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CPPU - Comissão de Proteção à Paisagem Urbana: Histórico  

• 1978: criação da CPPU, como órgão consultivo e deliberativo junto à SEHAB (Decreto 

Municipal nº 15.186/1978 - REVOGADO); 
 

• 1986: reestruturação da SEHAB e alteração na composição da CPPU (Lei Municipal nº 

10.237/1986 e Decretos Municipais nº 21.985/1986 e nº 22.017/1986 - REVOGADOS); 
 

•  2006: ampliação de suas competências, a partir da Lei Cidade Limpa (Lei Municipal nº 

14.223/2006); 
 

• 2009: transferência da CPPU da SEHAB para à SMDU (Decreto Municipal nº 50.822/2009); 
 

• 2010: Regimento interno vigente (Resolução SMDU.CPPU/001/2010) e alteração em sua 
composição (Decreto nº 51.634/2010); 

 

• 2014: inclusão da CPPU dentre as instâncias de participação popular que compõem o 
Sistema Municipal de Planejamento Urbano citadas no PDE (Lei Municipal nº 16.050/2014); 

 

• 2015: Regulamentação e definição de procedimentos comuns aos órgãos colegiados 
vinculados à SMDU, com alteração da composição e forma de indicação de membros 
da CPPU (Decreto Municipal nº 56.268/2015). 
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Paisagem Urbana: Contexto legal  

 
•  2006: Lei Cidade Limpa (Lei Municipal nº 14.223/2006) dispõe sobre a ordenação dos 
elementos que compõem a paisagem urbana do Município de São Paulo; 

 

• 2014: Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei Municipal nº 16.050/2014, arts. 85 a  88) estabelece 
diretrizes para o ordenamento da paisagem, fazendo menção à elaboração de Plano 
Ordenamento e Proteção da Paisagem do território municipal. 
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Objetivos da ordenação da paisagem do Município de SP (Lei  Municipal nº 14.223/2006) 

  Art. 3º. Constituem objetivos da ordenação da paisagem do Município de São Paulo o atendimento 
ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e as 
necessidades de conforto ambiental, com a melhoria da qualidade de vida urbana, assegurando, 
dentre outros, os seguintes: 

I - o bem-estar estético, cultural e ambiental da população; 

II - a segurança das edificações e da população;  

III - a valorização do ambiente natural e construído;  

IV - a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres; 

 V - a percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem;  

VI - a preservação da memória cultural; 

 VII - a preservação e a visualização das características peculiares dos logradouros e das fachadas;  

VIII - a preservação e a visualização dos elementos naturais tomados em seu conjunto e em suas 
peculiaridades ambientais nativas; 

IX - o fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros;  

X - o fácil e rápido acesso aos serviços de emergência, tais como bombeiros, ambulâncias e polícia; 

XI - o equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da 

melhoria da paisagem do Município.   
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Diretrizes para a inserção de elementos na paisagem (Lei Municipal nº 14.223/2006) 

  Art. 4º.  Constituem diretrizes a serem observadas na colocação dos elementos que 
compõem a paisagem urbana: 

I - o livre acesso de pessoas e bens à infraestrutura urbana; 

II - a priorização da sinalização de interesse público com vistas a não confundir 
motoristas na condução de veículos e garantir a livre e segura locomoção de pedestres; 

III - o combate à poluição visual, bem como à degradação ambiental; 

IV - a proteção, preservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico, de consagração popular, bem como do meio ambiente natural ou 
construído da cidade; 

V - a compatibilização das modalidades de anúncios com os locais onde possam ser 
veiculados, nos termos desta lei;  

VI - a implantação de sistema de fiscalização efetivo, ágil, moderno, planejado e 
permanente.  
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Lei Cidade Limpa: antes e depois 
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Lei Cidade Limpa: antes e depois 
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Lei Cidade Limpa: antes e depois 
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CPPU e a Lei Cidade Limpa 

• Lei Municipal nº 14.223/2006 - Dispõe sobre a ordenação dos elementos que 
compõem a paisagem urbana do Município de São Paulo; 
 
• Decreto Municipal nº 47.950/2006 - Regulamenta a Lei nº 14.223/2006; 
 
• Normas complementares: Resoluções da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana 
que padronizam entendimentos e regulamentam itens específicos, elementos 
recorrentes e/ou inovadores em relação aos previstos na Lei; 
 
         Por exemplo:  

• Resolução SMDU.CPPU/020/2015 -  Regulamenta os elementos de comunicação 
visual de eventos realizados em espaços públicos ou privados visíveis de 
logradouro público na cidade de São Paulo. 

 
• Resolução SMDU.CPPU/003/2010 - Disciplina as condições em que a 
denominação de hotéis ou seu logotipo não será considerada anúncio, nos termos 
do disposto no inciso XII do artigo 7º da Lei nº 14.223/2006. 
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Lei Cidade Limpa e Normas complementares 
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Lei Cidade Limpa: regramento de anúncios 

Anúncio Indicativo: aquele que identifica, no próprio local da atividade, o estabelecimento 
e/ou profissionais que dele fazem uso, podendo conter o nome do estabelecimento ou do 
profissional e seus respectivos logos, indicação dos serviços e atividades realizados, telefones, 
endereços e sítios eletrônicos.  
Exemplos: placas de loja, de clínicas médicas ou letreiros de bar. 

Anúncio Publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidade, instalado fora do local 
onde se exerce a atividade. 
Exemplos: propaganda em outdoors ou pontos de ônibus. 

Anúncio Especial: aquele com finalidade cultural, educativa, informativa, eleitoral ou 
imobiliária (Lei nº 14.223/2006, art. 19) 
Exemplos: placa com campanha educativa, cartaz de venda ou aluguel de imóveis, patrocínio 

de evento cultural, etc. 

Anúncio: qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem visível do 
logradouro público (ruas, avenidas, praças, etc.), composto de área de exposição e 
estrutura, podendo ser classificado em (Lei 14.223/2006, art. 6º): 
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Lei Cidade Limpa: regramento de anúncios indicativos 
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Lei Cidade Limpa: regramento de anúncios publicitários 

A instalação de anúncios publicitários é proibida nos imóveis públicos e privados 
do Município de São Paulo e também nos espaços públicos (ruas, praças, 
parques, pontes, viadutos, túneis, faixas ou placas acopladas a postes ou 
sinalização de trânsito), contribuindo para o combate à poluição visual e 
degradação ambiental na cidade (Lei 14.223/2006, art. 18). 

A veiculação de anúncio publicitário é permitida apenas quando associada a 
mobiliário urbano, como contrapartida de um serviço de interesse público, nos 
termos estabelecidos em lei específica. 
Atualmente, a exploração publicitária de mobiliário urbano, no Município de São 
Paulo, é permitida apenas em relógios eletrônicos e abrigos de parada de 
ônibus, como resultado de concessões públicas que abrangem a instalação e 
manutenção de tais mobiliários. (Lei nº 15.465/2011 e Decreto nº 52.933/2012) 
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Lei Cidade Limpa: regramento de anúncios especiais 

Comunicação visual de eventos  
Resolução SMDU.CPPU/020/2015 

Anúncio de finalidade imobiliária 
Lei nº 14.223/2006, art. 19, IV  
Resolução SEHAB.CPPU/004/2008 

Projeção em fachadas 
Resolução SMDU.CPPU/008/2011 

Anúncio de finalidade eleitoral  
Legislação federal eleitoral 

Comunicação visual de provas de 
rua e eventos esportivos 
Resolução SEHAB.CPPU/002/2008 
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Competências Legais: Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU  

I - apreciar, emitir parecer e deliberar sobre casos de 
aplicação da legislação específica sobre anúncios, 
mobiliário urbano, infraestrutura, inserção e 
remoção de elementos na paisagem urbana; 

II - dirimir dúvidas na interpretação da legislação 
específica ou em face de casos omissos; 

III - elaborar e apreciar projetos de normas 
modificativas ou inovadoras da legislação vigente, 
referentes a anúncios, mobiliário urbano e outros 
elementos que constituem a paisagem urbana; 

IV - propor ao Conselho Municipal de Política Urbana 
diretrizes relativas à proteção e promoção da 
qualidade da paisagem urbana; 

V - propor e expedir atos normativos administrativos 
sobre a ordenação dos anúncios, do mobiliário 
urbano e da infraestrutura e demais elementos da 
paisagem; 

VI - propor normas e regramentos relativos às novas 
tecnologias e meios de veiculação de anúncios, bem 
como projetos diferenciados que tenham 
interferência na paisagem urbana; 

VII - expedir atos normativos para fiel execução da 
legislação vigente, apreciando e decidindo a matéria 
pertinente; 

VIII - deliberar sobre o Plano Municipal de 
Ordenamento da Paisagem Urbana; 

IX - aprovar projetos de denominação de hotéis ou 
de sua logomarca, quando inseridas ao longo da 
fachada das edificações onde for exercida a 
atividade; 

X - analisar e aprovar, caso a caso, a partir de 
critérios objetivos, anúncios que apresentem 
características gráficas diferenciadas ou estejam 
incorporados à paisagem da área, em razão do 
tempo de sua existência e especificidade, 
ressalvadas as competências do Departamento do 
Patrimônio Histórico - DPH, da Secretaria Municipal 
de Cultura, e do Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 
Cidade de São Paulo - CONPRESP para os casos 
previstos na legislação vigente; 

XI - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

       Lei nº 14.223/2006, art. 35              Lei nº 16.050/2015, art.31                      Decreto nº 56.268/2015, art. 8º 
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Competências Legais: SMSP e Subprefeituras   

Lei Municipal nº 14.223/2006 -  Lei Cidade Limpa 

Art. 34 Compete à Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - SMSP: 

I - supervisionar e articular a atuação das Subprefeituras em matéria de paisagem urbana; 

II - expedir atos normativos e definir procedimentos administrativos para fiel execução 
desta lei e de seu regulamento; 

III - gerenciar o cadastro único dos anúncios da cidade - CADAN, bem como a veiculação 
eletrônica no "site" da Prefeitura para o conhecimento e acompanhamento de todos os 
cidadãos. 

 

Art. 36 Compete às Subprefeituras: 

I - licenciar e cadastrar os anúncios indicativos, inclusive os que já foram protocolados 
anteriormente à data da publicação desta lei; 

II - fiscalizar o cumprimento desta lei e punir os infratores e responsáveis, aplicando as 
penalidades cabíveis. 



Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU 17 

Competências Legais: Secretaria Municipal de Cultura - SMC 

Lei Municipal nº 14.223/2006 -  Lei Cidade Limpa 

Art. 37 Compete à Secretaria Municipal de Cultura - SMC: 

I - expedir atos normativos quanto à classificação dos anúncios de finalidade cultural e 
quanto às características e parâmetros para anúncios em bens de valor cultural, conforme 
definido no inciso VI do art. 6º desta lei; 

II - emitir parecer, no âmbito de suas atribuições, quanto ao enquadramento das situações 
não previstas ou passíveis de dúvidas; 

III - autorizar e fixar condições para a instalação dos anúncios indicativos nos bens de valor 
cultural, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, conforme 
o art. 125 da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004. 
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Competências Legais: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 

Lei Municipal nº 14.223/2006 -  Lei Cidade Limpa 

Art. 38 Compete à SP Urbanismo (antiga EMURB), quanto aos elementos da paisagem 
urbana: 

I - propor normas e programas específicos para os distintos setores da cidade; 

II - disciplinar os elementos presentes nas áreas públicas, considerando as normas de 
ocupação das áreas privadas e a volumetria das edificações; 

III - a criação de novos padrões, mais restritivos, de comunicação institucional, informativa 
ou indicativa; 

IV - elaborar parâmetros de dimensões, posicionamento, quantidade e interferência mais 
adequados à sinalização de trânsito, aos elementos construídos e à vegetação, 
considerando a capacidade de suporte da região; 

V - propor normas e diretrizes para implantação dos elementos componentes da 
paisagem urbana para a veiculação da publicidade; 

VI - propor mecanismos eficazes de fiscalização sobre as diversas intervenções na 
paisagem urbana. 
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Tipos de processos: comunicação visual de eventos 
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Tipos de processos: comunicação visual de eventos 

Árvore de Natal do Ibirapuera 2015 (51ª RO) 
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Tipos de processos: comunicação visual de eventos 

Elementos aprovados para ativação de marca dos patrocinadores do Carnaval de Rua de SP 2016  (52ª RO) 
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Tipos de processos: arte pública 

Intervenção Artística em fontes da Cidade  
(52ª RO)  

Grafite em empena cega do Minhocão  
(48ª RO) 
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Tipos de processos: projeção em fachadas 

Projeção em edifícios públicos - Jogos Olímpicos 2016 

(46ª RO) 
Galeria de Arte Digital no Edifício FIESP/SESI  
(43ª RO) 
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Tipos de processos: termos de cooperação e convênios  

Manutenção de jardins verticais – DEC. 56.630/2015 Manutenção de áreas verdes – DEC. 52.062/2010 
Praça Ramos de Azevedo – SP Sé 
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Tipos de processos: termos de cooperação e convênios  

Termo de Convênio SEME 204 - Estações de 
ginástica em canteiros, parques e praças (51ª RO) 

Contador de bicicletas – Rua Vergueiro e Av. 
Faria Lima (49ª RO) 
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Tipos de processos: denominação de hotéis 
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Tipos de processos: enquadramentos/ casos omissos  

Denominação de Condomínio (50ª RO) Placas Fotovoltaicas em Cobertura de (51ª RO) 
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Tipos de processos: enquadramentos/ casos omissos  

Revitalização das lixeiras da Av. Paulista 
(50ª RO) 

Campanha Setembro Vermelho – Prevenção de Doenças 
Cardiovasculares (49ª RO) 
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Atual composição da CPPU: Dec.nº 56.268/2015 e Portaria 21/2016 (DOC 23/01/2016) 

Presidente: FABIO MARIZ GONÇALVES 

Secretário Executivo: GUILHERME P. NASCIMENTO 
NAFALSKI 

 

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:  

a) Secretaria do Governo Municipal – SGM 
 Titular: RICARDO CARLOS GASPAR 
 Suplente: RACHEL QUINTILIANO 
 
b) Secretaria Mun. de Desenv. Urbano – SMDU 
 Titular: MARCO ANTONIO BALDONI  

Suplente: RAFAEL MIELNIK  
 

c) Secretaria Municipal de Licenciamento – SEL  
Titular: MIECO MIYAZATO RICIERI TEIXEIRA  
Suplente: ELISA PRADO DE ASSIS 
 

d) Secretaria Mun. dos Negócios Jurídicos – SNJ 
Titular: FLÁVIO PARREIRA GALLI  
Suplente: EDUARDO MIKALAUSKAS  
 

e) Secretaria Mun. de Coord. das Subs – SMSP  
Titular: KARINE PIEDADE PEDROSA  
Suplente: HARMI TAKIYA  
 

f) Secretaria Municipal de Cultura - SMC  
Titular: NADIA SOMEKH  
Suplente: ANA LUCIA FRANCO MALO DA SILVA B. 
WINTHER  
 

g) Sec. Mun. do Verde e do Meio Amb. – SVMA 
Titular: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO  
Suplente: TERESA MARIA EMÍDIO  
 

h) São Paulo Urbanismo – SP URBANISMO  
Titular: LARA CAVALCANTI R. DE FIGUEIREDO  
Suplente: GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES 



Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU 30 

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:  

a) Segmento de movimentos sociais e de bairro  
1. Ciranda Comunidade e Cidadania  

 Titular: APARECIDA REGINA LOPES MONTEIRO  
 Suplente: CIBELE MARTINS SAMPAIO  

 
2. Movimento Mobilidade Verde  
Titular: LINCOLN PAIVA  
Suplente: LETTÍCIA DE PAULA DEIZ REIS  
 
3. Associação A Cidade Precisa de Você  
Titular: LAURA SOBRAL RODRIGUES  
Suplente: WENCESLAO GOMEZ NAPOLITANO  
 

b) Segmento acadêmico e técnico-profissional  
1. Associação Brasileira de Escritórios de 

Arquitetura –ASBEA  
Titular: ADRIANA BLAY LEVISKY  
Suplente: MARCELO CONSIGNO BARBOSA  
 

2. Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de SP– FECOMERCIO-SP  

 

Titular: CELY MONTE DI GREGÓRIO  
Suplente: JORGE CARLOS SILVEIRA DUARTE  
 
3. Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP  
Titular: RENATO SALGADO  
Suplente: ISABELA SOLLERO LEMOS  
 
4. Universidade (FIAM-FAAM)  
Titular: SERGIO LUÍS ABRAHÃO  
Suplente: ANTÔNIO SOUKEF JUNIOR  
 

c) Segmento de conselhos de políticas públicas e 
setoriais  

1. Conselho Participativo Municipal (Santo Amaro)  
Titular: CHRISTIAN DE MORAES M. S.BOJLESEN  
Suplente: LARISSA SPYKER 

Atual composição da CPPU: Dec.nº 56.268/2015 e Portaria 21/2016 (DOC 23/01/2016) 
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Reuniões e Decisões CPPU: Decreto Municipal nº 56.268/2015 

Art. 19 A convocação para as reuniões ordinárias deverá ocorrer no prazo mínimo de 7 (sete) dias 
corridos de antecedência à sua realização, enquanto para as reuniões extraordinárias no prazo 
mínimo de 5 (cinco) dias. 

§ 1º A convocação deverá conter a pauta discriminada da reunião e deverá ser publicada no Diário 
Oficial da Cidade e no site da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet. 

§ 2º Materiais relativos à pauta deliberativa da reunião deverão ser disponibilizados aos membros, 
em formato eletrônico, com antecedência mínima de 5 (dias) dias. 

 

Art. 20 Os órgãos colegiados reunir-se-ão, ordinariamente, de acordo com o estabelecido em seu 
calendário, sendo, no mínimo, a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, conforme a necessidade. 

 

Art. 21 Os órgãos colegiados de que trata este decreto reunir-se-ão com a presença da maioria 
absoluta de seus membros. 

§ 1º Caso não seja atingido o quorum previsto no "caput" deste artigo, decorridos 30 (trinta) minutos 
da hora designada, o Presidente declarará instalada a reunião, desde que verificada a presença de 1/3 
(um terço) de seus membros, cingindo-se os trabalhos à apreciação dos tópicos da pauta previamente 
publicada. 

§ 2º Na última reunião anual, o Presidente apresentará o calendário para o próximo ano. 
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Reuniões e Decisões CPPU: Decreto Municipal nº 56.268/2015 

Art. 22 As reuniões ordinárias e extraordinárias serão públicas e durarão o tempo necessário aos seus 
objetivos, a critério do Presidente, que poderá interrompê-las caso julgue conveniente. 

 

Art. 23 Todos os membros titulares terão direito a voto e declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos 
casos previstos em lei. 

§ 1º Ocorrendo qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição objeto deste artigo, o 
respectivo membro deverá comunicá-la ao Presidente, que a fará constar de ata. 

§ 2º O suplente só terá direito a voto na ausência, impedimento ou suspeição do respectivo titular. 

 

Art. 24 Durante os debates, qualquer intervenção oral será obrigatoriamente precedida de solicitação 
da palavra ao Presidente. 

§ 1º Os interessados no expediente administrativo em pauta poderão requerer a palavra ao 
Presidente. 

§ 2º O Presidente poderá fixar, se entender oportuno, prazo não superior a 5 (cinco) minutos para 
manifestação oral dos membros ou interessados. 

 

- Regimento Interno (Resolução SMDU.CPPU/001/2010) 

Art. 6º – As questões prejudiciais serão discutidas e votadas antes da matéria principal. 
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Reuniões e Decisões CPPU: Decreto Municipal nº 56.268/2015 

Art. 25 Qualquer membro dos órgãos colegiados poderá solicitar vista de expediente administrativo 
em pauta. 

§ 1º Caberá ao Plenário decidir sobre o pedido de vista e fixar o respectivo prazo, nunca superior a 5 
(cinco) dias úteis, na hipótese de deferimento. 

§ 2º Nos casos definidos como urgentes pelo Presidente, o prazo de que trata o § 1º deste artigo 
poderá ser reduzido a 48 (quarenta e oito) horas, devendo o Presidente comunicar aos presentes a 
data e a hora da próxima reunião para prosseguimento da votação. 

 

Art. 26 Para instrução de expedientes administrativos em pauta ou seu julgamento, os membros dos 
órgãos colegiados poderão solicitar o fornecimento de informações complementares a quaisquer 
órgãos municipais, convertendo o julgamento em diligência. 

§ 1º A solicitação de conversão do julgamento em diligência será apresentada ao Presidente, que 
colocará em pauta o mérito e a forma da diligência sugerida para deliberação dos órgãos colegiados. 

§ 2º Na hipótese de se afigurar oportuna a consulta a órgãos não pertencentes à Administração 
Pública Municipal, a solicitação será dirigida ao Presidente, que a decidirá. 
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Reuniões e Decisões CPPU: Decreto Municipal nº 56.268/2015 

Art. 27 Esgotadas as discussões sobre as matérias em julgamento, serão elas colocadas em votação, 
proclamando o Presidente o respectivo resultado. 

§ 1º As decisões dos órgãos colegiados disciplinados por este decreto serão tomadas por maioria 
simples de seus membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

§ 2º Concluída a votação, será vedado o retorno ao debate relativo à matéria substantiva. 

§ 3º O voto vencido constará de ata quando for solicitado por seu prolator e será por este redigido. 

§ 4º As matérias não decididas na reunião serão incluídas na pauta da reunião subseqüente, na qual 
serão apreciadas com prioridade. 
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Reuniões e Decisões CPPU: Decreto Municipal nº 56.268/2015 

 
 

 

 

Art. 28 O resultado das deliberações poderá consubstanciar-se em: 

I - informação: quando se tratar de instrução, esclarecimento ou encaminhamento para a realização 
de estudos; 

II - pronunciamento: quando se tratar de solução de expediente administrativo específico, não 
podendo ser dada de forma genérica, sendo vedada sua aplicação a outras situações, sem prévia 
manifestação dos órgãos colegiados; 

III - resolução: quando tiver caráter de instrução normativa, podendo ser aplicada a casos similares; 

IV - despacho: quando se tratar de ato de competência do Presidente. 

Parágrafo único. Cada membro dos órgãos colegiados disciplinados por este decreto poderá externar 
publicamente o ponto de vista da entidade por ele representada, ainda que na forma de voto 
vencido. 

 

Art. 29 As deliberações constarão sempre das atas das respectivas reuniões, que serão assinadas e 
rubricadas pelos membros presentes. 

Parágrafo único. O extrato do resultado das deliberações será publicado em até 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir do dia seguinte à reunião. 
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Reuniões e Decisões CPPU: Decreto Municipal nº 56.268/2015 

Art. 18 A Secretaria Executiva dos órgãos colegiados será exercida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, que fornecerá o apoio técnico e administrativo necessário, cabendo-lhe:  

(...) 

IV - publicar no Diário Oficial da Cidade e no site da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet 
convocação, extrato das reuniões e resultado das deliberações; 

V - publicar no site da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet as atas de cada reunião, bem 
como os documentos apresentados; 
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Exemplos de publicações no DOC: extrato das reuniões da CPPU  

D.O.C. de 04 de setembro de 2015 
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Exemplos de publicações no DOC: resultado das deliberações da CPPU 

D.O.C. de 10 de setembro de 2015 D.O.C. de 10 de setembro de 2015 


