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P. 9031/2012
DECRETO Nº 18.192, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012
----------------------------------------Regulamenta os arts. 36 e 97 da Lei Munici-pal nº 6.222,
de 3 de se-tembro de 2012, cria o Grupo Técnico de
Instrução (GTI), revo-ga o Decre-to nº 16.848, de 8 de
junho de 2009, e dá outras pro-vidências.

LUIZ MARINHO, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o disposto nos arts. 36
e 97 da Lei Municipal nº 6.222, de 3 de setembro de 2012, decreta:
Art. 1º Em obediência ao art. 36, § 1º, da Lei Municipal nº 6.222, de 3 de
setembro de 2012, ficam detalhados, por meio da TABELA A, anexa a este
Decreto, os subgrupos de atividades relacionados nos arts. 38, 39 e 40 da
mencionada Lei Municipal.
§ 1º As subcategorias de uso não residencial e os subgrupos de atividades
seguem a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
§ 2º Eventuais alterações das normas que instituem a CNAE ensejarão a
revisão ou comple-mentação da TABELA A, anexa.
Art. 2º Compete à Comissão Especial de Diretrizes (CED), criada pelo art. 97
da Lei Municipal nº 6.222, de 2012, expedir a Certidão de Diretrizes, prevista
no art. 98 da mesma Lei Municipal, estabelecendo as restrições urbanísticas
e edilícias para o parcelamento do solo e a implantação de condomínios,
específicas para cada imóvel, nos termos da citada Lei Municipal.
§ 1º A Certidão de Diretrizes emitida pela CED terá validade de 1 (um) ano e
dela deverão constar, no mínimo, os requisitos relacionados no art. 8º da Lei
Municipal nº 6.222, de 2012.
§ 2º As diretrizes poderão estabelecer exigências complementares ao disposto na Lei Municipal nº 6.222, de 2012, desde que devidamente justificadas
pela análise técnica de compatibilidade entre a infraestrutura instalada na
região e as peculiaridades do empreendimento.
§ 3º Compete, ainda, à CED definir, por meio da Certidão de Diretrizes, o
disposto no art. 11, parágrafo único; art. 14, § 2º; art. 17, art. 18, caput e § 2º;
art. 19, parágrafo único, e art. 22 da Lei Municipal nº 6.222, de 2012.
Art. 3º A CED será composta por representantes titulares e suplentes das
seguintes Unidades:
I - 2 (dois) representantes do Departamento de Planejamento Urbano (SPU1) da Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional (SPU);
II - 1 (um) representante do Departamento de Obras Particulares (SPU-2) da
Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional (SPU);
III - 1 (um) representante do Departamento de Licenciamento e Avaliação
Ambiental (SGA-2) da Secretaria de Gestão Ambiental (SGA);
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Habitação (SEHAB);
V - 1 (um) representante da Secretaria de Transportes e Vias Públicas (ST);
VI - 1 (um) representante do Departamento de Macrodrenagem (SU-5) da
Secretaria de Serviços Urbanos (SU); e

VII - 1 (um) representante da Procuradoria Administrativa (PGM-4).
§ 1º O diretor do Departamento de Planejamento Urbano exercerá a coordenação da CED e designará um secretário para apoio aos trabalhos da Comissão.
§ 2º Compete ao secretário da CED:
I - desentranhar do processo o documento a ser analisado por cada titular ou
suplente;
II - elaborar o memorando do Coordenador da Comissão às Unidades, convocando as reuniões e encaminhando a documentação a ser analisada,
exceto à PGM-4, que receberá por carga o respectivo processo administrativo;
III - monitorar a entrega dos documentos e a manifestação técnica de cada
área;
IV - redigir as atas das reuniões, contendo as deliberações da Comissão
sobre os processos analisados e os prazos estabelecidos para análise e
manifestação; e
V - arquivar uma via do Termo de Recebimento das Diretrizes, assinado pelo
interessado ou seu representante legal.
§ 3º A CED reunir-se-á, ordinariamente, a cada 15 (quinze) dias e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade, devendo ser convocada com
antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis.
Art. 4º Para expedição da Certidão de Diretrizes o interessado ou seu representante legal deverá formalizar o pedido na Rede Fácil, instruindo-o com os
seguintes documentos:
I - requerimento específico, disponível na Rede Fácil ou no site
www.saobernardo.sp.gov.br, em 1 (uma) via;
II - procuração com firma reconhecida em cartório, quando se tratar de representante legal, em 1 (uma) via, que ficará retida;
III - cópia dos documentos relativos ao imóvel:
a) cópia da folha de rosto do IPTU do exercício corrente;
b) certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida, no máximo, nos 30
(trinta) dias anteriores ao requerimento;
IV - cópia dos documentos do responsável técnico pelo projeto submetido à
aprovação:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável técnico;
b) carteira municipal de identificação profissional;
V - croqui de localização bem definido na escala de 1:10.000 (um para dez
mil), referenciada ao sistema cartográfico metropolitano que permita o perfeito reconhecimento e localização do imóvel, em 7 (sete) vias;
VI - planta do levantamento planialtimétrico, na escala 1:500 (um para quinhentos), assinada por profissional habilitado, em 7 (sete) vias; e
VII - croqui explicativo do que se pretende fazer, na escala do levantamento
planialtimétrico, em 7 (sete) vias, com indicação da necessidade de remoção

de vegetação, se houver.
Parágrafo único. Nos casos em que o interessado não seja o proprietário do
imóvel, deverá ser apresentada cópia do Contrato de Venda e Compra do
Imóvel, no qual conste cláusula ou procuração permitindo que o interessado
promova o pedido de diretrizes ou demais atos necessários à execução de
empreendimento ou construção.
Art. 5º O prazo para exame do pedido de diretrizes pela CED será de 45
(quarenta e cinco) dias, contados do protocolo do requerimento.
Art. 6º Fica criado o Grupo Técnico de Instrução (GTI), com o objetivo de
debater, matricialmente, eventuais dúvidas com relação à aplicação da Lei
Municipal nº 6.222, de 2012, e providenciar os encaminhamentos pertinentes
a cada caso.
§ 1º O Grupo Técnico de Instrução (GTI), coordenado pelo SPU-1, terá a
seguinte composição, formada por membros titulares e suplentes:
I - 2 (dois) representantes do SPU-1;
II - 2 (dois) representantes do SPU-2;
III - 1 (um) representante da SF;
IV - 1 (um) representante da ST;
V - 1 (um) representante da SA;
VI - 1 (um) representante da SGA;
VII - 1 (um) representante da SDET; e
VIII - 1 (um) representante da PGM-4.
§ 2º O GTI exercerá suas atividades até 31 de dezembro de 2012, em reuniões ordinárias semanais, cabendo ao SPU-1 a organização da pauta e o
registro das discussões.
§ 3º A vigência do GTI, a que se refere o § 2º deste artigo, poderá ser prorrogada, se necessário.
Art. 7º O § 3º do art. 36 da Lei Municipal nº 6.222, de 2012, deverá ser regulamentado em até, no máximo, 90 (noventa) dias da aprovação deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 16.848, de 8 de junho de 2009.
São Bernardo do Campo, 4 de setembro de 2012
LUIZ MARINHO
Prefeito
MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania
JOSÉ ROBERTO SILVA
Procurador-Geral do Município
ALFREDO LUIZ BUSO
Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional
Registrado na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Chefia de Gabinete e
publicado em
FLORACI DE FARIAS SZABADI
Diretora em substituição do SCG-1
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