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INTRODUÇÃO
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Este manual destina-se a orientar os profissionais, proprietários e
demais interessados sobre a consulta do andamento dos processos
eletrônicos de licenciamento tramitados na SMU – Secretaria Municipal
do Urbanismo.

Inicialmente, a consulta pública está disponível para os processos
de CVCO, de Parcelamento do Solo e demais serviços do Departamento
de Cadastro Técnico. Em breve também estará ativo para processos de
Alvará de Construção e demais licenciamentos e serviços.

O sistema de aprovação eletrônica foi desenvolvido de modo a
agilizar o procedimento para licenciamento de obras, entregando aos
responsáveis pela elaboração do projeto todas as ferramentas
necessárias para que o projeto seja apresentado de forma prática, sem a
necessidade de impressões e papéis, bem como sendo possível tramitar
os protocolos sem ter que se deslocar até as diversas secretarias e órgãos
municipais.

O acesso em consulta pública aos protocolos permite apenas a
visualização do andamento dos mesmos. A consulta não permite
visualização, anexação ou alteração de documentos ou informações
particulares do processo.

Este manual é complementar aos demais manuais disponíveis para
os processos eletrônicos da SMU.

Para mais informações e outros manuais, consulte:

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/processo-eletronico/3154

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/processo-eletronico/3154


A consulta pública dos protocolos eletrônicos de processos online da SMU está disponível
através do site:

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/home

Para consultar o andamento dos processos, o interessado deverá ter conhecimento do
número completo do protocolo (que tem o formato 00-XXXXXX/20XX) e de um código de
acesso (composto por 6 caracteres alfanuméricos). Essas duas informações são
disponibilizadas ao profissional/responsável que tramita o processo, no momento da
abertura do mesmo. Estão também disponíveis no painel do profissional, no ambiente do
processo eletrônico (ver figura abaixo):

A divulgação do número do protocolo e do código de acesso de cada processo
é responsabilidade do profissional que protocola / tramita os mesmos. 
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/home


1) Acessar https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/home

2) Em Validação de documentos, preencha o campo de busca com o número completo do 
protocolo:

3) Digite o Código de acesso (fornecido junto com o protocolo do processo):
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PASSO A PASSO

https://servicodigital.curitiba.pr.gov.br/servico/home


4) Você verá o status e todo o histórico do processo, desde o protocolo:
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PASSO A PASSO
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