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Sugestões e solicitações da SAAP feitas a partir 
da análise da Nova Minuta da LUOS divulgada 
em 31/03/2015 
 

A - Mapa do Zoneamento 
 
A SAAP identificou vários erros no mapa de Zoneamento e solicita que seja 
aberto um canal para a população indicar cada caso de erro e, posteriormente, 
que os mapas sejam verificados e confirmados por técnicos de cada 
Subprefeitura.  
 

B - Zona Corredor  
 
A SAAP propõe para as ZCor1, ZCor2 e ZCor3 a possibilidade de manutenção 
do uso residencial em conjuntos de uso misto para garantir a não exclusão de 
moradias nos corredores. 
 
Para isso, deve ser feita a readequação dos parâmetros construtivos à 
mudança de uso:  
• Prever uso R2v-1;  
• Coeficiente de aproveitamento máximo =1;  
• Gabarito máximo de altura = 10m;  
• Recuos laterais e de fundo no padrão do loteamento   
 

C - Restrições Contratuais do loteamento 
 
Na ZER1, assim como nas ZCORs, as restrições contratuais, que definem os 
recuos de frente, fundo e laterais, devem prevalecer. O artigo 110 da nova 
minuta da LPUOS infringe o Art. 27 do Plano Diretor Estratégico, aprovado em 
2014. 
 
A SAAP solicita a alteração do art. 63, pois onde existirem restrições 
contratuais, os recuos laterais e de fundo devem ser respeitados e não 
dispensados. 
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D- Alteração do Zoneamento proposto 
 
• Praça Panemericana + Pça São Marcos 
O uso de comércio e serviço está previsto nos lotes lindeiros nestas praças 
pelo loteador. Como no novo Zoneamento não existe uma ZM de baixa 
densidade, será necessário encontrar um enquadramento que mantenha o 
gabarito de altura nos limites atuais de 10 m e os usos permitidos hoje. 
Pedimos a alteração para ZCor3 onde é possível a manutenção dos usos 
atuais.  
OBS – pedimos a exclusão dos usos enquadrados em nr2-10 na ZCor3 por 
serem incompatíveis com a vizinhança a ZER1 
 
• Rua Japiaçóia  
A SAAP se opõe à implantação de uma ZCOR na Rua Japiaçóia, entre Praça 
São Gonçalo e Praça Ignez Guimarães S. Pestana (trecho que vai da Av. São 
Gualter até a Av. Diógenes Ribeiro de Lima). Motivo: neste trecho hoje existe 
uma Zer1, onde o uso estritamente residencial se mantém em ótimas 
condições. Não há uso ilegal ou imóvel abandonado.  
 
• Rua Berlioz 
A SAAP solicita a alteração do Zoneamento da Rua Berlioz de ZC para ZER1, 
no trecho acima da Av Diogenes Ribeiro de Lima. A alteração do primeiro 
trecho entre a Av Prof. Fonseca Rodrigues e a Av Diogenes Ribeiro de Lima já 
foi feita, mas ainda ficou faltando essa alteração. No lado impar desta rua, o 
zoneamento Zer1 deve ser definido pelo fundo dos lotes. 
Motivo: trata-se de rua com uso estritamente residencial em ambos os lados, 
interna ao bairro, em excelente estado. A situação proposta no mapa, em que 
um lado da rua é Zer1 e o outro uma ZC é totalmente inviável.  
 
• Av. Frederico Herman Jr 
A SAAP apoia a demanda dos moradores para alterar o Zoneamento na Av. 
Frederico Herman Jr, passando de ZER1 para ZCor1. Motivo: esta solicitação 
já integrava as demandas para o Plano Regional da Subprefeitura de Pinheiros. 
Trata-se de uma avenida de acesso à Marginal onde inclusive existe um projeto 
para uma futura ponte que se articulará com a ponte da Cidade Universitária. O 
uso residencial nos imóveis lindeiros à avenida no sentido da Av. Pedroso de 
Moraes para a Marginal não é mais viável.  
 
• Proibido o remembramento de lotes da ZER com lotes enquadrados 
nas demais zonas. 
Solicitamos a revisão do mapa que define o Zoneamento na ZCor1 e ZCor2 
pois existem vários lotes em Zer1 incorporados na ZCor. Exemplos: Antônio de 
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Gouveia Giudice X Orobó; Rua Alberto de Faria entre São Gualter e Elisa de 
Moraes Mendes; Rua Umburanas X Rua Orobó;  Motivo: Está proibido o 
remembramento de lotes da ZER com lotes enquadrados nas demais zonas. 
 

E – Parâmetros de Incomodidade - Quadro 4B 
 
• Nível de Ruído 
Nível de Ruído Máximo na ZCor deve ser igual ao da ZER1 e da ZM, e não 
acima como está no Quadro4B.   
 
• Fiscalização 
Para as atividades não residenciais: no Auto de Licença de Funcionamento ou 
no Alvará de Funcionamento de Local de Reunião ou no Alvará de Autorização 
solicitamos que constem os parâmetros de incomodidade atendidos pelo 
estabelecimento, incluído o horário de funcionamento e de carga e descarga. O 
respectivo alvará deverá obrigatoriamente estar afixado em lugar de fácil 
acesso na entrada do estabelecimento. 
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