
Projeto de Lei no 272/2015  
 
Proposto pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, encaminhado para a 
Câmera em junho/2015. 

Resumo das atividades da SAAP: 
período entre agosto de 2014 e outubro de 2015 



Lei de Parcelamento Uso e 
Ocupação do Solo - LPUOS 

A SAAP vem estudando e debatendo as 
propostas da LPUOS desde a publicação 
do Plano Diretor de São Paulo, no 
segundo semestre de 2014, visando 
garantir que a Nova Lei incorpore 
mecanismos de preservação da ZER1 
existente. 



Trabalhos contratados e  
atividades desenvolvidas 

agosto 2014- outubro 2015 

Ações promovidas pela  
SAAP – 2014 
 
1.   Finalização do 

Levantamento 
cartográfico 

2.   Debate promovido pela 
SAAP com moradores 
-24/11 

3.   Saap, J. Bandeiras, Ame 
Jardins e Boaçava 
contratam Estudo 
Comparativo entre lei 
atual e proposta de lei  

 

Ações promovidas pela 
Prefeitura SMPU -2014 

 
1.   Site Gestão Urbana: 
www.gestaourbana.sp.gov.br 
 
2.   Caderno de Propostas para 

revisão do Zoneamento e 
Formulário de Propostas 
na internet. 26/10- 7/12 

 
3.   Saap participa na Oficina 

do Processo Participativo 
da Subprefeitura de 
Pinheiros - 6/12 

 
4.   1ª Minuta da Lei – 26/12 



Trabalhos contratados e  
atividades desenvolvidas 

agosto 2014- outubro 2015 

Ações promovidas pela  
SAAP – 2015 
 
4.   Finalizado o Estudo 

comparativo do 
Zoneamento para a 
Subprefeitura de 
Pinheiros 

 
5.   Reunião com Secretário de 

Planejamento Fernando de 
Mello Franco e  Daniel 
Montandon 

 
6.   Boletim SAAP Alto dos 

Pinheiros em foco com 
tema LPUOS 

Ações promovidas pela 
Prefeitura -SMPU -2015 
 

5.   Saap apresentou 
comentários na Assembleia 
Participativa -21/01 

 
6.   Divulgada a 2ª  Minuta da 

LPUOS 31/03   
 
7.   Saap apresentou 

comentários na Assembleia 
Participativa 18/04 

 
8.   Projeto de Lei Nº 

272/2015  
enviado para a Câmara 
02/06 

 



Trabalhos contratados  
e atividades desenvolvidas 

agosto 2014- outubro 2015 

Ações promovidas pela 
SAAP – 2015 

 
7.   Reunião com o vereador 

Paulo Frange, relator da 
Comissão de Politica 
Urbana da Câmara. 
01/10 

 

Ações promovidas pela 
Câmara de Vereadores -
CPU -2015 
 

9.  Saap apresentou 
comentários na 
Assembleia Temática - 
31/08 

 
10.  Participação na Audiência 

da Subprefeitura de 
Pinheiros - 21/09 



Comissão de Urbanismo da SAAP 
Em paralelo, durante todo esse período a Comissão de 
Urbanismo, composta por Ignez Barretto, Vera Vidigal, Mauro 
Calliari e Maria Helena, se reuniu com: 

•  diretoria da Saap,  
•  moradores,  
•  arquitetos e urbanistas,  
•  construtores,  
•  outras associações de 

bairro, 
•  conselheiros eleitos para o 

Alto dos Pinheiros,  
•  técnicos da Subprefeitura 

de Pinheiros  

•  Secretário de 
Planejamento e técnicos 
da SMDU 

•  vereadores (Eliseu Gabriel, 
Police Neto, Natalini, 
Ricardo Young). 



Conquistas até o momento 
•  Manutenção da ZER no Plano Diretor; 
 
•  Diferentes categorias de ZCOR; 
 
•  Possibilidade de implantação de conjuntos de uso residencial 

misto na ZCor1 e ZCor2; 

•  Mudança de zoneamento para ZER das ruas Pedralva, Berlioz e 
Japiaçoia (trecho entre São Gualter e Diógenes; 

•  Revisão de zoneamento da Praça São Marcos que estava errada 
no mapa; 

•  Revisão dos níveis de incomodidade para serem compatíveis com 
a ZER. 

 
•   Mudança de trecho de Zona Mista para ZPR 



Mapa da Minuta do Projeto de 
Lei – maio de 2015 



Sobre a Zona Corredor (ZCOR) 

•  Desde o inicio a SAAP entendeu que a proposta de 
ampliação dos corredores existentes, bem como a 
ampliação dos tipos de usos ali permitidos, 
possibilitando atividades de comércio e serviço, teria 
grande impacto na dinâmica da ZER1. Por esse motivo, 
vem ao longo do último ano debatendo o tema 
visando pensar qual será o futuro do bairro. 

  
•  Ao longo do processo de discussão da LPUOS as 

alternativas de usos a serem permitidos nas ZCOR 
sofreram várias alterações. Hoje, a ZCOR1, que é o 
corredor com usos mais restritos, predomina na 
maioria das vias no Alto de Pinheiros onde tem 
Corredor. 



Posição da SAAP com relação 
a uso residencial na Diógenes 
e outros corredores 

A SAAP propôs na ZCor1 e ZCor2 a possibilidade da 
manutenção do uso residencial em conjuntos de 
uso misto, com potencial construtivo, recuos e 
altura nos moldes da ZER1, para garantir a não 
exclusão de moradias nos corredores.   
 
Esse conceito está contemplado no Projeto de Lei.  



Justificativa 

Essa via corta o bairro no sentido longitudinal e a mudança de 
uso irá impactar bastante a ZER.  
•  Entendemos que ao longo dos últimos 10 anos o uso 

residencial se manteve e hoje, além de imóveis vazios ou 
desatualizados, encontramos imóveis novos ou reformados.  

•  Por outro lado existem também imóveis com uso não 
residencial embora seja proibido e uma demanda antiga para 
a que a via se torne um corredor de comércio e serviço.  

•  Nossa proposta para conciliar essa demanda com o uso 
residencial consolidado na região é incluir no cardápio dos 
Corredores de comércio e serviço a construção de “predinhos 
(altura de 10m) com uso misto”.  

•  Ou seja, haveria um adensamento e a oferta de opções de 
moradias mais compactas junto com oferta de comércio e 
serviço no pavimento térreo. 



Críticas da SAAP quanto aos usos 
não residenciais na ZCOR1 
ZCOR1 – Dúvidas quanto ao uso permitido e detalhamento da categoria: 
 
Ø nR1-12 serviços de hospedagem ou moradia 
•  Casa para idosos? Hostel? Hotel Boutique? República para estudante? 

Albergue? 
 
Ø nR1-13 local de eventos de pequeno porte localizado na zona urbana 

com lotação de até 100 (cem) pessoas, incluindo os locais de culto 
•  Museus? Local de Culto Religioso? Galeria de Arte? Casa de festas? Bazar? 

Evento sazonal? 
•  Como controlar o tamanho do público, o tipo de evento e horário de 

funcionamento, influência no trânsito? 
 
Ø nR2-8 “serviços públicos sociais de médio porte:...tais como 

estabelecimentos de ensino formal, estabelecimentos de saúde e 
assistência social de âmbito regional;” 

•  Pedimos a exclusão desta categoria de atividades das possibilidades de 
uso na ZCOR1 por ser de médio porte. 



Próximos passos 
informações obtidas em 20/10 com Antonio Donato e Paulo Frange 

•  Encerradas as audiências publicas a Comissão de 
Política Urbana está preparando o novo texto da Lei de 
Zoneamento a partir do conteúdo levado pela 
população e das propostas recebidas dos vereadores. (a 
ser divulgado até o final de outubro) 

•  Segundo o cronograma no inicio de novembro haverá a 
1ª votação seguida por audiências gerais para que se 
tome conhecimento do que foi ou não alterado. 
5/11 – audiência Região CENTRO/OESTE 
18/11- Audiência Geral (última audiência) 

•  A 2ª  votação está prevista para início de dezembro. 
 


