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Introdução

 O protocolo das solicitações está em constante processo de atualização e, dependendo do tipo e
das condições do seu pedido, as formas de protocolo podem ser diferentes.

 Os serviços online podem ser solicitados remotamente, e estão à disposição dos interessados 24
horas por dia, nos 7 dias da semana, não havendo necessidade de entrega de documentos físicos.

 Na página da SMMA, na aba do Licenciamento Ambiental, é possível encontrar informações sobre
os protocolos de licenciamentos, os documentos necessários para o cadastro da solicitação, os
canais para acompanhar o seu andamento, a legislação pertinente, os valores das taxas
ambientais; e, para os casos de protocolo presencial, como agendar o atendimento e emitir a guia
da taxa ambiental correspondente.

 O Portal Processos Eletrônicos de Curitiba - PROCEC é mais uma ferramenta que agiliza as
solicitações de diversos serviços atendidos pelo Departamento de Pesquisa e Monitoramento.
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Solicitações disponíveis no PROCEC 

Protocolo Presencial
 A partir de 09/08/2021, outras solicitações de serviços prestadas pelo MAPM estão disponíveis no 

formato eletrônico: 

 Atendimento de prazo de Notificação Ambiental

 Recursos Administrativos em 1ª. e 2ª. instância de Auto de Infração Ambiental 

 Declaração de Nada Consta, informando sobre licenças pendentes; bloqueios sobre o imóvel e 
passivo ambiental 

 Solicitação de Segunda Via de parecer técnico ou de licença ambiental 

 Ressarcimento de taxa ambiental

 Os recursos administrativos em 1ª. e 2ª. instância em razão de autuações realizadas a partir de 
09/08/2021 devem utilizar a ferramenta do PROCEC para protocolarem as defesas administrativas. 

 Os recursos administrativos iniciados anteriores a 09/08/2021 e realizados em protocolos físicos 
devem dar continuidade em meio físico.  
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Portal PROCEC: 

Acesso
 Para iniciar o seu processo eletrônico no PROCEC, acesse o endereço

https://procec.curitiba.pr.gov.br/Home/Protocolos. 

 Para verificar os serviços disponíveis e realizar sua solicitação, clique em Pesquisa e Monitoramento.
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Portal PROCEC: 
Acesso

 Após clicar em Pesquisa e Monitoramento, deverá aparecer uma “caixa” com os serviços
disponíveis do Departamento de Pesquisa e Monitoramento da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.

 Para dar início à sua solicitação, você deverá clicar no documento desejado. Em cada serviço há
uma explicação que auxilia na identificação correta daquele que você pretende realizar.
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 Escolhido o serviço desejado, clique em Abrir
protocolo.



Portal PROCEC: 
Cadastro

 Após clicar em Abrir protocolo, deverá aparecer uma “caixa” solicitando a confirmação do Usuário
e senha, e o texto da imagem; após clique em Acessar.

 Para realizar solicitações no Portal do Processo Eletrônico de Curitiba, vinculadas ao PROCEC, o
interessado deve se cadastrar.
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 Caso você já tenha cadastro no Sistema ISS
CURITIBA, poderá utilizar seu usuário e senha
para acessar.

 Se for o seu primeiro acesso, realize seu
cadastro e clique em Cadastro novo? Clique
aqui.

 Se você esqueceu a senha cadastrada, utilize
a opção Esqueceu a Senha? clique aqui.

 O e-mail informado será utilizado na
recuperação de senha quando for necessário.
Anote!



Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo
 Após selecionar o serviço desejado, deverá aparecer uma tela solicitando que seja informada a

sua representatividade no processo a ser realizado.
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 Escolha a opção Sim, se o protocolo for para você mesmo.

 Escolha a opção Não, se o protocolo for para outra pessoa ou para uma empresa.



Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo
 Leia atentamente as Informações do Assunto, onde estão descritos os documentos necessários a

serem apresentados para a efetivação da solicitação.
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Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo
 Ao clicar em Seus Dados, verifique os dados de contato. Atualize-os se for necessário, e preencha

os campos dos dados vazios.
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Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo
 Caso você represente um terceiro, aparecerá os campos para serem preenchidos.
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Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo
 Ao clicar em Requerimento, aparecerá um texto pré-definido com preenchimento opcional.
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Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo
 Na aba Anexe os documentos, você deverá Adicionar o arquivo correspondente ao documento.

 Selecione no seu computador o arquivo em formato PDF ou JPG.
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 O botão Adicionar Anexo pode
ser usado quantas vezes forem
necessárias para o envio de
mais de um documento.

 Quando não for o caso da
anexação de um documento
exigido, assinale a opção
“Declaro que não se aplica...” .



Portal PROCEC: 

Passos para realizar o protocolo

 Revise todas as informações que aparecerão na tela
Resumo Geral, antes de finalizar a solicitação.

 Caso deseje fazer alterações ou acrescentar
documentos, clique em Voltar.

 Caso deseje excluir algum documento, clique no
ícone Lixeira.

 Ao clicar em Confirmar, o sistema informará o
número do protocolo de sua solicitação.
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Portal PROCEC: 

Consulta o protocolo

 Para consultar os protocolos realizados, busque Meus protocolos, que são encontrados ao
clicar nos Assuntos disponíveis da aba Pesquisa e Monitoramento da tela inicial.

 Ao acessar, o sistema mostrará uma relação com todos

os protocolos abertos. Ao clicar sobre o número da

solicitação, aparecerá uma nova tela para consultar o

andamento.
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Portal PROCEC: 

Dicas para criação do usuário
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 Quando você estiver definindo o seu login, o tamanho não pode ultrapassar 15 caracteres.

 Evite usar caracteres especiais e acentos.

 O usuário já pode ter sido usado por outra pessoa, então tente outra opção. Por exemplo:
joão_01, abcd_servicos, 01Maria, 01234567000108.



Portal PROCEC: Problemas que podem ocorrer no 

cadastro ou no acesso e como solucionar
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 Problema: No cadastro do CEP não carrega os dados de endereço ou apresenta o erro “é
necessário informar o logradouro”.

 Solução: Em alguns casos, o CEP está desatualizado ou faltando informações. Se for assim,
verifique o CEP atualizado junto aos Correios ou nos informe sobre a ocorrência do problema
pelo e-mail copi@curitiba.pr.gov.br.

 Problema: Não deixa efetuar o cadastro, pois o sistema informa que o CNPJ está vinculado a
uma inscrição municipal.

 Solução: Nesta situação, a Pessoa Jurídica tem alvará em Curitiba. Então, deve efetuar o
cadastro do usuário pelo ISS Curitiba.



Portal PROCEC: Problemas que podem ocorrer no 

cadastro ou no acesso e como solucionar
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 Problema: Apresenta erro na tentativa de acesso: “Dados de autenticação incorretos.
Verifique o usuário e/ou a senha!”.

 Solução: Algum dos campos ou ambos foram informados incorretamente. Verifique cada um,
lembrando que o acesso é com o usuário criado no cadastro ou do ISS Curitiba.



Departamento de Pesquisa e Monitoramento
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