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1. APRESENTAÇÃO 

O presente ANEXO tem como objetivo apresentar a descrição dos limites e 

características atuais dos IMÓVEIS 1, 2 e 3 localizados no Município de São Paulo, que 

compõem a ÁREA DA CONCESSÃO do OBJETO deste EDITAL. 

2. IMÓVEL 1 - Praça Carlos Gomes, número 130 a 144, Sé 

Identificado pelo SQL (Setor, Quadra e Lote) 005.082.0017-2, o IMÓVEL 1 se localiza à 

Praça Carlos Gomes, no distrito Sé, bairro Liberdade, próximo à Avenida 23 de Maio e 

à Avenida Liberdade, conforme Figura 1 a seguir: 

Figura 1 – Imagem de satélite do IMÓVEL 1 

 

Fonte: Google Satellite via QGIS, 2021. 

Adaptado por SP Parcerias. 

Possui área aproximada de 370 m² (trezentos e setenta metros quadrados), encontra-

se totalmente livre de edificações e é usado atualmente como estacionamento pela 

Procuradoria Geral do Município (Auto de cessão n. 1078). Há certidão de transcrição 

para o imóvel, expedida pelo Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo, na qual consta desapropriação do mesmo em favor da 



 

 

 

Municipalidade, com decisão judicial datada de 1959. O Decreto Municipal nº 3.948 de 

19581 declarou utilidade pública do referido imóvel, no âmbito da aprovação do plano 

de abertura da Avenida Vinte e Três de Maio. 

O IMÓVEL 1 é definido como Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS 3) pela Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 16.402 de 2016), 

representando áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não utilizados, 

encortiçados ou deteriorados em regiões dotadas de serviços, equipamentos e 

infraestrutura2. Como se localiza no perímetro da Operação Urbana Centro, sobre a 

qual incide disciplina específica, nos termos da Lei Municipal nº 12.349, de 6 de junho 

de 19973, e do Decreto Municipal nº 59.886, de 4 de novembro de 20204, não se 

submete ao Coeficiente de Aproveitamento (CA) máximo e ao gabarito de altura 

máximo da zona5. 

No que tange às restrições de patrimônio cultural, o terreno está inserido em Áreas 

Envoltórias de três bens tombados. A primeira delas se refere à área envoltória da 

Igreja de São Gonçalo, bem este tombado pela Resolução nº SC SN/19716, editada em 

âmbito estadual, e pela Resolução nº 05/CONPRESP/19917, editada em âmbito 

                                                      

1 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Decreto 3.948 de 1958. Disponível em: 
https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/decretos/D3948.pdf. Acesso em 10/11/2021. 
2
 Segundo a Lei n. 16.402 de 2016, nas Zonas Especiais de Interesse Social do tipo 3 devem ser 

observados Coeficiente de Aproveitamento máximo igual a 4, Taxa de Ocupação de 0,70 e não há 
limitação de gabarito de altura máximo. 
3
 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Lei nº 12.349, de 6 de junho de 1997. Disponível em: 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-12349-de-06-de-junho-de-1997. Acesso em: 06/10/2021. 
4
 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Decreto nº 59.886, de 4 de novembro de 2020. Disponível em: 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59886-de-4-de-novembro-de-2020. Acesso em 
06/10/2021. 
5
 Tal disposição poderá ser revogada caso se dê a aprovação do Projeto de Lei nº 712/2020, que tem 

como objetivo regulamentar o Projeto de Intervenção Urbana Setor Central - PIU-SCE, aprovado na 
forma do texto original, em 1ª discussão e votação, na 35ª Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura, em 
12/07/2021 (https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-aprova-em-primeira-discussao-o-piu-
do-setor-central/) 
6 CONDEPHAAT. Resolução de 20/09/1971. Disponível em: 
http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/igreja-de-sao-goncalo/. Acesso em 10/11/2021. 
7
 CONPRESP. Resolução nº 05/CONPRESP/1991. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/d833c_05_TEO_89_itens.pdf . Acesso em: 
12/22/2021. 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/decretos/D3948.pdf
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-12349-de-06-de-junho-de-1997
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59886-de-4-de-novembro-de-2020
http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/igreja-de-sao-goncalo/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/d833c_05_TEO_89_itens.pdf


 

 

 

municipal. Ainda em âmbito municipal, a área envoltória do referido bem foi 

estabelecida e disciplinada pela Resolução nº 24/CONPRESP/20188, editada pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo (CONPRESP). No que tange ao IMÓVEL 1, cabe destacar as 

seguintes regras da referida resolução: (i) intervenções que impliquem em escavações 

estão sujeitas à prévia análise e aprovação do DPH/CONPRESP, a partir de parecer do 

Centro de Arqueologia de São Paulo – CASP (artigo 4º); (ii) intervenções estão sujeitas 

à prévia análise e aprovação do DPH/CONPRESP, com base na apreciação, caso a caso, 

de elementos que possam vir a interferir na ambiência, visibilidade e harmonia dos 

bens tombados, tais como: implantação, gabarito, textura, cor e quaisquer outros que 

venham a ser identificados na análise da intervenção proposta (artigo 4º); (iii) “para a 

faixa de 10 metros a partir do limite frontal do lote: ausência de recuos e altura 

máxima de 12 metros (alinhada à altura da fachada do edifício vizinho tombado do 

lote 0018)” (anexo da resolução); (iv) quanto à altura máxima, essa deve ser  medida 

“no ponto médio da testada do lote, a partir do nível da calçada, até o ponto mais alto 

da edificação” (artigo 4º). 

A segunda área envoltória se refere ao Palácio da Justiça, tombado na esfera estadual 

por meio da Resolução SC 50/19819 e na esfera municipal por meio da Resolução nº 

05/CONPRESP/199110. A área envoltória referente a esse bem tombado foi 

regulamentada pela Resolução nº 10 /CONPRESP/201411, que define que “os imóveis 

inseridos no raio de proteção de 300 metros, hoje constantes como área envoltória, 

                                                      

8 Resolução nº 24/CONPRESP/2018. Disponível em: 
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=6b49bd6675ab2b80fdd3252
c885d0f90&PalavraChave=24%2fCONPRESP%2f2018. Acesso em 10/11/2021. 
9 CONDEPHAAT. Resolução 50 de 29/12/1981. Disponível em: 
condephaat.sp.gov.br/benstombados/palacio-da-justica/. Acesso em 10/11/2021. 
10

 CONPRESP. Resolução nº 05/CONPRESP/1991. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/d833c_05_TEO_89_itens.pdf . Acesso em: 
12/22/2021. 
11

 CONPRESP. Resolução nº 10/CONPRESP/2018. Disponível em: 
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=CSRH2A2LKCNLCe5K7AA939
FD3VT&PalavraChave=10/conpresp/2014. Acesso em: 10/11/2021. 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=6b49bd6675ab2b80fdd3252c885d0f90&PalavraChave=24%2fCONPRESP%2f2018
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=6b49bd6675ab2b80fdd3252c885d0f90&PalavraChave=24%2fCONPRESP%2f2018
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/d833c_05_TEO_89_itens.pdf
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=CSRH2A2LKCNLCe5K7AA939FD3VT&PalavraChave=10/conpresp/2014
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=CSRH2A2LKCNLCe5K7AA939FD3VT&PalavraChave=10/conpresp/2014


 

 

 

estão dispensados de anuência prévia deste DPH/Conpresp.” (artigo 2º). Por fim, por 

força da Resolução nº SC SN/197810, que instituiu o tombamento da Capela dos Aflitos, 

o IMÓVEL 1 também se localiza em sua área envoltória. 

O terreno se localiza na região do centro histórico da cidade de São Paulo, a apenas 

400 m (quatrocentos metros) da Praça da Sé. Fica a uma distância de 100 m (cem 

metros) da Praça da Liberdade, onde se localiza a estação Japão-Liberdade do metrô. 

Sua localização privilegiada também se reflete na oferta, em um raio de até 1km (um 

quilômetro), de equipamentos públicos relevantes para o atendimento da população 

em situação de rua à qual o projeto visa a atender, sendo eles Unidade Básica de 

Saúde (UBS), Bom Prato, Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (CREAS Pop Rua) e Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

(CEDESP). 

 

3. IMÓVEL 2 - Avenida Nove de Julho, número 423, República 

Identificado pelo SQL (Setor, Quadra e Lote) 006.062.0020-7, o IMÓVEL 2 se localiza na 

Avenida Nove de Julho, número 423, distrito República, bairro Bela Vista, ao lado do 

Viaduto Nove de Julho, conforme Figura 2 a seguir: 



 

 

 

Figura 2 – Imagem de satélite do IMÓVEL 2 

 

Fonte: Google Satellite via QGis, 2021. 

Adaptado por SP Parcerias. 

 

Possui área aproximada de 625 m² (seiscentos e vinte e cinco metros quadrados), a 

qual encontra-se livre de edificações, possuindo uma quadra poliesportiva instalada 

pela Fundação Casa do Pequeno Trabalhador (conforme Auto de cessão 3621). O 

imóvel possui Certidão de matrícula em nome da Municipalidade, bem como Croqui 

patrimonial (n. 241).  

O imóvel é definido dentro do perímetro da Zona de Centralidade (ZC) pela Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei n. 16.402 de 2016)12, áreas destinadas 

para localização de atividades típicas de áreas centrais ou centros de bairro, 

coexistindo usos residenciais e não residenciais. Como se localiza no perímetro da 

Operação Urbana Centro, sobre a qual incide disciplina específica, nos termos da Lei 

                                                      

12
 Segundo a Lei n. 16.402 de 2016, nas Zonas de Centralidades devem ser observados Coeficiente de 

Aproveitamento máximo igual a 2, Taxa de Ocupação de 0,70 e gabarito de altura máximo de 48 metros. 



 

 

 

Municipal nº 12.349, de 6 de junho de 199713, e do Decreto Municipal nº 59.886, de 4 

de novembro de 202014, não se submete ao Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

máximo e ao gabarito de altura máximo da zona15. Não foram identificadas restrições 

ambientais e de patrimônio cultural. 

O terreno se localiza no centro histórico da cidade, a 200 m (duzentos metros) do 

Terminal Bandeira, a 400 m (quatrocentos metros) da estação Anhangabaú do metrô e 

a 500 m (quinhentos metros) da Praça da República. Sua localização privilegiada 

também se reflete na oferta, em um raio de até 1km (um quilômetro), de 

equipamentos públicos relevantes para o atendimento da população em situação de 

rua à qual o projeto visa atender, sendo eles Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (CREAS Pop Rua) e 

Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP), localizado ao lado do imóvel. 

A uma distância de até 2 km (dois quilômetros) também se encontra uma unidade do 

Bom Prato.  

4. IMÓVEL 3 - Avenida São João, número 1830, Santa Cecília 

Identificado pelo SQL (Setor, Quadra e Lote) 007.015.0380-7, o IMÓVEL 3 se localiza na 

Avenida São João, número 1830, esquina com a Alameda Glete, distrito Santa Cecília, 

bairro Campos Elísios, e é adjacente ao Elevado Presidente João Goulart (“Minhocão”), 

conforme Figura 3 a seguir: 

                                                      

13
 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Lei nº 12.349, de 6 de junho de 1997. Disponível em: 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-12349-de-06-de-junho-de-1997. Acesso em: 06/10/2021. 
14

 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Decreto nº 59.886, de 4 de novembro de 2020. Disponível em: 
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59886-de-4-de-novembro-de-2020. Acesso em 
06/10/2021. 
15

 Tal disposição poderá ser revogada caso se dê a aprovação do Projeto de Lei nº 712/2020, que tem 
como objetivo regulamentar o Projeto de Intervenção Urbana Setor Central - PIU-SCE, aprovado na 
forma do texto original, em 1ª discussão e votação, na 35ª Sessão Extraordinária da 18ª Legislatura, em 
12/07/2021 (https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-aprova-em-primeira-discussao-o-piu-
do-setor-central/) 

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-12349-de-06-de-junho-de-1997
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59886-de-4-de-novembro-de-2020


 

 

 

Figura 3 – Imagem de satélite do IMÓVEL 3 

 

Fonte: Google Satellite via QGis, 2021. 

Adaptado por SP Parcerias. 

O IMÓVEL 3 possui área aproximada de 455 m² (quatrocentos e cinquenta e cinco 

metros quadrados). Foi declarado como área de utilidade pública para fins de 

execução de obras complementares do Elevado Presidente João Goulart (Decreto n. 

8.849 de 1970) e desapropriado em favor da Municipalidade em 1976, como consta 

em Certidão de matrícula. Dois pilares de sustentação do referido Elevado recaem 

sobre a área do lote (conforme ilustra a  Figura 4), não comprometendo, porém, a 

implantação de edifício na área remanescente. 



 

 

 

Figura 4 – Fotografia panorâmica no interior do IMÓVEL 3 

 

Fonte: Acervo SP Parcerias, 2021. 

Segundo a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei n. 16.402 de 

2016), o imóvel está inserido no perímetro da Zona Eixo de Estruturação da 

Transformação Metropolitana (ZEM), porções do território inseridas na Macroárea de 

Estruturação Metropolitana, nos subsetores mencionados no inciso VIII do § 1º do art. 

76 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – PDE, destinadas a promover usos 

residenciais e não residenciais com densidades demográfica e construtiva altas, bem 

como a qualificação paisagística e dos espaços públicos, de modo articulado ao sistema 

de transporte coletivo e com a infraestrutura urbana de caráter metropolitano.  Está 

contido no território do Subsetor “Arco Tietê”, devendo ser observados os parâmetros 

e índices urbanísticos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.402/2016, quais sejam: 

Coeficiente de Aproveitamento máximo igual a 4, Taxa de Ocupação máxima de 0,85 e 



 

 

 

sem restrições de gabarito de altura máxima16. Cabe destacar que o terreno se localiza 

no perímetro proposto no Projeto de Lei do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Setor 

Central (que, caso aprovado, manterá os parâmetros e índices urbanísticos vigentes), 

bem como no perímetro do Projeto de Intervenção Urbana Princesa Isabel, aprovado 

pelo Decreto nº 58.368, de 16 de agosto de 2018 (silente quanto aos parâmetros e 

índices urbanísticos). O imóvel não apresenta restrições ambientais e de patrimônio 

cultural. 

O imóvel encontra-se a 300 m (trezentos metros) do Largo Santa Cecília, onde está 

localizada a estação Santa Cecília do metrô e o terminal de ônibus Amaral Gurgel. Sua 

localização central também oferece proximidade a equipamentos públicos relevantes 

para o atendimento da população em situação de rua à qual o projeto visa atender, 

existindo, em um raio de até 1km (um quilômetro) de distância, uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) e uma unidade do Bom Prato e, em um raio de até 2km (dois 

quilômetros) de distância, um Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (CREAS Pop Rua) e um Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 

(CEDESP).  

 

 

                                                      

16
 Conforme Resolução SMUL.AOC.CTLU/004/2018 que esclarece a aplicação dos parâmetros 

urbanísticos expressos nos §1º, §2º e §3º do artigo 8º da Lei 16.402/2016 para os lotes demarcados 
como Zonas Eixos de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM e ZEMP) nos termos do seu 
Mapa 01 anexo que estejam contidos no território do Subsetor “Arco Tietê”. 


