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1) OBJETO 
 

Este Memorial Descritivo apresenta as diretrizes adotadas para a elaboração 
do Anteprojeto de Arquitetura da Sede Administrativa Unificada da Companhia 
do Metrô que deu base às premissas e diretrizes para a estrutura civil e 
instalações de sistemas.  
 
A área de implantação está localizada junto ao cruzamento da Rua 
Albuquerque Lins com a Praça Marechal Deodoro, ao lado da Estação 
Marechal Deodoro da Linha 3 – Vermelha do Metrô de São Paulo, em terreno 
com área livre de 4.848,71 m² e matrícula unificada à Estação Marechal 
Deodoro de 2.495,44 m², totalizando 7.344,15 m², conforme ilustração da 
Figura 1. Informações patrimoniais (matrícula, IPTU) da área de intervenção 
encontram-se no anexo II,  da Consulta Pública. 
 

 
 Imagem aérea Google – Área de implantação do Ed. Sede 

 
 
2) ANTEPROJETO DE ARQUITETURA 
 
2.1. CONCEITUAÇÃO LEGAL 
 
Para o desenvolvimento do Anteprojeto de Arquitetura foram levadas em 
consideração as regras municipais de zoneamento e ocupação do solo e 
legislações correlatas, além da Legislação Federal para contratações, 
conforme extratos anexos, sem a eles se limitar, a saber:  
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2.1.1. Lei nº 16.050/2014 
 

A Lei indica, entre outros, os setores destinados à promoção de usos 
residenciais e não residenciais com densidades demográfica e construtiva 
altas, bem como a qualificação paisagística dos espaços públicos de modo 
articulado ao sistema de transporte coletivo e com a infraestrutura urbana de 
caráter metropolitano. Em seu Art. 117 a Lei estabelece o cálculo da Outorga 
Onerosa e o Fator Social igual a 0,0 (zero) no caso de construção de Unidades 
Administrativas Públicas, conforme Quadro 5 da mesma lei.  

 

Dessa forma, a Companhia do Metropolitano de São Paulo, empresa da 
Administração Pública Indireta, fica isenta do pagamento da contrapartida 
financeira e da outorga onerosa de potencial construtivo adicional, no caso da 
edificação de sua unidade administrativa no terreno objeto da implantação. 
 
2.1.2. Lei nº 16.402/2016 (LPUOS) 

 
A Lei e sua regulamentação classifica o terreno objeto da intervenção com 
localização na Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana 
(ZEM e ZEMP), assim, também foram consideradas as novas disciplinas e 
incentivos para uso do solo previstos, cujos parâmetros e índices urbanísticos, 
estabelecem: coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4,0 (quatro); 
gabarito de altura máxima sem restrição; fatores de planejamento 2,0 (dois) 
para os usos residenciais e não residenciais. O Art. 90 da Lei 16.402, também 
indica a permissão de novas construções, reformas com ampliação de área 
construída e regularização de edificações e instalações existentes nas áreas 
operacionais do sistema de transporte público coletivo e nas áreas públicas 
remanescentes de desapropriação relacionadas ao transporte público coletivo, 
desde que observadas as seguintes condicionantes e parâmetros 
estabelecidos. 

 

2.1.3. Lei 13.303/2016  
 

A Lei e sua regulamentação dispõem sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
O artigo 42, inciso VII trata do escopo mínimo de um Anteprojeto com 
definições relacionadas ao nível de serviço desejado e parâmetros de 
adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na 
execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. 
 
O anteprojeto contém a concepção de arquitetura, apresentada por meio de 
desenhos e documentos técnicos complementares, que apontam as premissas 
e parâmetros de desempenho para instalações civis e sistemas auxiliares, 
suficientes para subsidiar o desenvolvimento dos projetos básicos e executivos. 
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O anteprojeto de arquitetura considera os incentivos da legislação edilícia e de 
zoneamento do Município de São Paulo, utilizando-se de recursos como a 
Fachada Ativa e a criação de espaços de uso público, serviços e alimentação, 
como os dois pavimentos com acesso irrestrito, com ambiente para a 
acomodação do Acervo de Memória Histórica, o Auditório, a Biblioteca, um 
Ambulatório, uma galeria de lojas e um restaurante, além de dois níveis de 
garagem com vagas especiais e para bicicletas. 
 
O terreno escolhido para a construção da edificação está localizado no distrito 
de Santa Cecília - Prefeitura Regional da Sé, região central de São Paulo que 
concentra grande quantidade de serviços, infraestrutura e fácil acesso pela Rua 
Albuquerque Lins e pela Praça Marechal Deodoro, situada sob o Elevado 
Presidente João Goulart, atendidas por ampla variedade de linhas de ônibus e 
pela Linha 3 – Vermelha do Metrô. 
  
A proximidade do edifício corporativo à estação do Metrô minimiza sua 
condição de Polo Gerador de Tráfego, uma vez que a adoção de um número 
reduzido de vagas para veículos automotores contribui para menor volume de 
movimento de terra, menor impacto sobre o lençol freático e menor impacto de 
poluição sonora e de ar junto a vizinhança, reduzindo significativamente os 
impactos ambientais.  
 
2.2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 
 
Quando da publicação do edital do empreendimento será apresentado 
anteprojeto de arquitetura completo acompanhado de documentos técnicos 
desenvolvidos para o empreendimento e que detalham os desempenhos 
desejados para as disciplinas de instalações e sistemas complementares.  
 
O empreendimento foi idealizado no Anteprojeto, contemplando a implantação 
do Edifício Sede Administrativa Unificada, prevendo uma torre de uso 
corporativo e ocupação comercial e de serviços, além de ocupação de 
cobertura da estação vizinha com um Restaurante, cuja interligação ao Edifício 
Sede será realizada por meio de passarelas de conexão, no nível do pavimento 
Serviços. 
 
O programa de necessidades estabelecido para o empreendimento prevê uma 
edificação de uso misto, adequada as necessidades, com escritórios para uso 
exclusivo pelas áreas administrativas da Cia do METRÔ e da Secretaria de 
Transportes Metropolitanos, áreas técnicas necessárias para a operação do 
edifício e ambientes de uso público para atendimento aos empregados da 
companhia e cidadãos, tais como Auditório, Biblioteca, Acervo de Memória 
Histórica e Ambulatório.  
 
A população fixa prevista para a edificação é de 1500 pessoas, distribuídas nos 
ambientes administrativos. Estima-se, ainda, uma população flutuante de 300 
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pessoas para atendimento dos serviços de operação do edifício e usuários dos 
ambientes de livre acesso em distintos horários, contemplando empregados 
terceirizados, visitantes e os cidadãos que poderão se utilizar dos serviços 
públicos incluídos no programa. 
 
Os leiautes para distribuição dos distintos ambientes das áreas administrativas 
terão, como conceito, o “open space”: uma nova forma de organização do 
trabalho que permite o arranjo dos ambientes sem as tradicionais divisões, de 
modo a estimular a integração entre áreas e a comunicação, além de 
proporcionar o racionamento de espaços. Tal arranjo também facilita a 
formação de estruturas de trabalho matriciais, visando a economia de recursos 
de infraestrutura e implantação e manutenção, o aumento da produtividade, o 
estímulo à criatividade, maior agilidade nas decisões e maior flexibilidade para 
mudanças. 
 
 

 
 Planta do Pavimento – Tipo – Anteprojeto 

 
2.2.1. Áreas privativas para escritórios 

 
O leiaute a ser implantado nas áreas administrativas deve seguir as premissas 
definidas para o dimensionamento do pavimento tipo no anteprojeto, conforme 
abaixo: 
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a) Mínimo de 7 m²/pessoa,  
b) Equipes distribuídas em estações de trabalho, com mesas de 1.40 x 

0.75m em ambientes comuns;  
c) Sala para arquivos de documentos com fechamento em alvenaria leve, 

para acomodação de armários e arquivos de deslizantes.  
 

A entrega destas áreas deverá contemplar no mínimo o padrão de acabamento 
descrito a seguir: 
 
 Sistema de ar-condicionado embutido no entre forros; 
 Piso elevado com revestimento em piso vinílico; 
 Piso e revestimentos em granito no hall dos elevadores; 
 Banheiros com revestimento cerâmico de primeira linha piso e paredes; 
 Tomadas embutidas no piso elevado para todas as estações de trabalho 

e salas de apoio (prevista 200/pavimento); 
 Cabeamento estruturado executado sob piso elevado para todas as 

estações de trabalho e sala de apoio (equipamentos fornecidos pelo 
Metrô). 

 

2.2.2. Áreas compartilhadas e de multiuso privativas 
 

a) Sala multiuso com área estimada de 171 m² e capacidade para 60 
pessoas, com área de “coffee break”, reversível em duas salas; 

b) Sala para laboratório de inovação, com aproximadamente 40 m²; 
c) Sala de Estratégia de Crise e salas de reunião; 
d) Estacionamento com capacidade para no mínimo 15 motocicletas e no 

mínimo 107 veículos, reservando 15 vagas para “pool” de veículos da 
frota locada; 

e) Bicicletário com capacidade para 58 vagas. 
 

A entrega destas áreas deverá contemplar no mínimo o padrão de acabamento 
descrito a seguir: 
 
 Sistema de ar-condicionado embutido no entre forros; 
 Piso elevado com revestimento em piso vinílico; 
 Piso e revestimentos em granito no hall dos elevadores; 
 Banheiros com revestimento cerâmico de primeira linha piso e paredes;  
 Sala de reunião com capacidade para 40 pessoas e fechamento com 

divisórias de vidro encapsulado;  
 Tomadas embutidas no piso elevado para todas as estações de trabalho 

e salas de apoio; 
 Cabeamento estruturado executado sob piso elevado para todas as 

estações de trabalho e sala de apoio. 
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2.2.3. Áreas de serviços  
 

Áreas ocupadas por prestadores de serviços e fornecedores, destinadas à 
operação e manutenção das instalações do edifício em conformidade às 
Normas, Instruções técnicas e legislação vigente, contendo: 
 

a) Oficinas e almoxarifado para manutenção; 
b) Refeitório para empregados e contratados com área útil de 143m²; em 

atendimento à NR24; 
c) Depósitos de Material de Limpeza nas áreas de serviços e nos andares 

tipo com infraestrutura hidráulica para um tanque e área mínima de 4 m²; 
d) Vestiários feminino e masculino para atendimento à população do 

edifício (empregados, contratados e ciclistas) em conformidade com a 
NR24;  

e) Copa com depósito para preparo e distribuição de café;  
f) Posto reprográfico; 
g) Salas técnicas para TI e um CPD – Data Center/ Sala Cofre com área 

mínima de 400 m²; 
h) Salas técnicas para monitoramento eletrônico de segurança patrimonial 

com sala de operações (BMS) e sala de reuniões de estratégia; 
i) Unidade ambulatorial destinada à prestação de assistência em regime 

de não internação, que atenda a RDC 50/02 da ANVISA, para população 
de 1500 fixos e 300 circulantes; 

j) Áreas para coleta e descarte de lixo reciclados, biológicos e 
contaminantes. 

 
A entrega destas áreas deverá estar aderente aos padrões normatizados e a 
melhores práticas de engenharia.  

 

2.2.4. Áreas públicas para serviços e obtenção de receitas 
 

A implantação da edificação também deverá prever ambientes de uso público 
como a Biblioteca e o Acervo de Memória Histórica, considerado patrimônio 
cultural da Cia. e para o cidadão. Como objetivo de captar receitas não 
tarifárias, independentes ou com modelos de gestão compartilhada, também 
foram previstas áreas para comercialização, como auditório, lojas e um 
restaurante:  
 

a) Auditório para no mínimo 172 pessoas, inclinado, a ser entregue em 
condições de operação com sistema áudio visual, iluminação e 
acabamento integrado, contendo foyer e área para recepção, sala de 
apoio logístico, sanitários feminino, masculino e acessível. Entregue 
acabado com revestimento especifico para desempenho acústico nas 
paredes, piso de carpete, forro com desempenho acústico apropriado, 
sistema de ar-condicionado entre forros.  
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b) Biblioteca e Acervo de Memória Histórica, totalizando 700m² .Entregue 
acabado com  piso elevado revestido com piso vinílico, forro com 
desempenho acústico apropriado, sistema de ar-condicionado entre 
forros.; 

c) Fachada ativa com previsão de espaços para concessão de lojas 
conforme legislação pertinente, entregues apenas no “shell” 
(acabamentos por conta do concessionário a ser contratado 
futuramente); 

d) Restaurante para uso da população, em acesso externo e sobre área da 
estação Marechal Deodoro com aproximadamente 700m², entregue 
apenas no “shell” (acabamentos por conta do concessionário a ser 
contratado futuramente). 

 
3) PROJETO ARQUITETÔNICO 
 
3.1. MEMORIAL DA CONCEPÇÃO DO PROJETO 
 
A concepção do projeto de arquitetura para a nova sede da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo teve como premissa fundamental a conformação 
de um conjunto harmonioso composto pela estrutura existente da Estação 
Marechal Deodoro, a nova edificação a ser construída no espaço 
remanescente de cerca de 4.835 m² do lote original e seu entorno urbano, do 
qual fazem parte a Rua Albuquerque Lins, a Praça Marechal Deodoro e o 
Elevado Presidente João Goulart. Para tanto, foram assumidas condicionantes 
que nortearam o desenvolvimento do partido adotado: 

 

 Edificação de uso misto que em seus pavimentos de embasamento 
estabelece relações produtivas com o espaço urbano, aproveitando-se 
dos incentivos previstos no plano diretor e irradiando segurança e 
vitalidade à vizinhança;  

 
 Unificação das cotas de nível do térreo da estação e do novo edifício, 

permitindo a expansão da praça pública ligada à rua, que passará a 
receber tanto os usuários da estação tornando seu acesso o mais direto 
e confortável possível; 

 
 Exploração do potencial econômico da praça de chegada, denominada 

Praça de Comércio, com o posicionamento frontal de lojas comerciais a 
serem locadas e administradas pelo Metrô, gerando recursos e 
contribuindo para a qualidade e diversificação de atividades do espaço; 

 
 Utilização da estrutura de cobertura da estação, dotada de esperas 

passíveis de receber nova construção que deverá abrigar um 
restaurante anexo a um deck/varanda; 

 
 Alinhamento dos eixos estruturais da nova estrutura do edifício com a 

estrutura existente da estação de modo a respeitar a distância de eixos 
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de pilares estabelecida em 10 metros, conferindo unidade visual e 
funcional. 

 
3.1.1. Conformação física da edificação 

 
A edificação é constituída por um total de quinze pavimentos, contendo: 
 
 Cobertura; 
 Pavimento Tipo com planta livre para layout de escritórios – 9 andares; 
 Multiuso/ Descompressão – sala cofre, monitoramento eletrônico, sala 

de BMS, salas multiuso, refeitório e terraço jardim; 
 Pavimento de Serviços Públicos – ambulatório, centro de 

documentação, biblioteca, acervo de memória histórica, restaurante e 
deck; 

 Pavimento de Garagem/ Sobressolo – vagas para carros, motos, 
bicicletas, salas técnicas, oficina e vestiários;  

 Pavimento Térreo – recepção, controle de acesso, lojas, auditório, foyer 
e salas técnicas; 

 Pavimento de Garagem/ Subsolo – vagas para carros, salas técnicas, 
reservatórios. 
 

3.1.2. Controle de Acesso 
A circulação vertical controlada, de acesso aos escritórios, os dutos de 
instalações e as prumadas de sanitários foram organizadas e reunidas em um 
grande bloco localizado na parte posterior da edificação, liberando quase que 
totalmente as plantas dos pavimentos. Há um segundo conjunto de circulação 
vertical independente que interliga os pavimentos de acesso público com 
menores níveis de restrição. O conjunto de uso misto será dividido em áreas e 
circulações de acesso público ou controlado, com diferentes níveis de 
restrições, conforme descritos a seguir: 

 

Nível 1 – Controle de acesso no período noturno – abrange espaços como a 
praça, restaurante sobre a estação, térreo comercial e pavimento de 
serviços (público gratuito); 
Nível 2 – Controle de acesso a pavimentos de garagem (público pago ou 
autorizados); 
Nível 3 – Controle de acesso ao conjunto (funcionários); 
Nível 4 – Controle de acesso a um andar específico (visitantes); 
Nível 5 – Salas Técnicas (técnicos e manutenção). 

 

Para a otimização e maior eficiência do sistema haverá um controle de acesso 
central no pavimento térreo, por onde deverá passar diariamente toda a 
população do edifício, independente se oriunda da estação de metrô, das 
garagens ou do entorno. Para realizar a baldeação, poderão ser acessados os 
equipamentos de circulação vertical nas áreas públicas, que atendem todos os 
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pavimentos do embasamento do conjunto. Em casos específicos, haverá 
possiblidade de programar elevadores para acesso direto às garagens. 
 
3.1.3. Controle da Insolação, calor e ruído  

 
Devido à orientação do terreno em relação ao Sol, decidiu-se no Anteprojeto 
por proteger as fachadas sudeste (Rua Albuquerque Lins) com varandas e a 
nordeste e noroeste (Elevado João Goulart e fundo de casas) com brises 
verticais, visando alcançar maior eficiência térmica da construção e eficiência 
energética do sistema de climatização, com consequente economia do 
consumo de energia ao longo do tempo de vida do empreendimento.  
  
Além de propiciar redução do calor transmitido aos ambientes internos, o brise 
também permite o bom aproveitamento da luz natural com controle da 
luminosidade excessiva, em conformidade com as boas práticas da construção 
sustentável. Embora pouco usual, a adoção de brises em fachadas muito 
insoladas possibilita a utilização de vidros translúcidos sem a necessidade de 
tratamentos térmicos e/ou reflexivos (espelhados), uma vez que estes, embora 
eficientes quanto ao controle da passagem da luz solar e de raios ultravioleta, 
causam impacto indesejado pela reflexão de luz e calor às edificações e 
ambiente do entorno.  
  
A solução de vedação e da fachada da edificação deverá contemplar uma 
atenuação do ruído proporcionado pelos elementos externos, adequando os 
parâmetros de ruído interno às normas vigentes. Assim, foram estabelecidos os 
seguintes parâmetros em conformidade aos limites recomendados por Normas 
Técnicas e as boas práticas da construção sustentável: 

  

 Nível de ruído - para os pavimentos com atividades administrativas 
(escritórios) máximo de 55 db (norma NBR 10152); 

 Temperatura - entre 20 e 24 graus centígrados no verão com umidade 
relativa inferior a 40% e entre 23 e 26 graus no inverno com umidade 
relativa entre 40% e 80% (NR17 e ISO 9241); 

 Nível de iluminamento - 300 lux de iluminação para atividades 
mecânicas, 500 lux para atividades comuns de escritórios e 750 lux para 
atividades que envolvem elaboração de desenhos técnicos (NR17 e 
norma NBR 5413); 

 Nível de eficiência energética do edifício conforme referência brasileira 
(Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de 
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos - RTQ-C).  
 

3.1.4. Segurança contra incêndio  
 

O edifício possui duas escadas compartimentadas e pressurizadas que 
atravessam todos os andares, respeitando a legislação pertinente. Devido a 
sua condição de uso misto, a evacuação do edifício em situações de incêndio 
não poderá se dar pelo térreo comercial, sendo realizada através do pavimento 
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de Serviços Públicos, por meio de escada devidamente afastada do prédio 
para conduzir à Rua Albuquerque Lins. Há uma terceira escada igualmente 
protegida, que atende exclusivamente às áreas de acesso público do conjunto, 
e que também conduz à mesma rota de fuga. 
 
3.1.5. Pavimento Tipo 

 
Com cerca de 1.380 m² de área privativa, possui planta livre que garante 
grande flexibilidade para a execução de diferentes leiautes de escritório. As 
instalações provindas dos dutos verticais da caixa técnica serão distribuídas 
horizontalmente através do entreforro e de piso elevado. 
 
3.1.6. Terraços Jardim 
Espaços de integração do conjunto com o entorno, valorização estética e 
ambiental da edificação, serão dotados de piso elevado no pavimento Multiuso/ 
Descompressão e de Serviços Públicos, possibilitando uma diversidade de 
plantios ao projeto paisagístico. 

 

3.1.7. Pavimentos de Acesso Público 
Os andares do embasamento do prédio serão abertos ao público durante o dia, 
convidando a população a construir uma relação mais próxima com a 
Companhia através da visitação a sua biblioteca e acervo, que divulgarão o 
conhecimento acerca de sua história e realizações ou frequentando o 
restaurante previsto neste pavimento. O posicionamento da escada pública em 
frente à Rua Albuquerque Lins, servirá de rota de fuga isolada do movimento 
de acesso à estação do Metrô. 

 

3.1.8. Auditório e Foyer 
 

O espaço foi concebido com acesso independente de forma que possa abrigar 
eventos da Companhia ou ser locado para terceiros, explorando seu potencial 
econômico e gerando arrecadação. Sua morfologia permite também que seja 
utilizado como sala de cinema fora do horário comercial, desde que haja 
projeto específico para esta função. Os espaços comerciais anexos podem ser 
locados conjuntamente, para atender aos interesses dos possíveis 
consumidores. 
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3.1.9. Planta do Pavimento Térreo da Edificação 
 

 
 Planta do pavimento térreo 

 
3.1.10.  Corte Longitudinal da Edificação 

 

 
 Corte longitudinal da edificação 



 
  

 
 

Rua Augusta, 1626 – CEP 01304-902 – Cerqueira Cesar – Fax (11) 3283-5228 – Tel (11) 3371-7411 
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 – Inscrição Estadual nº 104.978.186.113 
 

Página 14 de 18 

 
3.1.11. Perspectiva da Edificação 

 

 
 Fachada Norte do Ed. Sede 

 
4) CONDIÇÕES GERAIS  
 
4.1. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
O projeto elaborado considera diretrizes de construções sustentáveis citadas 
abaixo, as quais deverão ser obedecidas no desenvolvimento dos projetos 
básicos e executivos e construção do empreendimento:  
 

a) Previsão de bicicletário para longo período de uso para 5% dos 
funcionários. O local possui rota e conexão com a ciclovia sob o Elevado 
João Goulart e Rua Albuquerque Lins;  

b) Dimensionamento de vagas de veículos para o número exigido em 
legislação, de modo a incentivar a utilização de transporte público; 

c) Previsão de vagas para veículos ecológicos, com infraestrutura 
adequada; 

d) Previsão, no projeto de paisagismo, de sombreamento das áreas 
pavimentadas por meio de vegetação que propicie sombra em até 10 
anos após o plantio, além de previsão de pisos permeáveis em toda a 
área externa da edificação; 

e) Não previsão de fumódromos. Caso após a operação do edifício definir-
se que o terraço no pavimento de descompressão poderá ter área 
dedicada a fumódromo, a operação deverá locar no mínimo a 7,5 m de 
distância de todas as entradas, tomadas de ar e janelas operáveis do 
edifício; 
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f) Previsão de aproveitamento de água cinza na edificação, para utilização 
nas prumadas dos vasos sanitários e controle de fluxo em torneiras e 
válvulas, além de utilização de águas de chuva para irrigação de jardim 
e limpeza de áreas externas, visando a eficiência a máxima hídrica; 

g) Previsão de mobiliário e ambientes adequados para coleta seletiva, 
armazenamento e gestão de lixo orgânico, resíduos biológicos, pilhas, 
baterias e resíduos eletrônicos, dimensionados para fluxos de retirada, 
destinação e gerenciamento dos resíduos. Previsão de depósitos 
temporários nos pavimentos tipo e pavimentos de serviços para 
armazenamento de resíduos; 

h) Especificação de materiais de acabamento sustentáveis, como madeira 
certificada e materiais com conteúdo reciclado, onde for aplicável; 

Adoção de sistemas e equipamentos especificados com eficiência energética 
para instalações. 

 

5) APÊNDICES 
 
5.1. APÊNDICE 01 - Extratos da Legislação correlacionada 
 
Conforme a Lei 16.402/2016, o terreno objeto da licitação está localizado 
na Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) e o 
Art. 8º, define:  
“As Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) são 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”; 
 
Conforme “RESOLUÇÃO SMUL.AOC.CTLU/004/2018 - Publicado no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo no dia 20 de junho de 2018, página 15: 
A Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU, em sua 84ª Reunião Ordinária, realizada 
em 14 de julho de 2018, por 09 votos favoráveis e 03 abstenções, à vista da minuta 
de resolução constante do Processo n°6068.2018/0000175-1 e o apresentado em 
plenário, RESOLVE: 
CONSIDERANDO que o §3º do artigo 76 da Lei nº16.050/2014 – PDE permite ao Poder 
Executivo Municipal regulamentar a disciplina especial de uso e ocupação do solo das áreas 
inseridas nos Arcos Tietê, Tamanduateí, Pinheiros e Jurubatuba mediante o envio de Projeto 
de Lei específico dentro do prazo estabelecido nos seus incisos; 
CONSIDERANDO o envio do PL nº 581/2016, que instituía o Projeto de Intervenção Urbana 
para o perímetro do Arco Tietê, e posterior retirada do mesmo, mediante pedido do Poder 
Executivo, conforme noticiado no Ofício ATL nº 007/2017; 
CONSIDERANDO que a possibilidade de prorrogação disposta no §4º do art. 76 da Lei nº 
16.050/2014 transcorreu em junho de 2017, sem novo encaminhamento de projeto de lei 
por parte da Administração; 
CONSIDERANDO o advento da nova disciplina do zoneamento instituída pela Lei nº 
16.402/2016 (LPUOS), cujo artigo 8º regulou as áreas de influência dos eixos contidas 
na Macroárea de Estruturação Metropolitana – MEM, inclusive nos subsetores mencionados no 
art. 76 do PDE, como “Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana”, 
subdividas nas zonas ZEM e ZEMP; 
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CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 330 da Lei nº 16.050/2014 (PDE), que atribui à 
Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU a competência para analisar os 
casos omissos e dirimir dúvidas quanto à aplicação da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo; 
DELIBERAR favoravelmente à aprovação da presente Resolução para esclarecer a aplicação 
dos parâmetros urbanísticos expressos nos §1º, §2º e §3º do artigo 8º da Lei nº 
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”, como se segue: 
I - Incidem sobre as ZEM contidas no território do Subsetor “Arco Tietê” os parâmetros e 
índices urbanísticos estabelecidos no artigo 8º da Lei nº 16.402/2016 (LPUOS), a saber: 
a) coeficiente de aproveitamento máximo: igual a 4,0 (quatro); 
b) gabarito de altura máxima: sem restrição; 
c) fatores de planejamento: 2,0 (dois) para os usos residenciais e não residenciais. 
II – Para as ZEMP contidas no território do Subsetor “Arco Tietê”, os parâmetros e índices 
estabelecidos no item I serão aplicados desde que atendidos o artigo 83 e o Mapa 09 da Lei nº 
16.050/2014; 
III – Os demais parâmetros e índices não citados no item I desta Resolução devem ser 
aplicados conforme as disposições da Lei nº 16.402/2016 para as zonas de uso ZEM e ZEMP, 
em especial os Quadros 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 4A e 4B e disposições específicas, quando for o 
caso; 
IV – As demais zonas de uso, inclusive as zonas especiais, contidas no território do Subsetor 
“Arco Tietê” deverão observar os índices e parâmetros próprios estabelecidos pela Lei nº 
16.402/2016”. 
 
Segundo o Art. 90 da Lei 16.402/2016:  
“Ficam permitidas novas construções, reformas com ampliação de área construída e 
regularização de edificações e instalações existentes nas áreas operacionais do sistema de 
transporte público coletivo e nas áreas públicas remanescentes de desapropriação 
relacionadas ao transporte público coletivo, desde que observadas as seguintes 
condicionantes: 
I - As edificações não apresentem qualquer tipo de interferência na operação do serviço de 
transporte, mediante manifestação favorável do órgão público de transporte competente; 
II - Sejam atendidos todos os parâmetros estabelecidos nesta lei para a zona de uso incidente, 
excluído o atendimento do disposto nos Quadros 2 e 2A desta lei e respeitado o disposto no 
art. 155 desta lei; 
III - seja possibilitada pelo menos uma transposição por pedestres e ciclistas da área 
operacional; 
(...) 
§ 1º Para fins de aplicação do disposto no "caput", são consideradas áreas operacionais do 
sistema de transporte público coletivo as áreas construídas, as vias internas, os trilhos e os 
respectivos espaços livres de estações, terminais e pátios de manobras do sistema 
metroferroviário e de ônibus, incluindo as atividades auxiliares, os acessos de veículos e de 
pedestres e as torres de ventilação. 
§ 2º Nas áreas previstas no "caput", ficam permitidos os usos estabelecidos no Quadro 4 desta 
Lei. 
§ 3º Nos casos previstos no "caput", os parâmetros de ocupação, excluídos os coeficientes de 
aproveitamento, e as condições de instalação do uso estabelecidos nesta lei poderão ser 
alterados em até 50% (cinquenta por cento) do previsto nos Quadros 3, 3A, 4 e 4A, mediante 
justificativa do órgão público de transporte competente e deliberação da CTLU. 
 
Área não está inserida no Cadastro de Imóveis em Terrenos 
Contaminados: 
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O site da Prefeitura Municipal de São Paulo disponibiliza um canal para 
realização de Consulta Preliminar de “Informações de Restrição do Imóvel”, no 
qual é possível inserir o SQL e conferi-las. 
 
Em relação ao terreno da Estação Marechal Deodoro, temos: 
 
 Endereço: Rua Albuquerque Lins | Pça Marechal Deodoro;  
 Bairro: Santa Cecília; 
 Cep: 01150-010 – São Paulo – SP; 
 Codlog: 00534-7 (Rua Albuquerque Lins) – Via Coletora;   
 05797-5 (Pça Marechal Deodoro) – Via Estrutural N3; 
 Subprefeitura: Sé; 
 Distrito: Santa Cecília. 

 

 
 Consulta ao site SP Mais Fácil 

Fonte: https://www3.prefeitura.sp.gov.br/spmf_slc/ConsultaPreliminar.aspx 
 

A área também não consta da relação de áreas contaminadas da CETESB, 
podendo ser verificado em relatório no site do órgão, qual seja: 
https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacao-de-areas-contaminadas/. 
  

https://www3.prefeitura.sp.gov.br/spmf_slc/ConsultaPreliminar.aspx
https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacao-de-areas-contaminadas/
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COMAER 
Após consulta ao site do GEO Secovi para verificação de altura limite da 
edificação, constatou-se que a área de proteção aérea tem início na cota 802, 
conforme segue: 

 

 
 Consulta ao site GEO Secovi 
Fonte: GeoSecovi Decea 

 
 


