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Serviço Online

2

O serviço de aprovação de projetos do Parcelamento do Solo passará a ser feito de forma eletrônica e 

online junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, a partir do dia 07/07/2020.

Assim, a partir dessa data a aprovação de projetos de Cadastramento, Regularização, Unificação e 

Subdivisão de lotes deverá ser solicitada por meio do Portal de Serviços da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Para acessar os serviços no Portal, o requerente deverá fazer, previamente, o seu cadastro no e-cidadão, 

conforme informações a seguir.



Processo de Parcelamento

3

O procedimento de parcelamento do solo destina-se à aprovação de projeto de alteração da 

configuração de lotes pertencentes a loteamentos aprovados, mediante sua Subdivisão e/ou Unificação. 

Destina-se também ao Cadastramento de Lotes de plantas não aprovadas no município, ou a Regularização de 

Lotes que apresentem divergências em relação à planta aprovada.



Acesso

4

1. Acesse os serviços através do site: https://www.curitiba.pr.gov.br/

2. Clique em “Entrar” para realizar o Login no e-cidadão;

1



Acesso
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1. Acesse através do CPF e Senha;

2. Ou utilize Certificado Digital;

1

2

3. Caso não tenha cadastro clique em “Novo

Cadastro”

3



Acesso

6

1. Verifique seu nome após o acesso;

2. Digite o serviço desejado e clique sobre a lupa;

1

2Parcelamento do Solo



Acesso
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1. Clique sobre o Serviço desejado

para acessar o Guia de Serviço;

2. Ou clique sobre “Serviço Online”

para acessar diretamente o

formulário; 2

1PARCELAMENTO DO SOLO



Formulário – Tipos de solicitação

8

As solicitações de Parcelamento do Solo podem ser dividida nos seguintes tipos:

1. Regularização

2. Subdivisão

3. Unificação

4. Cadastramento

Além disso, é possível solicitar mais de um tipo ao mesmo tempo.



9

1. Termo de responsabilidade: caso não haja

aceite, o formulário não pode ser preenchido.

Para visualizar o termo, basta clicar em

“conteúdo”;

2. Campo para escolha de solicitação. Todos os

campo com “ * “, são de preenchimento

obrigatório;

3. Preencher a indicação fiscal do lote e aguardar

buscar as informações da base da prefeitura

4. Botão para adicionar mais indicações fiscais

caso seja necessário.

2

1

4

Formulário de solicitação

Formulário Inicial

3
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2

1

3

Formulário de solicitação

Formulário Inicial

1. Campos para indicar os protocolos do CMU,

caso exista.

2. Dados do Proprietário - Campos relacionados

ao proprietário. Todos os campo com “ * “, são

de preenchimento obrigatório;

3. Botão para adicionar mais proprietários.
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1

3

Formulário de solicitação

Formulário Inicial

4

1. Dados do Responsável Técnico - Campos

relacionados ao proprietário. Todos os

campo com “ * “, são de preenchimento

obrigatório;

2. Categoria Profissional do responsável

técnico a ser escolhido pelo solicitante;

3. Botão para indicar se o lote é oriundo de

retificação administrativa ou judicial ou

usucapião

4. Campo aberto para solicitante indicar

observações a mais da solicitação.
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1. Documentos necessários para finalizar a

solicitação de Parcelamento do Solo - Todos os

documentos com “ 3. OBRIGATÓRIO “, são de

anexo obrigatório;

2. O anexo de documento complementar é aberto

para que o solicitante possa anexar

complementos de sua solicitação.

3. Campo de Descrição referente ao Documento

Complementar para que o cidadão indique sobre

o que se refere aquele documento em anexo.

4. Conteúdo – Explicação do documento a ser

anexado;

5. Indicação de obrigatoriedade do documento;

6. Botão para conclusão da solicitação

4

1

Formulário de solicitação

Formulário Inicial

5
2 3
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1. Número do protocolo do serviço

solicitado pelo cidadão;

Protocolo e Acompanhamento

13

1

Atenção, após o preenchimento do 

formulário será gerada a guia de 

recolhimento que estará disponível 

no painel, exemplificado a seguir



1. Selecionar a aba “Meu Painel” para visualizar os 

protocolos em andamento;

2. Selecionar o Protocolo que deseja visualizar;

14

1

2

Protocolo e Acompanhamento



1. Comunicação da PMC com o cidadão solicitante do 

serviço;

2. Guia de Recolhimento para Download;

Protocolo e Acompanhamento

15

1 2

Protocolo e Acompanhamento



1. Comunicação da PMC com o cidadão solicitante do 

serviço;

2. Guia de Recolhimento para Download;

3. O processo só terá sequência após a confirmação do

pagamento, que pode ocorrer em até 3 dias úteis.

16

1 2

Protocolo e Acompanhamento



Pendências na Solicitação
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1. Caso o(a) Analista identifique alguma

pendência necessária para continuidade

do processo será enviado o parecer para

que o solicitante corrija ou complemente

a documentação e/ou informações;

2. Clicar no botão “Atender” para visualizar

o parecer e o formulário para edição.

2

1

Licença de Instalação – 00-100702/2020
Licença de Instalação – 00-100702/2020

Parcelamento do Solo
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1. Esse campo mostra o status do processo os quais

são divididos em:

• Aguardando – Há pendências para que o

promotor sane;

• Em andamento – Está em trâmite pela

prefeitura;

• Fechado – Processo finalizado

2. Parecer dado pela prefeitura em relação ao

processo;

1

2

Pendências na Solicitação
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1. Pendências identificadas pela área;

2. Comentários da PMC para o solicitante;

3. Formulário inicial.

2

1

3

Resolução de Pendências

Resolução de Pendências
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1. Prazo para envio de documentação listada;

2. Campo para preenchimento do protocolo do

parecer ou da justificativa do não pertencimento

da documentação.

1

2

Enviar Vistor Externos

Enviar Vistos Externos



Baixar Prancha Assinada
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1. Ao finalizar as análises da prefeitura, será

disponibilizada a prancha assinada para

ser baixada e solicitada o anexo da

matrícula do imóvel;

2. Clicar no botão “Atender” para visualizar

o parecer e o formulário para edição.

2

1



Baixar Prancha Assinada
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1. É possível visualizar ou fazer download

da prancha assinada digitalmente,

clicando nos botões laterais;

2. A tabela de assinaturas mostra quais

assinaturas digitais constam no

documento;

3. Será enviado a nova Indicação fiscal e

nova inscrição imobiliária relacionada a

prancha aprovada;

4. Anexar a matrícula do(s) imóvel(is)

referentes aos lotes delimitados pelas

pranchas para dar prosseguimento ao

processo.

1

2

3

4



Indicação fiscal ativa
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1. O sistema lhe informará quando a nova

indicação fiscal do(s) lote(s) estará ativa



Guia Amarela Ativa
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1. O sistema lhe informará quando a nova

Guia Amarela estará disponível




