
10.1.3.1.2. 8290 emissão do segundo cartão-caminhão em diante, no mesmo processo
administrativo 1,90

10.1.3.2. Autorizações para circulação de veículo de médico
10.1.3.2.1. 8291 por autorização 4,60

10.1.3.3. Análise técnica para expedição da autorização específica de fretamento
10.1.3.3.1. 8292 por análise 62,00
10.1.3.3.2. 8293 emissão da autorização específica por veículo de fretamento 19,00

10.1.4. 8294 autorização para pavimentação, drenagem, canalização de águas pluviais e obras complementares em vias
públicas por conta de particulares (lavratura e serviços administrativos que a precedem)

0,5% do valor do 
orçamento da obra 

10.1.5. 8295 certidões em geral - por lauda 8,90
10.1.6. Certidões de melhoramentos viários 
10.1.6.1. 8296 sem incidência de melhoramentos 35,00
10.1.6.2. 8297 com incidência de melhoramentos 35,00
10.1.7. 8298 certidões do Cadastro de Edificações do Município - CEDI, em geral 21,00

10.1.8. Certidões expedidas pelo Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV/SMT
10.1.8.1. 8299 pela 1ª lauda 145,00
10.1.8.2. 8300 por lauda que se seguir 36,00

10.1.8.3. 9288 certidões expedidas pelo Departamento de Transportes Públicos para fins previdenciários e outros fins de direito 36,00

10.1.9. Certidões tributárias
10.1.9.1. Certidão de dados cadastrais
10.1.9.1.1. 8301 até 3 itens isento
10.1.9.1.2. 8302 por item adicional isento
10.1.9.2. 8304 certidão de posição fiscal - por certidão isento
10.1.9.3. 8305 certidão de inteiro teor - por lauda isento
10.1.9.4. 8306 certidão de pesquisa em rol nominal isento
10.1.10. 8307 certificados de incentivo fiscal (PROCENTRO) - por unidade isento
10.1.11. Feiras livres de arte/artesanato e permissionários 
10.1.11.1. 8314 matrícula inicial,  revalidação anual de matrícula  (emissão de cartão) e inscrição inicial de permissionário 57,00

10.1.11.2. 8315 alterações na matrícula de feirante - ramo de comércio, metragem, transferência, baixa ou acréscimo de feira,
inclusão ou inclusão de preposto e registro ou renovação de produtor 57,00

10.1.11.3. 8316 emissão de  2ª  via  de  carnê  de  pagamento do preço público devido pela ocupação da área 57,00

10.1.11.4. 8317 expedição de matrícula para "comidas típicas" em feiras de arte/artesanato 59,00

10.1.12. 8318 plantas  de  regularização  "ex-officio"  -  por  m²  da  área  total  do loteamento 7,70

10.1.13. Certificado de regularidade
10.1.13.1. 9563 quando solicitado na SEL 18,00

10.1.13.2. 9564 quando solicitado via Internet 14,00

10.1.14. 9565 emissão de alvará de remembramento de lote 537,00

10.1.15. 9566 revalidação de alvará de loteamento 495,00

10.1.16. 8319 revalidação de alvará de desmembramento de gleba, remembramento e/ou desdobro de lote 524,00

10.1.17. 9567 emissão de certificado de diretrizes para cemitérios 690,00

10.1.18. 8320 selo de acessibilidade 110,00

10.1.19. 8321 termos de recebimento provisório,  definitivo e/ou unilateral de obras e serviços, em geral isento
10.1.20. 8322 termos de responsabilidade 15,50
10.1.21. 9392 minuta de escritura 68,00

10.1.22. Certidões da SEL
10.1.22.1. 9853 quando solicitado na SEL 18,00

10.1.22.2. 9854 quando solicitado via Internet 14,00

10.1.23. 4062 Certidão que atesta o andamento do protocolo autuado junto à Ouvidoria Geral do Município - por lauda 8,90

10.1.24. 4063 Declarações em Geral 8,90

11.1. CÓPIAS
11.1.1. Reprográficas
11.1.1.1. 8323 comum  - por página - medida até 28cm x 43 cm 0,18
11.1.1.2. 9532 comum com medida superior a 28 cm x 43 cm - por cm linear 0,13
11.1.1.3. 8324 redução  - por página 1,10
11.1.1.4. 8325 ampliação - por página 1,40
11.1.1.5. 8326 especial - 350mm x 630mm  -  por cópia 6,30
11.1.1.6. 8327 especial (papel vegetal) 350mm x 630mm  -  por cópia 24,00

i). de minuta de escritura, quando a permissão ou concessão de uso de bem público municipal for para órgãos da Administração Pública Direta da União, do Estado e do
Município, bem como para suas respectivas Autarquias.
j). relativos a dados tributários constantes do Sistema da Dívida Ativa, quando emitidos por meio da Internet.

11.   Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas   (RUBRICA DA RECEITA 1600.13.07.00.00)   -   SAF 1117   

c). requeridos  por  órgãos  públicos,  relativos  à  situação  funcional de ex-servidor;
d). solicitados por pessoas físicas reconhecidamente pobres, mediante a apresentação de documentação hábil;
e). para atender o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "b" da Constituição Federal e artigo 2º da Lei Federal nº 9.051 de 18/05/1995;
f). relativos a dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quando emitidos por meio da Internet;
g). de cartão-caminhão para trânsito nas vias com restrição, os caso de obras e serviços emergenciais prestados por veículo da PMSP e os veículos em prestação de
serviço excepcional para a Justiça Eleitoral;
h). cartão DEFIS-DSV e autorizações especiais da Portaria DSV.G 14/91.

Observações:. 
Ficam. isentos de pagamento os pedidos  de documentos :
a). que se referirem a concursos públicos, de acesso e demais processos seletivos;
b). solicitados por servidor do  Município,  ainda  que  inativo, relativos à sua situação funcional;


