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Em função do Decreto Emergencial publicado no Diário Oficial de
17/03/20 pelo Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo, até
novadeterminação, o atendimento público nesta CPDU não será mais
presencial e será por consulta por e-mail; por ligação telefônica ou
por whatsapp conforme indicado abaixo bastando ao munícipe nos
ligar, perguntar o que necessita e o atenderemos.
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E-mail de contato: cadastrocs@smsub.prefeitura.sp.gov.br
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Telefone celular e whatsapp: 96209-7804
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Facebook: www.facebook.com/subcapeladosocorro
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ASSUNTOS disponíveis no atendimento

ASSUNTOS disponíveis no atendimento

- Numeração oficial de um imóvel: quando é possível receber essa
numeração e documentação obrigatória (somente possuindo título de
propriedade dentre outros documentos)

- 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.
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- Certificação de que uma rua é oficial: como obter essa certidão,
documentação necessária, prazo e valor dessa Certidão.
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- Declaração de Uso e Ocupação do Solo para a CETESB.
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