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RESOLUÇÃO Nº 11 / CONPRESP / 2014 

 

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos da Lei nº 10.032, de 27 de dezembro de 1985, e alterações posteriores, e de 

acordo com a decisão dos Conselheiros presentes à 588ª Reunião Ordinária, realizada em 

29 de abril de 2014; 

 

CONSIDERANDO que é atribuição do CONPRESP a definição da área de entorno do 

bem tombado, a ser controlado por sistemas de ordenações espaciais adequadas, 

conforme o disposto no inciso V do artigo 2º da Lei no 10.032, de 27 de dezembro de 

1985, incluindo o estabelecimento e a divulgação dos critérios pelo corpo técnico do DPH 

para análise e aprovação de intervenções físicas naquelas áreas; 

 

CONSIDERANDO a legislação vigente de preservação do Largo da Memória (antigo 

Largo do Piques), através da Resolução Estadual nº SC/S/N/75 - CONDEPHAAT e da 

Resolução Municipal nº 05/CONPRESP/91 (Tombamento ex-officio – item 17); Z8-200-083 

- APP - Área de Proteção Paisagística na qual devem ser preservados os alinhamentos 

atuais que o delimitam; a organização espacial, árvores, muros, revestimentos, 

pavimentação, bancos, escadas, obelisco, fonte, luminárias, vias internas e 

complementos; 

 

CONSIDERANDO o tombamento da Área do Vale do Anhangabaú referendada pela 

Resolução nº 37/Conpresp/1992, que identificou os bens de interesse de preservação 

nessa região e sua área envoltória de proteção; 

 

CONSIDERANDO a importância cultural desse logradouro público, e do seu 

reconhecimento como um referencial urbano da cidade de São Paulo; 
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da área envoltória de proteção 

desse bem, a fim de estabelecer as formas de transformação compatíveis com a 

preservação de sua ambiência;  

 

CONSIDERANDO o contido no Processo nº 2013-0.356.716-0, resultado dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Escritório Técnico Compartilhado entre os profissionais do 

Condephaat e DPH, com vistas à definição de regras unificadas a serem adotadas na área 

de entorno do bem tombado; 

 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - REGULAMENTAR A ÁREA ENVOLTÓRIA de proteção do Largo da 

Memória (antigo Largo do Piques), localizado na Rua Xavier de Toledo, c/ Rua Quirino de 

Andrade, no Centro, contribuinte 006. 000. EL, tombado ex-officio pela Resolução Nº 

05/CONPRESP/91. 

 

Artigo 2º - Para efeito da Regulamentação da Área Envoltória da Resolução nº 

05/Conpresp/91, em seu item 17 (Largo da Memória), fica definido que os imóveis 

inseridos no raio de proteção de 300 metros, hoje constantes como área envoltória, estão 

dispensados de anuência prévia deste DPH/Conpresp. 

 

Artigo 3º- Esta Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 
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