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Comunicado 
 

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426, de 16.03.79de 1979, 
notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT, em 
sua sessão ordinária de 30 de março de 1998 (Ata no 1189), aprovou a abertura do 
processo de estudo de tombamento da área urbana que forma o Bairro City Lapa, nesta 
Capital, compreendida pelo perímetro delimitado pelas seguintes vias públicas: Rua 
Aliança Liberal; Rua Belmonte; Acesso sem nome da Rua Belmonte à rua Monte Pascal; 
Projeção do acesso sem nome da Rua Belmonte à Rua Monte Pascal até encontrar a Rua 
João Tibiriçá (correspondendo ao limite entre a quadra  041, setor 98 e espaço público 
sem nome); Rua João Tibiriçá; Rua Diogo Ortiz; Av. Mercedes; Rua Sacadura Cabral; 
Rua Corrientes; Rua Guararapes; Rua Marcílio Dias; Rua Guaricanga; Rua Barão de 
Jundiaí; Praça Prof. José Antunes; Rua Nossa Senhora da Lapa; Rua Pio XI; Rua Bairi; 
Rua Caativa; Rua Visconde de Indaiatuba; Rua Princesa Leopoldina; Av. Diógenes 
Ribeiro de Lima; Rua Passo da Pátria; Rua Campo Grande; Linhas de Transmissão da 
Eletropaulo; Linha Divisória entre quadras 002 e 140 do setor 98; Praça Nossa Senhora 
do Ó. 

 
Essa medida visa preservar não só o caráter residencial do bairro como também a 

expressividade do valor ambiental, urbanístico, histórico e ecossistêmico da área, 
representada pelo conjunto de vias públicas daquele Bairro, cuja ambientação é de 
grande significado para a cidade de São Paulo e atingirá a rede viária, o paisagismo e a 
taxa de ocupação dos imóveis existentes na área, podendo os proprietários fazer 
alterações arquitetônicas e funcionais dos seus edifícios, preservada a volumetria 
existente ou expressa no projeto original. 

 
No período correspondente à instrução do processo, que vai da data de sua 

abertura até a data de decisão do Conselho sobre o tombamento do bairro, ficam 
estabelecidas por este Condephaat as seguintes normas para a área objeto desse 
processo: 
 

1. Fica protegido o traçado urbano representado pelas vias e praças públicas 
contidas entre os alinhamentos dos lotes; 

 
2. Fica protegido o efeito cênico, paisagístico com manutenção do estoque de 

vegetação, ou seja, do número de unidades arbóreas, arbustivas e da área total de 
recobrimento herbáceo que ocorre nos lotes, nas calçadas verdes e nas praças publicas. 
As referidas unidades poderão ser substituídas desde que demonstrada a real 
necessidade; 

 
3. Novas intervenções (demolições, construções, reformas) nos lotes pertencentes 

ao polígono definido no momento como Z1 incluindo os corredores que a cortam deverão 
as normas contratuais da Cia. City ou, na sua falta, às seguintes: 



3.1 – Ocupação máxima permitida igual a 50% da área do lote; 
3.2 – Aproveitamento: índice de aproveitamento máximo igual a 1 (hum); 
3.3 – Recuos: mínimo de frente e de fundo igual a 5 m (cinco metros) e lateral 
mínimo igual a 1,50 m em um dos lados. 
3.4 – Edículas: serão permitidas no recuo de fundo e com área não superior a 
10% da área do lote; 
3.5 – Gabarito – As alturas das edificações, incluindo os corpos sobrelevados, 
não deverão ultrapassar a altura de 9 m (nove metros) qualquer ponto do 
terreno. 
3.6 – Desmembramentos: serão permitidos desde que os lotes tenham área 
igual ou superior a 400 m2; 
3.7 – Subsolos – deverão respeitar os recuos mínimos e a taxa de 
permeabilidade 
3.8 – Permeabilidade: 

3.8.1 – Fica estabelecida uma taxa de 30% do lote como área permeável 
destinada a ajardinamento, não sendo computadas neste cálculo 
superfície pavimentadas e/ou sobre lajes incluindo piscinas e 
subsolos; 

3.8.2 – O uso de “concregrama” ou similares implica no cômputo de 50% de 
sua área de aplicação como permeável. 

3.9 – Anúncios – Para instalação de anúncios serão aplicadas as diretrizes 
estabelecidas pás os  Bairros tombados Jardins e Pacaembu. 

 
4. Não serão permitidas pelo CONDEPHAAT alterações na área em processo de 

tombamento através de operações interligas ou outras. 
 
Nos termos do parágrafo único do já citado artigo 142 e do artigo 146 do mesmo 

Decreto, a deliberação de abertura do processo de tombamento assegura, desde logo, a 
preservação do bem até decisão final da autoridade competente, ficando, portanto, 
proibida qualquer intervenção que possa vir a descaracterizar a referida área, sem prévia 
autorização do CONDEPHAAT, além de poder ser punido o descumprimento do acima 
disposto com as sanções penais previstas no artigo 166 do Código Penal Brasileiro e da 
Lei no 7347, de 17.07.1985. 
 


