
PORTARIA Nº 32 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO URBANISMO, no uso das atribuições legais que lhes foram conferidas
pelo Decreto Municipal nº 1657, de 13 de setembro de 2017, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1. Para projetos de reformas internas e de fachada em imóveis em Entorno de Bem Tombado, desde
que não alterem significativamente as características da edificação, fica dispensado o visto da CPC-
SECC/Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura. 
 
Art. 2. Fica dispensado a apresentação de visto da CPC/SECC nos CVCOs – Certificados de Vistoria de
Conclusão de Obras, das novas edificações em Entornos de Bens Tombados, uma vez que para o alvará
de construção os projetos já são avaliados por aquela Coordenação no que tange à volumetria em
relação ao bem ou eixo tombado. 
 
Art. 3. A análise dos casos estabelecidos nos artigos 1 e 2 será efetuada pelo Departamento de Controle
de Edificações, cabendo recurso à CPC/SECC. 
 
Art. 4. Para aprovação de publicidade em imóveis na Paisagem Urbana da Rua XV de Novembro,
Conjunto Urbano da Rua Comendador Araújo e Área Tombada do Centro Cívico de Curitiba o Município
deverá utilizar as normativas estaduais específicas para esses eixos, sem necessidade de visto da
CPC/SEEC; 
 
Art. 5. Para aprovação de publicidade em Entorno de Bem Tombado, onde não haja normativa estadual
específica, deverá ser utilizada a norma municipal, sem necessidade de visto da CPC/SEEC; 
 
Art. 6. As análises a que se referem os artigos 4 e 5 serão efetuadas pelo Departamento de Uso do Solo,
cabendo recurso à CPC-SECC. 
 
Art. 7. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Secretaria Municipal do Urbanismo, 20 de setembro de 2021. 
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