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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

Assunto: SOLICITAR A RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO OU 

RECURSO DE PROCESSO INDEFERIDO NO SLCe 

 

Acesse o site da Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br) 

 

Clique em Cidadão e depois em Casa e Moradia 

                          

 

Clique em Construção e reformas 

                          

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

Clique em Sistema de Licenciamento de Construções (SLC) 

                          

 

Clique na palavra clique aqui 

                          

 

Utilizando sua senha Web, acesse o sistema. 

                          



 

 

Grupo Técnico de Licenciamento Eletrônico – GTEL 
Manual do Sistema Eletrônico de Licenciamento de Construções–SLCe 
 

 

 

3 

Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

 

Clique na opção Pesquisar Solicitação 

 

 

Importante !  Apenas os envolvidos terão permissão para acessar o 

processo. 

 

Digite o número do protocolo ou processo, clique em Pesquisar para localizá-lo: 

 

Aparecerá na Lista de Solicitação uma linha com as informações do processo. 

Se no campo Situação constar INDEFERIDO, haverá o ícone “Criar 

Reconsideração/Recurso” (Seta circular), clique duas vezes sobre ele.     
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

 

Abrirá a tela da Solicitação de Reconsideração / Recurso, informando data da 

publicação do indeferimento no Diário Oficial da Cidade – DOC.  

Clique em  Próximo Passo. 

 

O prazo para efetuar a reconsideração ou recurso será de 30 dias corridos, 

contados a partir do próximo dia útil à data de publicação do indeferimento, no 

DOC. O preenchimento do protocolo, eventuais aceites, eventual pagamento 

de guia e o envio da solicitação terá que ocorrer dentro deste prazo. 

“Será gerado um novo número de protocolo, porém o número do 

processo permanecerá o mesmo.” 

 

Obs. Caso não finalize, neste momento, a solicitação da 

reconsideração/recurso, o novo protocolo criado ficará “Em rascunho”.  

A finalização deverá ser efetuada através deste novo protocolo. 
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

 

 

Verifique os dados do requerente, atenção ao e-mail para que receba as 

informações do processo. Clique em  Prosseguir. 

 

 

A próxima tela informa os dados de localização do imóvel, apenas para 

visualização. Clique em Próximo Passo. 
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

Em “Dados do Proprietário” verifique os envolvidos cadastrados, havendo 

necessidade é possível corrigir informações, através de inclusão e exclusão.  

Se for necessário incluir algum envolvido preencha os campos, indique o 

vínculo (proprietário – possuidor – usuário – procurador – inventariante) e 

clique em Incluir. 

Caso haja necessidade de excluir algum envolvido, clique sobre o X do item 

Ação. 

Clique em  Próximo Passo. 

 

Em “Dados do Responsável Técnico” verifique os envolvidos cadastrados, 

havendo necessidade é possível corrigir informações, através de inclusão e 

exclusão.   

Se for necessário incluir algum responsável técnico preencha os campos, 

indique o vínculo (autor – coautor – dirigente técnico) e clique em Incluir. 

Caso haja necessidade de excluir, clique sobre o  X  do item Ação 

Clique em   Próximo Passo 

 

 

Em “Características do Projeto” há informações sobre o quadro de áreas,  

recuos e declarações. 

Verifique se as informações estão compatíveis com as peças gráficas que 

serão anexadas ao processo. Faça as correções necessárias. 
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

Caso haja necessidade de correção nos recuos cadastrados, selecione o tipo 

de recuo, preencha o valor e clique em Incluir. 

Para excluir uma linha com erro, basta clicar sobre o   X  no item Ação. 

Reveja as declarações, poderão gerar a necessidade de apresentação de 

documentação específica. 

Fique atento a informações provenientes do sistema. 

 

           

Abrirá a tela com informação dos arquivos enviados anteriormente e o campo 

para enviar novos arquivos com as correções efetuadas.  

Para anexar os arquivos, selecione a pasta adequada para o tipo de arquivo 

que será enviado. 
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

Clique em Procurar , abrirá a caixa de acesso para as pastas e arquivos salvos 

em seu computador.  

Selecione o arquivo a ser anexado e clique em abrir. 

 

No campo “Escolha o Arquivo” constará o nome do arquivo selecionado, se 

estiver correto clique em  Carregar. 

 

 

Aparecerá nova linha com arquivo enviado, anexado no protocolo de 

reconsideração / recurso. Repita o procedimento até incluir todos os arquivos 

novos e depois clique em Próximo Passo 
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

 

O Termo de Responsabilidade deve ser lido com atenção, contém as 

declarações legais sobre o projeto. Após finalizar a leitura, clique em Concordo 

e depois em Próximo Passo. 

 

 

Caso haja pendência de taxas e emolumentos do protocolo anterior, será 

cobrado nesta solicitação e o valor estará discriminado na tela. 

Se não houver mais nenhuma correção a ser feita e nenhum documento a ser 

incluído, clique em  Enviar Solicitação. 
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Manual: Solicitar a Reconsideração de Despacho ou Recurso de Processo Indeferido no SLCe. 

 

O sistema apresentará a mensagem de confirmação de finalização da 

solicitação. Para confirmar clique em OK. 

 

Caso tenha incluído novo(s) envolvido(s) neste protocolo, o sistema 

apresentará mensagem sobre a necessidade de efetuar o aceite, sob pena de 

perda do processo, caso não seja efetuado dentro do prazo da reconsideração 

/ recurso.  

Clique em OK para prosseguir. 

 

Para finalizar o trabalho, clique em Sair. 
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