
 

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: suslcs@smsub.prefeitura.sp.gov.br 

Telefone celular e whatsapp: 96209-7806 

Facebook: www.facebook.com/subcapeladosocorro 

SUBPREFEITURA CAPELA  DO SOCORRO 
  

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

  

SUPERVISÃO de USO do SOLO e LICENCIAMENTO 
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SUBPREFEITURA CAPELA  DO SOCORRO 
  

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

  

SUPERVISÃO de USO do SOLO e LICENCIAMENTO 

- APROVAR uma reforma; construção, regularização; desdobro de lote; 

alvará de movimento de terra; alvará de demolição; certificado de 

acessibilidade, todos pelo Código de Obras e Edificações—lei 16.642/17: 

informamos desde a documentação necessária até a forma de apresentação de 

projetos. 

  

- Auto de Licença de Funcionamento de atividades: informamos se a 

atividade, fornecido o código do CNPJ, se é permitida e a documentação 

necessária seja em meio eletrônico, seja pela internet 

(www.rleempresas.gov.br) 

  

- Anúncio: informamos o permitido, como e onde conseguir o cadastro do 

anúncio do seu estabelecimento (é OBRIGATÓRIO possuir o Auto de  

Licença de Funcionamento). 

  

- Regularização pela Lei 17.202/19 (anistia): apenas pelo site 

www.meuimovelregular.gov.br, pois o sistema é totalmente via internet sem 

interferência de técnicos. 

- APROVAR uma reforma; construção, regularização; desdobro de lote; 

alvará de movimento de terra; alvará de demolição; certificado de 

acessibilidade, todos pelo Código de Obras e Edificações—lei 16.642/17: 

informamos desde a documentação necessária até a forma de apresentação de 

projetos. 

  

- Auto de Licença de Funcionamento de atividades: informamos se a 

atividade, fornecido o código do CNPJ, se é permitida e a documentação 

necessária seja em meio eletrônico, seja pela internet 

(www.rleempresas.gov.br) 

  

- Anúncio: informamos o permitido, como e onde conseguir o cadastro do 

anúncio do seu estabelecimento (é OBRIGATÓRIO possuir o Auto de  

Licença de Funcionamento). 

  

- Regularização pela Lei 17.202/19 (anistia): apenas pelo site 

www.meuimovelregular.gov.br, pois o sistema é totalmente via internet sem 

interferência de técnicos. 


