
 

 

 

 

MANUAL DE ACESSO AO PORTAL DE LICENCIAMENTO 

LEI DE REGULARIZAÇÃO - 17.202/2019 

 

FUI INDEFERIDO – COMO SOLICITAR RECURSO?  

 
O motivo do indeferimento pode ser conferido na publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo e na decisão 

disponibilizada no dentro do próprio Portal de Licenciamento. Qualquer um dos envolvidos pode acessá-la ao entrar 

no sistema e buscar pelo número de protocolo ou processo. A decisão pode ser baixada em seu equipamento cli-

cando no botão BAIXAR DECISÃO (3) indicado abaixo: 

 

Clicando em DETALHES (1) qualquer um dos envolvidos tem acesso às informações fornecidas durante o processo. 

O botão RECURSO (2) será exibido enquanto durar o 

período recursal e, caso seja da vontade dos envol-

vidos, basta clicar nele para iniciar a solicitação do 

pedido de Recurso. Será exibida a caixa de mensa-

gem ao lado – leia com atenção e clique em CONFIR-

MAR para prosseguir com a solicitação. Sugerimos 

que consulte a legislação de referência caso tenha 

dúvidas sobre a pertinência do pedido. 

IMPORTANTE: Caso o requerimento inicial tenha sido indeferido por pendências financeiras relacionadas à DTCO, 

estas não impedem o pedido de recurso, porém, se todas as pendências não forem quitadas e a DTCO não estiver 

disponível até o término da reanálise, o processo será indeferido novamente.  

Ao confirmar o pedido, um novo protocolo será aberto com as informações previamente informadas na instância 

inicial preenchidas, porém o número de processo será mantido. 

Ou seja, ao buscar o número de processo no sistema após pedido de recurso, serão exibidos dois protocolos atrela-

dos a ele: o requerimento inicial com status indeferido e o protocolo do recurso – conforme exemplo abaixo. 
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Para prosseguir com o pedido, clique no botão EDITAR sinalizado acima e prossiga com a preenchimento conforme 

necessário – é possível alterar as informações prestadas anteriormente e inserir novos arquivos. A análise das alte-

rações e verificação do histórico do processo ficará a cargo dos analistas da Prefeitura.  

IMPORTANTE: O recurso será processalizado apenas após conclusão do rascunho e aceite dos envolvidos – 

exatamente como efetuado durante o requerimento inicial. Caso tenha dúvidas, consulte o manual disponibilizado 

com os passos para preenchimento do requerimento inicial. Lembrando que entre as etapas do processo, pode ser 

exibido o status EM PROCESSAMENTO que significa que as informações estão sendo tramitadas entre sistemas e em 

breve haverá consolidação do status. 

Após aceite dos envolvidos, o processo será encaminhado para análise e, caso tenham sido alteradas informações 

que carecem de pagamento de taxa complementar ou emissão de nova DTCO, estas serão solicitadas no decorrer 

do processo assim como no fluxo do requerimento inicial. 

Acompanhe o andamento do processo via Portal de Licenciamento e publicações no Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo, tal como realizado no requerimento inicial. Concluída a análise e demais procedimentos necessários, o des-

pacho de decisão será encaminhado para publicação no Diário Oficial com consequente atualização do status no 

Portal de Licenciamento. 

Em caso de deferimento, será exibida a situação DEFERIDO e disponibilizados para download No próprio sistema o 

Certificado de Regularização e a peça gráfica chancelada para todos os envolvidos. Já em caso de indeferimento, 

será exibida a situação INDEFERIDO, sem a possibilidade de um novo pedido de recurso – conforme previsão legal. 

 

IMPORTANTE: Extinguido o prazo legal para solicitação do Recurso, o botão automaticamente ficará indisponível e 

o processo será encerrado. O sistema emitirá o Auto de Irregularidade e tomará demais providências subsequentes. 

 

Outros manuais e informações podem ser encontrados em https://meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br.  
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