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DECRETOS
DECRETO Nº 55.886, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Transfere cargo de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras para a Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Recreação,
bem como torna sem efeito o inciso I do
artigo 2º do Decreto nº 55.829, de 7 de
janeiro de 2015.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica transferido da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras para o Centro Esportivo Tietê, da
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, 1 (um)
cargo de Encarregado de Serviços Gerais, Ref. DAI-2, de livre
provimento em comissão.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tornado sem efeito o inciso I do artigo 2º do Decreto nº
55.829, de 7 de janeiro de 2015.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
RODRIGO ALVES TEIXEIRA, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.887, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Altera o “caput” do artigo 39 do Decreto
nº 55.839, de 16 de janeiro de 2015, que
fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de
2015.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º O “caput” do artigo 39 do Decreto nº 55.839, de
16 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. As Notas de Empenho processadas até 4 de
fevereiro de 2015, excepcionalmente, produzirão efeitos
retroativos à data de início de realização da despesa,
desde que a referida data esteja inserida no período de
indisponibilidade do Sistema de Orçamento e Finanças
– SOF e o despacho autorizatório do Titular da Unidade
Orçamentária tenha sido exarado antes do início de
vigência da despesa.
...........................................................................”(NR)
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
MARCOS DE BARROS CRUZ, Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
RODRIGO ALVES TEIXEIRA, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Substituto
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.888, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Estabelece as regras para expedição de
Certidões de Potencial Construtivo Transferido, nos termos do parágrafo único do
artigo 132 da Lei nº 16.050, de 31 de julho
de 2014.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Os requerimentos de Certidões de Potencial Construtivo Transferido com base em Declarações de Potencial
Construtivo Passível de Transferência expedidas até 31 de julho
de 2014 deverão ser analisados de acordo com a fórmula do
artigo 128 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, adotandose o coeficiente de aproveitamento máximo do imóvel cedente
(CAmaxcd) igual a 4 (quatro).
§ 1º No caso de lotes com frente para distintas faces de
uma mesma quadra, será utilizado o maior valor do metro quadrado de terreno fixado no cadastro de valores de terreno para
fins de outorga onerosa.
§ 2º Das certidões geradas deverá constar, além dos itens
exigidos na Lei nº 16.050, de 2014, que o potencial construtivo
foi originado da conversão do potencial construtivo sob a égide
das Leis nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, e nº 13.885, de
25 de agosto de 2004, para a Lei nº 16.050, de 2014, conforme
modelo a ser definido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Art. 2º O potencial construtivo passível de transferência
poderá ser negociado, no todo ou em parte, para um ou mais
lotes.
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Art. 3º O controle da transferência de potencial construtivo
será exercido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, que expedirá, mediante requerimento:
I – Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência, ao proprietário do imóvel cedente;
II – Certidão de Potencial Construtivo Transferido, ao proprietário do imóvel receptor.
§ 1º Para a expedição da Certidão de Potencial Construtivo Transferido, deverá ser apresentado instrumento público
de cessão do potencial construtivo transferível, averbado na
matrícula correspondente ao imóvel cedente, no Cartório de
Registro de Imóveis.
§ 2º Para os projetos de edificação que utilizarem área
transferida, deverá ser apresentada a Certidão de Potencial
Construtivo Transferido.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
FERNANDO DE MELLO FRANCO, Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.889, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados
no Distrito de Cachoeirinha, Subprefeitura
de Casa Verde/Cachoeirinha, necessários à
instalação de garagem de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Cachoeirinha,
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha, necessários à instalação de garagem de ônibus, contidos na área de 8.208,80m²
(oito mil duzentos e oito metros e oitenta decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-1, indicado na planta
P-32.702-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações,
cuja cópia se encontra juntada à fl. 22 do processo administrativo nº 2014-0.294.120-6.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.890, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados
no Distrito do Mandaqui, Subprefeitura de
Santana/Tucuruvi, necessários à instalação
de garagem de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito do Mandaqui,
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi, necessários à instalação de
garagem de ônibus, contidos na área de 7.220,36m² (sete mil
duzentos e vinte metros e trinta e seis decímetros quadrados),
delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1, indicado na
planta P-32.713-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada à fl. 22 do processo
administrativo nº 2014-0.294.110-9.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.891, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no
Distrito de Itaquera, Subprefeitura de Itaquera, necessários à instalação de garagem
de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Itaquera, Subprefeitura de Itaquera, necessários à instalação de garagem de
ônibus, contidos na área de 3.739,30m² (três mil setecentos e
trinta e nove metros e trinta decímetros quadrados), delimitada
pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-1, indicado na planta P-32.711A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja
cópia se encontra juntada à fl. 26 do processo administrativo
nº 2014-0.298.291-3.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.892, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no
Distrito de Raposo Tavares, Subprefeitura
do Butantã, necessários à instalação de
garagem de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Raposo Tavares,
Subprefeitura do Butantã, necessários à instalação de garagem
de ônibus, contidos na área de 27.335,70m² (vinte e sete mil
trezentos e trinta e cinco metros e setenta decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-1, indicado na planta
P-32.706-A0, do arquivo do Departamento de Desapropriações,
cuja cópia se encontra juntada à fl. 22 do processo administrativo nº 2014-0.298.305-7.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.893, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados
no Distrito de Tremembé, Subprefeitura de
Jaçanã/Tremembé, necessários à instalação
de garagem de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Tremembé,
Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, necessários à instalação de
garagem de ônibus, contidos na área de 94.125,55m² (noventa
e quatro mil cento e vinte e cinco metros e cinquenta e cinco
decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-67-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1, indicado na planta
P-32.710-A0, do arquivo do Departamento de Desapropriações,
cuja cópia se encontra juntada à fl.23 do processo administrativo nº 2014-0.294.106-0.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.894, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados
no Distrito de Jaguara, Subprefeitura da
Lapa, necessários à instalação de garagem
de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Jaguara, Subprefeitura da Lapa, necessários à instalação de garagem de ônibus,
contidos na área de 72.992,30m² (setenta e dois mil novecentos
e noventa e dois metros e trinta decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1, indicado
na planta P-32.714-A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada à fl. 22 do processo
administrativo nº 2014-0.294.087-0.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.895, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no
Distrito de Parque do Carmo, Subprefeitura
de Itaquera, necessários à instalação de
garagem de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Parque do
Carmo, Subprefeitura de Itaquera, necessários à instalação de
garagem de ônibus, contidos na área de 32.803,00m² (trinta e
dois mil oitocentos e três metros quadrados), delimitada pelo
perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1,
indicado na planta P-32.716-A0, do arquivo do Departamento
de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada à fl. 21 do
processo administrativo nº 2014-0.297.059-1.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 4 de fevereiro de 2015, 462º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 4 de
fevereiro de 2015.

DECRETO Nº 55.896, DE 4 DE FEVEREIRO DE
2015
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no
Distrito de Sacomã, Subprefeitura do Ipiranga, necessários à instalação de garagem
de ônibus.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Sacomã, Subprefeitura do Ipiranga, necessários à instalação de garagem
de ônibus, contidos na área de 28.401,35m² (vinte e oito mil
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