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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: suslcs@smsub.prefeitura.sp.gov.br
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Telefone celular e whatsapp: 96209-7806
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Facebook: www.facebook.com/subcapeladosocorro
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ASSUNTOS disponíveis no atendimento

ASSUNTOS disponíveis no atendimento

- 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.
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- 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)
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- Anúncio: informamos o permitido, como e onde conseguir o cadastro do
anúncio do seu estabelecimento (é OBRIGATÓRIO possuir o Auto de
Licença de Funcionamento).
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- 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.
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