local e, quando for o caso, fornecerá equipamento de proteção
individual adequado.
Todos os visitantes estrangeiros devem garantir que o seguro saúde contratado permite a visitação e realização de atividades em
áreas de alto risco de acidentes, quando for o caso. Na forma da Lei Brasileira, a cobertura do Serviço Único de Saúde (SUS) não cobre
ou custeia atendimento médico a estrangeiros.
A Prefeitura não agenda e não é responsável por reuniões ou visitas à Câmara Municipal de Curitiba, nos Órgãos do Governo do
Estado do Paraná, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nos departamentos do Poder Judiciário, em organizações não
governamentais, associações, empresas ou quaisquer outras que não pertençam à estrutura administrativa de Curitiba.
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