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Curitiba, agosto de 2019. 
 
 

 
Prezado(a) pesquisador(a), 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Secretaria Municipal da 

Saúde de Curitiba - Prefeitura Municipal de Curitiba - está cadastrada na Plataforma 
com o CNPJ: 76.417.005/0004-29. 

 

 
 
 
Observe no destaque acima que o CNPJ é o da Prefeitura, pois os demais 

órgãos subordinados, tais como as Secretarias, não têm CNPJ próprio. Há três grafias 
para o “Nome Fantasia”, tendo em vista as várias formas que os pesquisadores fazem 
sua busca para cadastro institucional, todas em situação “Ativa”. Para simplificar a 
busca e cadastro, basta digitar o CNPJ referido e seguir os seguintes passos: 

1) Para cadastrar a Prefeitura/Secretaria Municipal da Saúde como Instituição 
Participante/Coparticipante, primeiramente você terá que adicionar a Prefeitura no 
seu cadastro como pesquisador, na aba “Alterar meus dados” no campo "Adicionar 
Instituição". 

2) Posteriormente, quando estiver cadastrando seu projeto de pesquisa, na 
etapa 5 deste cadastro, haverá um campo para adicionar a Instituição Participante. 
Nesse campo você digita o nome da Prefeitura e abrirá algumas opções. Você deverá 
selecionar a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba – SMS Curitiba.  
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3) Quando for solicitado o nome do representante/responsável pelo CEP, 
poderá colocar o nome do atual Coordenador: Antonio Dercy Silveira Filho.  

4) Caso solicite-se na Plataforma, ou no CEP de origem (Instituição Proponente) 
que seja anexado alguma declaração/carta de autorização de pesquisa do nosso CEP, 
você poderá solicitar via telefone ou e-mail, uma Declaração de Ciência de Interesse 
de Campo de Pesquisa, que como o próprio nome diz representa tão somente uma 
declaração de ciência; nenhum outro documento prévio de anuência/autorização 
deverá ser solicitado/fornecido por qualquer funcionário da SMS-Curitiba, antes da 
apreciação do projeto em nosso CEP, pois isto acarreta indevida corresponsabilidade 
de servidores/equipes com pesquisadores antes da devida tramitação do projeto no 
CEP e em instâncias gerenciais para parecer ad hoc, o que é vedado 
institucionalmente. 

5) Finalizando o cadastro, o projeto estará vinculado à Secretaria Municipal de 
Saúde de Curitiba, o projeto será automaticamente replicado via Plataforma Brasil, 
após aprovação no CEP da Instituição Proponente. Pedimos apenas que confirme com 
o CEP (41) 3360-4961, se seu projeto está em análise. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Viviane Maria Sutile 
Secretária do Comitê de Ética em Pesquisa 
Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba 

Prefeitura Municipal de Curitiba 
 


