
Prefeitura Municipal de Suzano 
Estado de São Paulo 

 

 

CENTRO UNIFICADO DE SERVIÇOS 
 

SERVIÇOS TELEFONE ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

ATENDIMENTO VIA WEB 

BANDO DO POVO 
- Empréstimos para abertura ou ampliação do 
negócio; 

4744-6778 Sim www.bancodopovo.sp.gov.br 
e-mail: bancodopovosuzano@hotmail.com 

SEBRAE AQUI 
- Suporte a gestão de novos negócios; 
- Orientações para abertura, alterações e 
cancelamentos de MEI´s; 
- Envio de Declarações anuais; 
- Inscrição no CCM para emissão de NF´s; 
- Levantamento de débitos de contribuições em 
aberto. 

4747-5189 Sim www.portaldoempreendedor.gov.br 
www.portal.icadonline.com.br 
e-mail: sebraeaqui.suzano2@gmail.com 

VRE 
- Análise de viabilidade para a abertura de 
empresas ME, EPP, EIRELI e LTDA; 
- Avaliação de impacto de auto risco. 

4747-5189 Sim www.vreredesim.sp.gov.br 
e-mail: vre@suzano.sp.gov.br 

    
SUZANO MAIS EMPREGO 
- Captação de vagas; 
- Análise de currículos; 
- Encaminhamento de candidatos. 

4745-2264 Sim www.suzano.sp.gov.br 
e-mail: suzano.vagas@gmail.com 

PAT 
- Solicitação de Seguro Desemprego. 

4742-5514 Sim APP: Carteira de Trabalho Digital 
e-mail: patsuzano@gmail.com 

    
JARI 
- Recebimento de indicações de condutores e 
protocolo de recursos de infrações. 

4745-2083 Sim Não 
 

IPTU 2020 
- Emissão de 2ª via boleto 

4745-2083 Sim www.suzano.sp.gov.br 
Aba: IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo 
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OBRAS 
- Solicitação para construções, demolições, 
regularização ou ocupação de um imóvel; 
- Taxas de expediente, vistorias, número oficial; 
- Emolumentos por m²; 
- Assistência técnica gratuita (planta popular); 
- Certidões, alinhamento e rebaixamento de 
guias. 

4745-2083 Sim www.suzano.sp.gov.br 
Acesso Rapido: Sistema ACTO 

DIVIDA ATIVA 
- Revisão IPTU, ISS, AIIM; 
- Taxas de licença; 
- Emissão 2ª via de boletos; 
- Espelho de IPTU; 
- Parcelamento e acordos IPTU. 

4745-2083 Sim Não 

CARTÃO SUS 
- Emissão da Carteira do SUS. 

4745-2083 Sim Não 

PROTOCOLO 
- Manifestação ambiental; 
- Autorização para ligação de energia elétrica; 
- Supressão de árvores; 
- Autorização para movimentação de terra; 
- Isenção de ITBI; 
- Cancelamento e 2ª via de multas e notificações 
imobiliárias; 
- Declaração de área pública; 
- Prestação de Contas; 
- Baixa de débitos ISS, IPTU e taxas de licença; 
- Prestação de contas; 
- Publicidade diversas; 
- Solicitação de medicamentos; 
- Evolução funcional; 
- Certidão por tempo de serviço; 
- Licença para acompanhamento familiar; 
- Licença sem remuneração; 
- Desarquivamento de processos; 
- Certidão de regularidade; 
- Adicional de Insalubridade e Periculosidade. 

4745-2083 Sim Não 

http://www.suzano.sp.gov.br/


CCM 
- Inscrição Munipal; 
- Alteração de dados cadastrais; 
- Alvarás eventuais; 
- Cancelamento de CCM; 
- Certidão de inexistência de CCM; 
- Certidão negativa de tributos mobiliários; 
- Cancelamento de Notas Fiscais; 
- Cálculo de guias proporcionais; 
- Vigilância Sanitária; 
- Alvará de funcionamento; 
- Licença de funcionamento; 
- Abertura de livro; 
- Laudo Técnico de Avaliação;  
- Renovação de Licença de Funcionamento; 
- Recebimento de balanço de medicamentos. 

4745-2083 Sim Não 

RNM (Cemitério) 
- Serviços de Cemitério;  
- Titulo de posse; 
- Processos de exumação;  
- Acertos de sepultura. 

4745-2083 Sim Não 

CADASTRO MOBILIÁRIO 
- Desdobro de IPTU; 
- Certidão negativa de débitos; 
- Alteração de proprietário; 
- Isenção de IPTU; 
- Certidão de valor venal; 
- Certidão de Confrontações; 
- Levantamento de débitos; 
- Prescrição. 

4745-2083 Sim Não 

 


