
Alvará online 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 

 

Passo a Passo para acesso ao sistema 



Acessando o sistema 

Acessar a página do Alvará Online através do link: 

https://app.pontagrossa.pr.gov.br/area-restrita/ 

 

Será necessário acessar o sistema com o CPF e a 
senha cadastrada. 

 

Caso não possua cadastro ir em ‘Criar Conta” para 
efetuar o cadastro. 





SOLICITANDO A  CONSULTA PRÉVIA 



• Ir em Consulta Prévia > Nova Empresa. 

• Informar o CPF/CNPJ do solicitante e a Natureza da 
Solicitação. 



• Informar a classificação do Microempreendedor 
Individual e clicar em Continuar. 



• Informar o local de instalação do estabelecimento 
comercial, preenchendo o endereço ou o número 
de inscrição imobiliária do imóvel. 



• Preencher com informações sobre as atividades 
exercidas referentes à área comercial utilizada. 

• Esta opção não irá aparacer para atividades que são 
somente Ponto de Referência. 



• Selecionar as atividades que serão exercidas pelo 
empreendedor. 

• A inserção pode ser feita pelo código ou pela 
descrição da atividade. 



• Conferir as informações e Finalizar Consulta Prévia 



• O sistema irá exibir o Protocolo de Consulta Prévia, 
o qual pode ser impresso. 



SOLICITANDO O ALVARÁ ONLINE 



• Abrir a Solicitação do Alvará. 

• Informar o Nº da Consulta Prévia e o CPF/CNPJ do 
Solicitante 



• Anexar (por upload) os documentos solicitados, que 
podem ser escaneados ou assinados digitalmente. 



Documentos necessários 

• RG 

• CPF 

• Certificado de Condição de Microempreendedor 
Individual 

• CNPJ 

• Licenciamento Prévio ou Anexo VII (quando a 
atividade for ponto de referência) 

• Anexo VI (para atividades parciais) 



• O Anexo VII é preenchido em substituição ao 
Licenciamento Prévio dos bombeiros quando a 
atividade for apenas ponto de referência. 
 

• O Anexo VI é preenchido quando o empreendedor irá 
exercer parcialmente as atividades que contam no 
CNPJ, por exemplo: 
 

• CNAE: 96.02-5/01 – Cabeleireiros, manicure e pedicure. 
Caso o empreendedor atue apenas com a atividade de 
Cabeleireiros, o Anexo VI é preenchido excluindo as 
demais atividades. 
 

• Podem ser encontrados no link: 
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/pracaatendimento 



• Informar dados da empresa e do proprietário para o 
cadastro mobiliário e clicar em Concluir Solicitação. 



• Incluir o complemento do endereço comercial, se 
houver. 

• Selecionar atividade principal. 



• Ler os Termos e Condições de Uso e selecionar Li e 
Concordo e em seguida Confirmar. 



• O sistema irá exibir o Recibo de Solicitação com o 
número de protocolo para acompanhamento. 



ACOMPANHAMENTO DA 
SOLICITAÇÃO 



• Em Acompanhamento da Solicitação informar o nº da 
solicitação com número e ano. Exemplo: 000/2017. 

• O sistema irá mostrar os laudos já liberados e os em 
andamento, bem como as exigências a serem 
cumpridas, quando houver. 



• Quando todos os 
laudos estiverem 
liberados basta o 
empreendedor fazer a 
impressão do seu 
Alvará. 

• Pode ser impresso 
quantas vezes forem 
necessárias. 



• Caso não consiga realizar o processo online dirija-
se até a Sala do Empreendedor para protocolar o 
processo físico de alvará. 

 

• A Sala do Empreendedor fica localizada na 
Avenida Visconde de Taunay, nº 950, piso térreo. 

 

• Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira 
das 12:00 às 17:00 horas. 


