
 

 

 

MANUAL DE ACESSO AO PORTAL DE LICENCIAMENTO 

LEI DE REGULARIZAÇÃO - 17.202/2019 

 

COMO ATENDER O COMUNIQUE-SE  

 
Durante a análise, o técnico poderá solicitar esclarecimentos ou correção de informações por meio de um COMUNI-

QUE-SE, que será emitido e publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. O prazo de atendimento é de 30 

(trinta) dias, iniciando a contagem a partir do primeiro dia útil após a publicação no Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo, com possibilidade 1 (uma) prorrogação por igual período. 

IMPORTANTE: Recomendamos a utilização da versão mais atualizada do navegador Google Chrome e a limpeza 

frequente nos dados de navegação para uma melhor experiência. 

Acesse o sistema Portal de Licenciamento e navegue até a tela MEUS REQUERIMENTOS e selecione o protocolo em 

situação AGUARDANDO ATENDIMENTO DE COMUNIQUE-SE que deseja responder. 

 

 

 

Verifique as informações gerais do processo e clique em AÇÕES para atender o comunique-se. 
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A. ABA COMUNICADO 

Com a alteração da situação do processo, a aba COMUNICADO (1) ficará ativa e apresentará o CONTEÚDO DO COMU-

NICADO (2), também disponível para download, com as informações e itens a serem corrigidos, além do PRAZO PARA 

ATENDIMENTO (3) do comunique-se. 

Após verificar os itens pendentes, proceda na edição e correção nos campos pertinentes nas demais abas (ver o 

item B. DEMAIS ABAS). Após as devidas correções escreva sua RESPOSTA (4) no campo obrigatório para atendimento 

do comunique-se. 

Caso seja necessária realização de obra de adequação, responda adequadamente a pergunta da NEC (5). 

IMPORTANTE: Lembre-se de clicar em EDITAR (6) para acionar o campo de RESPOSTA e CONFIRMAR ao finalizar 

para que seja salvo no sistema. 
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COMO SOLICITAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO COMUNIQUE-SE? 

Para solicitar a prorrogação do prazo do comunique-se em mais 30 (trinta) dias, utilize o recurso clicando em SOLICI-

TAR EXTENSÃO e o processo permanecerá aberto para preenchimento do interessado por mais 30 dias automatica-

mente. Evite utilizar o quadro de RESPOSTA para solicitar a prorrogação do prazo. Cabe lembrar que a solicitação de 

extensão de prazo é permitida apenas uma vez. 

ATENÇÃO! A atualização com a data do novo prazo ocorrerá após o prazo inicial de 30 (trinta) dias.  

IMPORTANTE: Não acione os recursos de finalização CONCLUIR RASCUNHO nem o ACEITE para as solicitações de 

extensão de prazo. 

                            

B. ABAS ENVOLVIDOS, DOCUMENTOS E PAGAMENTOS  

As abas IMOVEL e PROJETO não são habilitadas para edição no atendimento ao comunique-se. Os arquivos para 

resposta do comunicado devem ser anexados na aba DOCUMENTOS. A aba ENVOLVIDOS estará disponível para edi-

ção de novos usuários se necessário. Verifique também se há guia complementar a ser quitada na aba PAGAMEN-

TOS. 

IMPORTANTE: Sempre verifique as abas habilitadas, assinaladas abaixo, antes de responder ao comunique-se 

(para informações de como preencher, verifique manual específico PASSO A PASSO): 

 

 

C. ABA VALIDAÇÕES  

Para finalizar a resposta do comunicado, utilize a aba VALIDAÇÕES, percorrendo todas as seções.  

IMPORTANTE: A resposta do seu comunique-se somente será enviado após CONCLUIR RASCUNHO e realizar os 

ACEITES de todos os envolvidos (para informações de como preencher, verifique manual específico PASSO A PASSO). 

 

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