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Vá buscar no Posto de Identificação no local indicado no SMS.

RECEBEU UM SMS INFORMANDO QUE O SEU RG ESTÁ PRONTO?
INFORMAÇÕES SOBRE O QUE FAZER:
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que os horários de atendimento dos
Postos de Identificação estão diferenciados, em razão das medidas de prevenção adotadas contra o
novo coronavírus.
Em Curitiba, a entrega do RG está sendo realizada no Posto Central, situado na
Rua Pedro Ivo, 386, o atendimento ocorre em horário especial, das 10h às 16h, todos os dias úteis.
Na Região Metropolitana, Litoral e nas Cidades do Interior, verifique os horários
especiais de cada Posto clicando aqui.
NOTA: Em algumas cidades do estado do Paraná que possuem convênio da
prefeitura com o IIPR, os Postos de Identificação podem não estar abertos, nem para casos de
emergência, por determinação de Decreto Municipal, verifique se o Posto está aberto, caso não
esteja, entre em contato com a Ouvidoria da Polícia.
O titular deve ir ao
Posto de Identificação (no local indicado no SMS);
Confira os dias e horários do Posto de
Identificação clicando aqui.
Leve o protocolo de retirada do seu documento;
Se
perdeu o protocolo de retirada, pode reimprimir clicando aqui.
Vá com a sua máscara
pessoal de proteção;
Confira aqui o Projeto de Lei Estadual 232/2020 que obriga o uso da
máscara de proteção .

VERIFICAR SE O RG ESTÁ PRONTO
ANDAMENTO DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE:
Para saber se sua Carteira de Identidade requerida em qualquer um de nossos
postos de atendimento está pronta basta o formulário com o número do seu protocolo, seu nome e
clicar no botão "Pesquisar".
Clique aqui nesse link para verificar

PERDI O PROTOCOLO DE RETIRADA, O QUE EU FAÇO?
BASTA REIMPRIMIR A GUIA DE RETIRADA:
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br
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Para reimprimir sua guia de retirada basta preencher os campos com as suas
informações no da página no link abaixo.
Reimprimir a Guia de Retirada do RG

NÃO SEI O NÚMERO DO PROTOCOLO, E AGORA?
PREENCHER OS CAMPOS COM AS SUAS INFORMAÇÕES:
ATENÇÃO: As informações da solicitação devem ser idênticas as que constam na sua
cédula de identidade.
Para recuperar o número do Protocolo basta preencher os campos
com as suas informações, na página no link abaixo.
Recuperar Protocolo

MEDIDAS DE SEGURANÇA
Quando for ao Posto de Identificação retirar a sua Carteira de Identidade, o cidadão
deve adotar todas as medidas de segurança obrigatórias, tais como:
Utilização de máscaras de proteção (obrigatória que constam no Projeto de Lei Estadual
232/2020);
Higienização das mãos com água corrente e sabonete líquido ou com solução
de álcool em gel a 70%;
As Autoridade de Saúde recomendam outras medidas de proteção, tais como:
Manter a distância mínima de 1,5 metro de outras pessoas;
Não levar acompanhantes até o Posto de Identificação.
VOLTAR AO TOPO

TABELA DE HORÁRIOS DOS POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO

VOLTAR AO TOPO

Saiba mais sobre o trabalho do IIPR em:

http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br
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