DECRETO Nº 45.726, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005
Dispõe sobre a equivalência entre as zonas de uso definidas pelas Leis nº 13.430, de
13 de setembro de 2002, e nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, e as zonas de uso
instituídas por legislação anterior.
JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e na conformidade do disposto no § 1º do artigo 239 da Lei nº
13.885, de 25 de agosto de 2004,
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, em seus artigos 239,
240, 241, 270 e 271, mantém disposições urbanísticas aplicáveis a zonas de uso
extintas por esse diploma legal, bem como pela Lei nº 13.430, de 13 de setembro de
2002 - Plano Diretor Estratégico,
D E C R E T A:
Art. 1º. A equivalência entre as zonas de uso definidas pelas Leis nº 13.430, de 13 de
setembro de 2002 - Plano Diretor Estratégico - PDE, e nº 13.885, de 25 de agosto de
2004, e as zonas de uso instituídas por legislação anterior, já extintas, fica
estabelecida nos termos do Quadro nº 1 do Anexo Único integrante deste decreto.
Parágrafo único. A equivalência prevista no "caput" deste artigo tem por finalidade a
aplicação de leis que façam referência a zonas de uso extintas, conforme opção do
interessado, notadamente as seguintes:
I - Lei nº 8.006, de 8 de janeiro de 1974, que estabelece condições de
aproveitamento, ocupação e recuos para edificações destinadas a hotéis de turismo
(Lei de Hotéis);
II - Lei nº 8.076, de 26 de junho de 1974, que estabelece condições de
aproveitamento, ocupação e recuos para edificações destinadas a hospitais (Lei de
Hospitais);
III - Lei nº 8.211, de 6 de março de 1975, que estabelece condições de localização,
aproveitamento, ocupação e recuos para edificações destinadas a estabelecimentos de
ensino pertencentes ao sistema educacional do Estado de São Paulo e aos
estabelecimentos de educação infantil (Lei de Escolas);
IV - Lei nº 8.843, de 19 de dezembro de 1978, que dispõe sobre reformas,
reconstruções e mudanças de uso das edificações contidas nas zonas de uso Z4 e nas
extintas Z5-003 e Z5-004 (ao longo das Avenidas Paulista e Consolação);
V - Lei nº 8.844, de 19 de dezembro de 1978, que dispõe sobre reformas,
reconstruções ou novas edificações nas zonas de uso Z5-001 e Z5-002 (Centro
Histórico);
VI - Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o parcelamento do
solo do Município de São Paulo;
VII - Lei nº 10.096, de 10 de julho de 1986, que proíbe a construção e instalação de
cemitérios em Z1 e áreas de proteção de mananciais (Lei de Cemitérios);
VIII - Lei nº 10.137, de 29 de setembro de 1986, que permite a edificação de casa
superpostas (categoria extinta R2-03);
IX - Lei nº 10.714, de 16 de dezembro de 1988, que disciplina a implantação de
cemitérios de animais domésticos de pequeno porte (Lei de Cemitérios de Animais);
X - Lei nº 11.605, de 12 de julho de 1994, que dispõe sobre a criação de subcategoria
de uso residencial R3-03, conjunto residencial - Vila (extinta).
Art. 2º. Os interessados que optarem pela aplicação das leis a que se refere o
parágrafo único do artigo 1º deste decreto deverão atender também às exigências da
Lei nº 13.885, de 2004, especialmente dos Planos Regionais Estratégicos,
notadamente quanto a:
I - permissão do uso na zona de uso em que está localizado, coeficiente de
aproveitamento básico e gabarito de altura máximo quando houver, constantes dos
Quadros nº 4 anexos aos Livros I a XXXI da Parte II da Lei nº 13.885, de 2004;

II - parâmetros de incomodidade e condições de instalação estabelecidos para cada
zona de uso, constantes dos Quadros 2/a a 2/h anexos à Parte III da Lei nº 13.885, de
2004;
III - nas zonas mistas deverão ser atendidos, ainda, os parâmetros de incomodidade e
condições de instalação decorrentes da função da via de acesso na malha viária do
Município, constantes dos Quadros 2/d a 2/g anexos à Parte III da Lei nº 13.885, de
2004.
Art. 3º. Os interessados que optarem pela aplicação das Leis nº 8.006, de 1974, nº
8.076, de 1974, e nº 8211, de 1975, deverão obedecer aos parâmetros urbanísticos
estabelecidos nos Quadros nºs 2, 3 e 4 do Anexo Único integrante deste decreto.
Parágrafo único. Os coeficientes de aproveitamento máximos constantes dos Quadros
referidos no "caput" deste artigo poderão ser alcançados mediante outorga onerosa e
contrapartida financeira calculada conforme o artigo 213 da Lei nº 13.430, de 2002,
combinado com o artigo 21 da Lei nº 13.885, de 2004.
Art. 4º. Caberá à Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU dirimir dúvidas e
omissões relativas à matéria disciplinada por este decreto.
Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de fevereiro de 2005, 452º da
fundação de São Paulo.
JOSÉ SERRA, PREFEITO
LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES MARREY, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário Municipal de Finanças
FRANCISCO VIDAL LUNA, Secretário Municipal de Planejamento
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 21 de fevereiro de 2005.
ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal

