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RESOLUÇÃO SMP Nº 01 DE 01 DE JULHO DE 2020 

 

 

Disciplina a disponibilização de canais alternativos de atendimento e comunicação com o 

contribuinte 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, no uso de 

suas atribuições legais, e nos termos do artigo 17 do Decreto nº 7759/2020, que dispõe sobre 

adoção de medidas administrativas visando a prevenção de contágio pelo coronavírus (covid-

19). 

Considerando a imprescindibilidade de promover meios de 

comunicação e atendimento ao contribuinte/munícipe sem sua presença física, em 

cumprimento às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus (covid-19). 

Considerando a necessitar e agilizar o atendimento ao 

contribuinte/munícipe; 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - Ficam instituídos os canais de atendimento on line via e-mail 

e por aplicativo whatsapp, para assuntos pertinentes às Seções de Fiscalização de Obras 

Particulares, Fiscalização de Posturas e ao Expediente da Seção de Aprovação de Projetos 

Particulares. 

Art. 2º - Por estes canais poderão ser realizados serviços OFICIAIS 

RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO como informações e pareceres em processos de 

aprovação/regularização de projetos, notificações relacionadas à fiscalização de obras e 

fiscalização de posturas, dentre outros.  

I – para o atendimento relativo aos serviços da Seção de Fiscalização 

de Obras Particulares o número do aplicativo whatsapp é 17 – 99735-1152 e o e-mail é 

fiscalizacaoplanejamento@catanduva.sp.gov.br. 
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II – para o atendimento relativo aos serviços da Seção de Fiscalização 

de Posturas o número do aplicativo whatsapp é 17 – 99637-5361 e o e-mail é 

fiscalizacaoplanejamento@catanduva.sp.gov.br . 

III – para o atendimento relativo aos serviços de Expediente da  Seção 

de Aprovação de Projetos Particulares o número do aplicativo whatsapp é 17 – 99624-3370 e 

o e-mail é planejamento.expediente@catanduva.sp.gov.br  

Art. 3º - a presente Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTONIO BORELLI” AO 1º DIA 

DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020. 

 

 

MARIA LUIZA SPRONE 

Secretária de Planejamento Designada 
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