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OFÍCIO n.º 17/AME JARDINS – SUB-PI/2020                   

Assunto: fiscalização – Heliponto Quadra Hungria, Jardim Paulistano 

 

                                                     

Prezado Subprefeito Acácio Miranda da Silva Filho, 

 

 

A AME JARDINS tem como um de seus pilares a preservação do modelo 

urbanístico da região e, para tanto, imprescindível o respeito as regras estabelecidas na Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

Em 2 de abril de 2019, formalizamos ofício perante a Subprefeitura de 

Pinheiros solicitando, nos termos do artigo 17 do Decreto Municipal 58.094/2018, a fiscalização 

do Heliponto Quadra Hungria, localizado na Rua Hungria, 1.400, na ocasião operando 

irregularmente, conforme documento anexo (DOC. 1). 

Antes de levarmos o assunto à Subprefeitura de Pinheiros, entramos em 

contato com a administração do edifício Quadra Hungria para solicitar as autorizações emitidas 

pela Prefeitura de São Paulo, especialmente os pereceres técnicos do CADES e DECONT, com a 

aprovação do Relatório de Impacto de Vizinhança e a indicação da quantidade de ciclos e horários 

autorizados. Nada nos foi apresentado acerca de Estudo de Impacto de Vizinhança, na 

Modalidade Ruído, demonstrando que, de fato, embora operando, o heliponto não possuía 

qualquer licença municipal para tanto. 

Relembramos o que já foi mencionado à época do nosso primeiro ofício 

sobre o assunto: o Decreto 58.094, de 21 de fevereiro de 2018, em seu artigo 2º, inciso II, considera 

heliponto regular aquele que possui Certificado de Conclusão, Auto de Regularização ou 

documento equivalente nos termos do Código de Obras e Edificações. Mais adiante, o artigo 4º 

diz que a instalação de heliponto depende de emissão de Alvará de Instalação, a ser expedido 

pela Prefeitura, a pedido do interessado. Já o artigo 9º diz que o funcionamento e operação do 

heliponto depende da prévia emissão de Auto de Licença de Funcionamento. Nenhum dos 

documentos citados acima, mencionados no Decreto 58.094/2018, foram apresentados pela 

Administração do Edifício Quadra Hungria.  

Após quase 2 anos sem uma resposta da Subprefeitura de Pinheiros sobre 

a efetiva fiscalização, autuação e aplicação de multas, os problemas continuam. Recentemente, 

recebemos vídeos de moradores mostrando o fluxo de helicópteros no Heliponto Quadra Hungria. 

São vídeos de 28/11/2020, 11 e 12/12/2020 a exemplificar o que se tornou uma constante. A 

AME JARDINS, via SP156, também formalizou reclamação sob o número 24001509. 
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Em consulta ao P.A. SEI 6027.2018/0004544-5, em trâmite na Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente, verificamos que há uma série de pendências, o que impede 

o regular funcionamento do heliponto em questão. Relevante notar que na publicação em Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo no dia 25 de abril de 2019 (página 67), a Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente expede “comunique-se” que, pela consulta em sistema, aparentemente não foi 

atendido. Ou seja, sequer existe manifestação sobre mitigação do nível de ruído em atenção ao 

Quadro 4B da Lei 16.402/2016, considerando-se uma ZCOR-2 lindeira a uma ZER. Enfim, o que 

pontuamos, mais uma vez, é a reiterada desobediência à legislação municipal e a incomodidade 

aos moradores do entorno, sem que haja providências efetivas da municipalidade para coibir tal 

comportamento dos infratores.  

Desse modo, nos termos do artigo 17 do Decreto 58.094/2018, 

novamente solicitamos à Subprefeitura de Pinheiros a fiscalização do heliponto do Edifício 

Quadra Hungria, localizado na Rua Hungria, 1.400.  

Respeitosamente, 

  

 

 

Daniela Cerri Saibel 

Presidente - Associação AME JARDINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

ACÁCIO MIRANDA DA SILVA FILHO  

M.D. Subprefeito de Pinheiros 

Subprefeitura de Pinheiros 

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123 - Alto dos Pinheiros 

São Paulo/SP  


