
RESOLUÇÃO CONJUNTA SPU, SA E PGM Nº 10 DE 18 DE JULHO DE 2013 

 

Estabelece os procedimentos administrativos para 

aprovação de desmembramento, desdobro, destaque e 

remembramento, adota o fluxograma correspondente, e dá 

outras providências. 

 

ALFREDO LUIZ BUSO, Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional, 

JOSÉ AUGUSTO GUARNIERI PEREIRA, Secretário de Administração e 

Modernização Administrativa e ADRIANA SANTOS BUENO ZULAR, 

Procuradora-Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, em 

especial o disposto no inc. XIII do art. 59 da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de 

agosto de 1976 e, Considerando as normas contidas na Lei Federal nº 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

e suas alterações; 

Considerando as normas contidas na Lei Estadual nº 13.579, de 13 de julho de 

2009, que define e regula a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B, e sua 

regulamentação; 

Considerando as normas contidas na Lei Municipal nº 6.222, de 3 de setembro 

de 2012, que dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no 

território do Município de São Bernardo do Campo; 

Considerando que os alvarás de desmembramento, desdobro, destaque ou 

remembramento têm prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, findo o 

qual os mesmos poderão ser revalidados; 

Considerando que de acordo com o art. 100, inc. II, da Lei Municipal nº 6.222, 

de 2012, o prazo máximo do alvará de parcelamento do solo não poderá 

ultrapassar 4 (quatro) anos; e 

Considerando a necessidade de atualizar a tramitação de processos que 

tratem de desmembramento, desdobro, destaque ou remembramento; 

RESOLVEM: 

Art. 1º Para a aprovação de desmembramento, desdobro, destaque e 

remembramento, o interessado ou seu representante deverá formalizar o 

pedido, instruindo-o com os seguintes documentos: 



I – requerimento padrão assinado pelo proprietário do imóvel ou por seu 

procurador, mediante apresentação de procuração com firma reconhecida; 

II – se pessoa jurídica, cópia de estatuto ou contrato social, registrado em 

cartório, atualizado; 

III – Certidão de Diretrizes, para subdivisão de áreas superiores a 10.000,00m² 

(dez mil metros quadrados); 

IV – cópia dos documentos relativos ao imóvel: 

a) cópia dos dados cadastrais do IPTU do exercício corrente (cabeçalho); 

b) certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida, no máximo, nos 30 

(trinta) dias anteriores ao requerimento; 

V – FIC (Ficha de Informação Cadastral) do imóvel, obtida através do site 

www.saobernardo.sp.gov.br; 

VI – no mínimo 2 (duas) vias do projeto, em escala convencional (ex.: 1:100, 

1:200, 1:250, 1:500 e seus múltiplos conforme normas técnicas), assinados 

pelo proprietário e pelo responsável técnico, contendo o número do 

CREA/CAU, da ART/RRT e o número do registro do profissional nesta 

Prefeitura, contendo, no mínimo: 

a) as construções existentes, com a caracterização dos recuos, vãos de 

acesso, iluminação, ventilação e a numeração predial; 

b) as medidas e áreas de acordo com a planta de loteamento ou o título de 

propriedade registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente; 

c) a situação atual e a pretendida, tanto no projeto quanto no quadro de áreas; 

d) a altimetria; 

e) as denominações de ruas, identificação do imóvel (lote, quadra, 

empreendimento, número da matrícula ou da transcrição no Cartório de 

Registro de Imóveis e o(s) nome(s) do(s) proprietário(s); 

f) a identificação das partes desmembradas, desdobradas, destacadas e 

remembradas;  

g) a indicação da área a ser doada ao Município, para implantação de 

equipamentos urbanos ou comunitários ou espaços livres de uso público, 

quando se tratar de desmembramento de área superior a 10.000m² (dez mil 

metros quadrados), nos termos do art. 14 da Lei nº 6.222, de 3 de setembro de 

2012, em conformidade com a Certidão de Diretrizes; 

VII – cópia da ART/RRT, com comprovante de pagamento; 



VIII – cópia de planta da construção existente; e 

IX – documento de aprovação dos órgãos competentes do Estado, quando se 

tratar de área de proteção ambiental ou localizada em Área de Proteção e 

Recuperação de Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - 

APRM-B, ou ainda, quando envolver área objeto de Termo de Preservação de 

Área Verde firmado perante o órgão estadual competente, averbado na 

matrícula. 

Parágrafo único. Mediante justificativa apresentada pelo responsável técnico, 

poderá haver dispensa da altimetria mencionada na alínea “d” do inc. VI deste 

artigo, após deliberação da SPU.211. 

Art. 2º Para a revalidação dos alvarás tratados nesta Resolução, o interessado 

ou seu representante deverá formalizar o pedido na Rede Fácil, instruindo-o 

com os seguintes documentos: 

I – requerimento padrão assinado pelo proprietário do imóvel ou por seu 

procurador, mediante apresentação de procuração com firma reconhecida; 

II – alvará original, que ficará retido; e 

III - certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida, no máximo, nos 30 

(trinta) dias anteriores ao requerimento. 

Parágrafo único. Atendidos os requisitos da legislação vigente, o alvará poderá 

ser revalidado por igual período, observado o limite máximo de 4 (quatro) anos. 

Art. 3º Adotar os fluxogramas de tramitação de processos, constantes dos 

Anexos I e II, conforme se tratem, respectivamente, de pedido inicial ou de 

revalidação de alvarás de desmembramento, desdobro, destaque ou 

remembramento. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Fica revogada a Resolução SJ, SF, SO, SP nº 19, de 19 de maio de 

2000. 

São Bernardo do Campo, em 18 de julho de 2013. 

ALFREDO LUIZ BUSO 

Secretário de Planejamento Urbano e Ação Regional 

JOSÉ AUGUSTO GUARNIERI PEREIRA 

Secretário de Administração e Modernização Administrativa 

ADRIANA SANTOS BUENO ZULAR 

Procuradora Geral do Município 



 



 


