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AULA 6
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES – COE
Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992
Município de São Paulo

3 - DOCUMENTOS PARA CONTROLE DA ATIVIDADE DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
Mediante requerimento padronizado ou formalização de processo e, pagas as taxas
devidas, a PMSP fornecerá dados ou consentirá na execução e implantação de obras e
serviços, através da emissão de:
a) Ficha Técnica;
b) Diretrizes de Projeto;
c) Comunicação;
d) Alvará de Alinhamento e Nivelamento;
e) Alvará de Autorização;
f) Alvará de Aprovação;
g) Alvará de Execução;
h) Alvará de Funcionamento de Equipamentos;
i) Certificado de Conclusão;
j) Alvará de Licença para Residências Unifamiliares;
k) Certificado de Mudança de Uso.
3.1 - FICHA TÉCNICA
Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, a PMSP emitirá Ficha
Técnica do imóvel, da qual constarão informações relativas ao uso e ocupação do solo, a
incidência de melhoramentos urbanísticos e demais dados cadastrais disponíveis.
3.1.1 - A Ficha Técnica prescreverá em 90 (noventa) dias a contar da data de publicação do
despacho para sua emissão, garantido ao requerente o direito de solicitar análise de
Diretrizes de Projeto, Alvará de Aprovação e Alvará de Licença para Residências
Unifamiliares conforme a legislação vigente à época do protocolamento do pedido de Ficha
Técnica, caso ocorra nesse período alteração da legislação e desde que a nova lei não
disponha de modo contrário.
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3.2 - DIRETRIZES DE PROJETO
Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, a PMSP analisará
Diretrizes de Projeto em etapa anterior a seu desenvolvimento total e oportuno pedido de
aprovação.
3.2.1 - As peças gráficas do pedido, devidamente avalizadas por profissional
habilitado deverão conter elementos que possibilitem a análise da implantação,
movimento de terra, volumetria, Aeração, previsão de vagas de estacionamento,
índices urbanísticos e áreas da edificação a ser projetada.
3.2.2 - A aceitação do Projeto de Diretrizes terá validade de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da data de publicação do despacho de sua emissão, garantido ao
requerente, o direito de solicitar Alvará de Aprovação ou Alvará de Licença para
Residências Unifamiliares conforme a legislação vigente à época do protocolamento
do pedido de Diretrizes, caso ocorra nesse período alteração da legislação e desde
que a nova lei não disponha de modo contrário.
3.3 - COMUNICAÇÃO
Em função da natureza do serviço ou obra a serem executados, ou ocorrência a ser
notificada dependerão, obrigatoriamente, de Comunicação prévia à PMSP:
a) execução de restauro em edificações tombadas ou preservadas, desde que obtida a
prévia aprovação dos órgãos competentes;
b) execução de reparos externos em edificações com mais de dois andares;
c) execução de reparos externos em fachadas situadas no alinhamento;
d) execução de pequenas reformas;
e) execução de obras emergenciais;
f) execução de muros e gradis nas divisas do lote;
g) início de serviços que objetivem a suspensão de embargo de obra licenciada;
h) início, paralisação e reinício de obras para efeito de comprovação da validade do
Alvará de Execução;
i) implantação de mobiliário;
j) transferência, substituição, baixa e assunção de responsabilidade profissional.
3.3.1 - A comunicação será apresentada em requerimento padronizado, avalizada por
profissional habilitado quando a natureza do serviço ou obra assim o exigir, e instruída
com peças gráficas, descritivas ou outras julgadas necessárias para sua aceitação.
3.3.2 - A comunicação terá eficácia a partir da aceitação, cessando imediatamente sua
validade se:
a) constatado desvirtuamento do objeto da comunicação, adotando-se, então, as
medidas fiscais cabíveis;
b) não iniciados os serviços, objeto da comunicação, 90 (noventa) dias após a
aceitação, quando enquadradas nas letras "a", "b", "c", "f" e "i".
Ver LEI 11948-95
3.4 - ALVARÁ DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, a PMSP emitirá Alvará de
Alinhamento e Nivelamento.
3.4.1 - O pedido de Alvará de Alinhamento e Nivelamento será instruído com
documento de propriedade para verificação da confrontação do imóvel com o
logradouro público; não sendo possível tal verificação através do documento de
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propriedade, será exigida a apresentação de levantamento topográfico que permita a
exata localização do lote na quadra.
3.4.2 - O Alvará de Alinhamento e Nivelamento somente perderá sua validade
quando houver alteração do alinhamento do logradouro, aprovada por lei.
3.5 - ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO
Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, a PMSP concederá, a
título precário, Alvará de Autorização, o qual poderá ser cancelado a qualquer tempo
quando constatado desvirtuamento do seu objeto inicial, ou quando a PMSP não tiver
interesse na sua manutenção ou renovação. Dependerão obrigatoriamente de Alvará de
Autorização:
a) implantação e/ou utilização de edificação transitória ou equipamento transitório;
b) implantação e/ou utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele onde se
desenvolve a obra;
c) implantação e/ou utilização de estande de vendas de unidades autônomas de
condomínio a ser erigido no próprio imóvel;
d) avanço de tapume sobre parte do passeio público;
e) utilização temporária de edificação, licenciada para uso diverso do pretendido;
f) transporte de terra ou entulho.
3.5.1 - O pedido de Alvará de Autorização será instruído com peças descritivas e
gráficas, e será devidamente avalizado por profissional habilitado quando a natureza da
obra ou serviço assim o exigir, dependendo sua renovação de recolhimento semestral
das taxas devidas.
Ver RESOLUCAO CEUSO 064-93
3.6 - ALVARÁ DE APROVAÇÃO
Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário ou do possuidor do imóvel,
a PMSP emitirá Alvará de Aprovação para:
a) movimento de terra;
b) muro de arrimo;
c) edificação nova;
d) reforma;
e) aprovação de equipamento;
f) sistema de segurança.
3.6.1 - Um único Alvará de Aprovação poderá abranger a aprovação de mais de um dos
tipos de projetos elencados no "caput" desta Seção.
3.6.2 - O pedido de Alvará de Aprovação será instruído com:
a) documentação referente ao imóvel, contendo dados que permitam sua
caracterização e a análise do projeto, inclusive nos aspectos relativos à LPUOS;
b) peças gráficas e descritivas que permitam a perfeita compreensão e análise do
projeto, em especial quanto ao atendimento das condições mínimas previstas na
LOE e na LPUOS;
c) apresentação de levantamento topográfico para verificação das dimensões, área
e localização do imóvel, quando necessário.
3.6.2.1 - Somente serão aceitas divergências de até 5% (cinco por cento) entre
as dimensões e área constantes do documento de propriedade apresentado e as
apuradas no levantamento topográfico. Quando, dentro deste limite, a área real
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apurada for superior à área do título de propriedade, os índices relativos à
LPUOS serão observados em relação aos dados constantes do título.
3.6.2.2 - Havendo divergência superior a 5% (cinco por cento) entre qualquer
dimensão ou área constante do documento de propriedade e a apurada no
levantamento topográfico, poderá ser emitido o Alvará de Aprovação, ficando a
emissão do Alvará de Execução condicionada à apresentação de escritura retiratificada.
3.6.3 - Quando a obra for constituída por conjunto de edificações cujos projetos
foram elaborados por diferentes profissionais, estes responderão solidariamente
apenas pela implantação do conjunto.
3.6.4 - O Alvará de Aprovação prescreverá em 1 (um) ano a contar da data de
publicação do despacho de deferimento do pedido, podendo ser prorrogado por
iguais períodos, desde que o projeto atenda à legislação em vigor na ocasião dos
pedidos de prorrogação
3.6.4.1 - Quando se tratar de edificação constituída por um conjunto de mais
de 1 (um) bloco isolado ou cujo sistema estrutural permita esta
caracterização, o prazo do Alvará de Aprovação será dilatado por mais 1 (um)
ano para cada bloco excedente, até o prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3.6.4.2 - A revalidação do Alvará de Aprovação não será necessária quando
houver Alvará de Execução em vigor.
Ver RESOLUCAO CEUSO 095-99
3.6.4.3 - O prazo do Alvará de Aprovação ficará suspenso mediante
comprovação, através de documento hábil, da ocorrência suspensiva,
durante os impedimentos a seguir mencionados:
a) existência de pendência judicial;
b) calamidade pública;
c) declaração de utilidade pública ou interesse social;
d) pendência de processo de tombamento.
3.6.5 - Poderão ser emitidos diversos Alvarás de Aprovação de projeto para um
mesmo imóvel enquanto não for requerida a emissão de Alvará de Execução.
3.6.6 - O Alvará de Aprovação poderá enquanto vigente o Alvará de Execução,
receber termo aditivo para constar eventuais alterações de dados, ou a aprovação de
projeto modificativo em decorrência de alteração do projeto original.
3.6.6.1 - O prazo dos Alvarás de Aprovação e de Execução ficará suspenso
durante o período de aprovação de projeto modificativo.
3.6.7-O Alvará de Aprovação, enquanto vigente poderá a qualquer tempo, mediante
ato da autoridade competente, ser:
a) revogado, atendendo a relevante interesse público;
b) cassado, juntamente com o Alvará de Execução, em caso de desvirtuamento,
por parte do interessado, da licença concedida;
c) anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.
3.7 - ALVARÁ DE EXECUÇÃO
Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário do imóvel, a PMSP emitirá
Alvará de Execução, indispensável à execução de:
a) movimento de terra;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

muro de arrimo;
edificação nova;
demolição total;
reforma;
reconstrução;
instalação de equipamentos;
sistema de segurança.

3.7.1 - Um único Alvará de Execução poderá abranger o licenciamento de mais de um
tipo de serviço ou obra elencados no "caput" desta seção. Quando houver mais de um
Alvará de Aprovação em vigor será concedido Alvará de Execução para um único projeto
aprovado.
3.7.2 - Os pedidos de Alvará de Execução, excetuados aqueles para demolição total e
reconstrução, serão instruídos com:
a) título de propriedade;
b) projeto aprovado, devidamente avalizado pelo Dirigente Técnico da Obra;
c) Alvará de Aprovação;
3.7.2.1 - Quando se tratar de demolição total serão instruídos com título de
propriedade e, ainda, em se tratando de prédio com mais de 2 (dois) andares, aval
do Dirigente Técnico da Obra.
3.7.2.2 - Quando se tratar de reconstrução serão instruídos com:
a)
b)
c)
d)

título de propriedade;
laudo técnico de sinistros;
documentos comprovantes da regularidade da obra sinistrada;
peças descritivas, devidamente avalizadas pelo Dirigente Técnico da Obra.

3.7.3 - O Alvará de Execução poderá ser requerido concomitantemente ao Alvará de
Aprovação e seus prazos correrão a partir da data de publicação do despacho de
deferimento do pedido.
3.7.4 - Quando o Alvará de Execução for destinado ao licenciamento de um conjunto
de serviços ou obras a serem executados sob a responsabilidade de diversos
profissionais, dele constará a área de atuação de cada um.
3.7.5 - Quando o Alvará de Aprovação compreender mais de um bloco de edificação,
poderá ser requerido Alvará de Execução para cada bloco isoladamente, observado
o prazo de vigência do Alvará de Aprovação.
3.7.6 - Durante a vigência do Alvará de Execução somente serão permitidas
alterações nas obras mediante prévia aprovação de projeto modificativo.
3.7.7 - No expediente que originou o Alvará de Execução, será comunicado, pelo
Dirigente Técnico da Obra, o andamento das obras ou serviços durante suas etapas,
até a total conclusão, quando será requerida a expedição do Certificado de
Conclusão.
3.7.7.1 - Serão consideradas etapas da obra a conclusão:
a) do sistema estrutural da fundação;
b) da superestrutura da edificação, excluído o ático.
3.7.8 - O Alvará de Execução, quando destinado exclusivamente a movimento de
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terra prescreverá em 1 (um) ano a contar da data de publicação do despacho de
deferimento do pedido, podendo ser prorrogado, a pedido, por iguais períodos.
3.7.9 - Para os demais casos, o Alvará de Execução prescreverá em 2 (dois) anos a
contar da data de publicação do despacho de deferimento do pedido, se não for
devidamente comunicada a conclusão do sistema estrutural de fundação.
3.7.9.1 - Concluído o sistema estrutural de fundação, o Alvará de Execução
prescreverá em 1 (um) ano se não forem devidamente protocolados
comunicados que comprovem o andamento das obras.
3.7.9.2 - Concluída a superestrutura da edificação, o Alvará de Execução não
mais prescreverá.
3.7.9.3 - Poderá ser revogado, atendendo a relevante interesse público, o
Alvará de Execução de edificação cuja obra permanecer paralisada por um
período superior a 5 (cinco) anos.
3.7.10 - Quando se tratar de um conjunto de edificações, ou de uma edificação cujo
sistema estrutural permita a execução em etapas, o Alvará de Execução
prescreverá:
a) a)em 2 (dois) anos a contar da data de publicação do despacho de
deferimento do pedido, desde que não tenha sido concluído o sistema
estrutural de fundação de, pelo menos, um dos blocos;
b) b)em 1 (um) ano se não forem devidamente protocolados comunicados que
comprovem o andamento das obras do bloco já iniciado ou a conclusão do
sistema estrutural de fundação de outros blocos.
3.7.10.1 - Concluída a superestrutura de um bloco, o Alvará de Execução não
mais prescreverá para este bloco.
3.7.11 - O prazo do Alvará de Execução ficará suspenso mediante comprovação,
através de documento hábil, da ocorrência suspensiva, durante os impedimentos a
seguir mencionados:
a) existência de pendência judicial;
b) calamidade pública;
c) decretação de utilidade pública ou interesse social;
d) pendência de processo de tombamento.
3.7.12 - Durante a vigência do Alvará de Aprovação, desde que as obras não tenham
sido iniciadas, novo Alvará de Execução poderá ser emitido para outro projeto
aprovado cancelando-se, então, o Alvará de Execução anterior.
3.7.13 - As obras paralisadas e com Alvará de Execução prescrito, poderão ser
reiniciadas após reexame do projeto e revalidação simultânea dos Alvarás de
Aprovação e Execução, desde que esteja atendida a legislação em vigor por ocasião
da concessão da nova licença.
Ver RESOLUCAO CEUSO 095-99
3.7.13.1 - Poderá ser aceita, caso a caso e a critério da PMSP, a continuação
de obras paralisadas e parcialmente executadas desde que:
a) não se agrave eventual desconformidade com a LOE e a LPUOS no que
diz respeito às condições de higiene e salubridade da edificação, e
índices de ocupação e aproveitamento;
b) a edificação for utilizada para uso admitido na zona pela LPUOS:
c) a edificação for adaptada às normas de segurança.
3.7.14 - O Alvará de Execução, enquanto vigente, poderá a qualquer tempo receber
termo aditivo para constar eventuais alterações de dados e execução de projeto
modificativo.
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3.7.15 - O Alvará de Execução, enquanto vigente, poderá a qualquer tempo,
mediante ato da autoridade competente, ser:
a) revogado, atendendo a relevante interesse público;
b) cassado, juntamente com o Alvará de Aprovação, em caso de
desvirtuamento, por parte do interessado, da licença concedida;
c) anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição
3.8 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
Mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado, devidamente assistido por
Profissional habilitado, a PMSP emitirá Alvará de Funcionamento de Equipamentos,
inclusive para aqueles integrantes do Sistema de Segurança.
Ver RESOLUCAO CEUSO 084-97
3.8.1 - O Alvará de Funcionamento de Equipamentos terá validade de 1 (um) ano a
contar da data de publicação do despacho de sua emissão.
3.8.2 - Os pedidos de revalidação de Alvará de Funcionamento serão obrigatórios e
formulados anualmente.
3.8.3 - O Alvará de Funcionamento de Equipamentos poderá ser requerido
concomitantemente ao Certificado de Conclusão.
3.9 - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
Mediante requerimento no expediente que originou o Alvará de Execução, e a pedido do
proprietário, devidamente assistido pelo Dirigente Técnico da Obra, a PMSP expedirá
Certificado de Conclusão quando da conclusão de obra ou serviço para a qual seja
obrigatória emissão de Alvará de Execução.
3.9.1 - Poderão ser concedidos Certificados de Conclusão de Edificação em caráter
parcial, se a parte concluída atender, para o uso a que se destina, as exigências
mínimas previstas na LOE e na LPUOS.
3.9.2 - Poderão ser aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto
aprovado, nem impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as
metragens lineares e/ou quadradas da edificação, constantes do projeto aprovado e
as observadas na obra executada.
3.9.3 - A expedição de Certificado de Conclusão depende da prévia solução de
multas porventura incidentes sobre a obra.
3.9.4 - A expedição de Certificado de Conclusão para edificação tratada no item
9.3.4. depende da execução do sistema de armazenamento, tratamento e destinação
de esgoto.
3.10 - ALVARÁ DE LICENÇA PARA RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES
Por opção do proprietário, devidamente assistido por profissional habilitado, poderá ser
requerida a emissão de Alvará de Licença para Residências Unifamiliares, como
procedimento alternativo àqueles previstos nas seções 3.6 (Alvará de Aprovação), 3.7
(Alvará de Execução) e 3.8 (Certificado de Conclusão).
3.10.1 - O requerimento deverá ser instruído com:
a) título de propriedade do imóvel ou compromisso de compra e venda;
b) peça gráfica que demonstre a implantação, movimento de terra, volumetria,
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índices urbanísticos e áreas da edificação a ser projetada;
c) levantamento topográfico para verificação das dimensões, área e localização do
imóvel, quando necessário.
3.10.1.1 - As disposições internas dos compartimentos, suas dimensões e função
serão de total responsabilidade dos profissionais envolvidos e do proprietário.
3.10.1.2 - Somente serão aceitas divergências de até 5% (cinco por cento) entre
as dimensões e a área constantes do documento de propriedade apresentado e
as apuradas no levantamento. Quando , em virtude desta divergência, a área real
apurada for superior à área do título de propriedade, os índices relativos a
LPUOS serão observados em relação aos dados constantes do título.
3.10.2 - O Alvará de Licença para Residências Unifamiliares prescreverá, se não
iniciada a obra, após 3 (três) anos a contar da data de publicação do despacho do
requerimento, ou após 2 (dois) anos de comprovada paralisação da obra, podendo
ser prorrogado por iguais períodos desde que o projeto atenda à legislação em vigor
na ocasião do pedido de prorrogação.
3.10.2.1 - Para os efeitos do disposto neste item caracteriza-se o início de
obras pela conclusão do sistema estrutural de fundação.
3.10.2.2 - Concluída a cobertura, o Alvará de Licença para Residências
Unifamiliares não mais prescreverá.
3.10.3 - O prazo do Alvará de Licença para Residências Unifamiliares ficará
suspenso mediante comprovação, através de documento hábil, da ocorrência
suspensiva, durante os impedimentos a seguir mencionados:
a) existência de pendência judicial;
b) calamidade pública;
c) decretação de utilidade pública ou interesse social;
d) pendência de processo de tombamento.
3.10.4 - O Alvará de Licença para Residências Unifamiliares poderá, enquanto
vigente, receber termo aditivo para constar eventuais alterações de dados
constantes da peça gráfica aprovada ou a aprovação de projeto modificativo em
decorrência de alteração do projeto original.
3.10.4.1 - O prazo de Alvará de Licença para Residências Unifamiliares ficará
suspenso durante o período de aprovação de projeto modificativo.
3.10.5 – O Alvará de Licença para residências Unifamiliares, enquanto vigente,
poderá a qualquer tempo mediante ato da autoridade competente, ser:
a) revogado, atendendo a relevante interesse público;
b) cassado, em caso de desvirtuamento por parte do interessado, da licença
concedida;
c) anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.
3.10.6 - Concluída a obra, será o evento comunicado à PMSP pelo proprietário e
pelo Dirigente Técnico da Obra.
3.10.6.1 - Poderão ser aceitas pequenas alterações que não implicarem em
divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou
quadradas da edificação, constantes da peça gráfica aprovada e as
observadas na obra executada.
3.10.6.2 - A aceitação de obra concluída será objeto de aditamento ao Alvará
de Licença para Residências Unifamiliares, após prévia solução de multas
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porventura incidentes sobre a obra.
3.10.6.3 - A aceitação de obra concluída para edificação tratada no item
9.3.4. dependerá da execução do sistema de armazenamento, tratamento e
destinação de esgoto.
3.11 - CERTIFICADO DE MUDANÇA DE USO
Mediante procedimento administrativo, e a pedido do proprietário do imóvel, a PMSP emitirá
Certificado de Mudança de Uso para as edificações existentes que, atendida a LPUOS, e
sem necessidade de alteração física do imóvel, venham a ter seu uso alterado.
Ver RESOLUCAO CEUSO 091-99
3.11.1 - O requerimento será instruído com:
a) peças gráficas que representem a edificação existente, com sua nova utilização e
com o novo destino de seus compartimentos;
b) documento que comprove a regularidade da edificação.
3.11.2 - A expedição de Certificado de Mudança de Uso dependerá de prévia
solução de multas porventura incidentes sobre a obra.

DECRETO Nº 32.329, de 23 de setembro de 1992
Regulamenta a Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 –
Código de Obras e Edificações, e dá outras providências.

ANEXO 3
DOCUMENTOS PARA CONTROLE DA ATIVIDADE DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
SEÇÃO 3.A - GENERALIDADES
Qualquer documento deverá ser solicitado pelo interessado através de requerimento
padronizado específico, juntamente com a guia quitada de arrecadação da taxa devida ao
órgão municipal.
3.A.1 - A autenticidade dos documentos apresentados em cópia‚ é de total responsabilidade
do requerente ou do profissional habilitado.
3.A.2 - É obrigatória a apresentação de cópia da notificação-recibo do IPTU, ou do
Certificado de Cadastro de propriedade territorial rural, em qualquer expediente que
necessite da identificação do imóvel.
3.A.3 - Os expedientes cuja análise dependa da apresentação de título de propriedade
deverão ser instruídos com:
I. título de propriedade devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis;
II. atos constitutivos da sociedade, quando se tratar de pessoa jurídica, compreendendo
estatuto ou contrato social registrado, e ata da eleição da diretoria atual, com
identificação dos representantes e qualificação.
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3.A.4 - Os expedientes cuja análise dependa de comprovação da posse deverão ser
instruídos com um dos seguintes documentos:
I. contrato com autorização expressa do proprietário para a intervenção pleiteada;
II. compromisso de compra e venda devidamente registrado no Registro de Imóveis;
III. contrato representativo da relação obrigacional, ou relação de direito existente entre
o proprietário e o possuidor direto;
IV. certidão do Registro Imobiliário contendo as características do imóvel, quando o
requerente possuir escritura definitiva sem registro ou quando for possuidor "ad
usucapionem", com ou sem justo título ou ação em andamento.
3.A.5 - Nos expedientes em que for obrigatória a assistência de profissional habilitado, este
deverá ser devidamente identificado e qualificado na solicitação, devendo vistar as peças
gráficas e/ou descritivas apresentadas.
3.A.6 - Nos expedientes em que a análise do pedido depender de verificação da topografia
do imóvel, deverá ser apresentada peça gráfica contendo levantamento planialtimétrico,
elaborado por profissional habilitado, numerada na seqüência das demais folhas do projeto,
em escala conveniente e contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I. indicação da linha Norte-Sul;
II. indicação das medidas de cada segmento do perímetro que define o imóvel,
indicando-se a extensão levantada e as constantes do título de propriedade;
III. se a titulação da área for constituída por mais de um título, deverão ser demarcados
os vários imóveis que a compõem, relacionando-os com os títulos de propriedade,
indicando-se suas áreas e os respectivos números de contribuinte;
IV. indicação dos ângulos entre os segmentos que definem o perímetro do imóvel, ou
seus rumos;
V. indicação da área real do imóvel, resultante do levantamento, bem como da
constante do título de propriedade;
VI. apresentação de curvas de nível, de metro em metro, ou de planos devidamente
cotados em terreno que apresente desnível não superior a 2,00m (dois metros);
VII. demarcação do perímetro das edificações eventualmente existentes no imóvel;
VIII.
locação de árvores existentes no imóvel, para atendimento à Lei 10.365, de
22 de setembro de 1987;
IX. demarcação de córregos, águas e faixas de galerias no imóvel ou em suas divisas;
X. locação de postes, árvores, boca de lobo, fiação e mobiliários urbanos existentes em
frente ao imóvel;
XI. indicação de largura do(s) logradouro(s) medida no centro da testada do imóvel, e
em vários pontos no mínimo 3 (três), do trecho do logradouro, se houver variação da
medida, completando-se a indicação com as dimensões dos passeios;
XII. indicação da existência de calçada e tipo de pavimentação;
XIII.
indicação da posição do lote na quadra em que se situa;
XIV.
quando se tratar de terrenos com acentuado aclive ou declive, o levantamento
deverá conter dados genéricos de implantação das eventuais edificações vizinhas,
correspondendo a uma faixa de, no mínimo, 3.00m (três metros) de largura ao longo
das divisas.
3.A.7 - A partir de 01 de janeiro de 1995 caberá à PMSP, em caso de intervenção em
edificação existente, verificar a regularidade da edificação, aceitando-a como tal se não
houver condições de comprovação em contrário.
3.A.8 - Os modelos de requerimentos e dos documentos a serem emitidos poderão ser,
oportunamente, padronizados pela PMSP.

10

3.A.9 - Considerando a finalidade do documento a ser expedido, as Secretarias Municipais
poderão fixar prazos para despacho menores que o estabelecido na Seção 4.2 do COE.
SEÇÃO-3.B - FICHA TÉCNICA
Qualquer munícipe poderá solicitar Ficha Técnica de um imóvel através de requerimento,
devidamente preenchido, com identificação do solicitante e do imóvel objeto do pedido, que
formará procedimento especial, não constituindo processo administrativo.
3.B.1 - O pedido poderá abranger um ou mais imóveis, desde que contíguos e pertencentes
a uma mesma quadra fiscal.
3.B.2 - O requerente responderá por eventual erro e/ou inexatidão de preenchimento que,
quando constatado, não gerar direito a emissão da Ficha Técnica.
3.B.3 - Da Ficha Técnica a ser emitida constarão, obrigatoriamente, as seguintes
informações:
I. zona de uso, incluindo corredor de uso especial;
II. denominação atual e anterior(es) do(s) logradouro(s);
III. situação legal do(s) logradouro(s) quanto a oficialização;
IV. largura do(s) logradouro(s);
V. melhoramentos urbanísticos incidentes e respectivo dispositivo legal;
VI. recuo(s) de frente especial para o logradouro;
VII. cota local e situação do imóvel perante plano específico de proteção a aeroportos;
VIII.
cota local e situação do imóvel perante gabarito específico de altura, fixado
por legislação municipal;
IX. incidência de legislação municipal, metropolitana ou estadual de tombamento,
proteção de mananciais, ou quaisquer outras que sejam pré-requisito para obtenção
de Alvará de Aprovação.
3.B.4 - A Ficha Técnica será emitida em duas vias, das quais uma será entregue ao
interessado e a segunda permanecerá em arquivo na unidade emissora pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, sendo inutilizada após este prazo.
3.B.5 - A Ficha Técnica prescreverá em 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão,
garantido ao requerente o direito de solicitar análise de Diretrizes de Projeto, Alvará de
Aprovação e Alvará de Licença para Residência Unifamiliar, com base nas informações
nessa contidas, desde que legislação posterior não disponha de modo contrário.
SEÇÃO-3.C - DIRETRIZES DE PROJETO
O proprietário ou o possuidor do imóvel, assistidos por profissional habilitado poderão
solicitar, através de processo administrativo, a análise de estudo preliminar do projeto da
edificação.
3.C.1 - Para instrução do pedido serão apresentados os seguintes documentos:
I. requerimento devidamente preenchido com identificação do solicitante e do
profissional habilitado atuante;
II. notificação-recibo do IPTU;
III. peça descritiva justificativa da proposta apresentada, em uma via;
IV. levantamento planialtimétrico do imóvel em uma via;
V. peças gráficas a nível de estudo preliminar ou plano de massa, onde conste:
localização, implantação, movimento de terra, acessos, volumetria, aeração do
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conjunto, vagas de estacionamento, índices urbanísticos e áreas de projeção e
edificada total, em escala adequada ao entendimento;
VI. opcionalmente, Ficha Técnica com prazo em vigor;
VII. outros elementos gráficos julgados necessários pelo Autor do Projeto.
3.C.2 - Somente serão analisadas, no projeto apresentado, as informações obrigatórias
constantes do item anterior.
3.C.3 - O requerente e o profissional habilitado assumirão total responsabilidade pelas
informações fornecidas, em especial quanto às dimensões do imóvel e titulação do mesmo.
3.C.4 - Quando o estudo preliminar reunir condições de aceitação, será solicitado novo jogo
de peças gráficas para serem vistadas, que se constituirá no único documento a ser
entregue ao interessado após a publicação do despacho.
3.C.4.1 - Quando da solicitação do Alvará de Aprovação, se for constatada inveracidade
de qualquer dado fornecido pelo interessado para a aceitação das Diretrizes, as plantas
vistadas perderão todo e qualquer valor.
3.C.5 - A aceitação do Projeto de Diretrizes terá validade de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data de publicação do despacho de sua emissão, garantido ao requerente o direito
de solicitar Alvará de Aprovação ou Alvará de Licença para Residência Unifamiliar, conforme
a legislação vigente à época do protocolamento do pedido de Diretrizes, desde que
legislação posterior não disponha de modo contrário.
SEÇÃO 3.D - COMUNICAÇÃO
Nos casos previstos pela Seção 3.3 do COE, o proprietário ou o possuidor do imóvel
deverão apresentar Comunicação prévia junto à AR, devidamente preenchida com
identificação de seu objetivo, do solicitante, do profissional atuante e do imóvel objeto do
procedimento.
Ver RESOLUCAO CEUSO 092-99
3.D.1 - Em função da natureza do pedido, será obrigatória a assistência de profissional
habilitado:
I. na execução de restauro em edificações tombadas ou preservadas;
II. na execução de reparos externos em edificações com mais de dois andares;
III. na execução de pequenas reformas;
IV. na execução de obras emergenciais;
V. no início de serviços que objetivem a suspensão de embargo de obra licenciada;
VI. no início, paralisação e reinício de obras para efeito de comprovação da validade do
Alvará de Execução;
VII. na transferência, substituição, baixa e assunção de responsabilidade profissional.
3.D.2 - Em função da natureza do pedido, a Comunicação será acompanhada dos seguintes
documentos:
I.
a)
b)
c)
d)

na execução de restauro em edificações tombadas ou preservadas:
autorização do órgão responsável pela preservação;
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada;
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II. na execução de reparos externos, acima do segundo andar, em edificações com
mais de dois andares:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada;
III. na execução de reparos externos em fachadas situadas no alinhamento:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada;
c) solicitação simultânea de Alvará de Autorização para avanço de tapume sobre parte
do passeio público, conforme Seção 3.F deste Decreto;
IV. na execução de pequenas reformas:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada;
V. na execução de obras emergenciais:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada;
c) fotos;
VI.
a)
b)
c)
d)

na execução de muros e gradis em qualquer divisa do lote:
notificação-recibo do IPTU;
identificação da(s) divisa(s) a ser(em) vedada(s);
descrição da altura do muro ou gradil, e da necessidade de aterro ou desaterro;
Alvará de Alinhamento e Nivelamento, para muro ou gradil em logradouro público
sem alinhamento definido ou sujeito a novo alinhamento aprovado por lei;

VII. no início de serviços que objetivem a suspensão de embargo de obra licenciada:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada;
VIII.
no início, paralisação e reinício de obras para efeito de comprovação da
validade do Alvará de Execução:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) identificação do Alvará de Execução;
c) descrição do estágio das obras, quando se tratar de paralisação ou reinício;
d) fotos;
IX. na implantação de mobiliário:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) descrição e/ou ilustração do mobiliário a ser implantado;
X. na transferência, substituição, baixa e assunção de responsabilidade profissional:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) identificação do Alvará de Execução;
3.D.3 -Não será necessária a apresentação de Comunicação em caso de início, paralisação
e reinício de obras, caso o Certificado de Conclusão seja requerido no prazo de validade do
Alvará de Execução.
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3.D.4 - A Comunicação e as peças gráficas e/ou descritivas serão apresentadas em duas
vias, formando procedimento especial destinado à aceitação e fiscalização.
3.D.4.1 - Serão anexadas, ao processo que gerou o Alvará de Execução, as
Comunicações destinadas a:
I. início, paralisação e reinício de obras para efeito de comprovação da validade do
Alvará de Execução;
II. transferência, substituição, baixa e assunção de responsabilidade profissional.
3.D.4.2 - Aceita a Comunicação, uma via desta e das peças apresentadas será devolvida,
vistada, ao interessado.
3.D.5 - A Comunicação terá eficácia a partir da aceitação, cessando imediatamente sua
validade se:
I. constatado desvirtuamento do objeto do pedido adotando-se, então, as medidas
fiscais cabíveis;
II. não iniciados os serviços objeto da comunicação, 90 (noventa) dias após a
aceitação, quando enquadrada nos incisos I, II, III, VI e IX do item 3.D.2 deste
Decreto.
SEÇÃO 3.E - ALVARÁ DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
O proprietário, o possuidor ou o profissional habilitado poderão apresentar requerimento de
emissão de Alvará de Alinhamento e Nivelamento, devidamente preenchido com
identificação de seu objetivo, do solicitante e do imóvel objeto do pedido.
3.E.1 - O Alvará de Alinhamento e Nivelamento somente é obrigatório para logradouros
públicos sem alinhamento e nivelamento definidos, ou com novo alinhamento ou
nivelamento aprovados por Lei.
3.E.2 - Para instrução do pedido serão apresentados os seguintes documentos:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU.
3.E.3 - O Alvará de Alinhamento e Nivelamento será entregue ao requerente juntamente
com "croquis" elucidativo dos dados solicitados, devendo ser demarcado no local, por
piquetes.
3.E.4 - O Alvará de Alinhamento e Nivelamento somente perderá sua validade quando
houver alteração do alinhamento ou nivelamento do logradouro, aprovadas por Lei.
SEÇÃO 3.F - ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO
Nos casos previstos nas letras "a" a "e" da Seção 3.5 do COE, o proprietário ou o possuidor
do imóvel, ou o profissional habilitado, deverão apresentar requerimento de emissão de
Alvará de Autorização junto à AR, devidamente preenchido com identificação de seu
objetivo, do solicitante, do profissional atuante e do imóvel objeto do pedido.
3.F.1 - Em função da natureza do pedido, o requerimento será acompanhado dos seguintes
documentos:
I.

na implantação e/ou utilização de edificação transitória ou equipamento transitório:
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a) título de propriedade ou comprovante de posse, ou termo de anuência ou permissão,
quando se tratar de imóvel de propriedade pública;
b) notificação-recibo do IPTU;
c) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da Autorização
a ser emitida;
d) termo assinado pelo responsável pela implantação e pelo proprietário do imóvel,
responsabilizando-se pelo atendimento ao item 8.B.1 deste Decreto, quando for o
caso.
II. na implantação e/ou utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele onde
se desenvolve a obra:
a) título de propriedade ou comprovante de posse;
b) notificação-recibo do IPTU;
c) em se tratando de obra particular, identificação do Alvará de Execução;
d) em se tratando de obra pública, cópia do contrato firmado pelo órgão ou entidade
pública ao qual as obras ou serviços estão afetos;
e) "croquis" de localização onde conste o local da obra, o local do canteiro e a distância
entre estes;
f) croquis do canteiro de obras, constando a implantação das eventuais instalações
temporárias, suas destinações e número de pavimentos;
g) cronograma de execução de obra, constando a data de desativação do canteiro e da
total desocupação do terreno em que for instalado;
h) termo assinado pelo profissional responsável pelas instalações e utilização do
canteiro de obras, responsabilizando-se pelo atendimento do Capítulo 5 do COE e
ANEXO 5 deste Decreto, no que couber.
III. na implantação e/ou utilização de estande de vendas de unidades autônomas de
condomínio a ser erigido no próprio imóvel:
a) notificação-recibo do IPTU;
b) identificação do Alvará de Aprovação do empreendimento a ser comercializado;
IV. no avanço de tapume sobre parte do passeio público para execução de reparos
externos em fachadas situadas no alinhamento:
a) título de propriedade ou comprovante de posse;
b) notificação-recibo do IPTU;
c) comunicação para reparos, instruída conforme do item 3.D.2 desta Seção;
V. no avanço de tapume sobre parte do passeio público em obra com Alvará de
Execução em vigor: "croquis" demonstrativo de calçada, do tapume e das instalações
beneficiadas, e indicação da seqüência de utilização quando da execução da obra
por trechos.
VI.
a)
b)
c)

na utilização temporária de edificação, licenciada para uso diverso do pretendido:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU:
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da Autorização
a ser emitida, e enquadramento do uso pretendido perante a LPUOS.

3.F.2 - Quando se tratar de pedido de Alvará para tapume que implicar em desvio do trânsito
de pedestres para parte protegida do leito carroçável do logradouro, conforme disposto no
item 5.2.1.1. do COE e item 5.B.2 deste Decreto, o expediente será instruído pela AR e
encaminhado para manifestação da SMT antes de sua emissão.
3.F.3 - O Alvará de Autorização terá validade de 6 (seis) meses, dependendo sua renovação
de recolhimento semestral das taxas devidas.
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SEÇÃO 3.G - ALVARÁ DE APROVAÇÃO
Nos casos exigidos pela Seção 3.6 do COE, o proprietário ou o possuidor de imóvel deverão
apresentar requerimento de emissão de Alvará de Aprovação devidamente preenchido, com
identificação de seu objetivo, do solicitante, do profissional atuante e do imóvel objeto do
pedido.
3.G.1 - Em função de sua natureza, o requerimento será acompanhado dos seguintes
documentos:
I.
a)
b)
c)
d)

para movimento de terra:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
levantamento planialtimétrico do imóvel, em duas vias;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aprovada, em duas vias, contendo todos os elementos geométricos para a
caracterização da situação existente e da obra proposta, inclusive do sistema de
drenagem e proteção superficial;
e) memorial descritivo contendo a discriminação do tipo de solo existente, os volumes
de corte e aterro, os volumes de terra necessários como empréstimo ou a serem
retirados, a indicação das medidas de proteção superficial do terreno, a indicação
dos terrenos para empréstimos ou "bota-fora", quando houver entrada ou saída de
terra da obra, e o plano de manejo de solos;
f) indicação das medidas e instalações provisórias de drenagem, prevenção de erosão
e retenção de sólidos, durante a execução da obra.
II.
a)
b)
c)
d)

para muro de arrimo:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
levantamento planialtimétrico do imóvel, em duas vias;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aprovada, em duas vias;

III.
a)
b)
c)
d)

para edificação nova:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
levantamento planialtimétrico do imóvel, em duas vias;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aprovada, em duas vias;

IV.
a)
b)
c)

para reforma:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
levantamento planialtimétrico do imóvel, apenas se a reforma implicar em
modificação da topografia do imóvel, ou de seus recuos;
d) peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aprovada, em duas vias;
V.
a)
b)
c)

para aprovação de equipamentos:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aprovada, em duas vias;
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VI.
a)
b)
c)

para sistema de segurança:
título de propriedade ou comprovante de posse;
notificação-recibo do IPTU;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aprovada, em duas vias;

3.G.2 - Somente será necessária a apresentação de peças descritivas quando seu conteúdo
for imprescindível ao entendimento e compreensão da solicitação.
3.G.3 - Desde que em vigor, poderão ser apresentadas Ficha Técnica, Diretrizes de Projeto
aceitas e Alvará de Alinhamento e Nivelamento.
3.G.4 - O Alvará de Aprovação será entregue juntamente com uma via das peças gráficas
e/ou descritivas aprovadas vistadas, inclusive o levantamento planialtimétrico.
3.G.5 - O Alvará de Aprovação prescreverá em 1 (um) ano a contar da data de publicação
do despacho de deferimento do pedido, podendo ser prorrogado mediante requerimento, por
iguais períodos, desde que o projeto atenda à legislação em vigor na ocasião dos pedidos
de prorrogação.
3.G.5.1 - Quando se tratar de edificação constituída por um conjunto de mais de 1 (um)
bloco isolado ou cujo sistema estrutural permita esta caracterização, o prazo do Alvará de
Aprovação será dilatado por mais 1 (um) ano para cada bloco excedente, até o prazo
máximo de 5 (cinco) anos.
3.G.5.2 - O prazo de Alvará de Aprovação ficará suspenso durante o período de exame
do pedido de prorrogação.
3.G.5.3 - A revalidação do Alvará de Aprovação não será necessária quando houver
Alvará de Execução em vigor.
3.G.6 - O Alvará de Aprovação poderá, enquanto vigente o Alvará de Execução, ou quando
do pedido para emissão deste, receber termo aditivo para constarem eventuais alterações
de dados ou aprovação de projeto modificativo em decorrência de alteração do projeto
originalmente aprovado.
3.G.6.1 - O prazo dos Alvarás de Aprovação e de Execução ficará suspenso durante o
período de aprovação de projeto modificativo.
3.G.7 - A aprovação de equipamentos ou sistema de segurança dar-se-á em etapa posterior
à emissão do Alvará de Aprovação da edificação.
3.G.7.1 - Para edificações existentes será necessária a apresentação de planta
aprovada.
3.G.8 - A aprovação de Sistema Básico de Segurança poderá ter seu procedimento
simplificado, desde que seja apresentado Projeto Contra Incêndio aprovado pelo Corpo de
Bombeiros, aceitando-se os equipamentos exigidos por aquele órgão.

SEÇÃO 3.H - ALVARÁ DE EXECUÇÃO
Nos casos exigidos pela Seção 3.7 do COE, o proprietário do imóvel deverá apresentar, no
expediente objeto do Alvará de Aprovação, requerimento de emissão de Alvará de
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Execução devidamente preenchido com identificação de seu objetivo, do solicitante, do
profissional atuante e do imóvel objeto do pedido.
3.H.1 - Em função de sua natureza, o requerimento será acompanhado dos seguintes
documentos:
I. para movimento de terra:
a) título de propriedade, se não apresentado quando do pedido de Alvará de
Aprovação;
b) peças gráficas e/ou descritivas, inclusive levantamento planialtimétrico do imóvel,
idênticas às objeto do Alvará de Aprovação, avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente
Técnico da Obra, em três vias;
II. para muro de arrimo
a) título de propriedade, se não apresentado quando do pedido de Alvará de
Aprovação;
b) peças gráficas e/ou descritivas, inclusive levantamento planialtimétrico do imóvel,
idênticas às objeto do Alvará de Aprovação, avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente
Técnico da Obra, em três vias;
III. para edificação nova:
a) título de propriedade, se não apresentado quando do pedido de Alvará de
Aprovação;
b) peças gráficas e/ou descritivas, inclusive levantamento planialtimétrico do imóvel,
idênticas às objeto do Alvará de Aprovação, avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente
Técnico da Obra, em três vias;
IV. para demolição total:
a) título de propriedade;
b) notificação-recibo do IPTU;
V. para reforma:
a) título de propriedade, se não apresentado quando do pedido de Alvará de
Aprovação;
b) peças gráficas e/ou descritivas, inclusive levantamento planialtimétrico do imóvel,
quando necessário à aprovação, idênticas às objeto do Alvará de Aprovação,
avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente Técnico da Obra, em três vias;
VI.
a)
b)
c)
d)

para reconstrução:
título de propriedade;
notificação-recibo do IPTU;
laudo técnico de sinistro;
peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
executada, em três vias;

VII. para instalação de equipamento:
a) título de propriedade, se não apresentado quando do pedido de Alvará de
Aprovação;
b) peças gráficas e/ou descritivas idênticas às objeto do Alvará de Aprovação,
avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente Técnico da Obra, em três vias;
VIII.
para sistema de segurança:
a) título de propriedade, se não apresentado quando do pedido de Alvará de
Aprovação;
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b) peças gráficas e/ou descritivas idênticas às objeto do Alvará de Aprovação,
avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente Técnico da Obra, em três vias.
3.H.1.1 - Quando houver necessidade de autorização da PMSP para o corte de árvores, ou
de lavratura de escritura de doação ou de instituição de faixa de servidão não-edificável,
estes atos poderão ser providenciados pelo proprietário em‚ época anterior ao requerimento
de Alvará de Execução e em expediente próprio.
3.H.2 - O Alvará de Execução será entregue, salvo quando se tratar de demolição total,
juntamente com duas vias das peças gráficas e/ou descritivas apresentadas vistadas, e
desse constará a finalidade das obras abrangidas.
3.H.3 - O Alvará de Execução destinado exclusivamente a movimento de terra prescreverá
em 1 (um) ano a contar da data de publicação do despacho de deferimento do pedido,
podendo ser prorrogado, a pedido, por iguais períodos.
3.H.4 - Para os demais casos, o Alvará de Execução prescreverá em 2 (dois) anos em
seqüência à validade do Alvará de Aprovação.
3.H.4.1 - O Alvará de Execução será considerado prescrito quando não for comunicada a
conclusão do sistema estrutural de fundação no prazo constante deste item.
3.H.4.2 - Concluído o sistema estrutural de fundação, o Alvará de Execução prescreverá
em 1 (um) ano se não forem devidamente protocolados comunicados que comprovem a
continuidade das obras.
3.H.5 - Quando se tratar de um conjunto de edificações, ou de uma edificação cujo sistema
estrutural permita a execução em etapas, o Alvará de Execução prescreverá:
I.
em 2 (dois) anos em seqüência à validade do Alvará de Aprovação;
II.
em 1 (um) ano, se não forem devidamente protocolados comunicados que
comprovem o andamento das obras de bloco já iniciado, ou a conclusão do sistema
estrutural de fundação de outros blocos.
3.H.6 - Concluída a superestrutura da edificação, o Alvará de Execução não mais
prescreverá.
3.H.6.1 - Concluída a superestrutura de um bloco, o Alvará de Execução não mais
prescreverá para este bloco.
3.H.7 - Poderá ser revogado, atendendo a relevante interesse público, o Alvará de Execução
de edificação cuja obra permanecer paralisada por um período superior a 5 (cinco) anos.
SEÇÃO 3.I - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
O proprietário, o possuidor ou o profissional habilitado deverão apresentar, no expediente
objeto dos Alvarás de Aprovação e Execução, requerimento de emissão de Alvará de
Funcionamento de Equipamentos, devidamente preenchido com identificação de sua
finalidade, do solicitante e do imóvel em que será instalado o equipamento objeto do pedido.
Ver RESOLUCAO CEUSO 084-97
3.I.1 - O Alvará de Funcionamento de Equipamentos‚ é obrigatório para o funcionamento de:
I. elevadores e aparelhos de transporte, observados os procedimentos e prazos
fixados pela Lei no 10.348, de 04 de setembro de 1987;
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II. equipamentos e conjunto de instalações que integrem os sistemas de segurança;
III. equipamentos permanentes, conforme inciso VII do ANEXO 1 deste Decreto.
3.I.2 - O Alvará de Funcionamento de Equipamentos poderá ser emitido juntamente com o
Certificado de Conclusão.
3.I.3 - O Alvará de Funcionamento de Equipamentos terá validade de 1 (um) ano a contar da
data de publicação do despacho de sua emissão, e os pedidos de revalidação serão
obrigatórios, exceto para elevadores e aparelhos de transporte, conforme inciso I do item
anterior.
3.I.3.1 - A revalidação do Alvará poderá ter procedimento simplificado, a ser estabelecido
por Portaria do órgão emissor, desde que as condições de segurança, estabilidade,
funcionamento e operacionalidade de cada equipamento sejam avalizadas por
profissional habilitado.
SEÇÃO 3.J - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
O proprietário, quando da conclusão de obra ou serviço para a qual seja obrigatória emissão
de Alvará de Execução deverá apresentar, no expediente objeto dos Alvarás de Aprovação
e Execução, requerimento de Certificado de Conclusão, devidamente preenchido e
avalizado pelo Dirigente Técnico da Obra, acompanhado de uma via do projeto aprovado ou
modificativo aprovado, e de cópia do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando
exigível nos termos da Lei 8.817, de 22 de novembro de 1978.
3.J.1 - Até 31 de dezembro de 1994, será obrigatória a apresentação de quitação do ISS
relativo à obra executada.
3.J.2 - Poderão ser aceitas alterações que não descaracterizem o projeto aprovado, nem
impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou
quadradas da edificação, constantes do projeto aprovado e as observadas na obra
executada.
3.J.2.1 - O disposto no presente item:
I. aplica-se às medidas externas da edificação, aos recuos indicados em projeto e às
dimensões previstas em projeto para as áreas destinadas à circulação e segurança
(Capítulo 12 do COE);
II. não se aplica ao afastamento mínimo exigido pelo item 11.2.6 do COE para abertura
de compartimento voltada para a divisa do lote.
3.J.2.2 - Excetuados os espaços destinados à circulação e segurança, as dimensões
previstas em projeto para os diversos compartimentos poderão apresentar divergência
superior à permitida, desde que a porcentagem de tolerância de 5% (cinco por cento)
seja respeitada em relação às dimensões mínimas previstas nos Capítulos 10, 11, 13, 14
e 16 do COE.
3.J.2.3 - Para os casos previstos neste item deverão ser apresentadas peças gráficas
fiéis à obra executada, avalizadas pelo Autor do Projeto e pelo Dirigente Técnico da
Obra, pagas as taxas devidas a exame de projeto modificativo.
3.J.3 - Quando da conclusão de qualquer tipo de obra ou serviço para a qual seja obrigatória
emissão de Alvará de Execução, inclusive destinadas a residência unifamiliar, executadas
conforme prescrições da LPUOS, do COE e da LOE, porém sem prévia licença da PMSP, o
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proprietário deverá, pagas as taxas devidas ao licenciamento da obra e as multas devidas
pela sua execução sem licença, requerer Certificado de Conclusão, acompanhado de:
I. título de propriedade;
II. notificação-recibo do IPTU;
III. duas vias de peças gráficas fiéis à obra executada, avalizadas por profissional
habilitado que responderá pela estabilidade, segurança e salubridade da edificação;
IV. até 31 de dezembro de 1994, será obrigatória a apresentação de quitação do ISS
relativo à obra executada.
3.J.3.1 - Por opção do interessado, o disposto no presente item aplica-se, também, à
execução de pequenas reformas executadas sem a necessária Comunicação.
3.J.3.2 - Poderão ser aceitas dimensões que não impliquem em divergência superior a
5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou quadradas constantes da LPUOS
e do COE e as observadas na obra executada.
3.J.3.3 - O disposto no presente item aplica-se também às medidas externas da
edificação e aos recuos indicados em projeto.
3.J.4 - O Certificado de Conclusão será entregue juntamente com uma via das peças
gráficas e/ou descritivas apresentadas vistadas, e dele constará a finalidade das obras
abrangidas, salvo quando se tratar de demolição total, quando será entregue apenas o
documento.
SEÇÃO 3.L - ALVARÁ DE LICENÇA PARA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
Alternativamente aos procedimentos previstos nas Seções 3.G e 3.H, o proprietário poderá
apresentar requerimento de emissão de Alvará de Licença para Residência Unifamiliar,
devidamente preenchido com identificação do solicitante, do profissional atuante e do imóvel
objeto do pedido.
3.L.1 - O requerimento deverá ser instruído com:
I. título de propriedade do imóvel ou compromisso de compra e venda;
II. levantamento topográfico para verificação das dimensões, área e localização do
imóvel, em três vias;
III. peça gráfica que demonstre:
IV. a totalidade da obra (projeto completo) em três vias; ou
V. a implantação (inclusive mobiliário e obras complementares) movimento de terra,
volumetria externa (inclusive saliências) índices urbanísticos e áreas da edificação a
ser projetada (planta de massa), em três vias.
VI. clara identificação da edificação existente e da intervenção pretendida, em caso de
reforma, conforme inciso anterior.
3.L.1.1 - A disposição interna dos compartimentos, suas dimensões e função serão de
total responsabilidade dos profissionais envolvidos e do proprietário.
3.L.1.2 - O projeto arquitetônico deverá observar, obrigatoriamente, as disposições da
LPUOS, do Capítulo 10 do COE e ANEXO 10 deste Decreto. Quando a edificação for
executada em madeira, deverá ainda atender às Seções 9.6 do COE e 9.F deste
Decreto.
3.L.2 - Somente será necessária a apresentação de peças descritivas quando seu conteúdo
for imprescindível ao entendimento e compreensão da solicitação.
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3.L.3 - Desde que em vigor, poderão ser apresentados Ficha Técnica, Diretrizes de Projeto
aceitas e Alvará de Alinhamento e Nivelamento.
3.L.4 - O Alvará de Licença para Residência Unifamiliar será entregue juntamente com duas
vias das peças gráficas e/ou descritivas aprovadas vistadas.
3.L.5 - O proprietário, quando da conclusão da obra deverá apresentar, no expediente
objeto do Alvará de Licença para Residência Unifamiliar, requerimento devidamente
preenchido para emissão de Certificado de Conclusão, avalizado pelo Dirigente Técnico da
Obra, acompanhado de:
I. uma via do projeto completo, ou
II. uma via da planta de massa.
3.L.6 - Poderão ser aceitas dimensões que não impliquem em divergência superior a 5%
(cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou quadradas constantes da LPUOS e as
observadas na obra executada.
3.L.6.1 - O disposto no presente item:
aplica-se também às medidas externas da edificação e aos recuos indicados em projeto;
não se aplica ao afastamento mínimo exigido pelo item 11.2.6 do COE para abertura de
compartimento voltada para a divisa do lote.
3.L.6.2 - Para os casos previstos neste item deverão ser apresentadas peças gráficas fiéis à
obra executada, avalizadas pelo Autor do Projeto e pelo Dirigente Técnico da Obra.
3.L.7 - O Certificado de Conclusão será entregue juntamente com uma via das peças
gráficas e/ou descritivas apresentadas vistadas, e dele constará a finalidade da obra.
SEÇÃO 3.M - CERTIFICADO DE MUDANÇA DE USO
Mediante procedimento administrativo, e a pedido do proprietário do imóvel, a PMSP emitirá
Certificado de Mudança de Uso para as edificações regularmente existentes que venham a
ter seu uso alterado, desde que:
I. não haja necessidade de alteração física do imóvel para atendimento às disposições
do COE;
II. esteja atendida a LPUOS.
3.M.1 - O requerimento será instruído com peças gráficas que representem a edificação
existente, com sua nova utilização e com o novo destino de seus compartimentos.
SEÇÃO 3.N - AUTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA
Nos casos exigidos pelo art. 18 deste Decreto, o proprietário ou possuidor do imóvel e o
responsável pelo uso ou atividade desenvolvida na edificação, deverão apresentar
requerimento de emissão de AVS, devidamente preenchido com identificação dos
solicitantes, dos profissionais atuantes e do imóvel objeto do pedido, juntamente com o
Projeto de Adaptação.
3.N.1 - O requerimento deverá ser instruído com:
I. título de propriedade ou comprovante de posse;
II. notificação-recibo do IPTU;
III. peças gráficas e/ou descritivas necessárias ao perfeito entendimento da obra a ser
aceita, em duas vias, contendo;
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IV. caracterização da edificação;
V. indicação de obra e/ou serviço imprescindível à adaptação da edificação;
VI. formulário de LTS avalizado pelo Autor do Projeto de adaptação, engenheiroeletricista responsável pelas instalações elétricas e Dirigente Técnico da Obra,
quando for o caso.
VII. Cronograma de execução de obra e/ou serviço.
3.N.1.1 - Somente será necessária a apresentação de peças descritivas, peças gráficas
com indicação de obras e/ou serviços e Cronograma, quando a edificação não atender às
condições mínimas de segurança exigidas no Anexo 17 deste Decreto.
3.N.2 - Existindo obras e/ou serviços necessários à adaptação da edificação, respeitados os
prazos fixados no Cronograma a PMSP, ao aceitar o Projeto de Adaptação, emitirá IEOS
com:
I. prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para edificações destinadas a Local de
Reunião;
II. prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para demais edificações.
3.N.2.1 - Poderão ser prorrogados estes prazos, por igual período, ou aceitos prazos
superiores, quando devidamente justificados.
3.N.2.2 - A IEOS já emitida e não vencida até a data de publicação deste Decreto, por
solicitação do interessado, poderá ter seu prazo aumentado até o máximo estabelecido
neste item.
3.N.3 - A IEOS produzirá os mesmos efeitos do Alvará de Aprovação e Alvará de Execução
para as obras necessárias à adaptação da edificação, mesmo que resulte em aumento da
área edificada.
3.N.4 - Vencido o prazo da IEOS, poderá ser exigida a apresentação de atestados
comprobatórios da conclusão das obras e/ou serviços analisados pelos profissionais
atuantes e, ainda, quando julgado necessário, efetuada vistoria para constatar a execução e
autenticidade destes atestados.
3.N.4.1 - Atendida a IEOS será expedido o AVS após publicação do despacho.
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