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Este manual somente deve ser utilizado para 
aprovação de projetos com base na Lei 9.800/2000, 

desde que atendido o disposto no Decreto 915/2020.

É obrigatório anexar, no campo OUTROS DOCUMENTOS RELAVANTES,  a GUIA 
AMARELA DO LOTE com data de emissão até 04/08/2020 para comprovar o 

enquadramento no Decreto 915/2020.

Para aprovações de projeto que não atendam o disposto no Decreto 915/2020 

e àquelas cadastradas após 05/08/2020, deverá ser utilizado o 

MANUAL DO AUTOR DO PROJETO – APROVAÇÃO INTEGRADA – LEI 15.511/2019

disponível no portal eletrônico da Secretaria Municipal do Urbanismo, nos links abaixo:

https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/alvara-de-obra-lei-155112019/175

https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/alvara-de-obra-lei-155112019/175


Novos Serviços Online 

4

O serviço de licenciamento de Alvará de Construção passou a ser feito de forma eletrônica e online junto à 

Secretaria Municipal do Urbanismo. 

1. Alvará de Obra: qualquer obra no município somente pode ser iniciada após o licenciamento e emissão do respectivo Alvará que engloba:

• Alvará de Construção;

• Alvará de Reforma;

• Alvará de Reforma e Ampliação;

• Alvará de Ampliação;

• Alvará de Regularização de Obra;

• Alvará de Restauro;

2. Certidão de aprovação de Projeto: o licenciamento por Certidão de Aprovação de Projeto não permite que as obras sejam iniciadas pois

não há registro de responsável técnico para sua execução.

ATENÇÃO! Todos os profissionais deverão possuir Certificado Digital, podendo ser do tipo A1 ou 

A3 (token, cartão ou HMS). A Prefeitura não comercializa certificados digitais. Sua aquisição deve ser feita em 

empresas de Certificação Digital disponíveis no mercado.



Acesso ao Portal da PMC
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1. Acesse os serviços através do site: https://www.curitiba.pr.gov.br/

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

2

https://www.curitiba.pr.gov.br/


Cadastro e-Cidadão
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1

2. Caso não tenha cadastro clique primeiro em

“Utilizar CPF” [1] e depois em “Novo Cadastro” [3]

2

1. Acesse através do CPF e senha
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4. Após finalizar seu cadastro informando todos os dados e endereço, você receberá um e-mail de

confirmação.

4

José Roberto da Silva

Cadastro e-Cidadão



Busca de Serviços Online
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1. Após concluir seu cadastro, será exibida a seguinte tela. Verifique seu nome após o acesso

2. Digite o serviço desejado e clique sobre a lupa

2

José Roberto da Silva 1

000000



Escolha o Serviço
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1. Clique sobre o Serviço desejado para 

acessar o Guia de Serviço com informações 

relevantes

2. Clique sobre [Serviço Online] para acessar 

diretamente o formulário

3. Caso você esteja logado no e-cidadão, você 

pode selecionar os serviços como                     

para acesso rápido a partir da tela inicial.

1

2 3

3

JOSÉ ROBERTO DA SILVA



Formulário Online
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3

1. Ao acessar o [Serviço Online], imediatamente será aberto o formulário de solicitação para

Aprovação de Projeto Simplificado.

2. Caso o pop-up com o formulário seja fechado, basta clicar sobre o botão [Solicitar]



1. Caixa de aviso que descreve as condições 

para a solicitação do serviço desejado

2. Botão de seleção para aceite dos termos 

do serviço: 

• verde à direita corresponde a resposta 
positiva

• vermelho à esquerda corresponde a 
resposta negativa

Formulário Online

11

1

2

ATENÇÃO! Somente o Autor do Projeto pode cadastrar solicitação para aprovação de projeto.



1. Campo para preenchimento da Indicação Fiscal 

para o qual o cidadão irá solicitar o serviço

2. Campos preenchidos automaticamente com dados 

do login do autor do projeto

Obs: VER FORMATO DO NÚMERO DO  
REGISTRO PROFISSIONAL NA PRÓXIMA PÁGINA

3. Informar dados do Responsável Técnico pela 

execução da obra
• Autor do projeto: repete os dados do autor
• Outro profissional: preencher os dados do profissional 

contratado
• Não definido: será expedida a certidão de aprovação de 

projeto que não permite o início das obras

4. Campos obrigatórios estão identificados com [*]

LOTE e AUTOR DO PROJETO

12

1

2

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

josedasilva@email.com.br

000.000.000-00

41-99999-9999

3

4
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ARQUITETOS (vinculados ao CAU)
O nº do registro profissional deve ser preenchido da seguinte forma:

Letra + “.” (ponto) + 6 dígitos (completar com “0” à esquerda) + “-” (traço) + 1 
dígito verificador
EX.: A.001234-1

ENGENHEIROS (vinculados ao CREA)
O nº do registro profissional deve ser preenchido da seguinte forma:

2 letras (referente ao estado) + “-” (traço) + 10 dígitos (completar com “0” à 
esquerda) + “/” (barra) + letra verificadora (“D” - definitivo ou “P” – provisório)

EX.: PR-0000012345/D ou RJ-1234567890/P

TÉCNICOS E TECNÓLOGOS (vinculados ao CFT)
O nº do registro profissional deve ser preenchido da seguinte forma:

“RNP” + 11 dígitos (completar com “0” à esquerda)
EX.: RNP00123456789

REGISTRO PROFISSIONAL

O número do registro de profissionais que já estavam

cadastrados anteriormente poderá vir preenchido

automaticamente. Neste caso, somente alterar o

cadastro conforme explicado abaixo caso o sistema

informe que houve erro no formato do número.



1. Os documentos em formato .pdf devem 

ser anexados pressionando o botão com 

a flecha apontada para cima. Cada 

documento tem seu campo específico.

2. O formulário é DINÂMICO e pode 

alterar de acordo com as informações 

que são preenchidas.

3. Campos com o botão [+] liberam 

campos extras no formulário cada vez 

que for pressionado

4. Modelos de documentos estão 

disponíveis para serem baixados.

DOCUMENTOS e DADOS
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1

2

3

4



1. As pranchas do projeto simplificado devem estar de 

acordo com os padrões da PMC, em formato ABNT e 

em arquivo .pdf com no máximo 3mb.

2. Informe o tamanho da ÚLTIMA PRANCHA do 

arquivo, para que o carimbo de aprovação seja 

corretamente inserido.

3. Informe corretamente as áreas do projeto para 

cálculo das taxas de análise. Informações incorretas 

poderão ensejar o indeferimento da solicitação.

4. Vistos e pareceres de outras secretarias devem ser 

digitalizados e anexados no campo específico.

5. Preencha e responda todos os campos do 

formulário.

DADOS DO PROJETO e VISTOS

15

1

2

3

4

5



1. Caso o protocolo do projeto seja feito após a 

data de 05/08/2020, entretanto o autor do 

projeto deseja que o projeto seja analisado com 

base na antiga lei de zoneamento nº 9800/2000, 

deverá comprovar que atende ao estabelecido 

pelo Decreto 915/2020, anexando no campo 

OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES a:

GUIA AMARELA e DECRETO 915/2020

16

1

GUIA AMARELA DO LOTE emitida até o 

dia 04/08/2020

ATENÇÃO! É obrigatório apresentar a GUIA 

AMARELA DO LOTE para comprovar o 

enquadramento no Decreto 915/220



1. O termo de compromisso do PROPRIETÁRIO poderá 

ser assinado manualmente ou por certificado 

digital (se Pessoa Física).

• Para assinatura manual, deverá baixar o Termo, imprimir, 

assinar e digitalizar em formato PDF, incluindo no mesmo 

arquivo documento com foto e assinatura legível para 

conferência.

Para Pessoas Jurídicas é obrigatória a assinatura do 

termo por Certificado Digital – e-CNPJ.

2. Os profissionais contratados deverão assinar 

obrigatoriamente com Certificado Digital – e-CPF.

• Neste caso, o certificado digital pode ser do tipo A1 ou A3.

TERMOS DE COMPROMISSO

17

1

2



1. Os campos de texto são para o 

solicitante escrever de forma livre 

aquilo que julgar relevante para a 

solicitação

2. Caixa de aviso sobre as Guias de 

Recolhimento envolvidas no 

processo

3. Botão para conclusão do formulário 

e envio da solicitação

AVISOS FINAIS e TAXA

18

2

3

1



1. O Número do protocolo do serviço solicitado pelo cidadão será

informado assim que concluir o envio das informações ao sistema

da Prefeitura.

NÚMERO DO PROTOCOLO e ACOMPANHAMENTO 
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1

2. Você também receberá um e-mail sempre que o

trâmite do seu protocolo for atualizado. Neste e-

mail, basta clicar no número do processo que você

será redirecionado ao acompanhamento do trâmite.

2
3. Ou acesse o link abaixo e clique sobre o número do protocolo

criado:

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/my-
panel

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/my-panel


1. Selecionar a aba “Meu Painel” para visualizar os 
protocolos em andamento ou acesse o link:                                                                                    
https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/my-panel

2. Selecionar o Protocolo que deseja visualizar

20

1

2

Acompanhamento da Solicitação

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/my-panel


1. Comunicação da PMC com o cidadão solicitante do 
serviço

2. Guia de Recolhimento para Download

Protocolo e Acompanhamento

21

1 2

Acompanhamento da Solicitação



1. O processo só terá sequência após a confirmação do pagamento via sistema, o que pode

ocorrer em até 3 dias úteis

22

Pagamento da Taxa

ATENÇÃO! Não é preciso apresentar ou anexar comprovante de pagamento da taxa. O sistema reconhece o 

pagamento automaticamente após compensação bancária do pagamento.



Pendências na Solicitação
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1. Caso a análise técnica da solicitação 

identifique alguma pendência 

necessária para a continuidade do 

processo, será enviado 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



Pendências na Solicitação
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1. Clicar sobre a barra cinza para 

visualizar o “Histórico de análises”

2. Detalhes das análises realizadas

3. Rolar a tela para editar o formulário e 

clicar sobre o botão concluir ao final 

das correções

2

1

3



Histórico de Tramitação
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1. Histórico de comunicação entre a 

PMC e o cidadão disponível

2. Visualizar a última atualização 

enviada para a PMC

2

1
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1. Detalhes da fase e situação do 

processo

2. Parecer final do processo

3. Clicar em [Visualizar documento(s)] 

para acessar os produtos solicitados 

no processo 2

1

3

Processo Finalizado e Documentos Emitidos



Processo Finalizado e Documentos Emitidos
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1. Título do Documento 

2. Chave de acesso para o validador de 

documentos. Com esse código é 

possível a validação do documento 

por terceiros no Portal da PMC

3. Documento para download ou 

visualização

4. Detalhes da assinatura por certificado 

digital realizada no documento

2

1

3

4
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