
 

ASSUNTOS disponíveis no atendimento 

EEmm  ffuunnççããoo  ddoo  DDeeccrreettoo  EEmmeerrggeenncciiaall  ppuubblliiccaaddoo  nnoo  DDiiáárriioo  OOffiicciiaall  ddee  

1177//0033//2200  ppeelloo  SSrr..  PPrreeffeeiittoo  ddaa  CCiiddaaddee  ddee  SSããoo  PPaauulloo,,  aattéé  

nnoovvaaddeetteerrmmiinnaaççããoo,,  oo  aatteennddiimmeennttoo  ppúúbblliiccoo  nneessttaa  CCPPDDUU  nnããoo  sseerráá  mmaaiiss  

pprreesseenncciiaall  ee  sseerráá  ppoorr  ccoonnssuullttaa  ppoorr  ee--mmaaiill;;    ppoorr  lliiggaaççããoo  tteelleeffôônniiccaa  oouu  

ppoorr  wwhhaattssaapppp  ccoonnffoorrmmee  iinnddiiccaaddoo  aabbaaiixxoo  bbaassttaannddoo  aaoo  mmuunníícciippee  nnooss  

lliiggaarr,,  ppeerrgguunnttaarr  oo  qquuee  nneecceessssiittaa  ee  oo  aatteennddeerreemmooss.. 

E-mail de contato: cadastrocs@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

Telefone celular e whatsapp: 96209-7804 

Facebook: www.facebook.com/subcapeladosocorro 
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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

  

UNIDADE de CADASTRO 
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- Numeração oficial de um imóvel: quando é possível receber essa 

numeração e documentação obrigatória (somente possuindo título de 

propriedade dentre outros documentos) 

  

- Boletim de dados técnicos de Uso do Solo: possível fornecer o Zoneamento 

da quadra; largura da via; se o imóvel está em área de mananciais; cadastro de 

edificação do imóvel etc.   Este Boletim é importante para que a Supervisão de 

Licenciamento -SUSL - o atenda com relação a aprovação de reforma, 

construção, regularização de edificação; licença de funcionamento etc. 

       Obs.: este Boletim é consultado e emitido com base no mesmo 

GEOSAMPA que a prefeitura disponibiliza no seu computador de casa ou 

escritório. 

  

- Certificação de que uma rua é oficial: como obter essa certidão, 

documentação necessária, prazo e valor dessa Certidão. 

  

- Declaração de Uso e Ocupação do Solo para a CETESB. 
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