
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

CONSELHO MUNICIPAL DO URBANISMO - CMU

PARA USO EXCLUSIVO DO CMU

RECURSO
CONSULTA DE PARÂMETROS DE ZONEAMENTO

(CONSULTA AMARELA)

Eu, _____________________________________________________________, abaixo assinado, portador de documento de

identidade nº _____________________________, morador na rua ______________________________________ nº _______

bairro ___________________________________________, telefone _____________________, venho solicitar a análise de

parâmetros de zoneamento da consulta amarela nº _______________.

O motivo que origina este requerimento, refere-se:

          Construção existente;

          Parâmetros para ocupação de lote com construção para uso permissível, a critério do CMU;

          Análise de casos omissos na legislação;

          Subdivisão de lote;

          Análise de alvarás de publicidade;

          Revalidação do recurso do processo nº ______________________________;

          Outros _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ .

Atenção: Relação de documentos exigidos no verso.
As declarações falsas ou omissas feitas pelo declarante neste requerimento estão sujeitas à aplicação
do artigo 299 do Código Penal

(Nome do requerente por extenso e em letra de forma)

(Carteira de indentidade ou CPF) (Nome da rua do requerente, por extenso)

Nestes termos, pede deferimento;

Curitiba, _____ de ______________________ de ________;

Nome legível RG ou CPF

Assinatura

USO EXCLUSIVO DA SMU



A entrega do documento de resposta somente será feita no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal do Urbanismo - 
SMU, mediante apresentação do comprovante de protocolo;

Só será aceito o requerimento que estiver devidamente assinado, preenchido e com a documentação exigida, de acordo 
com o Decreto 300/93;

O motivo da solicitação deverá ser preenchido no espaço abaixo:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO, INCLUINDO EXPLICAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS

USO EXCLUSIVO DA SMU

DOCUMENTOS EXIGIDOS A SEREM ANEXADOS:

Requerimento modelo oficial da SMU;

consulta amarela atualizada, no prazo de validade de 180 dias com fotocópia;

registro de imóvel do lote atualizado, no prazo de validade de 90 dias;

autorização ou procuração do(s) proprietário(s) ou herdeiro(s) legal(is), com firma reconhecida;

documento de identidade do requerente;

fotos do local e entorno;

anteprojeto;

croquis;

outros _____________________;

DOCUMENTOS OPCIONAIS A SEREM ANEXADO EM FOTOCÓPIA;

CARIMBO SMU
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