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Determina a inclusão no site da Prefeitura do Município de São Paulo de relação de 
processos administrativos que tratam de regularização fundiária com identificação do 
assentamento beneficiado e sua inclusão no Programa de Metas e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo obrigado a incluir e disponibilizar nos sites Oficiais da 
Administração Pública, em ícone de acesso imediato, relação de processos administrativos que 
tratam de regularização fundiária com identificação do assentamento ou loteamento 
beneficiado e sua inclusão no Programa de Metas. 

Parágrafo único Para os fins previstos nesta Lei, consideram-se sites oficiais da 
Administração Pública, os sites mantidos sob o domínio da Prefeitura do Município de São 
Paulo. 

Art. 2º - Integram a relação preconizada no art. 1º desta Lei que deverá ser atualizada 
periodicamente: 

I - número do processo administrativo que tem por objeto assentamento ou loteamento 
e seu respectivo bairro; 

II - nomes de ruas que compõe o assentamento; 

III - inclusão ou não do assentamento no Programa de Metas instituído pelo art. 69-A 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo; 

IV - o estágio de realização das ações de regularização fundiária de cada 
assentamento, suas etapas implementadas e a realizar. 

Art. 3º - Os dados cadastrais dos assentamentos de que trata esta Lei serão 
disponibilizados também para consulta no portal de informações geográficas e geoespaciais da 
Prefeitura do Município de São Paulo - GeoSampa. 

Art. 4º Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2021. Às Comissões competentes. 
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