O código SQL (setor-quadra-lote) representa a identificação dos lotes no Cadastro
Imobiliário Fiscal da PMSP.
Este código corresponde ao número do contribuinte e pode ser localizado no boleto de
pagamento do IPTU.
Também é possível identificar o código SQL utilizando o croqui de quadra fiscal,
disponível no GeoSampa.
Para conseguir essas informações, siga estas dicas:
1. LOCALIZE A QUADRA DO IMÓVEL:
A localização poderá ser feita a partir endereço do imóvel. Utilize a ferramenta de
pesquisa do menu, escolha a aba ENDEREÇO e preencha os respectivos campos.

Você também pode navegar pelo mapa e localizar a quadra do imóvel caso não tenha
a informação precisa do endereço.
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Ao habilitar as camadas SETOR e QUADRA, inclusive o rótulo, você saberá os
códigos S e Q respectivamente.

Também poderá clicar no botão “I” do menu (obter informação) e em seguida na
quadra de interesse para que suas informações apareçam em destaque.
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2. OBTENDO O CROQUI DA QUADRA FISCAL
Uma vez localizada a quadra fiscal, clique no botão “pesquisar” e escolha a aba
SETOR-QUADRA. Clique no botão DOWNLOAD e em seguida na quadra de interesse. Notará
que a quadra será destacada em azul para confirmação.
Clique novamente para obter o croqui.
Caso já saiba os códigos S e Q, preencha os campos e clique no botão DOWNLOAD.
O croqui será obtido sem que a localização da quadra apareça no mapa.
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3. IDENTIFICANDO O LOTE
Ao abrir o croqui, você deverá obter um arquivo PDF com uma imagem que poderá ser
salva ou impressa. Veja algumas informações que aparecem no croqui:

número/código do
número/código da

setor fiscal

quadra fiscal

número/código do
lote fiscal (ou
intervalo de lotes
em caso de
condomínio)

número do imóvel
(numeração
correspondente ao
endereço, número “de
porta”)

Os códigos S (setor), Q (quadra) e L (lote) correspondem à identificação do
imóvel. São esses os códigos que deverão ser preenchidos na aba de pesquisa de
consulta ao IPTU.
dúvidas: geosampa@prefeitura.sp.gov.br
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