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Subcategorias 
de uso (a)

Largura da Via (b)
Vagas de 

automóveis 

nR1

nR2

nR3 e Ind 1 (c) (c)

(a) Em área de proteção de mananciais observar a legislação estadual específica
(b) Em via com largura inferior a 6m (seis metros) apenas quando previsto no Plano de 
Urbanização da ZEIS ou de acordo com a CAEHIS em casos justificados
(c) De acordo com a legislação de uso do solo ou conforme definido pela CAEHIS em casos 
justificados

Quadro 3.A - Condições para instalação de usos não residenciais permitidos em ZEIS

Em vias com largura 
inferior a 8m (oito metros) 

e não inferior a 6m (seis 
metros), observar área 

construída total máxima 
de 1500 m² 

1/100m² de 
área construída 

total

Espaço para carga e descarga/ 
Área para embarque e 

desembarque

De acordo com a legislação de 
uso do solo

ZEIS HIS 1 HIS 2 HMP Outros Usos
ZEIS 1
ZEIS 2
ZEIS 3
ZEIS 4
ZEIS 5 permitido máximo 40%mínimo 40%

QUADRO 4 - Percentuais de área construída para HIS, HMP e outros usos, em ZEIS

mínimo 60% permitido máximo 20%

Pedestre Mista VCV1 VCV2
Via 4 6 8 12

Leito Carroçável 5,8 7

Passeios (b) 1 e 1,2 2

Máxima NA 15% (a) 15% (a) 15%

Mínima 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Notas:  

NA

(b) De ambos os lados, observada a largura mínima de 1,20m em pelo menos um dos lados

QUADRO 5 -  Sistema Viário

Declividade longitudinal

(a) Poderão ser admitidos, excepcionalmente, declividades de até 18% nas vias VCV 1 e mistas, em trechos isolados, cuja extensão não ultrapasse 50 
metros.

Características Categoria da Via

Largura mínima (m) NA

co, até a data da publicação deste decreto, ficam oficializadas 
independentemente da zona de uso na qual se situem.

Parágrafo único. São, ainda, consideradas oficiais as vias que:
I - servirem de acesso a lotes com lançamento fiscal, desde 

que não integrem sistema viário condominial, mediante a análi-
se do setor competente;

II - comprovadamente estejam abertas e sejam de uso pú-
blico anteriormente a 2008 e deem acesso a empreendimentos, 
incluindo áreas verdes e áreas institucionais, licenciados com 
base neste decreto.

Art. 61. A alínea “a” do § 3º do artigo 1º do Decreto nº 
54.213, de 14 de agosto de 2013, com alterações posteriores, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ......................................................
§ 3º ....................................................................
a) aos lotes regulares com área de até 1000m² (um mil 
metros quadrados) em ZEIS-1, ZEIS-2, ZEIS-4 e ZEIS -5;
...................................................................” (NR)

Art. 62. Os processos de licenciamento de EHIS, EHMP, 
EZEIS, HIS e HMP, protocolados até a data da publicação deste 
decreto e sem despacho decisório, serão analisados e decididos, 
na seguinte conformidade:

I – aqueles protocolados a partir de 1 de agosto de 2014, 
integralmente de acordo com as disposições deste decreto;

II - aqueles protocolados antes de 1 de agosto de 2014, 
de acordo com as disposições deste decreto, com exceção das 
seguintes disposições, que deverão atender à legislação anterior 
em vigor:

a) do § 1º do seu artigo 1º;
b) de todo o seu Capítulo II;
c) do inciso II do parágrafo único do seu artigo 29.
§ 1º As exceções referidas no inciso II do “caput” deste 

artigo serão analisadas de acordo com a legislação em vigor à 
época do protocolo.

§ 2º No caso previsto no § 1º deste artigo, o interessado 
poderá optar pela aplicação integral deste decreto, observadas 
as condições aplicáveis estabelecidas no artigo 380 da Lei nº 
16.050, de 2014.

Art. 63. Ficam revogados os Decretos nº 44.667, de 26 de 
abril de 2004, nº 45.127, de 13 de agosto de 2004, nº 49.130, 
de 10 de janeiro de 2008, nº 54.074, de 6 de julho de 2013, nº 
54.556, de 5 de novembro de 2013, e o artigo 7º do Decreto nº 
55.036, de 15 de abril de 2014.

Art. 64. Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de janei-
ro de 2016, 462º da fundação de São Paulo.

FERNANDO HADDAD, PREFEITO
PAULA MARIA MOTTA LARA, Secretária Municipal de Li-

cenciamento
JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA, Secretário Municipal 

de Habitação
FERNANDO DE MELLO FRANCO, Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo 

Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 7 de 

janeiro de 2016.

do TVEO e do Certificado de Conclusão das edificações, quando 
se tratar de Plano Integrado.

Art. 56. No caso de Plano Integrado envolvendo o desdobro 
ou desmembramento de lote ou gleba, o alvará referente ao 
parcelamento do solo será emitido com ressalva, condicionando 
o registro no Cartório de Registro de Imóveis à apresentação do 
Certificado de Conclusão das edificações.

Parágrafo único. A ressalva referida no “caput” deste artigo 
será dispensada para EHIS:

I - promovido pela Administração Pública Direta ou empre-
sa com controle acionário do Poder Público;

II - do Programa Minha Casa Minha Vida, desde que a 
CAIXA forneça, à Prefeitura do Município de São Paulo, decla-
ração de que o empreendimento está enquadrado no Programa 
Minha Casa Minha Vida;

III - de iniciativa dos demais agentes promotores, des-
de que conste dos alvarás emitidos e seja averbada no 
registro de cada lote, no Cartório de Registro de Imóveis, 
a sua destinação para HIS, conforme Alvará de Aprovação, 
Alvará de Execução ou Alvará de Aprovação e Execução das 
edificações.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 57. A unidade de HIS em LHIS, bem como a moradia 

econômica definida na Lei nº 10.105, de 2 de setembro de 
1986, alterada pela Lei nº 13.710, de 7 de janeiro de 2004, 
poderão ser licenciadas por meio do Sistema de Licenciamento 
Eletrônico de Construções – SLC, na mesma forma do pedido de 
Alvará de Licença para Residência Unifamiliar.

§ 1º Para o caso de HIS na tipologia Habitação Unifami-
liar em LHIS, ficam dispensadas a apresentação do convênio 
previsto no artigo 2º deste decreto e a comprovação de renda 
do proprietário, devendo ser observadas a área máxima do lote 
estabelecida para o LHIS e as características da unidade de HIS, 
conforme definido no artigo 16 deste decreto.

§ 2º Na reforma de HIS, na tipologia Habitação Unifamiliar 
em LHIS, promovida pelo morador, será admitido o aumento 
de até 50% (cinquenta por cento) da área útil estabelecida no 
artigo 16 deste decreto.

§ 3º No caso da moradia econômica deverão ser apresenta-
dos os documentos previstos na Lei nº 10.105, de 1986, altera-
da pela Lei nº 13.710, de 2004, e regulamentada pelo Decreto 
nº 25.246, de 4 de janeiro de 1988.

Art. 58. Os Alvarás de Aprovação, Alvarás de Execução 
ou Alvarás de Aprovação e Execução das unidades de HIS 
e HMP licenciadas e produzidas com base nas disposições 
deste decreto deverão conter anotação, explicitando a 
destinação para famílias que atendam aos limites de renda 
estabelecidos nos incisos IV e V do § 1º do artigo 1º deste 
decreto.

Art. 59. A Secretaria Municipal de Licenciamento – SEL 
deverá manter cadastro dos empreendimentos licenciados com 
base neste decreto e respectivos perímetros, de forma a instruir 
a análise e a decisão de pedidos subsequentes relativos ao 
licenciamento de obras ou parcelamento do solo nos mesmos 
lotes e glebas.

Art. 60. As vias de caráter não condominial pertencentes 
ao sistema viário de EHIS executado pela Administração Pública 
Direta ou por empresas com controle acionário do Poder Públi-

EHIS EHMP Frente Laterais  e Fundo
0,5 1 6 5 sem limite 0,15

Fora da área de 
proteção aos 
mananciais

Área de proteção 
aos mananciais 

(d)

Notas:  
(a) O gabarito de altura máxima de uma edificação é a distância entre o piso do pavimento térreo e o ponto mais alto da cobertura, excluídos o ático e a caixa d’água

(d) Em área de proteção de mananciais observar a legislação estadual específica sempre que esta dispuser sobre o mesmo parâmetro
(e) Ver artigo 374 da Lei nº 16.050/14

Coeficiente de Aproveitamento 

Frente 
mínima (c)

Macrozonas
Taxa de 

Pemeabilidade 
mínima (b)

0,228 (e)3 2,51 -

Quadros do Decreto nº  56.759 , de 7 de janeiro de 2016 

(c) Ver artigo 19 deste Decreto

básicomínimo

Gabarito de 
altura (a)

Taxa de 
Ocupação 
máxima

Recuos mínimos 

Macrozona de Estruturação e 

(b) Nas Subprefeituras da Sé e da Mooca ou mediante paracer da CAEHIS, a Taxa de Permeabilidade poderá ser reduzida até 0,05 desde que seja implantado reservatório de águas pluviais, de acordo com as 

0,8
5,00 ou art. 

23
10 3,00 ou art. 23

Macrozona de 
Proteção e 

Recuperação 
Ambiental 

QUADRO 1 - Parâmetros de aproveitamento e ocupação dos lotes para HIS, HMP, EHIS e EHMP, em Área de Influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana

máximo 

EHIS EHMP
Arco Tietê
Centro 
Arco Jurubatuba
Arco Pinheiros
Arco Tamanduateí
Faria Lima/ Águas Espraiadas/ Chucri Zaidan
Arco Jacu-Pêssego 
Avenida Cupecê 
Arco Leste
Noroeste
Fernão Dias

Urbanização Consolidada
Qualificação da Urbanização
Redução da Vulnerabilidade

Fora da área de 
proteção aos 
mananciais

Área de proteção 
aos mananciais (g)

(a) O gabarito de altura máxima de uma edificação é a distância entre o piso do pavimento térreo e o ponto mais alto da cobertura, excluídos o ático e a caixa d’água

(d) Nos perímetros de incentivo Jacu-Pêssego e Cupecê, delimitados no Mapa 11 do PDE, aplicam-se os índices e parâmetros do Quadro 1 deste decreto, conforme a Macrozona, observado o coeficiente de aproveitamento máximo de 4,0.

(h) Ver artigo 374 da Lei nº 16.050/14

2,5

0,3

(b) Em áreas de OU ou OUC, observar o c.a. máximo e gabarito da lei específica da Operação.

NA 1
Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação Ambiental e 

Controle e Qualificação Urbana e Ambiental

Notas:  

(c) Em ZEPEC, ZEPAM e unidades de conservação ambiental, obsevar parecer dos órgãos técnicos competentes no que se refere às questões ambientais e culturais.

(e) Nas Subprefeituras da Sé e da Mooca ou mediante paracer da CAEHIS, a Taxa de Permeabilidade poderá ser reduzida para 0,05 desde que seja implantado reservatório de águas pluviais, de acordo com as normas vigentes.
(f) Ver artigo 19 deste Decreto
(g) Em área de proteção de mananciais observar a legislação estadual específica sempre que esta dispuser sobre o mesmo parâmetro

mínimo básico Laterais e 
Fundo

31

Frente 
mínima (f)

10

28 (h)

0,5

0,15

1,5 1,25

5,00 ou 
art. 23

15 (h) 0,2

0,8

QUADRO 2 - Parâmetros de aproveitamento e ocupação dos lotes, para HIS, HMP, EHIS e EHMP, FORA das Áreas de Influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana

Macrozonas

3,00 ou 
art. 23

Macrozona de 
Proteção e 

Recuperação 
Ambiental (c) e (d)

Macrozona de Estruturação e Qualificação 
Urbana (c) e (d)

Estruturação 
Metropolitana

Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recuperação Ambiental e 
Controle e Qualificação Urbana e Ambiental

máximo (b) 
Frente 

Macroáreas  
Coeficiente de Aproveitamento

Gabarito de 
altura (a) e (b)    

Taxa de 
Ocupação 
Máxima

Taxa de 
Pemeabilidade 

mínima (e)

Recuos mínimos

mínimo básico máximo (a) Frente 
Laterais e 

Fundo
ZEIS 1(f) 2,5 (b)
ZEIS 2 4
ZEIS 3 4
ZEIS 4 (f) NA 1 2 0,2
ZEIS 5 0,5 1 4 0,15

0,5 1

Frente mínima 
(d)

10

Notas:  

ZEIS
Coeficiente de Aproveitamento

sem limite
0,15

Gabarito de 
altura

Recuos mínimos

5,00 ou art. 23
3,00 ou art. 

23
0,8

(a) Em áreas de OU ou OUC, observar o c.a. máximo da lei específica da Operação.

(b) Em situações especiais, o C.A. máximo poderá ser superado até o limite máximo de 4, de acordo com o plano de urbanização de ZEIS aprovado pelo Conselho Gestor de ZEIS e pela CAEHIS.

Taxa de Ocupação 
Máxima 

Taxa de Pemeabilidade 
mínima (c)

QUADRO 3 - Parâmetros de aproveitamento e ocupação em EZEIS 

(f) Em área de proteção de mananciais observar a legislação estadual específica sempre que esta dispuser sobre o mesmo parâmetro
(d) Ver artigo 19 deste Decreto.

(c) Nas Subprefeituras da Sé e da Mooca ou mediante paracer da CAEHIS, a Taxa de Permeabilidade poderá ser reduzida para 0,05 desde que seja implantado reservatório de águas pluviais, 
de acordo com as normas vigentes.

 PORTARIAS
 PORTARIA 6, DE 7 DE JANEIRO DE 2016
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Designar, nos termos do artigo 9º da Lei 9.167, de 3 de 

dezembro de 1980, a senhora MARIA ANGÉLICA FERNANDES 
para exercer, em substituição, no período de 11 a 30 de janeiro 
de 2016, o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Mu-
nicípio de São Paulo, durante o impedimento legal, por férias, 
do Conselheiro JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de 
janeiro de 2016, 462° da fundação de São Paulo.

FERNANDO HADDAD, Prefeito

PORTARIA 7, DE 7 DE JANEIRO DE 2016
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Designar a senhora MARCIA MARIA FARTOS TERLIZZI, RF 

572.409.1, para, no período de 8 a 17 de janeiro de 2016, subs-
tituir o senhor MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI, RF 600.592.6, 
no cargo de Secretário Adjunto, símbolo SAD, do Gabinete do 
Secretário, da Secretaria Municipal de Habitação, à vista de seu 
impedimento legal, por férias.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de 
janeiro de 2016, 462° da fundação de São Paulo.

FERNANDO HADDAD, Prefeito

 DESPACHOS DO PREFEITO
 DESPACHOS DO PREFEITO
2014-0.339.449-7 - Paulo Campos Vasconcellos - Pedido 

de Cancelamento de Multa. Recurso - Em face dos elementos 
que instruem o presente, em especial as manifestações do 
DPH.AJ, às fls. 26/29, do Assessor Técnico da Secretaria do 
Governo Municipal, às fls. 30/32 e da Assessoria Jurídica deste 
Gabinete, às fls. 33/37, CANCELO, com fulcro no art. 48-A da 
Lei 14.141/06, o auto de multa 13-175.092-5, posto eivado de 
ilegalidade.

2003-0.047.465-9 - CONQUISTA S/A ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - Alvará de Aprovação e de Execução de 
Obra Nova - Recurso – I. À vista dos elementos constantes do 
presente, em especial as manifestações dos técnicos de SER-
VIN-1, às fls. 166, SERVIN-G, às fls. 167/168, SEL-G, às fls. 169, 
da Assessoria Técnica de SGM/AJ, às fls. 171/173, e da Assesso-
ria Jurídica deste Gabinete, às fls. 174/177, as quais adoto como 
razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto 
por CONQUISTA S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com 
fundamento no inciso II do item 4.A.8 da Seção 4.A do Anexo 4 
do Dec.32.329/92, referente ao pedido de alvará de aprovação 
e execução de obra nova, do imóvel situado na Avenida Pau-
lista, 2.295, zona de uso Z5-003, contribuinte 010.066.0015-9. 
– II. Dou por encerrada a instância administrativa.

2011-0.246.017-2 - MISTRAL IMPORTADORA LTDA. - Pedi-
do de Auto de Verificação de Segurança – I. À vista dos elemen-
tos constantes do presente, em especial as manifestações de SEL, 
às fls.311/314, do Assessor Técnico de SGM/AJ, às fls.315/317, e 
da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às fls. 318/319, as quais 
adoto como razão de decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso 
interposto por MISTRAL IMPORTADORA LTDA., nos termos da 
Lei 11.228/92 e Dec. 32.329/92, relativo ao pedido de Auto de 
Verificação de Segurança da edificação situada na Rua Serra do 
Japi, 467, esquina com a Rua Tijuco Preto, categoria de uso nR2, 
zona de uso ZM-3b, contribuinte 054.031.0046-6. – II. Dou por 
encerrada a instância administrativa.

2003-1.036.149-0 - MARGARIDA MARIA DOS SANTOS, 
MARIA DO CARMO DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA SOU-
ZA DE SANTANA - Pedido de regularização de edificação. Lei 
13.558/2003 (Anistia). Recurso – I. À vista dos elementos que 
instruem o presente processo, em especial as manifestações 

técnicas do Assessor Técnico de SGM/AJ, às fls. 141/144, e da 
Assessoria Jurídica deste Gabinete às fls. 145/147, as quais 
adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
interposto por MARGARIDA MARIA DOS SANTOS e outras com 
fundamento no “caput” do artigo 1º da Lei 13.558/03, referente 
ao pedido de regularização das edificações destinadas ao uso 
residencial, composta por 3 casas, situadas na Rua Flor de Ma-
deira, lote 10 da quadra 2 da Vila Santa Inês, zona de uso Z2, 
contribuinte 131.084.0013-3. – II. Declaro encerrada a instância 
administrativa.

2003-1.013.980-1 - ROJES EMPREENDIMENTOS E PARTI-
CIPAÇÕES S/C LTDA - Pedido de Regularização de edificação – I. 
À vista dos elementos constantes do presente, em especial as 
manifestações da SP-VM, às fls. 73/75, do Assessor Técnico de 
SGM/AJ, às fls. 76/78 e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, à 
fl. 79/80, NEGO PROVIMENTO, nos termos do inciso II do item 
4.A.8 do Dec. 32.329/92, combinado com o “caput” do artigo 
25 da Lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04, ao recurso 
interposto por ROJES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 
LTDA, visando a regularização da edificação situada à Av. Re-
pública do Líbano 176, Jardim Paulista, contribuinte de número 
036.087.0016-1, zona de uso Corredor de Uso Especial Z8-CR1-II, 
lindeiro a Z1. – II. Dou por encerrada a instância administrativa.

2011-0.089.858-8 - SMSU e Polícia Militar do Estado de 
São Paulo - Convênio com transferência de recursos. Operação 
Delegada. 5º Aditivo - À vista das precedentes manifestações 
favoráveis da Comissão Paritária de acompanhamento do 
Convênio, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e da 
Assessoria Jurídica deste Gabinete, AUTORIZO o 5º aditamento 
ao convênio GSSP/ATP 77/2011, celebrado com a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo, com vistas à alte-
ração das cláusulas Terceira – Da Gratificação de Desempenho 
por Atividade Delegada e Nona – Das Disposições Comuns e 
Décima Primeira – Dos Recursos Financeiros.

 SECRETARIAS

 DESENVOLVIMENTO,TRABALHO 
E EMPREENDEDORISMO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL

 PORTARIA Nº 002/16 – SDTE/COSAN
O COORDENADOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI-

CIONAL - COSAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e, em especial as constantes dos Decretos Municipais 
n.os. 46.398/2015 e 56.399/2015, respectivamente,

RESOLVE:
1 – Constituir Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

com a finalidade de processar e julgar os certames licitatórios 
instaurados no âmbito de competência desta Coordenadoria 
de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo 
– SDTE, objetivando o preenchimento de vagas nos boxes dos 
mercados e centrais de abastecimento municipais, bem como 
nos sacolões da prefeitura, integrada pelos seguintes membros:

PRESIDENTES:
CECI PARAGUASSU SIMON DA LUZ – RF. 812.905.3
ENNIO THOMAZ – RF. 391.925.1
MEMBROS:
ADRIANO DE ALMEIDA CARDOSO – RF. 815.568-2
DIEGO ANTONIO CLETO – RF. 818.325-2
MARCELO MONEGATTO – RF. 602.056-9
MARISA DOS SANTOS NERY SILVA – RF. 649.007-7
ROGÉRIO MAIA DE ANDRADE – RF. 531.564-6
SECRETÁRIAS:
ELIANA MOURA DE PAULA ALVES – RF. 809.971.5
REGINA VELOSO DOS SANTOS – RF. 700.233.6
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