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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos - Atribuições 
Lei 16.050 de 31 de Julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico 
 Título IV – Da gestão democrática e do sistema municipal de planejamento urbano; 
 Capítulo II – Das instâncias de Participação Popular; 
 Seção III – Da Câmara Técnica de Legislação Urbanística: 
  Art. 330. Cabem à Câmara Técnica de legislação Urbanística as seguintes atribuições: 
  I. Analisar casos não previstos e dirimir dúvidas na aplicação desta lei e da legislação de 

     Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; 
  II. Debater e apresentar sugestões às propostas de alteração do Plano Diretor e da legislação 

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, quando solicitado pelo Presidente; 
  III. Debater e apresentar sugestões aos projetos de lei de interesse urbanístico e ambiental; 
  IV. Aprovar as propostas de participação dos interessados nas Operações Urbanas 

Consorciadas, quando assim dispuser a lei específica; 
   V. Responder as consultas e deliberar nas hipóteses previstas na legislação municipal; 
   VI. Apoiar tecnicamente o CMPU, no que se refere às questões urbanísticas e ambientais; 
   VII.Encaminhar suas propostas para a manifestação do CMPU; 
   VIII.Elaborar proposta de seu regimento interno. 
     §1º Dos membros que compõem a CTLU, 50% são representantes do Executivo e 50% são 

        representantes da Sociedade Civil, indicados pelo CMPU. 
     §2º Os membros da CTLU deverão ter experiência compatível com o  
         planejamento e a gestão urbana, notadamente nos campos do  
         urbanismo, paisagismo e meio ambiente. 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos - Composição  
Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 
 
Composição 
 
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU; 
b) Secretaria do Governo Municipal – SGM; 
c) Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos – SNJ; 
d) Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP; 
e) Secretaria Municipal de Serviços – SES; 
f) Secretaria Municipal de Transportes; 
g) Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; 
h) Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; 
 i) Secretaria Municipal de Licenciamento – SEL; 
 j) São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo. 
 
10 membros representantes da Sociedade Civil, com experiência nas áreas de planejamento e gestão urbana, 

notadamente nos campos de urbanismo, paisagismo e meio ambiente, indicados pelo CMPU nos 
seguintes setores: 

a) Movimentos Sociais e de bairro; 
b) Acadêmico e Técnico Profissional; 
c) Conselhos de Políticas Públicas e Setoriais. 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos - Organização 
Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 
 
Organização 
 
1. Presidência – Daniel Todtmann Montandon (Portaria 133/2015/SMDU.G.) 
 Atribuições: 
 I. Convocar as reuniões, presidi-las e resolver as questões de ordem; 
 II. Aprovar a pautas das reuniões elaborada pela Secretaria Executiva; 
 III. Submeter ao Plenário os assuntos constantes das pautas das reuniões; 
 IV. Dar posse aos representantes dos órgãos e das entidades que compõem o órgão colegiado; 
 V. Consultar as entidades de direto público e privado para obtenção de informações necessárias às 

atividades e finalidades do órgão colegiado; 
 VI. Proferir o voto de qualidade nos casos de empate nas votações. 
 
2. Plenário 
 Atribuições: 
 Proferir votos, pedir informações, sugerir ao Presidente o exame de assuntos pertinentes ao órgão 

colegiado e, ainda praticar outros atos para o fiel cumprimento de suas funções. 
 
 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos - Organização 
Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 
 
Organização 
(...) 
3. Secretaria Executiva 
 Exercida pela Secretaria Executiva dos Órgãos Colegiados – SEOC 
 Secretário Executivo da CTLU: Guilherme P. N. Nafalski (Portaria 102/2015/SMDU.G.) 
 Atribuições: 
 I. Executar as funções de apoio técnico e administrativo e promover o controle dos prazos; 
 II. Registrar a entrada e movimentação do expediente, recepcionar demandas, preparar a pauta para 

cada reunião e arquivar para consulta os assuntos tratados nas reuniões; 
 III. Elaborar os extratos e atas de reunião; 
 IV. Publicar no Diário Oficial da Cidade e no site da Prefeitura do Município de São Paulo na internet 

convocação, extrato das reuniões, e resultados das deliberações; 
 V. Publicar no site da Prefeitura do Muncípio de São Paulo na internet as atas de cada reunião, bem 

como os documentos apresentados; 
 VI. Elaborar relatório anual de atividades realizadas; 
 VII. Atender a outras determinações do Presidente. 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos – Reuniões  
Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 

 

Forma e Cronograma 

 As reuniões ocorrerão, ordinariamente, no mínimo a cada dois meses. 

 Calendário aprovado na 69ª Reunião Ordinária de 2015: 21/01, 24/03, 19/05, 28/07, 15/09 e 17/11. 

 As reuniões ocorrem às quintas-feiras pela manhã, com início às 9h, no auditório da SMDU. 

 As reuniões são públicas e durarão o tempo necessário aos seus objetivos, a critério do Presidente, que 

poderá interrompê-la caso julgue conveniente. 

 

Quórum  

 O quórum para a reunião é composto pela maioria absoluta de seus membros. Decorridos 30min do 

horário estipulado, será de 1/3 dos membros. 

  

  

 
 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos – Reuniões  

Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 

Prazos 

 A convocação para as reuniões ordinárias deve ocorrer no prazo mínimo de 7 dias corridos de 

antecedência à sua realização. 

 O material relativo à pauta deve ser disponibilizado aos membros, em formato eletrônico, com 

antecedência mínima de 5 dias.  

 Os processos encaminhados à CTLU e recebidos no protocolo da SEOC até o terceiro dia útil anterior à 

data de convocação integrarão a pauta da reunião seguinte; 

 A critério do Presidente, poderá ser admitida a inclusão em pauta, de processos recebidos 

posteriormente, quando sua apreciação requerer urgência. 

 A convocação para as reuniões extraordinárias deve ocorrer no prazo mínimo de 5 dias corridos de 

antecedência à sua realização. 

 O extrato com os resultados das reuniões será publicado em até 2 dias úteis, contados a partir do dia útil 

seguinte à reunião 

 

  



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos – Reuniões  
Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 
Votos 

 Todos os membros titulares terão direito a voto e declar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos 

previstos em lei, o que deverá ser comunicado pelo membro ao Presidente; 

 O suplente só terá direito a voto na ausência, impedimento ou suspeição do respectivo titular; 

 As intervenções orais durante os debates deve ser precedida de solicitação da palavra ao Presidente; 

Interessados 

 Os interessados nos expedientes em pauta poderão solicitar a palavra ao Presidente 

Pedido de vista  

 Qualquer membro poderá solicitar vista do expediente administrativo em pauta; 

 Cabe ao Plenário decidir sobre o pedido de vista e fixar o respectivo prazo, nunca superior a 5 dias úteis, 

na hipótese do deferimento. 

 Nos casos definidos como urgente pelo Presidente, o prazo poderá ser reduzido a 48 horas, devendo o 

presidente comunicar aos presentes data e hora da próxima reunião para prosseguimento da votação.  

Informações complementares 

 Para instrução de expedientes administrativos em pauta ou seu julgamento, os 

 membros poderão solicitar o fornecimento de informações complementares  

 a quaisquer órgãos municipais.  

  



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos – Reuniões  

Decreto 56.268 de 22 de julho de 2015 

 

Resultados 

 I. Informação 

  Quando se tratar de instrução, esclarecimento ou encaminhamento para realização de estudos 

 II. Pronunciamento 

  Quando se tratar de solução de expediente administrativo específico, não podendo ser dada de 

forma genérica, sendo vedada sua aplicação a outras situações, sem prévia manifestação dos órgãos 

colegiados.  

 III. Resolução 

  Quando tiver caráter de instrução normativa, podendo ser aplicada a casos similares 

 IV. Despacho 

  Quando se tratar de ato de competência do Presidente 

Atas 

 As atas são redigidas pela SEOC e disponibilizadas na reunião ordinária subsequente. 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos – Informações  

Endereço eletrônico: 

 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/participacao_social/conselhos_e

_orgaos_colegiados/ctlu/ 

 

 

 

 

 

 

 

Página da SMDU 

Página da CTLU 



Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 

Aspectos normativos – Informações complementares 

 

Secretaria Executiva dos Órgãos Colegiados – SEOC 

 

Secretaria Executiva da Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  
Prefeitura de São Paulo 
Rua São Bento, 405, Centro | 18º andar 

CEP 01011 100 | São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3113 7786/7825 

Email: ctlu@prefeitura.sp.gov.br 
  
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br 
http://www.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br 

 

 

Estamos à disposição para dirimir vossas dúvidas! 
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