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Prefeitura da Cidade de São Paulo

Coordenação

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo

Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU

Órgãos do Poder Público:

. Secretaria do Governo Municipal

. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

. Secretaria Municipal de Licenciamento

. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos

. Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

. Secretaria Municipal de Cultura

. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

. São Paulo Urbanismo

Órgãos da sociedade civil (mandato 2016/2017 - Portaria nº 21/2016):

Segmento de movimentos sociais e de bairro:

. Sociedade Ciranda Comunidade e Cidadania
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Segmento acadêmico e técnico-profissional

. Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura - ASBEA 

. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo

. Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB

. Universidade (FIAM-FAAM)

Segmento de conselhos de políticas públicas e setoriais

. Conselho Participativo Municipal (Santo Amaro)
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CRÉDITOS

Creative-Commons: Atribuição-Não-Comercial 3.0 Brasil 
(CC BY-NC 3.0 BR)

Você tem o direito de:
Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte 

ou formato

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material

O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite 

os termos da licença.

De acordo com os termos seguintes:
Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para 

a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em 

qualquer circunstância razoável, mas de maneira alguma que sugira 

ao licenciante a apoiar você ou o seu uso.

Não-Comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais.

Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos 

ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros 

de fazerem algo que a licença permita.

Avisos:
Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a 

elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utiliza-

ção seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável.

Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas 

as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros 

direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos 

morais, podem limitar o uso do materia
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