
13.8. 8372 Pedido  de  Outorga  Onerosa  de Potencial Construtivo 371,00

13.9. PEDIDO DE BUSCA DE EXPEDIENTES E/OU PROCESSOS 
13.9.1. 8373 Por requerimento, localizados ou não no Arquivo Geral 30,00

13.9.2. 8374 Vistas de processos localizados no Arquivo Municipal de Processos cujo requerimento foi indeferido por abandono,
após o 5º dia útil - por requerimento 59,00

13.9.3. 9570 Desarquivamento de processos com envio de cópias via Correios - até 30kg 78,00

13.10. 9631 Exame de Pedido de Licença de Anúncios Indicativos quando autuados em Processo Administrativo 29,00

13.11. Segunda Via - por documento
13.11.1. 8376 de documentos em geral (exceto os relacionados a táxis) 2,60

13.11.2. 8377 do Registro Cadastral de firmas empreiteiras 123,00

13.11.3. De contratos
13.11.3.1. 8378 de obras ou serviços de engenharia 140,00

13.11.3.2. 8379 de outras contratações 79,00

13.11.4. De cartas contratos
13.11.4.1. 8380 de obras ou serviços de engenharia 97,00

13.11.4.2. 8381 de outras contratações 45,00

13.11.5. 8382 de formulário de caução 12,50

13.11.6. 8383 de crachá de acesso aos edifícios Matarazzo, São Joaquim e demais dependências da PMSP 26,00

13.11.7. 8384 de protocolo de entrega da Declaração Eletrônica de Serviços (DES) - por documento 17,00

13.11.8. 8385 do resumo da Declaração Eletrônica de Serviços (DES) - por  mês  de incidência 17,00

14.1. 8850 Placa Numérica de Identificação de Imóvel 11,00

15.1. REMOÇÕES E ESTADIAS ESPECIAIS - com intervenção do Departamento de Operação do Sistema Viário -
DSV/SMT

15.1.1. Remoção de veículos por infração de trânsito
15.1.1.1. 8388 motocicletas e similares 193,00

15.1.1.2. 8387 veículos leves (exceto motocicletas e similares) 576,00

15.1.1.3. 9289 veículos pesados (exceto ônibus) 1.289,00

15.1.1.4. 9290 ônibus 3.005,00

15.1.2. Estadia por depósito de veículos removidos
15.1.2.1. 8390 motocicletas e similares 15,50

15.1.2.2. 8389 veículos leves (exceto motocicletas e similares) 46,00

15.1.2.3. 9291 veículos pesados (exceto ônibus) 83,00

15.1.2.4. 9292 ônibus 173,00

16.1. RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUTUAÇÃO
16.1.1. 8391 pelas 3 primeiras folhas 17,50

16.1.2. 8392 por folha que acrescer 1,70

17.1. TRANSPORTES URBANOS
17.1.1. Da inscrição,expedição,renovação ou alteração de documento
17.1.1.1. Alvará de estacionamento/licença
17.1.1.1.1. 9397 ponto livre 33,00

17.1.1.1.2. 8396 ponto privativo 84,00

17.1.1.1.3. 9398 moto-frete 18,50

17.1.1.1.4.
Certificado de registro municipal  (CRM PF/PJ), certificado de vínculo ao serviço - CVS 
(ônibus,microônibus e vans) e alvarás de veículos de carga

17.1.1.1.4.1. 9399 veículos até 3.500 kg (PBT - Peso Bruto Total) 33,00

17.1.1.1.4.2. 9400 veículos de 3.500 a 8.000 kg (PBT) 35,00

17.1.1.1.4.3. 9401 veículos acima de  8.000 kg (PBT) 38,00

17.1.1.2. Certificado de cadastro
17.1.1.2.1. 9402 condutor moto-frete 18,50

17.1.1.2.2. 9403 condutor demais modalidades 84,00

17.1.1.2.3. 9404 certificado de registro municipal de condutor escolar  (CRM-C) e monitores 84,00

17.1.1.2.4. 9405 credencial de despachante/representante de empresa e cooperativa 123,00

17.1.1.3. 9406 alteração de dados de pessoa física 36,00

17.1.2. Da expedição, renovação ou alteração de documentos para pessoas jurídicas
17.1.2.1. 8406 alvará de credenciamento / termos / autorizações 464,00

17.1.2.2. 8413 termo de capacitação técnica 464,00

17.1.2.3. 8408 cadastro de empresa / associação / cooperativa 261,00

17.   Serviços de Transporte do DTP   (RUBRICA DA RECEITA 1600.13.99.10.00)   -   SAF 22341

c). pedidos de restituição de tributos;
d). requerimentos relativos a pagamentos a serem  efetuados pela Prefeitura, quando esta exigir qualquer documentação  comprobatória;
e). requerimentos de servidores, ainda que inativos, ou de órgãos públicos referentes a pedidos relacionados com situação funcional;
f). documentos referentes a acertos no cadastro de pagamentos, quando o erro não for do contribuinte;
g). defesas ou recursos relativos a Autos de Multas decorrentes de ações fiscalizatórias de posturas municipais;
h). requerimentos de pessoas físicas, reconhecidamente pobres, mediante a apresentação de documento hábil.

16.   Autuação de Processos   (RUBRICA DA RECEITA 1600.13.99.06.00)   -   SAF 22337

Observações:. 
Independem. de pagamento o recebimento de: 
a). documentos que a Prefeitura vier a exigir:
b). defesas ou recursos de munícipes contra lançamentos fiscais tempestivos;

14.   Outras Receitas   (RUBRICA DA RECEITA 1990.99.13.00.00)   -   SAF 652

15.   Remoção e Estadia - DSV   (RUBRICA DA RECEITA 1600.13.99.04.00)   -   SAF 22335


