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Manual: Notificar Erro no SLCe. 

 
 

 

Assunto: NOTIFICAR ERRO NO SLCe 

 

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

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

 

A notificação de erro reporta eletronicamente a ocorrência de falha de sistema, ou 

dúvida de preenchimento, durante a utilização do SLCe.  

Qualquer um dos envolvidos cadastrados no protocolo (Requerente, Proprietário, 

Procurador, Responsável Técnico) pode criar uma notificação de erro, informando 

o número do protocolo. 

Para melhor resposta, é importante que ao surgir a tela de erro, copie-a (faça o  

Print Screen  disponível no teclado), copie também a tela anterior ao erro (retorne 

através do navegador utilizado), salve-as em formato PDF ou JPEG e anexe o 

arquivo na notificação. 

Se a notificação for para solucionar dúvida no preenchimento do protocolo, faça 

uma cópia da tela que está preenchendo. 

Observação: o envio das telas é necessário para melhor esclarecer as dúvidas de 

preenchimento ou para comprovar as ações realizadas, precedentes ao erro.  

Auxilia a equipe de suporte na identificação e correção do problema, além de 

comprovar as ações efetuadas pelo interessado. 

 

 

Para criar a notificação: 

 

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

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

 

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Clique em Cidadão e depois em Casa e Moradia 

                          

Clique em Construção e reformas 

                          

Clique em Sistema de Licenciamento de Construções (SLC) 
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Clique na palavra clique aqui 

                          

 

Utilizando sua senha Web, acesse o sistema: 

          

 

Clique em Notificar Erro / Melhoria: 
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Clique em Nova Notificação: 

                 

 

Entrará na tela Cadastro de Notificação: 

                  

 

No campo Tipo de Notificação selecione o item Erros/ Falhas. 

                   

 

Preencha o campo Assunto, indicando o título da sua Notificação (há limitação de 

caracteres): 
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Preencha o campo Descrição, relatando a dificuldade ou falha encontrada, 

explicando de forma objetiva as ações precedentes ao erro: 

                  

 

Preencha o Número do Protocolo (preenchimento obrigatório): 

                  

 

Preencha o E-mail corretamente, para receber avisos de retorno ou encerramento 

da notificação: 

                  

Anexe a cópia da  tela  de erro, assim como a tela anterior ao erro, através do 

ícone “Escolher arquivo”. 

Se a notificação for para solucionar dúvida no preenchimento do protocolo, envie 

cópia da tela que esta preenchendo. 
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Selecione o arquivo e clique em Abrir: 

                 

 

Surgirá o nome do arquivo no campo Escolher Arquivo: 

                  

Verifique as informações e clique em Enviar Notificação: 

                  

Aparecerá a confirmação, informando o número de sua Notificação. 

 

Anote este Número, será necessário para acompanhar a situação de sua 

notificação. 
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Ao clicar sobre o botão OK, você retornará a tela inicial da notificação. 

Clique em Sair para encerrar seu cadastramento: 
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