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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 130A/2019/CGM-
AUDI, teve como objetivo avaliar, quanto aos quesitos relacionados diretamente ao projeto de 
obras ou serviços de engenharia, a regularidade dos processos 2010-0.258.783-9 e 2013-
0.153.037-5. 
 
Este trabalho é acessório à Ordem de Serviço 130/2019/CGM-AUDI, em desenvolvimento pela 
Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Social (DDS), que tem como objeto apuração de fraude 
em procedimento de fiscalização da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
(CPDU) da Subprefeitura do Itaim Paulista. Esta demanda é originária de ação do Ministério 
Público do Estado de São Paulo que identificou funcionário da Subprefeitura do Itaim Paulista 
solicitando o pagamento de propina para viabilizar o funcionamento de um estabelecimento 
comercial ocupado pela empresa Atacadão S/A (CNPJ: 75.315.333/0001-09), com auto de licença 
de funcionamento irregular. 
 
Durante o desenvolvimento da auditoria citada foi identificado que podem ter ocorrido algumas 
postergações indevidas nas comunicações e exigências documentais não pertinentes ou 
intempestivas no processo 2010-0.258.783-9 ou inadequação dos indeferimentos do processo 
2013-0.153.037-5.  
 
Assim, por tratar de escopo não previsto na OS 130/2019, e por ser relacionado às atribuições da 
Divisão de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia (DOSENG), foi instaurada a apresente 
Ordem de Serviço no âmbito desta divisão. 
 
Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos: 
 
- Análise dos processos de emissão de alvará de aprovação e execução de reforma e para emissão 
de auto de regularização do imóvel ocupado pela empresa Atacadão S/A; 
- Análise das legislações pertinentes ao objeto; 
- Vistas em processos em trâmite na Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL); 
- Atendimento aos normativos, legislações e aos princípios administrativos que regem as 
contratações. 
 
Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações: 
  
CONSTATAÇÃO 01 e CONSTATAÇÃO 04 – Manifestação extemporânea da Administração 
Pública no processo de requerimento de Auto de Regularização e de Alvará de aprovação e 
execução de reforma do imóvel, em afronta ao prazo legal previsto na Lei Municipal nº 
11.228/92 e no Decreto Municipal nº 32.329/92. 
A Lei Municipal nº 11.228/92 (item 4 do Anexo I) e o Decreto Municipal nº 32.329/1992 (Item 
4.B), vigentes à época, previam que os despachos dos processos administrativos deveriam ter sido 
emitidos no prazo máximo de 90 dias. Todavia, após análise dos processos 2013-0.153.037-5 e 
2010-0.258.783-9, restou constatado longo período transcorrido entre a data do protocolo do 
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requerente e a data da manifestação da Administração, com consequente despacho extemporâneo, 
desrespeitando o prazo legal estabelecido. A título de exemplo, há despachos emitidos após 356 
dias do protocolo do munícipe interessado. Apesar de identificadas situações em que o processo 
permaneceu na Subprefeitura por longo período até aportar nas Secretarias (SEHAB e SEL), 
evidenciou-se afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, oficialidade e eficiência 
administrativa, bem como prejuízos ao requerente devido à incerteza gerada pela delonga na 
tramitação, análise e decisão do processo. 
 
CONSTATAÇÃO 02 – Ausência de emissão de Comunique-se para a devida complementação de 
documentos e/ou correção de falhas, com indeferimento sumário do requerimento de Auto de 
Regularização do imóvel. 
A Lei Municipal nº 11.228/92 (item 4.1.1 do Anexo I) e o Decreto Municipal nº 32.329/1992 
(Item 4.A.7) dispunham que “O processo que apresentar elementos incompletos ou incorretos, ou 
que necessite de complementação da documentação exigida por Lei ou de esclarecimentos, será 
objeto de comunicado completo (“comunique-se”) para que todas as falhas sejam sanadas”. 
Todavia, após análise do processo 2013-0.153.037-5, não foram localizados os documentos de 
Comunique-se, nem as respectivas publicações dos mesmos no Diário Oficial. Isto significa que o 
requerimento foi indeferido sumariamente, sem prévia comunicação, ao solicitante, dos itens 
faltantes e necessários à devida instrução processual, conforme disposto na legislação. Em sua 
manifestação, a Unidade auditada apresenta a Ordem de Serviço utilizada para o despacho 
emanado no processo; todavia, concluiu-se que o ato normativo citado é dotado de ilegalidade 
porque contrariava o disposto na Lei e no Decreto Municipais, gerando prejuízos ao trâmite do 
processo e ao munícipe, por negar-lhe a oportunidade de correção dos elementos inadequados, em 
prejuízo aos princípios da legalidade e eficiência. Para mais, constata-se que havia condições para 
a emissão do Comunique-se, visto as pendências indicadas pela própria Unidade. 
RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que a Unidade analise a legalidade de eventuais atos 
normativos infra legais (portarias, ordens de serviços, etc) atualmente em vigência no âmbito dos 
setores responsáveis pelas aprovações de projeto, licenciamento, execução, manutenção e 
utilização de obras e edificações no município de São Paulo, revogando as disposições que sejam 
contrárias às leis e decretos vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO 03 – Fragilidade nos fundamentos utilizados pela SEL para indeferir o 
requerimento realizado pelo munícipe, com ausência de análise do projeto e exigência descabida 
de documentação de regularidade do imóvel. 
O embasamento legal dos dois Despachos de Indeferimento do Auto de Regularização (Processo 
2013-0.153.037-5) refere-se à Lei Municipal nº 8.382/1976, ao item 3.6.2.b e 7.1.2 da Lei 
Municipal nº 11.228/1992, e à Ordem de Serviço nº 004/SEL-G/2013, alegando “Projeto 
incompleto e falta de comprovação da regularidade” e “Projeto incompleto sem condições de 
análise e falta de comprovação da área declarada existente”. Após análise da manifestação da 
Unidade no que tange ao fundamento “projeto incompleto” e “projeto incompleto sem condições 
de análise”, há a concordância de que os projetos apresentados pelo munícipe possuíam 
inconsistências, erros gráficos e erros de cálculo de áreas, restando incompletos e incorretos. 
Todavia, estes fatos deveriam ter sido objeto de “Comunique-se”, de modo a levar ao 
conhecimento do interessado as falhas a serem sanadas. Para mais, tais lacunas deveriam ter sido 
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apontadas no próprio projeto apresentado, conforme preconizado no Decreto Municipal nº 
32.329/1992. Por outro lado, referente ao argumento “falta de comprovação da regularidade” e 
“falta de comprovação da área declarada existente”, há que se concordar que a Certidão de 
Regularidade da Edificação, apresentada pelo munícipe, estava superada em decorrência da 
alteração executada no imóvel. Entretanto, neste caso, também caberia à Secretaria informar ao 
interessado, por meio de “Comunique-se”, que o documento não atendia ao solicitado porque 
inválido, e não citar apenas a “falta de comprovação da regularidade” no despacho do 
indeferimento. Portanto, restou evidenciado desrespeito aos princípios da legalidade e da 
eficiência, e eventuais prejuízos ao munícipe requerente, já que são frágeis os motivos do 
indeferimento. 
 
CONSTATAÇÃO 05 - Exigência descabida de documentação de regularidade do imóvel (via 
do projeto aprovado com habite-se ou equivalente), em afronta ao previsto no Decreto 
Municipal nº 32.329/1992. 
Durante o protocolo e trâmite do requerimento de Alvará de aprovação e execução de reforma do 
imóvel, para atender “Comunique-se” emitido pela Administração Pública, no qual solicitou a 
comprovação de regularidade do imóvel em questão, o munícipe apresenta o Certificado de 
Regularidade da Edificação emitido, à época, pela Secretaria Municipal de Habitação, atendendo 
ao previsto no Decreto Municipal nº 32.329/1992. Neste caso, o documento apresentado pelo 
requerente encontrava-se vigente e atendia à legislação municipal para o fim proposto. Após a 
apresentação desta documentação, a Unidade não fez qualquer manifestação de invalidade da 
certidão, reiterando o pedido, através de consecutivos “Comunique-ses”, os quais solicitaram as 
plantas anteriormente aprovadas com o respectivo certificado de conclusão. Considerando que a 
documentação era válida, qualquer exigência por parte da Administração para apresentação de 
documento de comprovação da regularidade do imóvel após a entrega do Certificado de 
Regularidade da Edificação tornou-se descabida, visto que o documento apresentado pelo 
requerente apresentava amparo legal para tal comprovação, em prejuízo aos princípios da 
legalidade e da eficiência. 
 
CONSTATAÇÃO 06 - Solicitação tardia da Certidão de Diretrizes, expedida pela SMT. 
A emissão do presente Alvará de aprovação e execução de reforma, em decorrência do imóvel ser 
enquadrado como Polo Gerador de Tráfego (PGT), à época, dependia da obtenção de Certidão de 
Diretrizes, emitida pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT. Conforme previsto no 
Decreto Municipal nº 32.329/1992, o pedido do Alvará, preferencialmente, devia ser instruído 
com a Certidão de Diretrizes, sendo que, caso fosse constatada sua inexistência, seria objeto de 
“Comunique-se”. Durante a presente auditoria, ficou constatado que a solicitação da Certidão de 
Diretrizes, por parte da Administração, foi realizada apenas 2 anos e 3 meses após a manifestação 
inicial, quando, de fato, poderia ter ocorrido na primeira análise realizada. Desta forma, entende-
se que houve uma delonga nesta solicitação e restou violado diretamente o princípio da legalidade, 
razoabilidade e da eficiência, bem como demonstrada fragilidade no procedimento de análise e 
aprovação de projetos por parte da Administração, acarretando morosidade na conclusão do 
processo. 
RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Licenciamento elabore e 
adote um Check-list nos processos relativos aos pedidos de Alvará de aprovação e execução de 
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reforma (anexando-os aos respectivos processos), bem como nos demais casos que julgar 
pertinente, indicando toda a documentação legalmente exigida e os procedimentos previstos para a 
completa instrução e tramitação do processo. 
 
CONSTATAÇÃO 07 - Solicitação tardia da incidência do Plano Rodoviário do Município 
(PRM) e ausência de solicitação de retificação dos projetos após alteração da legislação. 
O imóvel ora em análise, por estar localizado na Avenida Marechal Tito, era impactado pelo Plano 
Rodoviário do Município (PRM), sendo que, durante a sua tramitação, seria necessária uma 
análise da área afetada do terreno por tal plano. O PRM era regido, no início do processo, pelos 
Decretos Municipais nº 16.233/1979 e 16.702/1980, possuindo traçado da via aprovado pela 
Resolução nº 188/1968 do Conselho Rodoviário do Município (CRM), sendo que, inclusive, havia 
sido objeto de análise durante o processo de alvará emitido no ano de 2005 para o presente 
imóvel, mantendo-se vigente e inalterado até então. Durante esta auditoria, constatou-se que o 
processo foi encaminhado para a devida análise do PRM após pouco mais de 1 ano e 8 meses do 
protocolo, restando identificada uma violação ao princípio da razoabilidade e da eficiência, bem 
como demonstrada uma fragilidade no procedimento de análise e aprovação de projetos, 
acarretando morosidade na conclusão do processo. 
Posteriormente, mas ainda durante o trâmite do processo, nova legislação alterou a incidência do 
PRM sobre o imóvel em análise, sendo que houve uma omissão da Administração, perante o 
munícipe interessado, quanto à aplicabilidade da lei e revisão do projeto. Desta forma, identificou-
se que a omissão e a ausência de solicitação de retificação do projeto por conta das novas 
incidências do PRM geraram uma postergação indevida do processo e, por consequência, uma 
maior dilação nos encaminhamentos e na sua conclusão. 
RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Licenciamento elabore e 
adote um Check-list nos processos relativos aos pedidos de Alvará de aprovação e execução de 
reforma (anexando-os aos respectivos processos), bem como nos demais casos que julgar 
pertinente, indicando toda a documentação legalmente exigida e os procedimentos previstos para a 
completa tramitação do processo. 
 
 
Do resultado dos trabalhos, conclui-se que, no que tange ao Processo 2013-0.153.037-5, referente 
ao pedido de Auto de Regularização, há evidências de que o processo tenha sido indeferido 
sumariamente, sem a devida análise do projeto e sem a emissão de “Comunique-se” para sanar as 
incorreções dos documentos constantes do processo. Além disso, constata-se que a manifestação 
da Administração Pública ocorreu demasiadamente fora do prazo legalmente previsto. 
 
Já no âmbito do Processo 2010-0.253.783-9, referente ao pedido de Alvará de Aprovação e 
Execução de Reforma do imóvel, há indícios de postergação indevida do processo em função da 
solicitação descabida de documentação; do requerimento tardio da Certidão de Diretrizes, emitida 
por SMT, e da Certidão de incidência do Plano Rodoviário do Município; e da manifestação da 
Administração Pública demasiadamente fora do prazo legalmente previsto. Por fim, restou 
identificada fragilidade no procedimento de protocolo, em razão da ausência de formalização da 
data do efetivo recebimento dos documentos solicitados através de “Comunique-se”. 
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Por ocasião da manifestação, a Secretaria Municipal de Licenciamento discordou das constatações 
indicadas neste Relatório, trazendo argumentos que não foram suficientes para justificar os 
apontamentos apresentados. 
 
Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para 
apreciação de todas as Constatações), ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo.  
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2. METODOLOGIA 
 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 
  

 Planejamento dos trabalhos; 
 Solicitação e análise de processos e documentos; 
 Vistas e análise dos projetos integrantes dos processos administrativos; 
 Análise da legislação pertinente ao objeto; 
 Análise dos encaminhamentos de aprovação dos processos. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
Considerações Iniciais – Equipe de Auditoria 
 
Análise de processos e documentos vinculados ao imóvel localizado na Av. Marechal Tito nº 
2.391/2.501 (SQL 112.229.0027-1). 
 
A presente auditoria tem por objeto avaliar a regularidade dos processos 2010-0.258.783-9 e 
2013-0.153.037-5, quanto aos quesitos relacionados aos projetos e serviços de engenharia 
presentes nos mesmos. Destaca-se inicialmente que os processos tratam, respectivamente, de 
requerimentos para emissão de alvará de aprovação e execução de reforma e para emissão de auto 
de regularização de imóvel. A presente auditoria não contempla as análises quanto à concessão e 
renovação da licença de funcionamento do estabelecimento comercial e as medidas dela 
decorrentes, em especial às atividades de fiscalização, a cargo da subprefeitura competente. 
 
Ambos os processos citados tratam do mesmo imóvel – Avenida Marechal Tito, nº 2.391/2.501, 
Setor-Quadra-Lote (SQL) nº 112.229.0027-1 – e apresentam como requerente a empresa 
Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda (CNPJ: 75.315.333/0035-58), e como 
proprietário do imóvel a empresa Estrutécnica Construção e Gestão Patrimonial Ltda (CNPJ: 
60.610.201/0001-32). 
 
Inicialmente, a equipe de auditoria procedeu à busca do SQL e do endereço do imóvel no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e no sistema de consulta de obras e edificações disponíveis na 
página eletrônica da Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL), conhecido como “De olho na 
obra”, restando identificados os seguintes processos relacionados ao imóvel em análise: 
 

Figura 1 – Consulta de obras e edificações do imóvel registrado sob SQL nº 112.229.0027-1. 

 
Fonte: De olho na obra – disponível em 

https://www3.prefeitura.sp.gov.br/deolhonaobra/forms/frmConsultaSlc.aspx. 
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Quadro 1 – Listagem de processos relacionados ao imóvel registrado sob SQL 112.229.0027-1. 

Processo Assunto Interessado
1994-0.105.004-0 NÃO ESPECIFICADO MUNÍCIPE
2002-0.278.382-7 CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE ATACADAO S/A
2004-0.295.471-4 ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE REFORMA ESTRUTECNICA CONSTRUCOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
2005-0.092.585-9 CERTIFICADO DE CONCLUSAO(HABITE-SE) ESTRUTECNICA CONSTRUCOES E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
2005-0.194.533-0 ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE REFORMA MAKRO ATACADISTA S/A
2010-0.258.783-9 ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE REFORMA ATACADAO S/A
2012-0.036.226-4 ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE EQUIP TRANSITÓRIO MAKRO ATACADISTA S/A
2013-0.153.037-5 AUTO DE REGULARIZACAO ATACADAO DISTR COMERCIO E IND. LTDA
2015-0.018.064-1 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIP. MAKRO ATACADISTA S/A
2016-0.067.256-2 CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE MAKRO ATACADISTA S/A
2016-0.225.899-2 CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE ATACADAO S/A
2017-0.101.592-3 AUTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ATACADAO S/A
2018-0.034.867-0 CADASTRO DE TANQUES, BOMBAS E EQUIP. MAKRO ATACADISTA S/A
2018-0.113.941-1 ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE REFORMA ATACADAO S/A
2019-0.003.057-4 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ATACADAO S/A

SQL: 112.229.0027-1

 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria da CGM, de acordo com informações coletadas no Diário Oficial da Cidade 

de São Paulo. 
 

No Quadro 1 foram destacados os processos relacionados à: (i) Alvará de aprovação e execução 
de reforma; (ii) Certificado de conclusão (Habite-se) e (iii) Auto de regularização. 
 
Na etapa de emissão da Ordem de Serviço nº 130A/2019/CGM-AUDI, a Coordenadoria de 
Auditoria Geral da CGM listou, no escopo da auditoria, os processos 2010-0.258.783-9 e 2013-
0.153.037-5. Entretanto, durante a execução dos trabalhos, a equipe de auditoria mapeou a relação 
de processos relacionados ao imóvel, e, adicionalmente aos processos inicialmente previstos, 
solicitou vistas dos processos 2004-0.295.471-4, 2005-0.092.585-9 e 2018-0.113.941-1. Destaque-
se que não houve análise do Processo 2005-0.194.533-0 visto que o mesmo foi indeferido pela 
Administração, tem data de protocolo anterior ao processo de 2010 e o interessado não é o 
“Atacadão S/A”. 
 
Ainda, foi realizada uma pesquisa referente ao histórico de situação do imóvel, o qual apresenta a 
seguinte situação: 
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Figura 2 – Consulta de histórico da edificação. 

 
Fonte: Fragmento da Pág. 292 – Processo 2010-0.258.783-9. 

 
Conforme histórico apresentado na Figura 2, cabe destacar que o imóvel possuiu status de situação 
regular em duas datas, a saber, em 06/07/2002 e 29/04/2005, respectivamente com 23.520m² e 
21.622m² de área construída. Em 22/09/2014 o imóvel passou para o status de “imóvel irregular”. 
Destaca-se que o Auto de Irregularidade do imóvel foi emitido em 19/09/2014, conforme consta 
do Processo 2013-0.153.037-5. 
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Figura 3 – Auto de irregularidade do imóvel emitido pela Secretaria Municipal de Licenciamento em 
19/09/2014. 

 
Fonte: Pág. 65 do Processo 2013-0.153.037-5. 

 
Por fim, cabe destacar as principais legislações municipais pertinentes ao objeto com as 
respectivas datas de promulgação, visto que os processos ora analisados tramitaram na vigência de 
diversos normativos:  
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Quadro 2 – Relação de normativos legais pertinentes ao objeto em análise. 
Tipo normativo Data Assunto 

Lei nº 8.382/1976 13/04/1976 
Institui o cadastro de edificações do município e dá outras 
providências. 

Lei nº 8.979/1979 03/10/1979 
Dispõe sobre a transferência de edificações do Setor de 
Edificações Irregulares do cadastro de edificações do 
município, para o Setor de Edificações Regulares. 

Lei nº 11.228/92 25/06/1992 
Código de obras e edificações – Dispõe regras e 
especificações sobre projeto, licenciamento, execução, 
manutenção e utilização das obras e edificações. 

Decreto nº 32.329/92 23/09/1992 
Regulamenta o Código de obras e edificações (Lei nº 
11.228/92). 

Lei nº 15.1520/2010 06/05/2010 
Dispõe sobre o procedimento para aprovação de projetos e 
execução de obras para minimizar o impacto no Sistema 
Viário (PGT). 

Decreto nº 51.771/10 10/09/2010 Regulamenta a Lei nº 15.1520/2010. 

Portaria SMT 134/10 27/10/2010 
Procedimentos para emissão de Certidão de Diretrizes para 
os projetos qualificados como PGT. 

Ordem de serviço  
Nº 02/SEL-G/2013 

23/08/2013 
Retirada de peças gráficas com incorreções do processo 
administrativo. 

Ordem de serviço  
Nº 04/SEL-G/2013 

28/09/2013 Procedimentos de emissão de Comunique-se. 

Lei nº 16.642/17 09/05/2017 
Código de obras e edificações – Dispõe regras e 
especificações sobre projeto, licenciamento, execução, 
manutenção e utilização das obras e edificações. 

Decreto nº 57.776/17 07/07/2017 
Regulamenta o Código de obras e edificações (Lei nº 
16.642/17). 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 
 
 

Transferência legal das atribuições, competências, acervo, pessoal e outros, da Secretaria 
Municipal de Habitação (SEHAB) para a Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL). 

 
A Lei Municipal nº 15.764/2013, publicada em 27/05/2013, transfere para a SEL as competências, 
atribuições, acervos, pessoal e cargos em comissão, serviços, contratos e bens patrimoniais da 
SEHAB: 
 

Art. 92. Ficam transferidas para a Secretaria Municipal de Licenciamento: 
I – as competências estabelecidas na Lei nº 10.237, de 1986, e legislação subsequente, 
referentes às seguintes unidades da Secretaria Municipal de Habitação: 
a) do Departamento de Aprovação das Edificações – APROV; 
b) do Departamento de Controle de Uso de Imóveis – CONTRU; 
c) do Departamento de Cadastro Setorial – CASE; 
d) do Departamento de Parcelamento do Solo e Intervenções Urbanas – PARSOLO; 
e) da Divisão de Processamento de Documentação – SEHAB-2; 
f) da Comissão de Edificações e Uso do Solo – CEUSO e sua Assessoria Técnica; 
g) da Assessoria de Legislação e Normalização Técnica – ALNORM; 
h) da Comissão de Análise Integrada de Projetos de Edificações e de Parcelamento do 
Solo – CAIEPS; 
i) da Comissão de Avaliação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – 
CAEHIS; 
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j) do Grupo Técnico Especial de Análise – GTEA; 
II – as demais atribuições anteriormente conferidas à Secretaria Municipal de Habitação, 
relativas às competências estabelecidas no art. 39 desta lei. 
Parágrafo único. A transferência das atribuições e competências previstas neste artigo 
ocorrerá na data da publicação desta lei, inclusive quanto aos pedidos em análise, 
anteriormente protocolados, e independentemente da instância recursal alcançada, 
ressalvado o disposto no inciso V do art. 82 desta lei. 
[...] 
Art. 95. Em decorrência do disposto nos arts. 92, 93 e 94 desta lei, transferem-se para a 
Secretaria Municipal de Licenciamento os bens patrimoniais, serviços, acervo, pessoal e 
contratos das unidades neles previstas, bem como os cargos de provimento em comissão 
previstos no respectivo Anexo. 

 
Destaque-se que um dos processos analisados nesta auditoria, o Processo nº 2010-0.258.783-9, 
apresenta encaminhamentos e despachos emitidos pela SEHAB, então responsável à época. 
Todavia, após a publicação da lei supramencionada, os processos passaram a tramitar na SEL. 
Desta forma, os documentos apresentados neste trabalho demonstram relação ora com a SEHAB, 
ora com a SEL. Todavia, a equipe de auditoria entende ser esta última a Secretaria competente 
para responder pelas constatações encontradas neste trabalho, dada a transferência legal das 
atribuições e, em especial, de pessoal, e considerando que o processo encontrava-se em 
andamento à época da promulgação da lei.   
 
Ademais, cabe salientar que a mesma lei atribuiu competências à SEL, concernentes ao 
licenciamento e regularização das edificações, objeto desta auditoria: 

 
Art. 39. Compete à Secretaria Municipal de Licenciamento: 
I – controlar o uso e a ocupação do solo urbano, especialmente o parcelamento do solo e 
as edificações; 
[...] 
III – licenciar as edificações e equipamentos, no tocante à construção, reforma, 
reconstrução, demolição e regularização, bem como certificar a sua conclusão; 
[...] 
VI – regularizar as edificações; [...] 

 
 
Considerações Iniciais – Unidade Auditada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria Final, a Unidade auditada se manifestou quanto aos 
achados de auditoria apontados pela equipe (SEI 025551400). Neste documento, constam as 
seguintes considerações iniciais: 
 

“A auditoria realizada nos processos 2010-0.258.783-9 e 2013-0.153.037-5, referentes 
respectivamente a pedidos de Alvará de Aprovação e Execução de Reforma e de Auto de 
Regularização, cuja análise era regida pela Lei 11.228 e pelo Decreto 32.329, ambos de 1992, 
deixou de observar o contexto temporal da evolução da demanda de processos sem a 
correspondente evolução no quadro funcional e de procedimentos, o que comprometeu o 
cumprimento estrito das normas edilícias. 
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Também mostrou desconhecimento dos prazos efetivos da tramitação dos expedientes 
administrativos referentes a licenciamento de obras, os quais prejudicam a eficácia no 
cumprimento dos prazos para decisão dos pedidos, estabelecidos na Lei 11.228/92. 

Ainda não considerou que em muitas circunstâncias a dilação dos prazos beneficia o 
interessado, como por exemplo, na obtenção de documentos não apresentados inicialmente. 
Após a vigência da Lei 11.228/92, regulamentada pelo Decreto 32.329/92, houve a edição de 
duas leis de anistia, quais sejam, Lei 11.522/94 e Lei 13.558/03 (alterada pela Lei 13.876/04), 
que trouxeram à análise milhares de processos sem, contudo, haver qualquer incremento no 
quadro funcional, situação que só começou a ser mitigada em meados de 2012. 

O aumento do número de processos trouxe como consequência a sobrecarga do setor 
responsável pelas informações cadastrais do imóvel, além do aumento de consultas a outros 
órgãos da municipalidade, por exemplo, para demarcação de melhoramentos em PROJ/SIURB 
ou solicitação de processos arquivados no Arquivo Geral, órgãos cuja estrutura interna 
também não suportava o acréscimo na demanda, acarretando em atrasos nas informações 
necessárias à completa análise e decisão dos processos. 

Assim, como um dos procedimentos adotados visando minimizar o tempo de análise, 
suprimindo o tempo decorrente da solicitação de processos arquivados no Arquivo Geral do 
Município, nos pedidos de reforma ou regularização, passou-se a solicitar a apresentação da 
planta anteriormente aprovada, a qual se presumia estar na posse do profissional autor do 
projeto, uma vez que, contendo a representação da edificação legalmente existente, constituiria 
a base da proposta de reforma ou regularização oferecida para análise. 

Destacamos que na data do protocolamento do processo 2010-0.258.783-9, 20/09/2010, 
a equipe técnica da então divisão SEHAB/APROV.4, responsável pela análise das edificações 
comerciais de grande porte, tais como shopping-centers e locais de reunião, contavam com 
apenas 5 (cinco) técnicos, além do seu diretor. 

Ressalte-se ainda que a adequação da estrutura funcional e procedimentos visando à 
eficiência dos serviços prestados é competência da Administração municipal e não do quadro 
funcional responsável pela análise dos processos. 

Finalmente, a ineficácia da imposição dos prazos para análise e decisão dispostos na Lei 
11.228/92 pode ser comprovada em qualquer processo administrativo referente ao 
licenciamento de obras no município de São Paulo, sendo esta ineficácia de responsabilidade 
da administração pública e não do corpo técnico desta e das outras Coordenadorias. 

Grande parte dos problemas com os procedimentos administrativos foram mitigados com o 
advento da Lei 16.642/17, com a redução das instâncias administrativas e do número de 
comunicados e prazos concedidos aos interessados, além de outras medidas adotadas nesta 
Coordenadoria, em especial, e na Secretaria como um todo.”. 

 
 
Isto posto, a equipe de auditoria realizou análises nos processos relacionados ao Alvará de 
aprovação e execução de reforma e ao Auto de Regularização, cujos detalhamentos das 
constatações encontram-se descritos neste Relatório, conforme item a seguir. 
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4. CONSTATAÇÕES 
 

Inicialmente, cabe tecer alguns comentários a respeito das considerações iniciais apresentadas pela 
Secretaria Municipal de Licenciamento, reproduzidas anteriormente. 
 
As auditorias executadas por esta Coordenadoria são realizadas de maneira imparcial, objetivando 
verificar se os processos analisados obedecem às legislações aplicáveis, livre de qualquer 
manifestação de teor pessoal ou subjetivo sobre as constatações apuradas. Isto significa que este 
trabalho se restringiu a evidenciar, de forma técnica e objetiva, as questões eventualmente 
irregulares e/ou passíveis de melhoramento, devidamente fundamentadas pelos elementos e pelas 
evidências identificadas. 
 
Eventuais fragilidades ou ineficiências no quadro funcional devem ser do conhecimento dos 
gestores da Pasta, para que os instrumentos normativos que regulam os objetos abordados sejam 
adequadamente cumpridos e não resultem em irregularidades que possam gerar prejuízos tanto aos 
servidores como aos munícipes, público alvo dos serviços públicos prestados pela Administração 
Pública Municipal. 
 
Para mais, destaca-se que os prazos estipulados em Leis, Decretos, Portarias e afins devem ser 
cumpridos (ressalvados os casos legais e expressamente previstos), independentemente se 
instituído à Administração ou ao cidadão interessado, criando obrigação para ambos. Diante da 
impossibilidade de cumprimento de prazos, se impróprios, deve-se haver atenção especial para as 
hipóteses que apresentam riscos à integridade de munícipes, bem como de dano ao erário 
municipal. Ademais, devem ser sempre observados os princípios da Administração Pública. 
 
Concernente às leis de anistia citadas (Lei 11.522/94 e Lei 13.558/03, alterada pela Lei 
13.876/04), cabe mencionar o lapso temporal entre a última alteração e a data de protocolo do 
pedido de concessão de Alvará de Aprovação e Reforma objeto desta auditoria (11/09/2010), qual 
seja seis anos. 
 
Por fim, mas não menos importante, a Unidade auditada se refere à Subprefeitura “SP-IT” como 
“Subprefeitura de Itaquera”, sendo o correto “Subprefeitura de Itaim Paulista”. 
 

 
Processo 2013-0.153.037-5 
 
Trata-se de processo iniciado pelo Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda (CNPJ: 
75.315.333/0035-58) para análise e aprovação do Auto de Regularização do imóvel localizado 
na Avenida Marechal Tito, nº 2.391/2.501 (SQL: 112.229.0027-1), protocolado em 28/05/2013. 
Na data de protocolo deste processo, encontravam-se vigentes a Lei Municipal nº 11.228/92 e o 
Decreto Municipal nº 32.329/92. 
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Cabe aqui destacar que, após a emissão do Auto de Irregularidade do imóvel pela Secretaria 
Municipal de Licenciamento, em 22/09/2014, ou seja, após a conclusão da análise administrativa 
dos projetos de engenharia, o processo foi encaminhado para a Subprefeitura do Itaim Paulista na 
mesma data. O setor denominado SP-IT/SUSLIC o encaminhou à Supervisão de Fiscalização da 
subprefeitura em 26/09/2014, tendo este setor se manifestado somente em 30/07/2018, após 03 
anos e 10 meses do recebimento (páginas 65, 67 frente e 67 verso do Processo 2013-0.153.037-5). 
 
Cabe registrar que, durante o recebimento do Processo 2013-0.153.037-5 na Coordenadoria de 
Auditoria Geral da CGM, foi detectado que o mesmo está numerado até a página 73, em que 
consta a “Folha de Informação” do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal da 
Fazenda, datada de 20/12/2018, encaminhando o processo para a Divisão de Fiscalização de 
Imóveis da Subprefeitura do Itaim Paulista. Na sequência, em 02/01/2019 (pág. 73 – verso), o 
processo foi encaminhado à Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CPDU) 
da própria subprefeitura para prosseguimento do processo. Após esta data, não foram anexados 
encaminhamentos e tampouco há o arquivamento/conclusão do processo em análise. 

 
CONSTATAÇÃO 01 – Manifestação extemporânea da Administração Pública no processo 
de requerimento de Auto de Regularização do imóvel, em afronta ao prazo legal previsto na 
Lei Municipal nº 11.228/92 e no Decreto Municipal nº 32.329/92. 

 
O Atacadão S/A protocolou o requerimento do Auto de Regularização em 28/05/2013 junto à 
Subprefeitura da Sé (conforme figura 4 abaixo), em consonância com o § 1º do Art. 3º do Decreto 
Municipal nº 32.329/92, o qual previa o recebimento e a autuação dos processos nas AR´s – 
Administrações Regionais –, antiga denominação das atuais subprefeituras: 
 

Art. 3º Enquadram-se no item IV do § 1º do artigo 7º da Lei nº 8777, de 14 de setembro 
de 1978, e na alínea “d”, do artigo 34, do Decreto nº 15.306, de 14 de setembro de 1978, 
na categoria de processos especiais, os pedidos de: 
[...] 
§ 1º Os processos relativos à matéria tratada no COE ou constante da LOE poderão 
ser recebidos e autuados nos protocolos das AR`s ou SEHAB, independentemente da 
competência para decisão do pedido. (Grifo nosso) 
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Figura 4 – Indicação da data de protocolo do requerimento de Auto de Regularização. 

 
Fonte: Capa do Processo 2013-0.153.037-5. 

 
O protocolo apresentado pelo requerente se refere à regularização de edificação existente, sendo 
que, conforme a Lei Municipal nº 11.228/92, era previsto o seguinte procedimento para tal ato: 
 

7.1 Reformas 
A edificação regularmente existente poderá ser reformada desde que a edificação 
resultante não crie nem agrave eventual desconformidade com a LOE ou com a LPUOS. 
7.1.1 A edificação existente irregular, no todo ou em parte, que atenda ao disposto 
na LOE e na LPUOS, poderá ser regularizada e reformada, expedindo-se Certificado 
de Conclusão para a área a ser regularizada e Alvará de Aprovação para a reforma 
pretendida. (Grifos nossos) 
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Na sequência, destaca-se que a Administração procedeu aos devidos encaminhamentos para as 
análises técnicas.  
 
A Lei Municipal nº 11.228/92, no seu item 4 do Anexo I, previa os dispositivos relativos aos 
procedimentos administrativos a serem adotados nos processos relacionados ao Código de Obras e 
Edificações (COE), prevendo ainda, no item 4.2, o seguinte normativo: 

 
4.2 Prazos para Despacho 
O prazo para despacho não poderá exceder a 90 (noventa) dias. Inclusive nos 
pedidos relativos a reconsideração de despacho ou recurso. 
4.2.1 O curso desse prazo ficará suspenso durante a pendência do atendimento, pelo 
requerente, de exigências feitas em “comunique-se”. 
4.2.2 Prazos menores poderão ser fixados por ato do Executivo. 
4.2.3 Escoado o prazo para decisão de processo de Alvará de Aprovação, poderá ser 
requerido Alvará de Execução. Decorridos 30 (trinta) dias deste requerimento, sem 
decisão no processo de Alvará de Aprovação, a obra poderá ser iniciada, sendo de inteira 
responsabilidade do proprietário e profissionais envolvidos a eventual adequação da obra 
às posturas municipais. 
4.2.4 Escoado o prazo para decisão do processo relativo a emissão de Certificado de 
Conclusão, a obra poderá ser utilizada a título precário, não se responsabilizando a PMSP 
por qualquer evento decorrente de falta de segurança ou salubridade. (Grifos nossos) 

 
Ressalta-se, portanto, que os despachos dos processos administrativos deveriam ser emitidos no 
prazo máximo de 90 dias. 
 
Ademais, a doutrina de Hely Lopes Meirelles1 afirma, em relação ao processo administrativo, que 
“se a Administração o retarda, ou dele se desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus 
agentes podem ser responsabilizados pela omissão.”. 
 
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cabem os seguintes 
destaques pertinentes ao tema: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  
[...] 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
[...] 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa. (Grifos nossos) 

 

                                              
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 19 ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 1994. 
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Todavia, após a análise da tramitação do processo em questão, verificou-se que a Administração 
não emitiu qualquer Comunique-se, sendo a primeira manifestação emitida pela Secretaria 
Municipal de Licenciamento em 16/05/2014, a qual indefere o pedido de Auto de Regularização, 
com publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 20/05/2014, ou seja, 356 dias após 
o protocolo do requerimento: 

 
Figura 5 – Indicação de indeferimento do pedido de Auto de Regularização (1ª instância). 

 
Fonte: Folha de informação nº 30 do Processo 2013-0.153.037-5. 

 
Portanto, diante da omissão da Administração Pública, desrespeitando o prazo legal estabelecido 
de 90 dias para sua manifestação, e consequente despacho extemporâneo emitido pela Secretaria 
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Municipal de Licenciamento, o qual ocorreu apenas 356 dias após o protocolo do requerente, 
evidencia-se afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, oficialidade e eficiência 
administrativa, bem como prejuízos ao requerente devido à incerteza gerada pela delonga na 
tramitação, análise e decisão do processo. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“Conforme capa do processo reproduzida na Figura 4 constante da Solicitação de Auditoria 
Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM, o processo 2013-0.153.037-5 solicitou Auto de Regularização. 
 
Sendo o pedido de Auto de Regularização, diferentemente do exposto pela Equipe de Auditoria, 
não cabe a utilização do disposto no item 7.1 da Lei 11.228/92 (Reformas), uma vez que não há 
intervenções ou obras pretendidas nas edificações existentes. 
 
Como esclarecimento complementar, o disposto no item 7.1.1 da Lei 11.228/92 refere-se aos 
pedidos de reforma em que também há (concomitantemente) a previsão de regularização de 
áreas. 
Para o pedido de Auto de Regularização em questão foi utilizado o disposto no artigo 15 da Lei 
11.22/92: 
 
Art. 15. As regularizações das edificações continuam regidas, no que couber, pelas disposições do 
art. 5º da Lei nº 8.382, de 13 de abril de 1976, e legislação correlata posterior. 
 
Conforme capa do processo reproduzida na Figura 4 constante da Solicitação de Auditoria Final 
- SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-AUDI/2019/CGM, 
o processo 2013-0.153.037-5 foi autuado na Subprefeitura da SÉ em 28/05/2013. 
 
Encaminhado em 13/05/2014 à então SEL, pela competência estabelecida no artigo 3º do Decreto 
54.213/13, chegou o expediente a esta Coordenadoria na data de 14/05/2014, tendo recebido 
despacho de indeferimento publicado em 20/05/2014, 6 (seis) dias, portanto, após seu 
recebimento em COMIN (ver doc. SEI 025548955). 
 
Entendemos também que o disposto nos subitens 4.2.3 e 4.2.4 da Lei 11.228/92, ao determinar as 
consequências do escoamento do prazo de despacho estabelecido no item 4.2 da Lei 11.228/92, 
protegeu o interessado de eventuais prejuízos resultantes da extemporaneidade da decisão do 
processo. 
 
Cabe destacar que entendemos que os dispositivos necessários a garantir os direitos 
estabelecidos no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, aludido pela Equipe de 
Auditoria, competem à Administração Municipal, através do estabelecimento de normas e 
procedimentos eficazes, além de estrutura funcional adequada. 
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Finalmente, não chegou ao nosso conhecimento qualquer informação oficial sobre eventual dano 
causado ao interessado, de responsabilidade do corpo técnico desta Coordenadoria, nem 
qualquer prejuízo ao requerente no âmbito da análise e decisão do processo.”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Primeiramente, concordando com a Unidade auditada, destaque-se que o enquadramento correto 
do Alvará objeto desta constatação consta do artigo 15 da Lei nº 11.228/1992, conforme 
manifestado, e não dos itens 7.1 e 7.1.1 do mesmo normativo, como constou do documento inicial.  
 
Todavia, tal enquadramento não afasta a aplicabilidade dos demais dispositivos expressamente 
previstos na referida Lei, já que estabelecedora de “regras gerais e específicas a serem obedecidas 
no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos 
limites dos imóveis”. 
 
Para mais, cabe lembrar que o mérito desta constatação se baseia no descumprimento do prazo 
legal estabelecido pela Lei Municipal nº 11.228/1992, a qual determinava que a SEHAB 
(Secretaria responsável à época pela análise dos pedidos de licenciamento) se manifestasse sobre o 
processo de pedido de concessão de Alvará (inclusive o de Regularização) dentro do prazo de 90 
dias, tendo transcorrido 356 dias entre a data do protocolo do pedido até a data do despacho. Insta 
citar que o artigo 15 supracitado nada trata a respeito. 
 
Nesta seara, conforme consta do documento SEI 025548955 apresentado pela Unidade (ver Anexo 
II deste Relatório), o pedido fora protocolado na Subprefeitura da Sé em 28/05/2013, aportando na 
Subprefeitura do Itaim Paulista (SP-IT) em 05/06/2013, e encaminhado à SMUL (Secretaria 
Municipal de Licenciamento) em 12/05/2014. Isto significa que esta última Secretaria tomou 
conhecimento do processo após quase um ano do pedido, tendo se manifestado em poucos dias.  
 
Complementarmente, a lei faculta ao munícipe eventual ação por ocasião de ausência de 
manifestação pela Administração Pública, mas não justifica a manifestação desta em prazo tão 
desarrazoado como o em questão. 
 
Portanto, resta constatado que o prazo legalmente estabelecido para despacho (90 dias) a respeito 
do pedido inicial não fora respeitado, e que a intempestividade da manifestação da SEL ocorreu 
por ocasião da delongada morosidade por parte da SP-IT, em desrespeito aos princípios da 
legalidade, razoabilidade, oficialidade e eficiência administrativa, e como prejuízos ao requerente 
devido à incerteza gerada pela delonga na tramitação, análise e decisão do processo. 
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CONSTATAÇÃO 02 – Ausência de emissão de Comunique-se para a devida 
complementação de documentos e/ou correção de falhas, com indeferimento sumário do 
requerimento de Auto de Regularização do imóvel. 

 
Ainda no item 4 do Anexo I da Lei Municipal nº 11.228/92, já mencionado anteriormente, o 
seguinte diploma legal estava previsto no subitem 4.1.1, a saber: 

 
4 Procedimentos Administrativos 
Os requerimentos serão instruídos pelo interessado e analisados frente a legislação 
Municipal, conforme a natureza do pedido, observadas as normas edilícias emanadas da 
PMSP, em especial as prescrições desta lei e da LPUOS, sem prejuízo da observância, 
por parte do Autor de Projeto, das disposições estaduais e federais pertinentes. 
1.1 Análise dos Processos 
Em um único processo poderão ser analisados os diversos pedidos referentes a um mesmo 
imóvel, e anexados também os eventuais pedidos de Reconsideração ou Recurso. 
4.1.1 Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos, 
necessitarem de complementação da documentação exigida por lei ou 
esclarecimentos, serão objeto de comunicados (“comunique-se”) para que as falhas 
sejam sanadas. 
4.1.1.1 Os pedidos serão indeferidos caso não atendido o “comunique-se” em 30 (trinta) 
dias a contar da data de publicação da chamada. (Grifos nossos) 

 
De forma complementar à Lei Municipal, encontrava-se vigente à época o Decreto Municipal nº 
32.329/92, o qual apresentava o seguinte normativo relativo à análise dos processos: 

 
4.A.7 – O processo que apresentar elementos incompletos ou incorretos, ou que 
necessite de complementação da documentação exigida por Lei ou de 
esclarecimentos, será objeto de comunicado completo (“comunique-se”) para que 
todas as falhas sejam sanadas. 
4.A.7.1 – O profissional municipal responsável pela análise somente emitirá novo 
“comunique-se” em razão de atendimento incompleto ao chamado anterior, ou da 
constatação de novas falhas. 
4.A.7.2 – Quando o atendimento às exigências implicar em correção de peça gráfica: 
I – as infrações serão anotadas na peça gráfica que apresentar incorreção, a qual será 
retirada do processo e colocada à disposição do profissional atuante; 
II – não reclamada por este, tal peça será inutilizada. (Grifos nossos) 

 
Logo, os comunicados (“Comunique-se”) se prestavam a informar o munícipe interessado no 
processo administrativo quando fossem identificados elementos incompletos ou incorretos, 
houvesse a necessidade de documentação complementar ou de esclarecimento, de modo a sanar 
eventuais falhas verificadas no processo. 
 
Ainda no âmbito normativo, cabe destacar a Ordem de Serviço nº 004/SEL-G/2013 publicada em 
28/09/2013, a qual, visando a garantir a qualidade dos comunicados emitidos para a aprovação do 
licenciamento, determina que: 

 
1. O técnico responsável pela análise do processo deverá comunicar todos os itens 

pertinentes de uma única vez. (Grifo nosso) 
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Após análise do processo, a equipe de auditoria não localizou os documentos de Comunique-se, 
nem as respectivas publicações dos mesmos no Diário Oficial, sendo que os únicos despachos 
localizados referem-se aos indeferimentos do pedido (Figuras 5, 6 e 7). Isto significa que o 
requerimento foi indeferido sumariamente, sem prévia comunicação, ao solicitante, dos itens 
faltantes e necessários à devida instrução processual. 
 

Figura 6 – Despacho de indeferimento do Auto de Regularização em 2ª instância datado de 
24/07/2014. 

 
Fonte: Pág. 43 do Processo 2013-0.153.037-5. 
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Figura 7 – Despacho de indeferimento e encerramento da instância administrativa datado de 
17/09/2014. 

 
Fonte: Pág. 62 do Processo 2013-0.153.037-5. 

 
Desta forma, houve indeferimento sumário do requerimento, restando não atendidos os itens 4 da 
Lei Municipal nº 11.228/92 (em especial o subitem 4.1.1) e 4.A.7 do Decreto Municipal nº 
32.329/92, já que não comunicadas, ao munícipe solicitante, as falhas identificadas quando da 
análise do requerimento, negando-lhe a oportunidade de correção dos elementos inadequados, em 
prejuízo aos princípios da legalidade e eficiência. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
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“A Equipe de Auditoria deixou de mencionar que a referida Ordem de Serviço nº 004/SEL-G/2013 
estabeleceu também: 
  

4. O pedido protocolado que apresentar irregularidade grave que implique reformulação 
de projeto ou apresentar documentação e/ou projetos incompleto, será indeferido. (grifo 
nosso) 

  
Conforme cópia do despacho reproduzida na Figura 6 constante da Solicitação de Auditoria 
Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM, foram as infrações relacionadas nos despachos exarados na 1ª Instância 
Administrativa (pedido inicial e reconsideração de despacho), respectivamente: 
 

"projeto incompleto e falta de comprovação de regularidade" 
"projeto incompleto sem condições de análise e falta de comprovação de 
regularidade da área declarada existente" 

 
Estando “incompleto” e “sem condições de análise” o projeto oferecido para análise, houve 
mérito para o indeferimento do pedido, nos termos do item 4 da Ordem de Serviço nº 004/SEL-
G/2013. 
 
Justifica-se a adoção deste critério pelo fato do projeto incompleto e com dados incorretos ou 
insuficientes, prejudicar a análise e identificação de todos os elementos incompletos ou 
incorretos, inviabilizando sua enumeração em comunique-se completo. Ou seja, sem a correta 
descrição do terreno e das áreas computáveis não há como se fazer a verificação básica de 
atendimento do projeto à legislação urbanística.(ver doc. SEI 025551088 e 025551193) 
 
Conforme projeto contido em folha 18 do processo, temos as seguintes ausências de informações: 
  

1. Planta sem as assinaturas do proprietário e responsável técnico; 
2. Legenda não corresponde à indicação em planta, não há como verificar o que é existente 

regular e o que se pretendia regularizar; 
3. Não há medidas do terreno; 
4. Não indica a altura total da edificação; 
5. Não informa o número de vagas; 
6. Edificações não identificadas (uso e ambientes) e sem medidas; 
7. Não há lotação para verificação de escoamento de segurança; 
8. Acessos/saídas; 
9. Quantidade de sanitários; 
10. Distância a percorrer até uma saída - segurança; 
11. Nível dos pavimentos; 
12. Quadro de áreas com a indicação de áreas computáveis e não computáveis existentes e a 

regularizar; 
13. Não demonstra atendimento à acessibilidade; 
14. Não informa notas obrigatórias. 
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Destacamos ainda o item 3.6.2.b da Lei 11.228/92 que estabelece a obrigatoriedade da 
apresentação no protocolamento do pedido: 
 

3.6.2-O pedido de Alvará de Aprovação será instruído com: 
[...] 
b) peças gráficas e descritivas que permitam a perfeita perfeita compreensão e análise do 
projeto, em especial quanto ao atendimento das condições mínimas previstas na LOE e 
na LPUOS; 

  
Todo pedido de regularização é também uma autodenúncia de alguma irregularidade existente na 
edificação que se pretende sanar. É função do corpo técnico verificar as características dessa 
irregularidade frente à legislação edilícia. 
 
Justifica-se então a solicitação de planta anteriormente aprovada para comprovação da 
regularidade da edificação pelo fato de a regularidade da edificação indicada à época no CEDI 
somente ter validade no caso de não haver ocorrido “alteração nas características da 
edificação”, nos termos do disposto no item 12 da Portaria SEL nº 21/2013. Ou seja, a 
apresentação das plantas anteriormente aprovadas é condição para a perfeita análise e 
identificação de eventual alteração nas características da edificação, o que poderia invalidar a 
informação de regularidade da edificação indicada no CEDI. Que no caso aqui tratado seria 
essencial uma vez que as plantas apresentadas no pedido de regularização não indicavam quais 
das áreas ali desenhadas se referiam às áreas contidas no CEDI.”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Inicialmente, cabe destacar que a Unidade auditada cita dispositivo constante da Ordem de 
Serviço nº 004/SEL-G/2013, emitida pela própria Secretaria, que contraria o disposto na Lei 
Municipal nº 11.228/92 e no Decreto Municipal nº 32.329/92, que deveriam ter sido observados 
porque normas superiores e ainda vigentes à época da edição do normativo interno. 
 
Isso porque uma das hipóteses para o indeferimento (“projeto incompleto”), prevista na referida 
Ordem de Serviço, já estava expressamente mencionada na Lei e no Decreto, e não poderia haver 
disposição contrária. Segue abaixo novamente os textos legais: 
 
 Lei Municipal nº 11.228/92:  

“4.1.1.Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos, necessitarem de 
complementação da documentação exigida por lei ou esclarecimentos, serão objeto de comunicados 
("comunique-se") para que as falhas sejam sanadas.” (Grifo nosso) 
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Decreto Municipal nº 32.329/92: 
“4.A.7 - O processo que apresentar elementos incompletos ou incorretos, ou que necessite de 
complementação da documentação exigida por Lei ou de esclarecimentos, será objeto de comunicado 
completo ("comunique-se") para que todas as falhas sejam sanadas.” (Grifo nosso) 

 
Ordem de Serviço nº 004/SEL-G/2013: 
“O pedido protocolado que apresentar irregularidade grave que implique reformulação de projeto 
ou apresentar documentação e/ou projetos incompleto, será indeferido” (Grifo nosso) 

 
Logo, conclui-se que, no caso de incompletude ou incorreção, necessitar-se-ia da emissão de 
comunicados visando o saneamento das falhas identificadas, e não indeferimento sumário, como 
ocorreu no caso ora analisado. 
 
Ademais, por ocasião desta auditoria, a Unidade auditada apresentou uma listagem de 14 
pendências a serem sanadas no projeto apresentado inicialmente (fl. 18 do processo), mas ausente 
nos autos. Denota-se, assim, que tais informações poderiam ter sido objeto de comunicado ao 
munícipe interessado, já que destinadas à correção e adequação da prancha em questão, atendendo 
à legislação pertinente. 
 
No que tange ao item 3.6.2.b da Lei 11.228/92 apresentado pela COMIN, concernente à 
necessidade de se apresentar um projeto que “permita a perfeita compreensão e análise”, destaca-
se que o projeto apresentado pelo requerente atende ao presente dispositivo, pois foi objeto de 
análise por parte da Secretaria, como explicitado na manifestação da Unidade por meio da lista de 
pendências apresentada.  
 
Ainda que as informações apresentadas no projeto não permitiam a “perfeita compreensão” do 
todo, o item 4.1.1 da mesma lei expressamente prevê a hipótese de correção ou complementação 
da informação por meio de comunicados. 
 
Por todo o analisado nesta constatação, conclui-se que o dispositivo do ato normativo (Ordem de 
Serviço) apresentado pela Unidade auditada, e que utilizado para o despacho emanado no 
processo, é dotado de ilegalidade porque contrariava o disposto na Lei e no Decreto Municipais, 
gerando prejuízos ao trâmite do processo e ao munícipe, por negar-lhe a oportunidade de correção 
dos elementos inadequados, em prejuízo aos princípios da legalidade e eficiência. Para mais, 
constata-se que havia condições para a emissão do Comunique-se, visto as pendências indicadas 
pela própria Unidade. 
 
RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que a Unidade analise a legalidade de eventuais atos 
normativos infra legais (portarias, ordens de serviços, etc) atualmente em vigência no âmbito dos 
setores responsáveis pelas aprovações de projeto, licenciamento, execução, manutenção e 
utilização de obras e edificações no município de São Paulo, revogando as disposições que sejam 
contrárias às leis e decretos vigentes. 
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CONSTATAÇÃO 03 – Fragilidade nos fundamentos utilizados pela SEL para indeferir o 
requerimento realizado pelo munícipe, com ausência de análise do projeto e exigência 
descabida de documentação de regularidade do imóvel. 
 
O embasamento legal do Despacho de Indeferimento do Auto de Regularização em 1ª instância 
(Figura 5) refere-se à Lei Municipal nº 8.382/1976, ao item 3.6.2.b da Lei Municipal nº 
11.228/1992 e à Ordem de Serviço nº 004/SEL-G/2013, alegando “Projeto incompleto e falta de 
comprovação da regularidade”.  
 
Já o Despacho de Indeferimento do Auto de Regularização em 2ª instância (Figura 6) é 
referenciado à Lei Municipal nº 8.382/1976 e aos itens 3.6.2.b e 7.1.2 da Lei Municipal nº 
11.228/1992, alegando “Projeto incompleto sem condições de análise e falta de comprovação da 
área declarada existente”. 
 
Cabe destacar que, neste processo, a partir do indeferimento e encerramento, na instância 
administrativa, do pedido de Auto de Regularização (Figura 7), a Administração emitiu o Auto de 
Irregularidade do imóvel, alterando o status do prédio de “regular” para “irregular”. 
 
No protocolo inicial, o requerente apresentou o projeto de regularização da edificação (01 
prancha, em 03 vias – pág. 17-19 do Processo 2013-0.153.037-5) e, após o despacho de 
indeferimento em 1ª instância, uma revisão do projeto de regularização da edificação (02 
pranchas, em 03 vias – pág. 36-41). Ambos os projetos apresentavam minimamente as 
características da edificação, caracterizando as áreas “regular” e “a regularizar”, que permitiam à 
Administração proceder à devida análise do projeto, conforme preconizado no item 4, em especial 
no subitem 4.A.7.2, do Decreto Municipal nº 32.329/92. O referido texto normativo, já citado 
anteriormente, mencionava que, quando o atendimento às exigências implicasse correção de peça 
gráfica, as infrações deveriam ser anotadas na própria peça que apresentasse incorreção. Todavia, 
os projetos constantes do processo não possuem quaisquer anotações nas pranchas para as devidas 
adequações do requerente. 
 
Quanto à comprovação de regularidade da edificação, destaca-se que o requerente apresentou o 
Certificado de Regularidade da Edificação (Figura 8 abaixo), o qual indica que, à época, o imóvel 
possuía uma área de 21.622 m² regularizada perante a Administração Pública Municipal. Ainda, o 
próprio documento contém descrição de validade para fins de comprovação da regularidade da 
edificação conforme disposto no Código de Obras do município. Esta regularidade era assegurada 
ainda pelo item 7.A.1, alínea “d” do Decreto Municipal nº 32.329/1992: 

 
7.A.1 - São documentos hábeis para a comprovação de regularidade de edificação 
existente: 
a) planta aprovada, com respectivo "habite-se", ou auto de vistoria, ou auto de conclusão; 
ou, 
b) planta conservada com Auto de Conservação correspondente; ou, 
c) planta regularizada com Auto de Regularidade correspondente; ou, 
d) certificado de regularidade da edificação no cadastro do CEDI. (Grifos nossos) 
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Figura 8 – Certificado de regularidade da edificação emitido pela Secretaria Municipal de Habitação. 

 
Fonte: Pág. 5 – Processo 2013-0.153.037-5. 

 
A Portaria da Secretaria Municipal de Licenciamentos – SEL nº 21 de 6 de dezembro de 2013 
orienta ainda quanto à responsabilidade pela emissão da Certidão de Regularização da Edificação 
e a validade da mesma: 

 
5. São documentos emitidos a partir do Cadastro de Edificações do Município – 
CEDI: 
5.1. "Histórico da Edificação", conforme Anexo II; 
5.2. "Certificado de Regularidade da Edificação", conforme Anexo III; 
[...] 
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6. O Histórico da Edificação é o documento que comprova a situação da edificação a 
partir de 01 de janeiro de 1976 no que concerne a sua regularidade ou irregularidade 
perante a legislação edilícia, com a eventual alteração da área construída ao longo do 
tempo. 
[...] 
12. Os documentos citados nos itens 5.1 a 5.3 serão válidos enquanto não ocorrer 
alterações nas características da edificação. (Grifos nossos) 

 
Cabe apontar que, ainda que restassem dúvidas quanto à Certidão de Regularidade da Edificação 
apresentada pelo requerente, o respectivo setor de análise da SEL poderia ter verificado 
internamente a validade do documento, já que o mesmo é expedido pela própria PMSP. 
 
Desta forma, esta equipe de auditoria entende que os dois argumentos utilizados pela SEL para 
indeferir o pedido do requerente apresentam-se impertinentes, já que superáveis. Isto porque no 
despacho de indeferimento (Figuras 5, 6 e 7), verifica-se tanto uma possível exigência descabida 
da documentação de comprovação da regularidade do imóvel (visto que o documento fora 
apresentado pelo requerente e apresenta amparo legal para tal), como também provável ausência 
de análise dos projetos apresentados pelo requerente (dado que as peças gráficas apresentavam 
condições para serem analisadas), em afronta aos princípios da legalidade e da eficiência, e 
possíveis prejuízos ao munícipe requerente, já que são frágeis os motivos do indeferimento. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“O interessado, ao autuar o pedido de regularização do imóvel, fez consequentemente uma 
autodenúncia de alguma irregularidade existente na edificação. 
 
As áreas irregulares que o interessado pretendia regularizar deveriam ser analisadas pelo corpo 
técnico da Prefeitura para verificar possíveis infrações à legislação edilícia, tais como infrações 
aos parâmetros urbanísticos - taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, entre 
outros, resultantes dessas áreas irregulares acrescidas, e a simples apresentação de CEDI, que 
indica tão somente a área edificada, não propicia condições de análise do projeto apresentado, 
uma vez que não há a representação das plantas da edificação tida como “regular”. 
 
Justifica-se então a solicitação de plantas anteriormente aprovadas para comprovação das partes 
da edificação já regulares. 
 
Também a regularidade da edificação indicada à época no CEDI somente tem validade no caso 
de não haver ocorrido “alteração nas características da edificação”, nos termos do disposto no 
item 12 da Portaria SEL nº 21/2013, o que só pode ser verificado com a apresentação das plantas 
anteriormente aprovadas para comparação com o projeto de regularização proposto. 
 
A planta representada em folha 18 e a planta de folha 36 apresentam divergência de área 
indicada como regular, que, portanto, fez imprescindível a comprovação da citada área (folha 18 
consta área de 21.621,08 m² e folha 36 de 23.519,61m²). 
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Contestamos a afirmação dessa Auditoria de que “os projetos apresentavam minimamente as 
características da edificação, caracterizando as áreas “regular” e “a regularizar”, que 
permitiam à Administração proceder à devida análise do projeto,” como já indicamos o projeto 
contido em folha 18 não identificava graficamente as áreas regulares e tão pouco as áreas a 
regularizar. A legenda em nada condiz com as hachuras utilizadas no projeto. A mera impressão 
do quadro de áreas não satisfaz a representação gráfica da edificação a ser regularizada até 
porque também não informa quanto às áreas serem computáveis e não computáveis. 
 
Além disso, para a verificação do atendimento aos parâmetros de parcelamento uso e ocupação 
do solo devem ser indicadas as áreas computáveis e não computáveis, taxa de ocupação, cotas de 
recuos, altura total das edificações, áreas permeáveis, vagas de veículos e demais parâmetros de 
incomodidade, entre outros itens de atendimento ao Código de Obras. 
 
Contestamos também a afirmação de que não havia anotações em peças gráficas, na planta de 
folha 18 há uma grande interrogação onde deveriam estar as assinaturas do proprietário e do 
responsável técnico. Já na planta de folha 36 consta em vermelho duas anotações, a saber, uma 
circulando a área indicada como “área construída regular 23.519,61”, e outra no carimbo 
indicando “Exist = 23.519,61 m² ?”. (ver doc. SEI 025551315).”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Após análise da manifestação da Unidade no que tange ao fundamento “projeto incompleto” e 
“projeto incompleto sem condições de análise”, há a concordância de que os projetos apresentados 
pelo munícipe possuíam inconsistências, erros gráficos e erros de cálculo de áreas, restando 
incompletos e incorretos. Por exemplo, a informação “na planta de folha 18 há uma grande 
interrogação onde deveriam estar as assinaturas do proprietário e do responsável técnico” e “planta de 
folha 36 consta em vermelho duas anotações, a saber, uma circulando a área indicada como “área 
construída regular 23.519,61”, e outra no carimbo indicando “Exist = 23.519,61 m² ?” é procedente. 
 
Todavia, conforme já abarcado nas constatações anteriores, estes fatos deveriam ter sido objeto de 
comunique-se, de modo a levar ao conhecimento do interessado as falhas a serem sanadas. Para 
mais, conforme já apresentado anteriormente, tais lacunas deveriam ter sido apontadas no próprio 
projeto apresentado, conforme dispunha o Decreto Municipal nº 32.329/1992: 
 

“4.A.7 – O processo que apresentar elementos incompletos ou incorretos, ou que 
necessite de complementação da documentação exigida por Lei ou de 
esclarecimentos, será objeto de comunicado completo (“comunique-se”) para que 
todas as falhas sejam sanadas. 
[...] 
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4.A.7.2 – Quando o atendimento às exigências implicar em correção de peça gráfica: 
I – as infrações serão anotadas na peça gráfica que apresentar incorreção, a qual será 
retirada do processo e colocada à disposição do profissional atuante.” (Grifos nossos) 

 
Cabe relembrar que havia condições de se analisar o projeto, conforme argumentado na análise da 
constatação anterior (em que 14 pendências são listadas), e diferentemente do aportado no 
despacho. 
 
Além disso, resta demonstrado o descumprimento do item 4.A.7.2 supracitado, visto que as 
irregularidades não foram anotadas, em sua totalidade, nas respectivas peças gráficas. Isto 
significa que as falhas identificadas nos projetos constantes das folhas 18, 36 a 41, e 48 a 57, 
poderiam ter sido anotadas na própria prancha e comunicadas ao munícipe, para correção. 
 
Por outro lado, referente ao argumento “falta de comprovação da regularidade” e “falta de 
comprovação da área declarada existente”, há que se concordar que a Certidão de Regularidade 
da Edificação, apresentada pela munícipe, estava superada em decorrência da alteração executada 
no imóvel, conforme interpretação dada pela COMIN ao item 12 da Portaria SEL nº 21/2013. 
 
Todavia, neste caso, também caberia à Secretaria informar ao interessado, por meio de 
Comunique-se, que o documento não atendia ao solicitado porque inválido, e não citar apenas a 
“falta de comprovação da regularidade” no despacho do indeferimento.  
 
Apesar de informado pela Unidade que “justifica-se então a solicitação de plantas anteriormente 
aprovadas para comprovação das partes da edificação já regulares”, tal solicitação não ocorreu 
ao longo do processo. Isto significa que não houve a emissão de Comunique-se nos autos, 
solicitando plantas anteriormente aprovadas, tendo sido o processo indeferido sumariamente, 
conforme destacado incialmente pela equipe. 
 
Portanto, conclui-se que, à época: i) os projetos não foram adequadamente analisados e as peças 
gráficas não constam devidamente anotadas; e ii) diante da invalidade da Certidão de 
Regularidade apresentada, outro documento equivalente deveria ter sido solicitado, por meio de 
Comunique-se, em desrespeito aos princípios da legalidade e da eficiência, e eventuais prejuízos 
ao munícipe requerente, já que são frágeis os motivos do indeferimento. 
 
 
Processo 2010-0.258.783-9 
 
Trata-se de processo iniciado pelo Atacadão Distribuição Comércio e Industria Ltda (CNPJ: 
75.315.333/0035-58) para análise e aprovação do Alvará de aprovação e execução de reforma 
do imóvel localizado na Avenida Marechal Tito, nº 2.391/2.501 (SQL: 112.229.0027-1), 
protocolado em 20/09/2010. Na data de protocolo, encontravam-se vigentes a Lei Municipal nº 
11.228/1992 e Decreto Municipal nº 32.329/1992. 
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Cabe registrar que, durante o recebimento do Processo 2010-0.258.783-9 na Coordenadoria de 
Auditoria Geral da CGM, foi detectado que o processo está numerado até a página 495, em que 
consta a “Folha de Informação 1704/2018/SMUL.G” (01/08/2018) da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento para a Subprefeitura Itaim Paulista, visando à adoção de medidas por 
parte da subprefeitura diante do indeferimento do pedido de Alvará de aprovação e execução de 
reforma. Verifica-se que este processo foi recebido pela subprefeitura em 06/08/2018; entretanto, 
não foram anexados encaminhamentos e tampouco há o arquivamento/conclusão do referido 
processo. Ademais, acompanha o expediente físico uma caixa organizadora com diversas 
pranchas, devidamente numeradas. 

 
CONSTATAÇÃO 04 - Manifestação extemporânea da Administração Pública no processo 
de requerimento de Alvará de aprovação e execução de reforma do imóvel, em afronta ao 
prazo legal previsto na Lei Municipal nº 11.228/1992 (Item 4.2) e no Decreto Municipal nº 
32.329/1992 (Item 4.B) 

 
O requerente protocolou o requerimento do Alvará de aprovação e execução de reforma em 
20/09/2010 junto à Subprefeitura do Itaim Paulista (conforme figura 9 abaixo), em consonância 
com o § 1º do Art. 3º do Decreto Municipal nº 32.329/1992, o qual previa o recebimento e 
autuação dos processos nas AR´s (Administrações Regionais), antiga denominação das atuais 
subprefeituras. 
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Figura 9 – Indicação da data de protocolo do requerimento de Alvará de aprovação e execução de 
reforma (20/09/2010). 

 
Fonte: Capa do Processo 2010-0.258.783-9.  

 
Na sequência, destaca-se que a Administração procedeu aos devidos encaminhamentos do 
processo para as análises técnicas.  
 
A Lei Municipal nº 11.228/1992, conforme exposto anteriormente, previa que o prazo para 
despacho não poderia exceder a 90 dias.  
 
O primeiro Comunique-se do processo em análise foi emitido em 11/02/2011 por 
SEHAB/APROV-4, com publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 15/02/2011, ou 
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seja, 148 dias após o protocolo do requerimento, solicitando a complementação de documentos e 
retificação das peças gráficas: 

 
Figura 10 – Comunique-se emitido em 11/02/2011 e publicado em 15/02/2011. 

 
Fonte: Pág. 57 do Processo 2010-0.258.783-9. 

 
Considerando os prazos previstos na legislação municipal, evidencia-se um extenso prazo da 
Administração Pública para análise do requerimento, em afronta aos prazos legalmente previstos 
na Lei Municipal nº 11.228/1992 (Item 4.2) e no Decreto Municipal nº 32.329/1992, os quais 
estabeleciam que o prazo para despacho não poderia exceder a 90 (noventa) dias.  
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

37 
 

Além da manifestação extemporânea exposta acima, concernente à manifestação inicial, foram 
observados outros extrapolamentos de prazos, por parte da Administração, para manifestação nas 
demais fases de desdobramento do processo, em função da apresentação de projetos e documentos 
realizados pelo requerente: 
 

Quadro 3 – Tempo de análise da Administração aos protocolos realizados pelo requerente, extrapolando o prazo 
legalmente previsto. 

Protocolo do requerente Prazo legal para 
manifestação da 
Administração  

 (90 dias da data do 
protocolo) 

Análise da Administração 

Data de 
protocolo 

Pág. do processo 
Data de 

manifestação 
Período 

transcorrido 
Pág. do 
processo 

11/03/2011 58-99 09/06/2011 13/07/2011 124 dias 102 
13/08/2012 178, 182-184 11/11/2012 30/05/2013 290 dias 196-197 
20/05/2014 226-229, 233-235 18/08/2014 14/11/2014 175 dias 237 
11/12/2014 240-260 11/03/2015 08/04/2015 118 dias 268 

07/05/2015 271 05/08/2015 
Não houve 

manifestação2 
- - 

01/07/2015 
274, 277-278, 283-

284, 287 
29/09/2015 07/10/2015 98 dias 296 

04/11/2015 298-306 02/02/2016 09/03/2016 126 dias 328-329 
07/04/2016 332-343 06/07/2016 16/07/2016 100 dias 367-368 

11/08/2016 371-373 09/11/2016 
Não houve 

manifestação 
expressa 

- - 

22/06/20173 419-429 20/09/2017 07/11/2017 138 dias¹ 430-431 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

 
Portanto, do Quadro 3 acima, quando observado o período transcorrido entre a data do protocolo 
do requerente e a data da manifestação da Administração, fica constatada a ausência de despacho 
no período legalmente previsto (90 dias) em diversas fases do processo, sendo que, apenas a título 
de exemplo, para a manifestação inicial decorreu um prazo de 148 dias após o protocolo do 
requerente, evidenciando-se afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, oficialidade e 
eficiência administrativa, bem como prejuízos ao requerente devido à incerteza gerada pela 
delonga na tramitação, análise e decisão do processo. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“Conforme capa do processo reproduzida na Figura 9 constante da Solicitação de Auditoria 
Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM, o processo 2010-0.258.783-9 foi autuado na Subprefeitura de Itaquera em 
20/09/2010. 

                                              
2 Requerente apresentou novos documentos antes do prazo de manifestação da Administração. 
3 Os documentos das páginas 419-429 remetem ao protocolo da documentação em 22/06/2017; entretanto, conforme 
despacho dado por SEL-COMIN, houve autorização de anexação das referidas páginas ao processo somente em 
20/10/2017. 
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Encaminhado em 21/10/2010 para a então SEHAB, antecessora da atual SEL, pela competência 
estabelecida no artigo 8º do Decreto 48.379/2007, chegou o expediente ao APROV.4, cujas 
atribuições são hoje desta Coordenadoria, na data de 29/12/2010. O primeiro comunique-se foi 
emitido em 15/02/2011, após 32 dias úteis do início efetivo da análise. 
 
Como anteriormente dito, entendemos que o disposto nos subitens 4.2.3 e 4.2.4 da Lei 11.228/92, 
ao determinar as consequências do escoamento do prazo de despacho estabelecido no item 4.2 da 
Lei 11.228/92, protegeu o interessado de eventuais prejuízos resultantes da extemporaneidade da 
decisão do processo. 
 
A Equipe de Auditoria deixou de observar no Quadro 3 constante da Solicitação de Auditoria 
Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM os prazos em que o processo transitou fora do APROV.4 (ver doc. 
SEI 025549128).”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Conforme consta do documento SEI 025549128 apresentado pela COMIN (ver Anexo II deste 
Relatório), o pedido foi protocolado na Subprefeitura do Itaim Paulista em 20/09/2010, tendo 
aportado na então SEHAB (SEHAB/APROV/G) em 22/10/2010, e encaminhado ao departamento 
competente para analisar os pedidos de concessão de Alvará (então SEHAB/APROV-4) apenas 
em 23/12/2010.  
 
Isto significa que, realizado o pedido pelo munícipe interessado, o processo tramitou na SP-IT por 
aproximadamente um mês, e dentro da própria SEHAB por quase dois meses, até chegar à 
APROV-4, que publicou, extemporaneamente, o primeiro Comunique-se em 15/02/2011, 148 dias 
após o protocolo do requerimento.  
 
Ainda, concernente às demais manifestações intempestivas, por parte da SEHAB/SMUL, nas 
demais fases de desdobramento do processo (constantes do Quadro 3), e com base nos dados 
apresentados no Anexo I, conclui-se que, durante o prazo para manifestação, o expediente se 
encontrava nos departamentos SEHAB/APROV-4 ou na SMUL/COMIN em 90% dos casos 
exemplificados, contradizendo a manifestação da Unidade, e tornando possível a manifestação 
tempestiva. 
 
Adicionalmente, como já informado anteriormente, a lei faculta ao munícipe eventual ação por 
ocasião de ausência de manifestação pela Administração Pública, mas não justifica a manifestação 
desta em prazos tão desarrazoados como os em questão. 
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Por fim, independentemente da localização física do processo, caberia à Administração Pública se 
manifestar no prazo máximo de 90 dias, conforme disposto na legislação então vigente. 
 
Portanto, resta constatado que os prazos legalmente estabelecidos para manifestações (90 dias) 
não foram respeitados, e que a intempestividade da manifestação da então SEHAB ocorreu, na 
imensa maioria dos casos, por ocasião da morosidade por parte da própria Secretaria, em 
desrespeito aos princípios da legalidade, razoabilidade, oficialidade e eficiência administrativa, e 
como prejuízos ao requerente devido à incerteza gerada pela delonga na tramitação, análise e 
decisão do processo. 
 

 
CONSTATAÇÃO 05 - Exigência descabida de documentação de regularidade do imóvel (via 
do projeto aprovado com habite-se ou equivalente), em afronta ao previsto no Decreto 
Municipal nº 32.329/1992. 

 
O requerente, amparado na Lei Municipal nº 11.228/1992 e no Decreto Municipal nº 32.329/1992, 
apresentou documentação solicitando o Alvará de aprovação e execução de reforma do imóvel. 
 
A Lei Municipal nº 11.228/1992 previa, no item 3 do seu Anexo I, os documentos para controle da 
atividade de obras e edificações, sendo aplicáveis, para o caso específico de Alvará de aprovação e 
execução de reforma do imóvel, os destaques apresentados a seguir: 

 
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: 
[...] 
f) Alvará de Aprovação; 
g) Alvará de Execução; 
[...] 
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: 
[...] 
d) reforma; 
[...] 
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. 
[...] 
3.7 Alvará de Execução 
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Mediante procedimento administrativo e a pedido do proprietário do imóvel, a PMSP 
emitirá Alvará de Execução, indispensável à execução de: 
[...] 
e) reforma; 
[...] 
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; 
[...] 
3.7.3 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. (Grifo nosso) 

 
Já o Decreto Municipal nº 32.329/1992 apresentava os seguintes fragmentos pertinentes ao objeto 
em análise: 

 
ANEXO 3 
Documentos para Controle da Atividade de Obras e Edificações 
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: 
[...] 
IV - para reforma: 
a) título de propriedade ou comprovante de posse; 
b) notificação-recibo do IPTU; 
c) 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. 
[...] 
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 
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: 
[...] 
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 do objeto do Alvará de Aprovação, 
avalizadas pelo Autor e pelo Dirigente Técnico da Obra, em três vias. 
[...] 
ANEXO 7 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

41 
 

Edificações Existentes 
SEÇÃO 7.A - Normas Gerais 
7.A.1 - São documentos hábeis para a comprovação de regularidade de edificação 
existente: 
a) planta aprovada, com respectivo "habite-se", ou auto de vistoria, ou auto de 
conclusão; ou, 
b) planta conservada com Auto de Conservação correspondente; ou, 
c) planta regularizada com Auto de Regularidade correspondente; ou, 
d) certificado de regularidade da edificação no cadastro do CEDI. 
[...] 
SEÇÃO 7.B - Reformas 
Considera-se reforma qualquer alteração da edificação por supressão, acréscimo na área 
edificada, ou modificação na estrutura, na compartimentação vertical ou na volumetria, 
com ou sem mudança do uso instalado exceto quando se tratar de adaptação às condições 
mínimas de segurança. A edificação regularmente existente poderá ser reformada, desde 
que a edificação resultante não crie nem agrave eventual desconformidade com a LOE ou 
com a LPUOS. 
7.B.1 - Qualquer pretensão de acréscimo ou supressão de área em relação à área 
edificada existente gerará a obrigatoriedade da formalização de pedido de Alvará de 
Aprovação de Reforma, nos termos da Seção 3.6 do COE. (Grifo nosso) 

 
O requerimento de Alvará de aprovação e execução de reforma em questão foi alvo de diversas 
comunicações por parte da Administração Pública, dentre as quais destacam-se o Comunique-se já 
apresentado na Figura 10, e os expostos nas Figuras 11 a 15 abaixo: 
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Figura 11 – Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 em 13/07/2011. 

 
Fonte: Pág. 102 do Processo 2010-0.258.783-9. 
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Figura 12 – Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 em 17/09/2011. 

 
Fonte: Pág. 111 do Processo 2010-0.258.783-9. 
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Figura 13 – Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 em 14/01/2012. 

 
Fonte: Pág. 156 do Processo 2010-0.258.783-9. 
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Figura 14 – Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 em 01/06/2012. 

 
Fonte: Pág. 173 do Processo 2010-0.258.783-9. 
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Figura 15 – Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 em 06/07/2012. 

 
Fonte: Pág. 177 do Processo 2010-0.258.783-9. 

 
Ocorre que estas comunicações apresentam, em comum, o despacho abaixo: 

 
Apresentar documentação que comprove a regularidade do imóvel em questão: planta 
aprovada com habite-se/auto de vistoria/certificado de conclusão, planta vistada com auto 
de regularização ou com alvará de conservação; e 
 
Apresentar documentos plantas aprovadas com o respectivo certificado de conclusão ou 
de regularidade com área conforme indicado em plantas. (Grifos nossos) 

 
Desta forma, nota-se que as comunicações solicitavam que o requerente comprovasse a 
regularidade da área do imóvel. Todavia, no que concerne à comprovação de regularidade da 
edificação, o requerente apresentou, em 11/03/2011, o Certificado de Regularidade da Edificação 
(Figura 16), o qual indica que, à época, o imóvel possuía uma área de 21.622 m² regularizada 
perante a Administração Pública Municipal. Ainda, o próprio documento contém descrição de 
validade para fins de comprovação da regularidade da edificação, conforme disposto no Código de 
Obras do Município.   
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Ainda que os projetos apresentados pelo requerente demonstrassem áreas diversas da então 
regularizada, caberia ao setor de análise da SEHAB solicitar a adequação das peças gráficas 
(projetos) para atender à área regularizada perante o município (21.622 m²), e não a documentação 
comprobatória de regularidade da nova área indicada em prancha. Destaca-se que a Prefeitura 
possui acesso aos dados comprobatórios das áreas regulares e, portanto, no presente caso, 
qualquer exigência de documentação com área regular diferente da apresentada pelo requerente 
não seria plausível. 

 
Figura 16 – Certificado de regularidade da edificação emitido pela Secretaria Municipal de 

Habitação. 

 
Fonte: Pág. 60 – Processo 2010-0.258.783-9. 
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Por todo o exposto, qualquer exigência, por parte da Administração, para apresentação de 
documento de comprovação da regularidade do imóvel após a entrega do Certificado de 
Regularidade da Edificação, em 11/03/2011, torna-se, aparentemente, descabida, visto que o 
documento apresentado pelo requerente apresenta amparo legal para tal comprovação, em prejuízo 
aos princípios da legalidade e da eficiência. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“O interessado, ao autuar o pedido de reforma do imóvel, indicou pretensão de intervenções nas 
edificações existentes, as quais poderiam constituir áreas a construir, a demolir ou a regularizar. 
 
Tais intervenções deveriam ser analisadas pelo corpo técnico da Prefeitura para verificar 
possíveis infrações à legislação edilícia, tais como infrações aos parâmetros urbanísticos - taxa 
de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, entre outros, resultantes das intervenções 
propostas, e a simples apresentação de CEDI, que indica tão somente a área edificada, não 
propicia condições de análise do projeto apresentado, uma vez que não há a representação das 
plantas da edificação tida como “regular”. 
 
Como anteriormente explicado, justifica-se então a necessidade das plantas anteriormente 
aprovadas para comprovação das edificações já regulares, para efetiva avaliação das 
intervenções propostas. 
 
Também a regularidade da edificação indicada à época no CEDI somente tem validade no caso 
de não haver ocorrido “alteração nas características da edificação”, nos termos do disposto no 
item 12 da Portaria SEL nº 21/2013, o que só pode ser verificado com a apresentação das plantas 
anteriormente aprovadas para comparação com o projeto de regularização proposto. 
 
A solicitação de plantas anteriormente aprovadas deveria ser de fácil atendimento pelo 
interessado, uma vez que estas deveriam estar na posse do profissional autor do projeto, pois 
constituem a base da proposta de reforma oferecida para análise. 
 
As áreas indicadas como regulares existente variavam em diferentes plantas do projeto e não 
eram condizentes com a lançada no CEDI, portanto, seria necessário apresentar documento que 
confirmasse tal área como regular. Informado em planta de folha 30 como regular existente 
17.751,36 m²; informado em planta de folha 168 área de 24.910,64 m² regular existente, 
entretanto, a lançada no CEDI era de 21.622m². 
 
Apenas na apresentação da planta constante de folha 183 é que foi indicada a área existente 
regular compatível com o CEDI e com as plantas aprovadas anteriores. 
 
Apesar de discordar com a afirmação dessa Auditoria de que o técnico deveria ter solicitado a 
adequação das peças gráficas para atender a área regularizada, o mesmo o fez conforme consta 
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no item 4 do “comunique-se” de folha 173. Destacamos que os “comunique-ses” anteriores não 
foram atendidos com peças gráficas apenas com documentos.”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Após análise da manifestação da Unidade, inicialmente reitera-se que o presente requerimento é 
relativo à emissão de Alvará de aprovação e execução de reforma no imóvel ora em discussão e, 
portanto, era regido à época pela Lei Municipal nº 11.228/1992 e pelo Decreto Municipal nº 
32.329/1992. 
 
A primeira análise deste processo é sintetizada no Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 
em 11/02/2011 e publicado no diário oficial em 15/02/2011 (Figura 10), o qual requer, dentre 
outros itens: “3. Apresentar documentação que comprove a regularidade do imóvel em questão: 
planta aprovada com habite-se/auto de vistoria/certificado de conclusão, planta vistada com auto 
de regularização ou com alvará de conservação”. (Grifo nosso) 
 
Cabe aqui a apresentação da previsão expressa contida no Decreto Municipal nº 32.329/1992, já 
citada anteriormente, o qual indicava alternativas de documentos a serem apresentados pelos 
requerentes para a comprovação da regularidade do imóvel: 
 

ANEXO 7 
Edificações Existentes 
SEÇÃO 7.A - Normas Gerais 
7.A.1 - São documentos hábeis para a comprovação de regularidade de edificação 
existente: 
a) planta aprovada, com respectivo "habite-se", ou auto de vistoria, ou auto de conclusão; 
ou, 
b) planta conservada com Auto de Conservação correspondente; ou, 
c) planta regularizada com Auto de Regularidade correspondente; ou, 
d) certificado de regularidade da edificação no cadastro do CEDI. (Grifos nossos) 

 
Trata-se, portanto, de uma faculdade legalmente prevista ao munícipe, dentre as quatro opções 
dadas pela legislação, a opção da documentação que seria apresentada para atender o disposto no 
item 7.A.1 do Decreto Municipal nº 32.329/1992.  
 
Para responder a esta solicitação, o requerente apresentou documentações que foram apensadas ao 
processo em 11/03/2011, dentre os quais o Certificado de Regularidade da Edificação emitido 
em 15/02/2011, o qual apresentava as seguintes redações: 
  

Este Certificado será considerado documento hábil para comprovação da 
regularidade da edificação nos termos do Código de Obras e Edificações, bem como 
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para fins comprobatórios perante os Cartórios de Registro de Imóveis, nos termos da 
Legislação Federal pertinente. 
[...] 
Este certificado equipara-se ao Auto de Vistoria, Auto de Conclusão, “Habite-se”, 
Alvará de Conservação, Auto de Regularização e Certificado de Conclusão. (Grifos 
nossos) 

 
Ora, o Certificado de Regularidade da Edificação foi emitido no mesmo dia da publicação do 
Comunique-se que o requereu e, portanto, tratava-se de uma informação atualizada prestada pela 
própria Secretaria Municipal de Habitação, respaldando o documento como válido, atualizado e 
atendendo à legislação municipal para o fim proposto. 
 
Em que pese a Unidade manifeste que o Certificado de Regularidade da Edificação emitido por 
CEDI “indica tão somente a área edificada, não propicia condições de análise do projeto 
apresentado, uma vez que não há a representação das plantas da edificação tida como 
‘regular’.”, trata-se de um documento expressamente previsto na legislação para comprovar a 
regularidade da edificação, devendo ser aceito como tal.  
 
A Unidade manifestou ainda que “a regularidade da edificação indicada à época no CEDI 
somente tem validade no caso de não haver ocorrido ‘alteração nas características da 
edificação’, nos termos do disposto no item 12 da Portaria SEL nº 21/2013”; entretanto, 
destacamos aqui que todos os “comunique-ses” apresentados nesta constatação (figuras 10 a 15) 
são anteriores à vigência da Portaria retro indicada.  Ainda que eventual legislação anterior à 
Portaria citada fizesse tal previsão, não há que se falar em invalidade do Certificado apresentado, 
visto que não foram evidenciadas alterações nas características da edificação.  
 
Desta forma, a Unidade não informou que o Certificado apresentado era inválido e não justificou a 
recusa e preterição da documentação apresentada, reiterando o pedido das plantas anteriormente 
aprovadas com o respectivo certificado de conclusão. 
 
Apesar de a Unidade manifestar que “A solicitação de plantas anteriormente aprovadas deveria 
ser de fácil atendimento pelo interessado, uma vez que estas deveriam estar na posse do 
profissional autor do projeto, pois constituem a base da proposta de reforma oferecida para 
análise”, este entendimento não deve prosperar, visto inúmeras influências que poderiam ter 
ocorrido entre a emissão do projeto original aprovado e as solicitações posteriores, como por 
exemplo, os casos em que o proprietário do imóvel não é de fato o mesmo requerente; a 
solicitação (projeto proposto) não ser realizada pelo mesmo profissional (projeto original); e os 
imóveis que tiveram os documentos extraviados por diversos motivos. 
 
Visto que a certidão apensada em 11/03/2011 demonstra que a área regularizada era de 21.622 m², 
qualquer peça gráfica (projeto) que indicasse área diferente desta deveria ter sido objeto de 
correção desta representação. Ou seja, mantém-se entendimento de que os projetos apresentados 
pelo requerente, que demonstrassem áreas diversas da então regularizada, deveriam ter sido alvo 
de Comunique-se para adequação de projeto. 
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Diante de todo exposto, mantém-se o entendimento inicial de que a Certidão de Regularidade 
apensada ao processo em 11/03/2011 era um documento válido para atender à solicitação da 
Administração. e, assim, qualquer exigência por parte desta para apresentação de documento de 
comprovação da regularidade do imóvel após esta data tornar-se-ia descabida, em prejuízo aos 
princípios da legalidade e da eficiência. 
 

 
CONSTATAÇÃO 06 - Solicitação tardia da Certidão de Diretrizes, expedida pela SMT. 

 
Conforme descrito no item 4 do Comunique-se de 30/05/2013 (Figura 17 abaixo), a SEHAB 
exigiu do requerente a apresentação de “Diretrizes aprovadas por SMT”: 
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Figura 17 – Fragmento do Comunique-se emitido por SEHAB/APROV-4 em 30/05/2013.  

 
Fonte: Pág. 196 do Processo 2010-0.258.783-9. 

 
A solicitação de SEHAB/APROV-4 se refere à Certidão de Diretrizes, expedida pela Secretaria 
Municipal de Transportes (SMT), para os imóveis classificados como polo gerador de tráfego, 
prevista na Lei Municipal nº 15.150/2010, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 51.771/2010 
e com procedimentos disciplinados pela Portaria SMT nº 134/2010. O imóvel em análise assim é 
classificado em decorrência do número de vagas de estacionamento que possui.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

53 
 

 
A referida lei exige o seguinte: 

 
Art. 3º A implantação ou reforma de empreendimentos qualificados como Polos 
Geradores de Tráfego no Município de São Paulo dependerá da obtenção pelo 
interessado de Certidão de Diretrizes, emitida pela Secretaria Municipal de 
Transportes - SMT, na qual estarão fixados os parâmetros a serem seguidos no projeto 
da edificação e as medidas mitigadoras de impacto no tráfego decorrentes do 
empreendimento. (Grifos nossos) 

 
Diante de todo o exposto, constatou-se que a Administração poderia ter solicitado a apresentação 
da Certidão de Diretrizes (expedita por SMT) já no início do processo, em 11/02/2011, quando da 
primeira análise realizada. Considerando que a solicitação ocorreu apenas em 30/05/2013 (02 anos 
e 3 meses após a manifestação inicial), a equipe de auditoria entende que, devido a esta delonga na 
solicitação, restou violado diretamente o princípio da razoabilidade e da eficiência, bem como 
demonstrada fragilidade no procedimento de análise e aprovação de projetos por parte dos 
servidores, acarretando morosidade na conclusão do processo. 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“Como já explicado anteriormente, a completa análise do projeto proposto, com a perfeita 
avaliação dos documentos exigíveis ou alterações necessária ao atendimento da LPUOS e do 
COE, só pode acontecer após a apresentação pelo interessado das plantas do projeto 
anteriormente aprovado. 
 
Estabelece o item 4.D.4 do Decreto 32.329/92: 
 

4.D.4 - Se durante a análise do pedido de Alvará de Aprovação ocorrer alteração do 
número de vagas de estacionamento, até o limite de 5% (cinco por cento) do número 
aceito por SMT, não será necessária a apresentação de nova Certidão de Diretrizes. 

 
Assim, somente após a comparação do projeto proposto com as plantas do projeto anteriormente 
aprovado, que já possuía a Certidão de Diretrizes nº 053/94 – SMT, pode-se concluir pela 
necessidade de apresentação de nova Certidão de Diretrizes de SMT, em face das alterações 
introduzidas pela reforma proposta.”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Considerando a alegação da Unidade de que “a completa análise do projeto proposto [...] só pode 
acontecer após a apresentação pelo interessado das plantas do projeto anteriormente aprovado”, 
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ratifica-se o entendimento apresentado na constatação 05 de que não há amparo legal para exigir o 
projeto anteriormente aprovado, visto que o requerente apresentou outro documento legalmente 
previsto para comprovar a regularidade da edificação – Certidão de Regularidade da Edificação 
(alínea “d” do item 7.A.1 do Decreto Municipal nº 32.329/1992). 
 
Quanto à execução de reformas de empreendimentos qualificados como Polos Geradores de 
Tráfego (PGT) no município de São Paulo, a Lei Municipal nº 15.150/2010, citada na constatação, 
prevê que estes casos dependem da obtenção, pelo interessado, de Certidão de Diretrizes, emitida 
pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT: 
 

Art. 3º A implantação ou reforma de empreendimentos qualificados como Polos 
Geradores de Tráfego no Município de São Paulo dependerá da obtenção pelo 
interessado de Certidão de Diretrizes, emitida pela Secretaria Municipal de 
Transportes - SMT, na qual estarão fixados os parâmetros a serem seguidos no projeto 
da edificação e as medidas mitigadoras de impacto no tráfego decorrentes do 
empreendimento. (Grifos nossos) 

 
Ainda no âmbito legal cabe destacar o previsto no Decreto Municipal nº 32.329/1992, o qual 
previa que o protocolo do Alvará de aprovação para edificação classificada como PGT deveria, 
preferencialmente, estar instruído com a Certidão de Diretrizes emitido por SMT. Caso não 
estivesse, seria objeto de Comunique-se pela Administração, conforme itens expostos a seguir:  
 

4.D.3 - O pedido de Alvará de Aprovação de edificação enquadrada como Polo 
Gerador de Tráfego deverá ser instruído, preferencialmente, com a Certidão de 
Diretrizes expedida por SMT. 
4.D.3.1 - Quando da análise do pedido, se for constatada a inexistência da Certidão, 
será solicitada sua apresentação através de "comunique-se", podendo ser concedidos 
prazos consecutivos, até sua apresentação. (Grifos nossos) 

 
No presente processo, verifica-se que o munícipe não protocolou a devida Certidão de Diretrizes 
junto ao pedido de Alvará de aprovação, amparado pelo item 4.D.3 do Decreto. Portanto, 
conforme apresentado no item 4.D.3.1, caberia à Unidade responsável pela análise do pedido, 
constatada a inexistência da certidão, solicitá-la através de Comunique-se. 
 
Cabe citar o item 4.D.4 apresentado pela Unidade, visto que se tratava de casos de alteração de 
percentual de vagas de estacionamento durante a análise do pedido de Alvará; ou seja, previa que, 
caso ocorresse uma alteração de até 5% do número de vagas em relação à Certidão apresentada no 
pedido de Alvará de aprovação, não seria necessária uma nova certidão emitida por SMT para 
retificar a quantidade inicialmente prevista. Destaca-se que o dispositivo não dispensa a 
apresentação de certidão para instrução do processo de alvará de aprovação (projeto proposto) e 
não vincula sua apresentação em função da alteração do número de vagas em relação ao existente 
(projeto original). 
 
Portanto, pelo apresentado, ratifica-se entendimento de que a Administração deveria ter solicitado 
a apresentação da Certidão de Diretrizes expedita por SMT já no início do processo, em 
11/02/2011, quando da primeira análise realizada, para fins de instruir o processo e atender ao 
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item 4.D.3.1 do Decreto Municipal nº 32.329/1992, independente de cálculo de vagas a ser 
realizado. Considerando que a solicitação ocorreu apenas em 30/05/2013 (02 anos e 3 meses após 
a manifestação inicial), entende-se que, devido a esta delonga na solicitação, restou violado 
diretamente o princípio da legalidade, razoabilidade e da eficiência, bem como demonstrada 
fragilidade no procedimento de análise e aprovação de projetos por parte dos servidores, 
acarretando morosidade na conclusão do processo. 
 
RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Licenciamento elabore e 
adote um Check-list nos processos relativos aos pedidos de Alvará de aprovação e execução de 
reforma (anexando-os aos respectivos processos), bem como nos demais casos que julgar 
pertinente, indicando toda a documentação legalmente exigida e os procedimentos previstos para a 
completa instrução e tramitação do processo. 
 
 
CONSTATAÇÃO 07 - Solicitação tardia da incidência do Plano Rodoviário do Município 
(PRM) e ausência de solicitação de retificação dos projetos após alteração da legislação. 

 
Conforme descrito no item 1 do Comunique-se de 01/06/2012 (Figura 14), a Administração 
informou ao requerente que o projeto seria encaminhado à “Proj” para a demarcação do Plano 
Rodoviário do Município (PRM), conforme observação contida no alvará anterior. 
 
A incidência do PRM no imóvel objeto desta auditoria é descrito pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras (Folha de informação nº 189 do Processo 2010-0.258.783-9) pelo 
fato da Avenida Marechal Tito estar inserida neste Plano, conforme disposto nos Decretos 
Municipais nos 16.233/1979 e 16.702/1980, sendo que, ainda, o imóvel possui o alinhamento 
aprovado através da Resolução nº 188/1968 do Conselho Rodoviário do Município (CRM). 
 
Desta forma, verifica-se que, considerando a data de protocolo do processo em análise 
(20/09/2010) e a vigência dos dispositivos normativos anteriormente citados, a SEHAB teria 
condições de, desde a data de emissão do primeiro Comunique-se (11/02/2011), manifestar-se 
quanto à incidência do PRM no projeto analisado. 
 
Ainda, verificou-se que, na época das demais intervenções realizadas no imóvel, adequadamente 
registradas pela Prefeitura (Processo 2004-0.295.471-4 – Alvará de aprovação e execução de 
reforma; Processo 2005-0.092.585-9 – Certificado de conclusão – Habite-se), o PRM já estava 
devidamente vigente e instituído. Nestas situações, infere-se uma possível ausência de 
manifestação anterior da Administração em decorrência da incidência do PRM no imóvel em 
análise. 
 
Portanto, verifica-se que a SEHAB se manifestou a respeito da incidência do PRM somente 01 
ano e 4 meses depois do primeiro “Comunique-se”, ou, ainda, após pouco mais de 1 ano e 8 meses 
do protocolo realizado pelo requerente, infringindo diretamente o princípio da razoabilidade e da 
eficiência, bem como demonstrando fragilidade no procedimento de análise e aprovação de 
projetos, acarretando atrasos na conclusão do processo. 
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No âmbito do processo de Alvará de aprovação e execução de reforma em questão, verifica-se o 
encaminhamento do processo para análise de incidência do PRM à “Proj-004” em 29/10/2012 
(Folha de informação nº 186). O processo ficou sob análise dos setores pertinentes, retornando 
com a conclusão em 26/04/2013, emitida por Proj32 e Proj3, estando o imóvel afetado pelo PRM 
(Folha de informação nº 195). Logo, resta identificado que o processo ficou sob análise, neste 
quesito, por quase 6 meses, prazo este, que, sob o ponto de vista da equipe de auditoria, é 
desarrazoado.  
 
Ainda que concluída a análise de incidência do PRM em Abril/2013, verifica-se que o processo de 
aprovação do projeto não fora logo concluído, tramitando até Agosto/2018 sem a devida 
conclusão do pedido.  
 
Ocorre que a Lei Municipal nº 16.020 de 02 de Julho de 2014 alterou a incidência do PRM sobre o 
lote em questão, a saber: 

 
Art. 1º Ficam aprovados os melhoramentos viários abaixo descritos, necessários à 
implantação de corredores de ônibus e obras viárias a eles complementares, configurados 
nas plantas a seguir relacionadas, do arquivo da Superintendência de Projetos Viários, 
rubricadas pelo Presidente da Câmara e pelo Prefeito como partes integrantes desta lei: 
[...] 
II - plantas nºs 26.953/1 a 11, Classificação S-1225, também referentes ao corredor 
conhecido por Celso Garcia, contemplando o alargamento da Avenida São Miguel, da 
Rua Abaitinga e da Avenida Marechal Tito e as demais compatibilizações viárias 
necessárias; (Grifos nossos) 

 
Portanto, após esta data (02/07/2014), seria necessária uma adequação das diretrizes de PRM 
incidentes sobre o lote, fato este que não foi considerado pelos setores de análise competentes. 
Destaca-se, inclusive, que as novas incidências foram manifestadas no processo (Certidão nº 
0904/15 – página 303; Projeto parcial da planta nº 26.953/9 – página 305); entretanto, não foram 
solicitadas as devidas adequações no projeto do imóvel em tela. Portanto, tanto o “Comunique-se” 
de 14/11/2014, emitido após a promulgação da lei retro citada, quanto os comunicados realizados 
após a apresentação da certidão e do projeto indicados, tinham condições de solicitar nova 
demarcação da área de melhoramento e a devida adequação em projeto. 
 
Diante de todo o exposto, verifica-se que a SEHAB e a SEL poderiam ter se manifestado quanto à 
incidência do PRM no imóvel em análise desde o início do processo (11/02/2011), quando da 
primeira análise realizada. Considerando que a solicitação ocorreu apenas em 01/06/2012 (01 ano 
e 4 meses após a manifestação inicial), a equipe de auditoria entende que, devido à solicitação 
tardia por parte das Secretarias, restou violado diretamente o princípio da razoabilidade e da 
eficiência, bem como demonstrada uma fragilidade no procedimento de análise e aprovação de 
projetos, acarretando morosidade na conclusão do processo. Ainda, considerando a nova 
legislação promulgada durante o trâmite do processo, que gerou modificações nas incidências 
sobre o lote, e diante da ausência de manifestação dos setores competentes para retificação dos 
projetos, a equipe de auditoria entende que esta omissão tenha gerado uma postergação indevida 
no processo, em prejuízo aos princípios da legalidade e da eficiência. 
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JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“As plantas da solicitação inicial não detinham informações básicas como largura de via, passeio 
público, ângulos internos do terreno, dentre outros, e, portanto, não havia condições de serem 
encaminhadas para a demarcação do PRM por SIURB/PROJ. Dessa forma, foi solicitada 
inicialmente que se apresentasse “plantas completas nos moldes estabelecidos pela PMSP” (vide 
item 2 do comunique-se de folha 102). 
 
Os comunique-ses emitidos foram atendidos com pedidos de prazos e documentos, não continham 
novas peças gráficas, o que veio a ocorrer apenas no atendimento de 10/02/2012 com as plantas 
em folhas 167, 168 e 169. 
 
Assim, indevida a afirmação de morosidade e ineficiência, uma vez que o bom andamento 
dependia da devolutiva eficaz da documentação solicitada ao interessado. O dito “tardio” 
encaminhamento só se deu por ineficiência técnica do interessado do processo que não 
apresentou plantas com o mínimo de informações para correta demarcação do PRM. 
 
A alegação de que a aprovação anterior já devia ter previsto tal demarcação de PRM é correta e 
de fato ocorreu conforme consta no alvará de aprovação e execução de reforma nº 2005/05424-
00, folha 172, onde informa que por ocasião de uma nova reforma deverá ser verificado o dito 
PRM. 
 
A demarcação da Lei 16.020/14 consta em folha 305 por meio de cópia parcial do melhoramento 
viário pretendido para o local solicitado através do processo 2015-0.219.440-2.”. 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Quanto à ausência de detalhes no projeto apresentada pela Unidade (“informações básicas como 
largura de via, passeio público, ângulos internos do terreno, dentre outros”), novamente deve-se 
indicar que todas as adequações necessárias, sejam em projetos ou documental, deveriam ter sido 
objeto de comunique-se e de demarcação nas pranchas propostas pelo requerente (itens 4.A.7 e 
4.A.7.2 do Decreto Municipal nº 32.329/1992):  
 

4.A.7 - O processo que apresentar elementos incompletos ou incorretos, ou que 
necessite de complementação da documentação exigida por Lei ou de esclarecimentos, 
será objeto de comunicado completo ("comunique-se") para que todas as falhas 
sejam sanadas. 
[...] 
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4.A.7.2 - Quando o atendimento às exigências implicar em correção de peça gráfica: 
I - as infrações serão anotadas na peça gráfica que apresentar incorreção, a qual será 
retirada do processo e colocada à disposição do profissional atuante. (Grifos nossos) 

 
Dentre os “Comunique-ses” presentes no processo, não foram localizados comunicados expressos 
referentes aos itens citados pela Unidade (largura de via, passeio público e ângulos internos do 
terreno). A simples solicitação, ao requerente, para a apresentação de “plantas completas nos 
moldes estabelecidos pela PMSP” não atende aos itens retro indicados, em especial ao item 
4.A.7.2. Portanto, caso a Administração julgasse que o projeto apresentado não permitisse a 
perfeita compreensão e análise do projeto, deveria ter adotado as orientações de 4.A.7 e 4.A.7.2 do 
referido Decreto. 
 
Conforme apontado pela própria Unidade, era do seu conhecimento que o imóvel em análise era 
impactado pelo PRM, visto que, desde a emissão do Alvará de aprovação e execução de reforma 
no ano de 2005 (alvará nº 2005/05424-00), a Unidade já tinha analisado tal fato. 
 
Durante o trâmite inicial do processo, o PRM era regido pelos Decretos Municipais nº 
16.233/1979 e 16.702/1980, possuindo traçado da via aprovado pela Resolução nº 188/1968 do 
Conselho Rodoviário do Município (CRM), conforme pode se aferir pela Folha de Informação nº 
189, emitida por SIURB/PROJ32, e cópia parcial do projeto juntado à folha nº 188. Portanto, as 
mesmas considerações e análises realizadas no âmbito do processo de alvará emitido em 2005 
continuavam vigentes, sem qualquer alteração. Esta manifestação dada por SIURB, inclusive, não 
fez qualquer tipo de apontamento nos projetos apresentados pelo requerente. 
 
Após tramitação do processo no Departamento de Desapropriações (SNJ/DESAP33 e 
SNJ/DESAP502), houve uma complementação da informação prestada por SIURB/PROJ32 (folha 
nº 195 do Processo 2010-0.258.783-9), concluindo que “o imóvel em questão é parcialmente 
atingido pela Resolução nº 188/68 do CRM [fl. 188] conforme demarcado na planta de fl. 182”. 
Entretanto, a informação prestada pelo setor de desapropriação, em síntese, informou os lotes 
impactados pelo PRM e as respectivas áreas e perímetros que seriam objeto de desapropriação em 
função do Plano.  
 
Ora, visto que o perímetro e o projeto apensado na folha nº 191 (Figuras 18 e 19) foram aprovados 
pela Resolução nº 188/68 do CRM, as manifestações dadas por SNJ e SIURB apenas reproduziam 
dados aprovados anteriormente, e, portanto, independiam da apresentação de projetos por parte do 
requerente. A mera demarcação da prancha, conforme consta na folha nº 195, se tornaria 
totalmente dispensável, visto que o perímetro impactado pelo PRM já estava aprovado desde 1968 
e era passível de indicação sem a demarcação realizada “à mão” no projeto. 
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Figura 18 - Fragmento da planta P-22.738-D3, aprovada pela Resolução nº 188/68, indicando os vértices das áreas  impactadas pelo PRM. 

 
Fonte: Página 191 do Processo 2010-0.258.783-9. 
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Figura 19 - Fragmento da planta P-22.738-D3, aprovada pela Resolução nº 188/68, indicando quadro com delimitação das áreas impactadas pelo PRM 

 
Fonte: Página 191 do Processo 2010-0.258.783-9. 
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Ainda que, no entendimento da Unidade, apenas o projeto apresentado pelo requerente em 
Fevereiro/2012 tivesse condições de ser analisado sob o ponto de vista do PRM, somente em 
Outubro/2012 o processo foi devidamente encaminhado à SIURB/PROJ para demarcação do 
Plano Rodoviário. Ou seja, demandou-se 8 meses para o efetivo encaminhamento do projeto à 
SIURB, prazo este também entendido como desarrazoado.  
 
Portanto, concernente à solicitação tardia do PRM, mantém-se o entendimento inicial de que, 
desde a primeira análise do processo realizada pela Unidade, ou até mesmo antes de qualquer 
pedido protocolado pelo munícipe, já era conhecido o impacto do PRM no lote em análise, e, 
portanto, havia condições de se encaminhar os documentos iniciais ao setor responsável para 
manifestação tempestiva. 
 
A constatação apresentada neste relatório também se refere à omissão da Administração, perante o 
munícipe interessado, quanto à aplicabilidade da Lei Municipal nº 16.020/2014 ao caso concreto, 
dado que alterou o PRM incidente sobre o lote, impactando diretamente o projeto em análise.  
 
Destaque-se que esta “nova” lei acabou por revogar o disposto na Resolução nº 188/68, 
modificando a área a ser afetada pelo Plano. Ainda assim, foi verificada a não observância à nova 
legislação, fato este constatado pela discussão, nos autos, de documento apresentado pelo 
requerente na página 242 do Processo 2010-0.258.783-9, datado de 10/12/2014 e juntado ao 
processo em 19/12/2014, remetendo a situação à Resolução nº 188/68, já não mais vigente. 
 
Conforme já mencionado nesta constatação, as novas incidências foram manifestadas no processo 
(pág. 303 a 305) em 2015, pelo próprio munícipe. Na oportunidade, o requerente apresentou o 
projeto previsto no “novo” Plano Rodoviário e a Certidão nº 0904/15, que foram juntados aos 
autos em 05/11/2015, um ano e quatro meses após a promulgação da lei supracitada.  
 
Complementarmente, ressalta-se que foi o próprio munícipe, através de processo próprio autuado 
em 20/08/2015 (Processo 2015-0.219.440-2), após um ano e um mês da promulgação da Lei 
Municipal nº 16.020/2014, que requereu análise de incidência de PRM no imóvel.  
 
Assim, considerando a vigência da “nova” lei neste período, corrobora-se o fato inicialmente 
apontado de que não houve qualquer comunicação ao requerente, por parte da Unidade 
responsável, solicitando as devidas adequações da Lei Municipal nº 16.020/2014 ao projeto do 
imóvel em questão. 
 
Diante de todo o exposto, mantém-se o entendimento inicial de que a Administração tinha 
conhecimento da incidência do PRM no imóvel em análise antes mesmo do protocolo de 
requerimento do Alvará de aprovação e execução de reforma, e poderia ter indicado o perímetro a 
ser desapropriado no lote desde o início do processo. Neste quesito, entende-se que, devido à 
solicitação tardia por parte da então SEHAB, restou violado diretamente o princípio da 
razoabilidade e da eficiência, bem como demonstrada uma fragilidade no procedimento de análise 
e aprovação de projetos, acarretando morosidade na conclusão do processo. Quanto à legislação 
promulgada no decorrer do processo, mantém-se o posicionamento de que houve uma omissão da 
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Administração quando da ausência de solicitação de retificação do projeto por conta das novas 
incidências do PRM, gerando uma postergação indevida do processo e, por consequência, uma 
maior dilação nos encaminhamentos e na sua conclusão. 
 
RECOMENDAÇÃO: Idem Recomendação 02, conforme reescrita abaixo: 
 
RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Licenciamento elabore e 
adote um Check-list nos processos relativos aos pedidos de Alvará de aprovação e execução de 
reforma (anexando-os aos respectivos processos), bem como nos demais casos que julgar 
pertinente, indicando toda a documentação legalmente exigida e os procedimentos previstos para a 
completa tramitação do processo. 
 
 
CONSTATAÇÃO 08 - Ausência de indeferimento do pedido após transcorrido prazo legal 
para atendimento do Comunique-se. 

 
Conforme constante no item 4 da Lei Municipal nº 11.228/1992: 

 
4 Procedimentos Administrativos 
Os requerimentos serão instruídos pelo interessado e analisados frente a legislação 
Municipal, conforme a natureza do pedido, observadas as normas edilícias emanadas da 
PMSP, em especial as prescrições desta lei e da LPUOS, sem prejuízo da observância, 
por parte do Autor de Projeto, das disposições estaduais e federais pertinentes. 
4.1 Análise dos Processos 
[...] 
4.1.1.1 Os pedidos serão indeferidos caso não atendido o "comunique-se" em 30 
(trinta) dias a contar da data de publicação da chamada. (Grifos nossos) 

 
Considerando os diversos “Comunique-se” emitidos pelas Secretarias (SEHAB e SEL), bem como 
os prazos legais previstos para manifestação do requerente (30 dias), cabem os seguintes 
apontamentos de manifestações realizadas pelo requerente após o prazo legal: 

 
Quadro 4 – Manifestações do requerente após o prazo legal para atendimento dos “Comunique-se”. 

Data de publicação do 
Comunique-se 

Pág. do 
processo 

Prazo legal para 
manifestação do 

requerente (30 dias) 

Manifestação do 
requerente 

Pág. do 
processo 

06/07/2012 177 05/08/2012 13/08/2012 178/185 
30/05/2013 196-197 29/06/2013 18/07/2013 199/201 
02/08/2013 201 01/09/2013 11/09/2013 202/216 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 
 
Pelo exposto no quadro acima, conclui-se que o requerente se manifestou após o prazo legalmente 
previsto para tal. 
 
Desta forma, a equipe de auditoria entende que, durante a tramitação do presente processo, não foi 
adotado o procedimento previsto no item 4.1.1.1 da Lei Municipal nº 11.228/1992, o qual prevê o 
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indeferimento do pedido após transcorridos 30 dias da data de publicação do “Comunique-se”, 
ferindo diretamente o princípio da legalidade. 
 
 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
A Unidade, por meio do documento SEI nº 025551400, informou que: 
 
“Estabelece o artigo 11 da Lei 11.228/92: 
 

Art. 11. Os prazos fixados pela presente lei são expressos em dias corridos, contados a 
partir do primeiro dia útil após o evento origem, até o seu dia final, inclusive; quando 
não houver expediente neste dia, prorroga-se automaticamente o seu término para o dia 
útil imediatamente posterior. 

 
Em relação aos comunicados indicados no Quadro 3 constante da Solicitação de Auditoria Final 
- SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-AUDI/2019/CGM, 
esclarecemos: 
 

1. A data limite para atendimento do comunique-se publicado em 06/07/2012 era 
08/08/2012. O atendimento foi efetivado dentro do prazo regulamentar, apenas a data de 
junção da documentação foi efetivada pelo setor competente em 13/08/2012, em função da 
demanda; 

2. A data limite para atendimento do comunique-se publicado em 30/05/2013 era 
15/07/2013, em função do dia 31/05/2013 ter sido declarado ponto facultativo conforme 
Decreto 53.928/13 e também do estabelecido no artigo 2º do Decreto 54.042/13. O 
atendimento foi efetivado dentro do prazo regulamentar, apenas a data de junção da 
documentação foi efetivada pelo setor competente em 18/07/2013, em função da demanda; 

3. A data limite para atendimento do comunique-se publicado em 02/08/2013 era 
03/09/2013. O atendimento foi efetivado dentro do prazo regulamentar, apenas a data de 
junção da documentação foi efetivada pelo setor competente em 11/09/2013, em função da 
demanda.”. 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIA  
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
“Nada há no âmbito desta Coordenadoria.” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Após análise da manifestação da Unidade, corrobora-se com as datas apresentadas pela Unidade 
no que se refere ao cálculo do prazo legal para manifestação do requerente, em decorrência dos 
cálculos inicialmente apresentados na constatação não contemplarem análise de dias não úteis e da 
suspensão do expediente e de contagem de prazos previstos, respectivamente, nos Decretos nos 
53.928/13 e 54.042/13. Desta forma, retificam-se as informações contidas no Quadro 4, 
apresentando os novos prazos legais para manifestação do requerente no quadro a seguir: 
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Quadro 4-A – Manifestações do requerente após o prazo legal para atendimento dos “Comunique-se”. 

Data de publicação do 
Comunique-se 

Pág. do 
processo 

Prazo legal para 
manifestação do 

requerente (30 dias) 

Junção dos 
documentos pela 

unidade 

Pág. do 
processo 

06/07/2012 177 08/08/2012 13/08/2012 178/185 
30/05/2013 196-197 15/07/2013 18/07/2013 199/201 
02/08/2013 201 03/09/2013 11/09/2013 202/216 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria e retificado em função de informações da Unidade. 
 
Ademais, a Unidade contra argumenta as datas em que efetivamente ocorreram as manifestações 
do requerente, constantes da quarta coluna do Quadro 4, afirmando que, diferentemente do 
apontado pela equipe, se tratam dos dias em houve a junção, nos autos, dos documentos 
apresentados pelo interessado.  
 
De fato, as datas apresentadas pela equipe, com base nos registros do processo, correspondem às 
datas das junções dos documentos. Estas informações constam retificadas no Quadro 4-A. 
Entretanto, não há evidências ou registros de que o protocolo realizado pelo munícipe tenha 
ocorrido dentro do prazo legal. Ou seja, os documentos entregues pelo requerente, apensados ao 
processo em atendimento ao solicitado nos “Comunique-ses”, não apresentam a efetiva data de 
recebimento junto à Administração, podendo ter ocorrido dentro ou fora do prazo legal.  
 
Conforme previsto no Decreto Municipal nº 51.714/2010, que regulamenta a Lei nº 14.141/2006 
relativa aos processos administrativos no Município de São Paulo, há a previsão de que a juntada 
de folhas e documentos, por parte dos servidores públicos, deva ser datada e pessoalmente 
assinada por seu autor, in verbis: 
 

CAPÍTULO VII 
DA JUNTADA DE FOLHAS E DOCUMENTOS 
Art. 27. As cotas, informações, pareceres, encaminhamentos, termos e manifestações 
em geral por parte dos servidores públicos, nos autos do processo administrativo, 
serão datados e pessoalmente assinados por seu autor, devidamente identificado, e 
lançados em impresso oficial, denominado “folha de informação”. 
Parágrafo único. Da “folha de informação” constará obrigatoriamente o número do 
processo de que faça parte. 
[...] 
Art. 30. A junção de documentos obedecerá à ordem de sua apresentação e será 
precedida do respectivo termo de juntada. (Grifos nossos) 
 

Depreende-se, da legislação citada, que os documentos a serem juntados ao processo deveriam 
conter o devido “termo de juntada” e a “folha de informação” com a data e assinatura do servidor.  
 
Nos casos em análise, verifica-se que constam tanto o “Termo de Juntada” quanto a “Folha de 
Informação”, referentes aos documentos apresentados pelo munícipe. Todavia, destaca-se que a 
junção ocorreu em data posterior ao prazo legal para manifestação, e inexistem quaisquer 
evidências ou citações da data da efetiva entrega dos documentos, gerando imprecisões quanto ao 
atendimento do prazo pelo requerente interessado. 
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Ainda que ocorresse qualquer fato superveniente que justificasse a junção tardia dos documentos 
aos autos, tal situação deveria ter constado expressamente do processo, o que não ocorreu. 
 
Desta forma, diante da ausência de informações, de fato não se pode afirmar que os protocolos 
tenham ocorrido fora do prazo legalmente previsto, conforme apontado inicialmente nesta 
constatação. Entretanto, verifica-se uma fragilidade no procedimento de recebimento de 
documentos, de tal forma a suscitar dúvidas quanto ao atendimento do prazo legalmente previsto 
pelo requerente em resposta aos “Comunique-ses”, pois o setor responsável poderia ter recebido 
documentações fora do prazo, e registrado apenas a data da junção dos documentos no processo, 
sem demonstrar a data do efetivo recebimento. 
 
Ainda, apesar de a Unidade manifestar que “o atendimento foi efetivado dentro do prazo 
regulamentar”, não houve demonstração formal do registro da data do efetivo protocolo, havendo, 
documentalmente, apenas o registro da data de junção dos documentos ao processo. 
 
Diante de todo o exposto, retifica-se o contido na constatação inicial na parte em que se afirmou 
que os protocolos ocorreram fora do prazo legalmente previsto, considerando a ausência desta 
informação nos autos. Entretanto, conclui-se pela inexistência de evidências ou registros que 
comprovem o protocolo dos documentos apresentados pelo munícipe interessado dentro do prazo 
legal, constando apenas a data da junção no processo. 
 
 
 
São Paulo, 09 de Junho de 2020. 
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ANEXO I – Extrato SIMPROC 
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ANEXO II – Documentos Apresentados pela Unidade Auditada 
 





















 

 
 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO 

Coordenadoria de Edificação de Uso Comercial e Industrial 
Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100 

Telefone: 

Informação SMUL/COMIN Nº 025551400 

São Paulo, 30 de janeiro de 2020. 

  

SEL/ATEL 

Sra. Assessora Técnica, 

  

Contextualização dos procedimentos de análise. 

  

A auditoria realizada nos processos 2010-0.258.783-9 e 2013-0.153.037-5, 
referentes respectivamente a pedidos de Alvará de Aprovação e Execução de Reforma e de 
Auto de Regularização, cuja análise era regida pela Lei 11.228 e pelo Decreto 32.329, ambos de 
1992, deixou de observar o contexto temporal da evolução da demanda de processos sem a 
correspondente evolução no quadro funcional e de procedimentos, o que comprometeu o 
cumprimento estrito das normas edilícias. 

Também mostrou desconhecimento dos prazos efetivos da tramitação dos 
expedientes administrativos referentes a licenciamento de obras, os quais prejudicam a eficácia 
no cumprimento dos prazos para decisão dos pedidos, estabelecidos na Lei 11.228/92. 

Ainda não considerou que em muitas circunstâncias a dilação dos prazos 
beneficia o interessado, como por exemplo, na obtenção de documentos não apresentados 
inicialmente. 

Após a vigência da Lei 11.228/92, regulamentada pelo Decreto 32.329/92, houve 
a edição de duas leis de anistia, quais sejam, Lei 11.522/94 e Lei 13.558/03 (alterada pela Lei 
13.876/04), que trouxeram à análise milhares de processos sem, contudo, haver qualquer 
incremento no quadro funcional, situação que só começou a ser mitigada em meados de 2012. 

O aumento do número de processos trouxe como consequência a sobrecarga do 
setor responsável pelas informações cadastrais do imóvel, além do aumento de consultas a 
outros órgãos da municipalidade, por exemplo, para demarcação de melhoramentos em 
PROJ/SIURB ou solicitação de processos arquivados no Arquivo Geral, órgãos cuja estrutura 
interna também não suportava o acréscimo na demanda, acarretando em atrasos nas 
informações necessárias à completa análise e decisão dos processos. 

Assim, como um dos procedimentos adotados visando minimizar o tempo de 
análise, suprimindo o tempo decorrente da solicitação de processos arquivados no Arquivo 
Geral do Município, nos pedidos de reforma ou regularização, passou-se a solicitar a 
apresentação da planta anteriormente aprovada, a qual se presumia estar na posse do 



 

 
 

profissional autor do projeto, uma vez que, contendo a representação da edificação legalmente 
existente, constituiria a base da proposta de reforma ou regularização oferecida para análise. 

Destacamos que na data do protocolamento do processo 2010-0.258.783-9, 
20/09/2010, a equipe técnica da então divisão SEHAB/APROV.4, responsável pela análise das 
edificações comerciais de grande porte, tais como shopping-centers e locais de reunião, 
contavam com apenas 5 (cinco) técnicos, além do seu diretor. 

Ressalte-se ainda que a adequação da estrutura funcional e procedimentos 
visando à eficiência dos serviços prestados é competência da Administração municipal e não do 
quadro funcional responsável pela análise dos processos. 

Finalmente, a ineficácia da imposição dos prazos para análise e decisão dispostos 
na Lei 11.228/92 pode ser comprovada em qualquer processo administrativo referente ao 
licenciamento de obras no município de São Paulo, sendo esta ineficácia de responsabilidade da 
administração pública e não do corpo técnico desta e das outras Coordenadorias. 

Grande parte dos problemas com os procedimentos administrativos foram 
mitigados com o advento da Lei 16.642/17, com a redução das instâncias administrativas e do 
número de comunicados e prazos concedidos aos interessados, além de outras medidas adotadas 
nesta Coordenadoria, em especial, e na Secretaria como um todo. 

  

Processo 2013-0.153.037-5_________________________________________ 

  

CONSTATAÇÃO 01 - Manifestação extemporânea da Administração Pública no processo 
de requerimento de Auto de Regularização do imóvel, em afronta ao prazo legal previsto na 
Lei Municipal Nº 11.228/92 e no Decreto Municipal Nº 32.329/92. 

  

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

Conforme capa do processo reproduzida na Figura 4 constante da Solicitação de 
Auditoria Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM, o processo 2013-0.153.037-5 solicitou Auto de Regularização. 

Sendo o pedido de Auto de Regularização, diferentemente do exposto pela 
Equipe de Auditoria, não cabe a utilização do disposto no item 7.1 da Lei 11.228/92 
(Reformas), uma vez que não há intervenções ou obras pretendidas nas edificações existentes. 

Como esclarecimento complementar, o disposto no item 7.1.1 da Lei 11.228/92 
refere-se aos pedidos de reforma em que também há (concomitantemente) a previsão de 
regularização de áreas. 

Para o pedido de Auto de Regularização em questão foi utilizado o disposto no 
artigo 15 da Lei 11.22/92: 

Art. 15. As regularizações das edificações continuam regidas, no que couber, 
pelas disposições do art. 5º da Lei nº 8.382, de 13 de abril de 1976, e legislação correlata 
posterior. 

Conforme capa do processo reproduzida na Figura 4 constante da Solicitação de 
Auditoria Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-



 

 
 

AUDI/2019/CGM, o processo 2013-0.153.037-5 foi autuado na Subprefeitura da SÉ em 
28/05/2013. 

Encaminhado em 13/05/2014 à então SEL, pela competência estabelecida no 
artigo 3º do Decreto 54.213/13, chegou o expediente a esta Coordenadoria na data de 
14/05/2014, tendo recebido despacho de indeferimento publicado em 20/05/2014, 6 (seis) dias, 
portanto, após seu recebimento em COMIN (ver doc. SEI 025548955). 

Entendemos também que o disposto nos subitens 4.2.3 e 4.2.4 da Lei 11.228/92, 
ao determinar as consequências do escoamento do prazo de despacho estabelecido no item 4.2 
da Lei 11.228/92, protegeu o interessado de eventuais prejuízos resultantes da 
extemporaneidade da decisão do processo. 

Cabe destacar que entendemos que os dispositivos necessários a garantir os 
direitos estabelecidos no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, aludido pela 
Equipe de Auditoria, competem à Administração Municipal, através do estabelecimento de 
normas e procedimentos eficazes, além de estrutura funcional adequada. 

Finalmente, não chegou ao nosso conhecimento qualquer informação oficial 
sobre eventual dano causado ao interessado, de responsabilidade do corpo técnico desta 
Coordenadoria, nem qualquer prejuízo ao requerente no âmbito da análise e decisão do 
processo. 

  

CONSTATAÇÃO 02 - Ausência de emissão de Comunique-se para a devida 
complementação de documentos e/ou correção de falhas, com indeferimento sumário do 
requerimento de Auto de Regularização do imóvel. 

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

A Equipe de Auditoria deixou de mencionar que a referida Ordem de Serviço nº 
004/SEL-G/2013 estabeleceu também: 

  

4. O pedido protocolado que apresentar irregularidade grave que 
implique reformulação de projeto ou apresentar documentação e/ou 
projetos incompleto, será indeferido. (grifo nosso) 

  

Conforme cópia do despacho reproduzida na Figura 6 constante da Solicitação 
de Auditoria Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 
179/2019/CGM-AUDI/2019/CGM, foram as infrações relacionadas nos despachos exarados na 
1ª Instância Administrativa (pedido inicial e reconsideração de despacho), respectivamente: 

"projeto incompleto e falta de comprovação de regularidade" 

"projeto incompleto sem condições de análise e falta de comprovação de 
regularidade da área declarada existente" 

Estando “incompleto” e “sem condições de análise” o projeto oferecido para 
análise, houve mérito para o indeferimento do pedido, nos termos do item 4 da Ordem de 
Serviço nº 004/SEL-G/2013. 

Justifica-se a adoção deste critério pelo fato do projeto incompleto e com dados 
incorretos ou insuficientes, prejudicar a análise e identificação de todos os elementos 
incompletos ou incorretos, inviabilizando sua enumeração em comunique-se completo. Ou seja, 



 

 
 

sem a correta descrição do terreno e das áreas computáveis não há como se fazer a verificação 
básica de atendimento do projeto à legislação urbanística.(ver doc. 
SEI 025551088 e 025551193) 

Conforme projeto contido em folha 18 do processo, temos as seguintes ausências 
de informações: 

  

1. Planta sem as assinaturas do proprietário e responsável técnico; 

2. Legenda não corresponde à indicação em planta, não há como 
verificar o que é existente regular e o que se pretendia regularizar; 

3. Não há medidas do terreno; 

4. Não indica a altura total da edificação; 

5. Não informa o número de vagas; 

6. Edificações não identificadas (uso e ambientes) e sem medidas; 

7. Não há lotação para verificação de escoamento de segurança; 

8. Acessos/saídas; 

9. Quantidade de sanitários; 

10. Distância a percorrer até uma saída - segurança; 

11.  Nível dos pavimentos; 

12.  Quadro de áreas com a indicação de áreas computáveis e não 
computáveis existentes e a regularizar; 

13.  Não demonstra atendimento à acessibilidade; 

14. Não informa notas obrigatórias. 

Destacamos ainda o item 3.6.2.b da Lei 11.228/92 que estabelece a 
obrigatoriedade da apresentação no protocolamento do pedido: 

3.6.2-O pedido de Alvará de Aprovação será instruído com: 

[...] 

b) peças gráficas e descritivas que permitam a perfeita perfeita 
compreensão e análise do projeto, em especial quanto ao atendimento das 
condições mínimas previstas na LOE e na LPUOS; 

  

Todo pedido de regularização é também uma autodenúncia de alguma 
irregularidade existente na edificação que se pretende sanar. É função do corpo técnico verificar 
as características dessa irregularidade frente à legislação edilícia. 

Justifica-se então a solicitação de planta anteriormente aprovada para 
comprovação da regularidade da edificação pelo fato de a regularidade da edificação indicada à 
época no CEDI somente ter validade no caso de não haver ocorrido “alteração nas 
características da edificação”, nos termos do disposto no item 12 da Portaria SEL nº 21/2013. 
Ou seja, a apresentação das plantas anteriormente aprovadas é condição para a perfeita análise e 
identificação de eventual alteração nas características da edificação, o que poderia invalidar a 
informação de regularidade da edificação indicada no CEDI. Que no caso aqui tratado seria 
essencial uma vez que as plantas apresentadas no pedido de regularização não indicavam quais 
das áreas ali desenhadas se referiam às áreas contidas no CEDI. 



 

 
 

  

CONSTATAÇÃO 03 – Fragilidade nos fundamentos utilizados pela SEL para indeferir o 
requerimento realizado pelo munícipe, com possível ausência de análise do projeto e 
exigência descabida de documentação de regularidade do imóvel. 

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

  

O interessado, ao autuar o pedido de regularização do imóvel, fez 
consequentemente uma autodenúncia de alguma irregularidade existente na edificação. 

As áreas irregulares que o interessado pretendia regularizar deveriam ser 
analisadas pelo corpo técnico da Prefeitura para verificar possíveis infrações à legislação 
edilícia, tais como infrações aos parâmetros urbanísticos - taxa de ocupação, coeficiente de 
aproveitamento, recuos, entre outros, resultantes dessas áreas irregulares acrescidas, e a simples 
apresentação de CEDI, que indica tão somente a área edificada, não propicia condições de 
análise do projeto apresentado, uma vez que não há a representação das plantas da edificação 
tida como “regular”. 

Justifica-se então a solicitação de plantas anteriormente aprovadas para 
comprovação das partes da edificação já regulares. 

Também a regularidade da edificação indicada à época no CEDI somente tem 
validade no caso de não haver ocorrido “alteração nas características da edificação”, nos termos 
do disposto no item 12 da Portaria SEL nº 21/2013, o que só pode ser verificado com a 
apresentação das plantas anteriormente aprovadas para comparação com o projeto de 
regularização proposto. 

A planta representada em folha 18 e a planta de folha 36 apresentam divergência 
de área indicada como regular, que, portanto, fez imprescindível a comprovação da citada área 
(folha 18 consta área de 21.621,08 m² e folha 36 de 23.519,61m²). 

Contestamos a afirmação dessa Auditoria de que “os projetos apresentavam 
minimamente as características da edificação, caracterizando as áreas “regular” e “a 
regularizar”, que permitiam à Administração proceder à devida análise do projeto,” como já 
indicamos o projeto contido em folha 18 não identificava graficamente as áreas regulares e tão 
pouco as áreas a regularizar. A legenda em nada condiz com as hachuras utilizadas no projeto. 
A mera impressão do quadro de áreas não satisfaz a representação gráfica da edificação a ser 
regularizada até porque também não informa quanto às áreas serem computáveis e não 
computáveis. 

Além disso, para a verificação do atendimento aos parâmetros de parcelamento 
uso e ocupação do solo devem ser indicadas as áreas computáveis e não computáveis, taxa de 
ocupação, cotas de recuos, altura total das edificações, áreas permeáveis, vagas de veículos e 
demais parâmetros de incomodidade, entre outros itens de atendimento ao Código de Obras. 

Contestamos também a afirmação de que não havia anotações em peças gráficas, 
na planta de folha 18 há uma grande interrogação onde deveriam estar as assinaturas do 
proprietário e do responsável técnico. Já na planta de folha 36 consta em vermelho duas 
anotações, a saber, uma circulando a área indicada como “área construída regular 23.519,61”, e 
outra no carimbo indicando “Exist = 23.519,61 m² ?”. (ver doc. SEI 025551315) 

  



 

 
 

Processo 2010-0.258.783-9_______________________________________ 

  

CONSTATAÇÃO 04 - Manifestação extemporânea da Administração Pública no processo 
de requerimento de Alvará de aprovação e execução de reforma do imóvel, em afronta ao 
prazo legal previsto na Lei Municipal nº 11.228/1992 (Item 4.2) e no Decreto Municipal nº 
32.329/1992 (Item 4.B) 

  

Conforme capa do processo reproduzida na Figura 9 constante da Solicitação de 
Auditoria Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM, o processo 2010-0.258.783-9 foi autuado na Subprefeitura de Itaquera em 
20/09/2010. 

Encaminhado em 21/10/2010 para a então SEHAB, antecessora da atual SEL, 
pela competência estabelecida no artigo 8º do Decreto 48.379/2007, chegou o expediente ao 
APROV.4, cujas atribuições são hoje desta Coordenadoria, na data de 29/12/2010. O 
primeiro comunique-se foi emitido em 15/02/2011, após 32 dias úteis do início efetivo da 
análise. 

Como anteriormente dito, entendemos que o disposto nos subitens 4.2.3 e 4.2.4 
da Lei 11.228/92, ao determinar as consequências do escoamento do prazo de despacho 
estabelecido no item 4.2 da Lei 11.228/92, protegeu o interessado de eventuais prejuízos 
resultantes da extemporaneidade da decisão do processo. 

A Equipe de Auditoria deixou de observar no Quadro 3 constante da Solicitação 
de Auditoria Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 
179/2019/CGM-AUDI/2019/CGM os prazos em que o processo transitou fora do APROV.4 
(ver doc. SEI 025549128). 

  

CONSTATAÇÃO 05 - Possível exigência descabida de documentação de regularidade do 
imóvel (via do projeto aprovado com habite-se ou equivalente), em afronta ao previsto no 
Decreto Municipal nº 32.329/1992. 

  

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

  

O interessado, ao autuar o pedido de reforma do imóvel, indicou pretensão de 
intervenções nas edificações existentes, as quais poderiam constituir áreas a construir, a demolir 
ou a regularizar. 

Tais intervenções deveriam ser analisadas pelo corpo técnico da Prefeitura para 
verificar possíveis infrações à legislação edilícia, tais como infrações aos parâmetros 
urbanísticos - taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, entre outros, resultantes 
das intervenções propostas, e a simples apresentação de CEDI, que indica tão somente a área 
edificada, não propicia condições de análise do projeto apresentado, uma vez que não há a 
representação das plantas da edificação tida como “regular”. 



 

 
 

Como anteriormente explicado, justifica-se então a necessidade das plantas 
anteriormente aprovadas para comprovação das edificações já regulares, para efetiva avaliação 
das intervenções propostas. 

Também a regularidade da edificação indicada à época no CEDI somente tem 
validade no caso de não haver ocorrido “alteração nas características da edificação”, nos termos 
do disposto no item 12 da Portaria SEL nº 21/2013, o que só pode ser verificado com a 
apresentação das plantas anteriormente aprovadas para comparação com o projeto de 
regularização proposto. 

A solicitação de plantas anteriormente aprovadas deveria ser de fácil 
atendimento pelo interessado, uma vez que estas deveriam estar na posse do profissional autor 
do projeto, pois constituem a base da proposta de reforma oferecida para análise. 

As áreas indicadas como regulares existente variavam em diferentes plantas do 
projeto e não eram condizentes com a lançada no CEDI, portanto, seria necessário apresentar 
documento que confirmasse tal área como regular. Informado em planta de folha 30 como 
regular existente 17.751,36 m²; informado em planta de folha 168 área de 24.910,64 m² regular 
existente, entretanto, a lançada no CEDI era de 21.622m². 

Apenas na apresentação da planta constante de folha 183 é que foi indicada a 
área existente regular compatível com o CEDI e com as plantas aprovadas anteriores. 

Apesar de discordar com a afirmação dessa Auditoria de que o técnico deveria 
ter solicitado a adequação das peças gráficas para atender a área regularizada, o mesmo o fez 
conforme consta no item 4 do “comunique-se” de folha 173. Destacamos que os “comunique-
ses” anteriores não foram atendidos com peças gráficas apenas com documentos. 

  

CONSTATAÇÃO 06 - Solicitação tardia da Certidão de Diretrizes, expedida pela SMT. 

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

  

Como já explicado anteriormente, a completa análise do projeto proposto, com a 
perfeita avaliação dos documentos exigíveis ou alterações necessária ao atendimento da LPUOS 
e do COE, só pode acontecer após a apresentação pelo interessado das plantas do projeto 
anteriormente aprovado. 

Estabelece o item 4.D.4 do Decreto 32.329/92: 

4.D.4 - Se durante a análise do pedido de Alvará de Aprovação ocorrer alteração 
do número de vagas de estacionamento, até o limite de 5% (cinco por cento) do número aceito 
por SMT, não será necessária a apresentação de nova Certidão de Diretrizes. 

Assim, somente após a comparação do projeto proposto com as plantas do 
projeto anteriormente aprovado, que já possuía a Certidão de Diretrizes nº 053/94 – SMT, pode-
se concluir pela necessidade de apresentação de nova Certidão de Diretrizes de SMT, em face 
das alterações introduzidas pela reforma proposta. 

  

CONSTATAÇÃO 07 - Possível solicitação tardia da incidência do Plano Rodoviário do 
Município (PRM) e ausência de solicitação de retificação dos projetos após alteração da 
legislação. 



 

 
 

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

  

As plantas da solicitação inicial não detinham informações básicas como largura 
de via, passeio público, ângulos internos do terreno, dentre outros, e, portanto, não havia 
condições de serem encaminhadas para a demarcação do PRM por SIURB/PROJ. Dessa forma, 
foi solicitada inicialmente que se apresentasse “plantas completas nos moldes estabelecidos pela 
PMSP” (vide item 2 do comunique-se de folha 102). 

Os comunique-ses emitidos foram atendidos com pedidos de prazos e 
documentos, não continham novas peças gráficas, o que veio a ocorrer apenas no atendimento 
de 10/02/2012 com as plantas em folhas 167, 168 e 169. 

Assim, indevida a afirmação de morosidade e ineficiência, uma vez que o bom 
andamento dependia da devolutiva eficaz da documentação solicitada ao interessado. O dito 
“tardio” encaminhamento só se deu por ineficiência técnica do interessado do processo que não 
apresentou plantas com o mínimo de informações para correta demarcação do PRM. 

A alegação de que a aprovação anterior já devia ter previsto tal demarcação de 
PRM é correta e de fato ocorreu conforme consta no alvará de aprovação e execução de reforma 
nº 2005/05424-00, folha 172, onde informa que por ocasião de uma nova reforma deverá ser 
verificado o dito PRM. 

A demarcação da Lei 16.020/14 consta em folha 305 por meio de cópia parcial 
do melhoramento viário pretendido para o local solicitado através do processo 2015-0.219.440-
2. 

  

CONSTATAÇÃO 08 - Ausência de indeferimento do pedido após transcorrido prazo legal 
para atendimento do Comunique-se. 

a) Justificativa da Unidade: COMIN 

  

Estabelece o artigo 11 da Lei 11.228/92: 

Art. 11. Os prazos fixados pela presente lei são expressos em dias 
corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o evento origem, até 
o seu dia final, inclusive; quando não houver expediente neste dia, 
prorroga-se automaticamente o seu término para o dia útil imediatamente 
posterior. 

Em relação aos comunicados indicados no Quadro 3 constante da Solicitação de 
Auditoria Final - SA Final/OS 130A/2019/CGM_AUDI trazida pelo Ofício nº 179/2019/CGM-
AUDI/2019/CGM, esclarecemos: 

1. A data limite para atendimento do comunique-se publicado em 
06/07/2012 era 08/08/2012. O atendimento foi efetivado dentro do prazo regulamentar, 
apenas a data de junção da documentação foi efetivada pelo setor competente em 
13/08/2012, em função da demanda; 

2. A data limite para atendimento do comunique-se publicado em 
30/05/2013 era 15/07/2013, em função do dia 31/05/2013 ter sido declarado ponto 



 

 
 

facultativo conforme Decreto 53.928/13 e também do estabelecido no artigo 2º do 
Decreto 54.042/13. O atendimento foi efetivado dentro do prazo regulamentar, apenas a 
data de junção da documentação foi efetivada pelo setor competente em 18/07/2013, em 
função da demanda; 

3. A data limite para atendimento do comunique-se publicado em 
02/08/2013 era 03/09/2013. O atendimento foi efetivado dentro do prazo regulamentar, 
apenas a data de junção da documentação foi efetivada pelo setor competente em 
11/09/2013, em função da demanda. 

  

CONCLUSÕES  

  

Esclarecemos que as providências para o controle do recebimento dos 
documentos no atendimento de comunique-se foram implantados no ano de 2.014, no então 
setor SEL/SGAF, realizado através de carimbo datado no momento da recepção dos 
documentos, ainda que sua junção ao processo, por conta da alta demanda, ocorresse em tempo 
posterior. Dessa forma restou garantida a correta verificação dos prazos legais. 

O Código de Obras e Edificações, Lei nº 16.642/2017, seu decreto 
regulamentador nº 57.776/2017 e Portaria nº 221/SMUL-G/2017 também contribuíram para 
normatizar os procedimentos para a apresentação de projetos e documentos. 

Outrossim, citamos o contido na Ementa nº 11.691 SNJ/PGM que, entre outras 
conclusões, define que a leitura técnica das plantas destinadas ao licenciamento edilício 
compete a esta Secretaria. 

Plano de Providências para as contestações 1 a 8: 

Nada há no âmbito desta Coordenadoria. 

Prazo de Implementação para as contestações de 1 a 8: 

Nada há no âmbito desta Coordenadoria. 

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III – Plano de Ação 



FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0021960-5

Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL)
130A/2019 - Recomendação 001 de 002

Recomenda-se que a Unidade analise a legalidade de eventuais atos normativos
infra legais (portarias, ordens de serviços, etc) atualmente em vigência no âmbito
dos setores responsáveis pelas aprovações de projeto, licenciamento, execução,
manutenção e utilização de obras e edificações no município de São Paulo,
revogando as disposições que sejam contrárias às leis e decretos vigentes.

Aperfeiçoamento de Governança

CONSTATAÇÃO 01 - O dispositivo do ato normativo (Ordem de Serviço nº
004/SEL-G/2013) apresentado pela Unidade Auditada, e que utilizado para o
despacho emanado no processo, é dotado de ilegalidade porque contrariava o
disposto na Lei e no Decreto Municipais

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**

A Ordem de Serviço mencionada na constatação 01 foi emitida sob a égide dos 
antigos Plano Diretor e Código de Obras. Com  o advento do Decreto nº 59.282 de  
16 de março de 2020, houve a reorganização da Secretaria de Licenciamento, com 
a criação da Assessoria Técnica e Jurídica - ATAJ, a qual coordenará trabalho de 
compilação de pareceres, normativas (portarias, ordens internas, etc) visando a 
atualização, sistematização e uniformização de entendimentos no âmbito de SEL.

Responsável ** Roberto Gazarini Dutra
Prazo *** 06 meses

Embora a equipe de auditoria e a Unidade tenham mencionado "constatação 01",
esta recomendação se refere à constatação 02. Ainda assim, a manifestação da
Unidade não ficou prejudicada, mas alinhada à correta constatação.

A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios da realização dos
trabalhos de compilação de pareceres e normativos, considerando a
compatibilidade destes com as leis e decretos vigentes, como mencionado na
recomendação emitida. Como sugestão, propõe-se que a "Ação" da Unidade seja
compilada através de um relatório. 

Considerando 06 meses a partir da data de encaminhamento deste Anexo pela
Unidade, o prazo para atendimento da recomendação será 08 de dezembro de 2020.

* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0021960-5

Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL)
130A/2019 - Recomendação 002 de 002

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Licenciamento elabore e adote um Check-
list nos processos relativos aos pedidos de Alvará de aprovação e execução de reforma
(anexando-os aos respectivos processos), bem como nos demais casos que julgar
pertinente, indicando toda a documentação legalmente exigida e os procedimentos
previstos para a completa instrução e tramitação do processo.

Aperfeiçoamento de Governança

CONSTATAÇÃO 06 - A Administração solicitou a Certidão de Diretrizes,
fundamental para análise e aprovação do Alvará de Aprovação e Execução de Reforma
do imóvel, apenas 2 anos e 3 meses após a manifestação inicial no processo, quando, de
fato, poderia ter ocorrido na primeira análise realizada, acarretando em morosidade na
conclusão do processo.
 
CONSTATAÇÃO 07 - A Administração solicitou a demarcação da incidência do
Plano Rodoviário do Município (PRM) sobre o imóvel após 1 ano e 4 meses da
manifestação inicial, sendo que tal encaminhamento poderia ter ocorrido desde a
primeira análise, pois era regulamentada pelos Decretos Municipais nº 16.233/1979 e
16.702/1980, com traçado aprovado pela Resolução nº 188/1968 do Conselho
Rodoviário do Município (CRM). Ainda, nova legislação que alterou o traçado do
PRM, durante o trâmite do processo, não foi devidamente comunicada ao requerente.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação **

Com  o advento do Decreto nº 59.282 de 16 de março de 2020, houve a reorganização 
da Secretaria de Licenciamento, com a criação da Assessoria Técnica e Jurídica - 
ATAJ, a qual coordenará trabalho de uniformização de procedimentos  (check list) no 
âmbito de SEL.

Responsável ** Roberto Gazarini Dutra

Prazo *** 06 meses

A Unidade deverá apresentar documentos comprobatórios da uniformização dos
procedimentos, indicando toda a documentação legalmente exigida e os procedimentos
previstos para a completa instrução e tramitação do processo, como mencionado na
recomendação. Como sugestão, propõe-se o envio dos check-lists elaborados. 

Considerando 06 meses a partir da data de encaminhamento deste Anexo pela Unidade,
o prazo para atendimento da recomendação será 08 de dezembro de 2020.

* Campos da equipe de Auditoria
**Campos exclusivo da Unidade Auditada
***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
****Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade
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