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As ouvidorias despontaram como uma expressão 
genuína do período de redemocratização do Brasi l  e, 
por consequência,  a  par t ir  de 1985,  como uma forma 
eficaz de relacionamento com órgãos e empresas 
públicas. 

A ouvidoria do setor público tem como premissa o 
for talecimento da instituição.  Para isso,  deve atuar 
com ética,  transparência e ser iedade,  em busca de 
melhorias das polít icas e diretr izes em benefício da 
sociedade.

Para que tais  objetivos sejam atingidos,  a  ouvidoria 
deve sistematizar  os dados coletados das reclamações 
e extrair  as  informações relevantes na indicação de 
procedimentos que contr ibuam para a melhoria da 
ef iciência dos atendimentos.  Além disso,  deve atuar 
como um órgão faci l i tador do diálogo,  equil ibrar 
as s ituações de desgaste e confl ito e identif icar 
eventuais  distorções deste processo.

São premissas da ouvidoria defender os direitos e 
os legít imos interesses dos cidadãos,  seja na esfera 
pública ou privada,  e atuar com autonomia e e 
independência.

Compor uma equipe de ouvidoria pública vai  além 
dos pré -requisitos exigidos de formação,  cer t i f icação 
e domínio de conhecimentos específ icos,  o que 
signif ica aguçar sentidos,  ter  sensibi l idade,  empatia, 
saber ouvir  e abrir  a  mente para questionamentos 
diár ios e s ituações inesperadas.  Por isso,  é  um grande 
desafio a implantação e a gestão de uma ouvidoria 
pública.

 
Desde a antiga Grécia, encontram-se registros de institutos que, de alguma forma, 
podem ser considerados precursores das ouvidorias. Em Atenas e Esparta eram 
os próprios cidadãos que exerciam a vigilância sobre os funcionários públicos.

Segundo Lagastra (2009), na China em 202 a.C., a figura do ombudsman foi criada 
com a missão de representar o cidadão perante o Estado ou o poder instituído.

Os registros históricos indicam a Suécia do século XIX como cenário da instituição 
do ombudsman, que era a designação do representante ou procurador do povo 
perante o  poder público. 

A expressão “ombudsman” que inspirou as ouvidorias contemporâneas é de 
origem nórdica e resulta da junção da palavra ombud (“representante” ou 
“procurador”), com a palavra man (“homem”, em sentido amplo). 
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No Brasil colônia, a figura do ouvidor era diferente do modelo clássico, pois não 
representava o cidadão. Tinha como missão atender o poder do estado e reportar-
se ao rei em Portugal. O primeiro ouvidor foi Antônio de Oliveira, nomeado em 
1538, que  acumulava o cargo de Capitão-mor da Capitania de São Vicente. Em 
1548, surge a figura do Ouvidor-Geral com as funções de Corregedor Geral do 
império no território brasileiro. Em 1549, Tomé de Sousa nomeia o primeiro 
Ouvidor-Geral do Brasil: Pero Borges.

A função do Ouvidor-Geral do Brasil era representar a administração da justiça 
real portuguesa, atuando como o juiz de hoje, mas em nome do rei. Em 1823, a 
figura do ouvidor surge com juiz do povo, assim, o corregedor ouvia as queixas 
populares que eram encaminhadas à Corte.

 
Redemocratização 

A primeira ouvidoria pública no Brasil foi criada na esfera municipal, na cidade 
de Curitiba (PR), em 1986. No mesmo ano também foi criada a Comissão de 
Defesa dos Direitos do Cidadão, vinculada à Presidência da República (Decreto 
nº 93.714/1986). O presidente dessa Comissão acumulava a função de Ouvidor e 
era designado pelo Presidente da República. 

Em 1992, foi criada a Ouvidoria Geral da República na estrutura regimental básica 
do Ministério da Justiça (Lei nº 8.490/1992). Neste mesmo ano, a Universidade 
Federal do Espírito Santo criou a Ouvidoria Universitária.

Todas essas iniciativas foram importantes, mas tímidas do ponto de vista de 
capilaridade no cenário brasileiro. A Emenda Constitucional nº 19 de 1998 
respondeu a essa necessidade e propiciou a implementação de uma política 
pública com foco no usuário do serviço público, mediante alteração do art. 37 
do texto constitucional.

Esse marco subsidiou, em 1999, no Estado de São Paulo, a aprovação da Lei 10,294, 
de Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, prevendo a implantação 
de ouvidorias em todos os órgãos da administração pública estadual e servindo 
de referência para outros estados brasileiros. 

 
Em 2004, a Ouvidoria Geral da República passou a denominar-se Ouvidoria Geral 
da União (Lei nº 10.689/2004), com competência para coordenar tecnicamente 
as Ouvidorias do Poder Executivo Federal (Decreto nº 4.785/2003).

Em São Paulo

A Ouvidoria Geral da Cidade de São Paulo (OGM) foi instituída em 12 de janeiro 
de 2001, por meio do Decreto 40.248. O texto estabeleceu as primeiras diretrizes 
de atuação da Ouvidoria Geral, definiu as atribuições do novo órgão, seu modo 
de funcionamento e seu caráter provisório até ser definitivamente instituída por 
lei municipal com a apreciação e aprovação na Câmara Municipal.

Em 5 de julho de 2001, foi promulgada a Lei Municipal nº 13.167 que criou a 
Ouvidoria Geral do Município de São Paulo. O texto também garantiu e ampliou 
as diretrizes anteriores e destacou a independência do novo órgão, dotando-lhe 
de autonomia administrativa, orçamentária e funcional.

Em 1º de Janeiro de 2013 foi criada a Controladoria Geral do Munícipio  (CGM) pelo 
Decreto nº 53.685. A partir da aprovação da Lei 15.764/2013, a Ouvidoria Geral 
do Município passou a integrar a estrutura organizacional da OGM, juntamente 
com a Corregedoria Geral do Município (CORR), a Coordenadoria de Auditoria 
Interna (AUDI) e a Coordenadoria de Promoção da Integridade Pública (COPI).

A OUVIDORIA 
NO BRASIL2

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=28052013L 157640000
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A Ouvidoria Geral tem com o objetivo prestar serviço a todos os cidadãos, sejam 
munícipes ou estejam em interação com a cidade de São Paulo. É por meio da 
manifestação na Ouvidoria que o cidadão é inserido no contexto de participação 
na gestão da cidade, que começa pela sua inquietação diante de um serviço 
prestado. Essa não é a única forma, mas representa um importante espaço para a  
colaboração para a melhoria da qualidade dos serviços e da transparência.

A atuação da OGM abrange a administração direta e indireta, inclusive as 
entidades privadas de interesse público incumbidas, ainda que eventualmente, 
da administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, parceria 
ou cooperação. 

Atribuições da Ouvidoria 

•	 Atuar	como	ferramenta	de	gestão;

•	 Produzir	 estatísticas	 através	 da	 sistematização	 das	 demandas	 dos	
munícipes oferecendo indicadores a partir da natureza do serviço reclamado e 
dos	vários	órgãos	ligados	à	administração	municipal;

•	 Propor	medidas	de	correção	e	prevenção	de	falhas	e	omissões	que	visam	
melhorar	a	qualidade	dos	serviços,	bem	como	viabilizar	seu	acesso	à	população;

•	 Ser	 interlocutora	 entre	 órgãos	 e	 munícipes	 no	 gerenciamento	 das	
questões de conflito.

A interlocução da Ouvidoria se desdobra em outras atribuições importantes, 
pois	atua;

	•	 Como	mediadora	de	conflitos,	oferece	espaço	para	que	 se	estabeleça	
um	diálogo	com	o	poder	público;

•	 Na	 educação	 informal	 do	 usuário,	 disseminando	 informações	 e	
fornecendo	orientações	sobre	os	serviços	da	Prefeitura;

•	 Orientando	 as	 demais	 unidades	 de	 ouvidoria	 da	 PMSP,	 com	 a	
identificação de problemas e sugestões de padrões de excelência de atividades 
de ouvidoria e 

•	 Coordenando	as	ações	de	transparência	passiva.	

Mais que um dever legal estabelecido, a Ouvidoria cumpre com sua vocação, 
qual seja a interlocução entre munícipes e administração municipal, bem como 
contribui com subsídios para a excelência no atendimento e relacionamento das 
diversas instâncias para com os usuários dos serviços e outras ouvidorias.

Organograma da OGM

OUVIDORIA DA 
CIDADE DE SÃO PAULO3
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Os esclarecimentos de dúvidas e as solicitações iniciais de serviços municipais, 
tais como poda de árvore, limpeza, fiscalização, cumprimento da lei do silêncio 
urbano, documentação para regularizar imóveis e obras, entre outros, devem ser 
encaminhados diretamente aos órgãos responsáveis.

Para isso, a prefeitura dispõe de atendimento ao cidadão, que recebe solicitações 
e fornece orientações e informações sobre os mais diversos serviços municipais, 
a exemplo dos seguintes canais:

Atendimentos Telefônicos: 

•	 Central	 da	 Prefeitura	 (telefone	 156):	 recebe solicitações de diversos 
órgãos, informa sobre endereços e serviços da administração municipal e 
esclarece	dúvidas	dos	munícipes;

•	 Central	 da	 CET	 (telefone	 1188):	 recebe solicitações e fornece 
informações	da	CET;

•	 Central	 do	 Atende	 (telefone	 0800-015-5234):	 recebe solicitações e 
fornece informações do Serviço de Atendimento Especial da SPTrans, que se 
refere	especificamente	ao	transporte	gratuito	de	portadores	de	deficiência;	

•	 Loja	 Virtual	 da	 SPTrans	 (telefone	 3113-1350):	 recebe solicitações e 
fornece	informações	sobre	Bilhete	Único;

•	 Central	do	SAMU	(telefone	192):		recebe os chamados para atendimento 
pré-hospitalar	de	urgência	e	emergência	da	SMS	(Secretaria	Municipal	da	Saúde);

•	 Central	 Ligue-Ilume	 (telefone	 0800-779-0156): recebe solicitações 
e fornece informações do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria 
Municipal	de	Serviços;

•	 Disque-Limpeza	 (telefone	 0800-777-7156):	 recebe solicitações e 
fornece	informações	sobre	os	serviços		de	limpeza	urbana	da	Amlurb;

 
Atendimentos Presenciais: 

•	 Praça	 de	Atendimento	 das	 Subprefeituras:	31 locais que recebem e 
fornecem informações sobre diversos órgãos da Prefeitura, em especial sobre os 
serviços de competências das administrações locais nas regiões de abrangência 
de	cada	subprefeitura;

•	 Praça	 de	Atendimento	 (Vale	 do	Anhangabaú,	 206	 -	 Centro):	 recebe 
solicitações	e	fornece	informações	da	Secretaria	Municipal	de	Finanças;

•	 Posto	Central	da	SPTrans	(Rua	XV	de	Novembro,	268	–	Centro):	recebe 
solicitações e fornece informações sobre todos os tipos de bilhete único geridos 
pela	SPTrans;

•	 Central	da	COHAB	(Av.	São	João,	299	–	Centro):	recebe solicitações e 
fornece	informações	sobre	os	serviços	da	COHAB;

Atendimentos Eletrônicos:

•	 Site	da	Prefeitura	(http://www.capital.sp.gov.br):		No portal da Prefeitura 
na Internet é possível encontrar os serviços e informações de cada Secretaria, 
Autarquia, Empresa Pública ou Mista, além de Fundação da administração 
municipal. 

•	 Fale	 Conosco (http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/portal/contato): 
Este canal também é disponibilizado pelo Portal da PMSP e com acesso na 
página de cada Secretaria Municipal, no qual o usuário se manifesta livremente.

•	 SAC	 (http://sac.prefeitura.sp.gov.br/):	 Por meio do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC), é possível solicitar serviços da municipalidade 
que são encaminhados aos órgãos responsáveis, cujo acompanhamento pode 
ser feito pelo mesmo canal, a partir da identificação do RG ou protocolo.

•	 Sistema	eletrônico	do	Serviço	de	Informação	ao	Cidadão	e-SIC (esic.
prefeitura.sp.gov.br):	O sistema e-SIC objetiva  atender a legislação nacional  e 
municipal que determinam o atendimento ao cidadão que busca informações 
públicas	(contratos,	orçamentos,	dotações	orçamentárias,	salários,	entre	outros);		

ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS4
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•	 Formulário	 de	Denúncias	 da	 CGM	 (http://www.prefeitura.sp.gov.br/
cgm/formdenuncia/)	 :	 a Controladoria Geral do Município recebe denúncias 
relativas à defesa do patrimônio público e a questões relacionadas à corrupção 
no âmbito municipal. A denúncia poderá ser apresentada por meio do 
preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível no site ou por 
correspondência enviada para a Controladoria Geral do Município, Viaduto do 
Chá, 15 – 10º andar – Centro – CEP 01002-020.

Esses canais específicos não excluem as manifestações dirigidas diretamente 
aos órgãos municipais, através de cartas, fax, e-mails, ofícios, entre outros, 
sobre os serviços de manutenção da cidade com o encaminhamento aos canais 
estruturados de atendimento.

O serviço de atendimento ao cidadão, em todas as suas modalidades, objetiva 
viabilizar a satisfação das necessidades dos cidadãos, por meio da prestação de 
serviços através dos órgãos municipais responsáveis. 

O usuário pode recorrer à OGM quando não obtiver resposta ou solução 
satisfatória	junto	aos	órgãos	municipais	de	primeiro	atendimento;	sentir-se	mal-
atendido ou deixar de ter seus direitos garantidos. Ou seja, é possível questionar 
o atendimento recebido por meio da Ouvidoria Geral quando houver falta ou 
informação incorreta, prazos legais não cumpridos, entre outras situações.

Também são recebidas denúncias de condutas praticadas por servidores 
municipais, como descumprimento de obrigações, obtenção de vantagens ou 
outra situação que possa atentar contra o direito do cidadão.

A OGM atua para a solução desses casos, bem como elabora propostas que 
contribuam para o aperfeiçoamento dos serviços, em âmbito coletivo, e para a 
resolução individualizada.

Ela apura a origem do descumprimento da prestação de serviço e busca os 
motivos pelos quais não foi satisfatório. Dessa forma, a OGM é considerada a 
segunda instância de atendimento. Nesse contexto está o atendimento ao 
cidadão como uma de suas atribuições, além de:

•	 Orientar	a	atuação	das	demais	unidades	de	ouvidoria;

•	 Examinar	 e	 analisar	 as	 manifestações	 sobre	 prestação	 dos	 serviços	
públicos	municipais;

•	 Produzir	estatísticas	indicativas;

•	 Propor	adoção	de	medidas	de	correção	e	prevenção	de	falhas	e	omissões;

•	 Identificar	e	sugerir	padrões	de	excelência	de	atividades	de	ouvidoria;

•	 Coordenar	ações	de	transparência	passiva;	

A prerrogativa para procurar a Ouvidoria Geral é que o interessado seja usuário 
dos serviços da municipalidade ou ainda que queira participar da gestão da 
cidade por meio de uma manifestação livre, sugestão ou elogio. Pode ser pessoa 
física, jurídica, turista, prestador de serviço, estabelecimento comercial, morador 
ou trabalhador na cidade, entre outros.

QUANDO PROCURAR
A OGM5
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A OGM recebe denúncias e reclamações. Os casos de conduta de colaboradores 
que indicam irregularidades ou que envolvam aspectos disciplinares de 
servidores municipais são encaminhados aos órgãos competentes para instrução 
e providências legais.

A Ouvidoria acompanha os casos individualmente até sua conclusão e os 
interessados são informados sobre a resposta fornecida pelos responsáveis. A 
partir deles, é formada uma visão sistêmica que se revela por meio de relatórios 
em importante ferramenta de gestão.

O recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, elogios e pedidos de 
orientação  é feito pelos seguintes canais:

•	 Telefone	0800-17-5717,	de	segunda	à	sexta-feira,	das	9h	às	17h;

•	 Pessoalmente,	na	av.	São	João,	nº	473,	16º	andar,	Centro,	de	segunda	à	
sexta-feira,	das	9h	às	16h;

•	 Pedido	de	Informação	Pública:	e-SIC	presencial	no	mesmo	endereço	e	
horário.	Por	fax	pelo	número	(11)	3334-7132;

•	 Carta:	endereçada	à	Ouvidoria	Geral	da	Cidade	de	São	Paulo	(av.	São	
João,	nº	473,	16º	andar,	centro	–	São	Paulo	–	SP	–	CEP	01035-000);

•	 E-mail:	ogm@prefeitura.sp.gov.br	;

•	 Formulário	eletrônico	na	página	da	OGM:	http://www.prefeitura.sp.gov.
br/secretarias/ouvidoria/.  

ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO

ACESSO AO 
ATENDIMENTO DA OGM6 7
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A Controladoria Geral do Município centraliza os sistemas de suas quatro 
áreas, criando uma interface entre os setores com enfoque nos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e 
publicidade dos atos de gestão, bem como da probidade dos agentes públicos 
municipais, estando a Ouvidoria incluída neste contexto.

 
O trabalho da Ouvidoria é bastante amplo e vai além de acolher o munícipe 
com atenção, respeito e oferecer respostas claras e objetivas na resolução dos 
problemas.  O conhecimento acumulado se reverte em projetos e programas 
internos.

Cursos
A capacitação técnica consiste em aprimorar as equipes da Ouvidoria para que 
desenvolvam o trabalho com qualidade, buscando a satisfação dos cidadãos que 
utilizam do atendimento da ouvidoria.

Principais ferramentas de aprimoramento:

•	 Colóquios:	 encontros oferecidos aos colaboradores, nos quais são 
expostas dúvidas, atualizações de conteúdo e revisão dos temas pertinentes 
ao atendimento e encaminhamento das demandas. São ministrados pelos 
assessores da equipe técnica e servidores de órgãos da administração pública ou 
convidados com experiência na temática. São debates que têm como proposta 
fixar	o	conhecimento	e	incentivar	a	troca	de	informações	entre	os	servidores;

•	 Cursos	e	palestras: são desenvolvidos por integrantes do corpo técnico 
da Ouvidoria, validados pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e ministrados aos servidores 
de	outras	secretarias	do	município;

•	 Eventos	 promovidos	 em	 outros	 órgãos	 municipais	 ou	 entidades	
não-governamentais:	a participação nesses eventos que promovem debates, 
lançamentos de material educativo, entre outros, é celeiro rico que possibilita 
agregar valores e informações para valorização da equipe técnica.

•	 Outras	atividades	de	caráter	pedagógico:	a Ouvidoria Geral incentiva 
a capacitação constante da equipe técnica com o objetivo de garantir um 
atendimento de qualidade aos munícipes. Os cursos de certificação em ouvidoria 
e	gestão	fazem	parte	desta	capacitação	entre	outros;	

INTERFACE COM AS DEMAIS
 UNIDADES DA CGM

ATIVIDADES PROMOVIDAS
PELA OUVIDORIA GERAL8 9
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•	 Aulas	 acadêmicas:	 representantes da ouvidoria são convidados a 
ministrar	aulas	em	universidades	e	cursos	relacionados	com	a	temática;

•	 Visitação	à	Ouvidoria:	aberta a visitantes e estudantes de graduação, 
mestrado e doutorado, profissionais da área, delegações de outros países, 
que buscam informações sobre o órgão. A Ouvidoria Geral da Cidade de São 
Paulo é referência em atendimento e gestão de informação. Nestes encontros 
é disponibilizado material educativo elaborado pelos técnicos da Ouvidoria 
(apostila institucional, relatórios e cartilhas).

Cursos certificados pela Ouvidoria Geral  

A Ouvidoria Geral dispõe dos seguintes cursos certificados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Departamento de Recursos 
Humanos:

•	 Mediação	 de	 Conflitos: proporcionar aos servidores municipais, 
funcionários comissionados e terceirizados, o desenvolvimento de 
habilidades referentes à mediação de conflitos, instrumentação e 
aperfeiçoamento do contato direto com os usuários dos serviços 
municipais, visando obter resultados eficazes no relacionamento da 
administração	municipal	com	o	público	interessado;

•	 Arte	 de	 se	 relacionar	 -	 Utilizando	 a	 técnica	 gerencial	 Coaching: 
oferecer treinamento com recursos teóricos e práticos para 
autoconhecimento e reflexão de características comportamentais que 
influenciam as relações interpessoais no ambiente profissional.

•	 A	 proteção	 e	 defesa	 do	 usuário	 do	 serviço	 público	 do	município	
de	 São	 Paulo: proporcionar aos servidores municipais, funcionários 
comissionados, terceirizados e estagiários, que têm contato direto com 
os usuários dos serviços municipais, o conhecimento e desenvolvimento 
de habilidades para obtenção de resultados eficazes no relacionamento 
da administração municipal com o público interessado.

•	 Curso	 de	 atendimento	 ao	 cidadão: direcionado aos	 servidores 
municipais que atuam na OGM e Corregedoria da GCM com funções 
relacionadas ao atendimento direto ao munícipe. O curso tem como 
objetivo proporcionar o aprimoramento, comunicação e relacionamento 
do comportamento profissional e pessoal no ambiente de trabalho, com 
a conscientização sobre a importância de um atendimento de qualidade 
ao cidadão.
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O Programa Registro de Interlocução entre Ouvidorias foi implantado em 
janeiro de 2011 e consiste em disponibilizar um canal específico para contato 
entre Ouvidorias, com um endereço eletrônico exclusivo. Esse programa de 
trabalho fortalece este relacionamento através do diálogo, propicia uma cultura 
de cooperação, otimiza recursos, encaminha as reclamações e busca soluções 
efetivas.

A Ouvidoria também mantém uma agenda propositiva com o objetivo de 
estreitar sua relação com os órgãos municipais que tenham ou não demandas 
registradas na OGM. Através dessa agenda, a Ouvidoria visa despertar o 
comprometimento com  as demais esferas e equipes, garantindo um melhor 
atendimento ao cidadão. 

Além dos relatórios trimestrais e anuais, a OGM passou a publicar também 
relatórios mensais. A novidade surgiu com o anseio de agilizar procedimentos, 
ou seja, com a divulgação dos dados estatísticos abre-se a possibilidade de tomar 
providências principalmente em casos de urgência, respondendo à dinâmica 
da cidade. Cada órgão envolvido pode desenvolver meios de ação para sanar 
eventuais irregularidades de forma rápida.

Assim a administração pública municipal conta com a colaboração da Ouvidoria 
para um processo contínuo de melhoria da nossa cidade.

Os relatórios mensais estão disponibilizados no site da ouvidoria, divididos da 
seguinte forma: 

•	 Relatórios anuais realizados entre 2004 e 2012

•	 Relatórios trimestrais entre 2005 e 2013

•	 Relatórios mensais entre 2007 e 2013

Obs: os arquivos estão em formato PDF para download do usuário. A partir de 
Agosto de 2013, a CGM também passou a disponibilizar os arquivos em formato 
Excel.

PROGRAMA RIO RELATóRIOS10 11
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•	 Lei	nº	13.199,	30	de	outubro	de	2001: dispõe sobre a obrigatoriedade 
da afixação do número do telefone da Ouvidoria Geral da Cidade de São 
Paulo	nos	locais	que	especifica	e	dá	outras	providências;	

•	 Lei	 nº	 14.173,	 de	 26	 de	 junho	 de	 2006: estabelece indicadores de 
desempenho relativos à qualidade dos serviços públicos no Município 
de	São	Paulo	e	dá	outras	providências;

•	 Lei	 nº	 14.141,	 de	 27	 de	 março	 de	 2006: dispõe sobre o processo 
administrativo	na	Administração	Pública	Municipal;	

•	 Decreto	nº	53.685,	de	1°	de	janeiro	de	2013: cria a Secretaria Especial 
da Controladoria Geral do Município.

•	 Lei	 nº	 15.764,	 de	 27	 de	maio	 de	 2013: dispõe sobre a criação das 
Secretarias Municipais de Promoção da Igualdade Racial - SMPIR, de 
Relações Governamentais - SMRG, de Licenciamento - SEL, de Políticas 
para as Mulheres - SMPM, bem como da Controladoria Geral do 
Município - CGM e da Subprefeitura de Sapopemba - SP-SB, reorganiza a 
Coordenadoria de Inclusão Digital, da Secretaria Municipal de Serviços, 
e as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano - SMDU, de 
Habitação - SEHAB, de Relações Internacionais e Federativas - SMRIF, 
de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, e institui a Gratificação pela 
Prestação de Serviços de Controladoria.
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http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=31102001L 131990000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=30092009L 149900000
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_14_141_1254941021.pdf
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=02012013D 536850000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=28052013L 157640000

