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1. Acesso ao Peticionamento Eletrônico

Para protocolar o pedido de inscrição ao Selo Ipê Empresarial através do Sistema SEI,

deve-se acessar o Peticionamento Eletrônico. Para tanto, o usuário poderá acessar através deste

link:(https://sei.maringa.pr.gov.br/sei//controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orga

o_acesso_externo=0) ou pelo seguinte passo a passo:

a) Entrar no site da Prefeitura de Maringá (www.maringa.pr.gov.br)

b) Em “Serviços”, clique em “Carta de Serviços aos Usuários”:

https://sei.maringa.pr.gov.br/sei//controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.maringa.pr.gov.br/sei//controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.maringa.pr.gov.br


c) Clique em “Usuário Externo” - SEI!

 

d) Clique em “Acesso Usuário Externo”



e) Caso não tenha cadastro, clique em: “Clique aqui se você ainda não está cadastrado” e siga

as orientações. Se já tiver cadastro, digite seu email e senha.

Pronto! Ao acessar com login e senha, você está na plataforma de peticionamento eletrônico,

podendo protocolar novos processos, acessar intimações, protocolar em processos intercorrentes,

etc.

 Observação: Quando o peticionamento for em nome da Pessoa Jurídica, o usuário que for

peticionar em nome da pessoa jurídica deve ser o Responsável Legal da empresa (vide Manual do

Usuário Externo), ter a procuração eletrônica ou anexar procuração da empresa em nome do

usuário logado.

2. Peticionar processo de: “Planejamento Urbano: Selo Ipê Empresarial”

Para o processo de inscrição para o Selo Ipê Empresarial o interessado deve ser pessoa

jurídica. Desta forma, o requerente (pessoa física logada) deve ter efetuado a vinculação como

responsável legal, conforme explicado acima, ou, anexar procuração da pessoa jurídica com

poderes para peticionar.

Para peticionar o processo deve-se seguir os passos abaixo.

2.1. Passo a Passo

 Após acessar o módulo de peticionamento eletrônico do SEI, conforme instruções

acima:

 a) Clique em “Peticionamento”, após, “Processo Novo”:

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRCGaKF9p5SyIyl1b9Nprx72IGyWjR27NlfyQGk_oit-TyaTdQZ-l25UPnYx41mYBN0yWshb6U7WkQu/pub#h.r4clvns9vpvi
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRCGaKF9p5SyIyl1b9Nprx72IGyWjR27NlfyQGk_oit-TyaTdQZ-l25UPnYx41mYBN0yWshb6U7WkQu/pub#h.r4clvns9vpvi


 

 b) Escolha o tipo de processo: “Planejamento Urbano: Selo Ipê Empresarial”:

 

 c) Preencha os dados solicitados:

 Observação: Para protocolar solicitando a formalização da inscrição no Selo Ipê

Empresarial, o interessado deve ser Pessoa Jurídica, para tanto, ou deve anexar a

procuração no item “documentos complementares” ou deve fazer a vinculação como

Responsável Legal da Pessoa Jurídica, conforme Manual do Usuário.

 

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRCGaKF9p5SyIyl1b9Nprx72IGyWjR27NlfyQGk_oit-TyaTdQZ-l25UPnYx41mYBN0yWshb6U7WkQu/pub#h.r4clvns9vpvi


d) Inserir o Documento Principal: Formulário Preenchido de Inscrição Selo Ipê Empresarial, que

pode ser retirado no link: https://abre.ai/formulario-selo-ipe-empresarial

O tipo de formato pode ser Nato-Digital ou Digitalizado. Nato digital é o documento que foi

concebido por meio eletrônico, sem passagens pelo meio físico. Já o documento digitalizado é o

documento convertido em meio físico para o meio eletrônico. Caso o documento seja digitalizado,

deve-se ainda informar o modo de conferência, conforme artigo 22 do decreto municipal 1400/2021.

e) Para inserir um documento complementar:



Documentos complementares são documentos de inserção não obrigatória, mas que auxiliem

na justificativa da solicitação ou ainda são documentos obrigatórios para determinado caso, mas que

não poderia ser exigido para todos os usuários.. É nesse campo que o usuário poderá anexar a

outras fotos, complemento de relatório, ou ainda, a procuração conjuntamente com o contrato social

da empresa. Para anexar um documento complementar:

g) Após inserido os documentos necessários ao processo, Clique em “Peticionar”.

h) Conclua o peticionamento com o uso de sua assinatura eletrônica.

Pronto! Seu processo foi peticionado.



3. Abrir Intimação Eletrônica

Para Abrir Intimação Eletrônica, seguem-se orientações conforme Manual do Usuário

Externo. Clique aqui para acessar.

4. Peticionar Resposta a Intimação Eletrônica

Para Peticionar Resposta a Intimação Eletrônica, seguem-se orientações conforme Manual do

Usuário Externo. Clique aqui para acessar.

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRCGaKF9p5SyIyl1b9Nprx72IGyWjR27NlfyQGk_oit-TyaTdQZ-l25UPnYx41mYBN0yWshb6U7WkQu/pub#h.hdg640fzable
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRCGaKF9p5SyIyl1b9Nprx72IGyWjR27NlfyQGk_oit-TyaTdQZ-l25UPnYx41mYBN0yWshb6U7WkQu/pub#h.2y3onwi3rddl

