
DECRETO 3746/2007
“Regulamenta a Lei n.º 1.840/2007, que dispõe
sobre Programa Revitalização das Áreas
Históricas do Centro e Bairro de São
Francisco”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a importância histórica e turística das áreas históricas
do Centro e Bairro São Francisco, ora definidas pela Lei Municipal n.º 1.840/2007;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município em seu artigo 144
estabelece tratamento diferenciado aos imóveis tombados;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município no sentido de
contribuir para a preservação do Patrimônio Histórico;

CONSIDERANDO o intuito de revitalizar os bens particulares durante e
depois das obras de revitalização da Rua da Praia, aterro e outras melhorias realizadas
pela Prefeitura;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 8º da Lei Municipal n.º
1.840/2007, que dispõe sobre o Programa de Revitalização das Áreas Históricas do Centro e
Bairro São Francisco;

D E C R E T A :

Artigo 1º As áreas abrangidas pelo programa de que trata este Decreto são
duas:

I – ÁREA HISTÓRICA I – CENTRO HISTÓRICO: inicia-se na
congruência do Córrego do Outeiro com a faixa de Marinha, seguindo pela montante
margem direita, até a congruência com a Rua Ipiranga; neste ponto deflete à direita até
alcançar a Praça Almirante Barroso, seguindo o curso do Córrego Ipiranga, até seu
deságüe no Canal de São sebastião; neste ponto encontra raio envoltório de 300m (trezentos
metros) de área tombada, adentro do oceano até o deságüe do Córrego do Outeiro, ponto



inicial, incluindo as sete quadras tombadas pelo CONDEPHAAT na conformidade do
processo 14.150/69, inscrição n.º 2, Livro do tombo Histórico n.º 1, p.2;

II – ÁREA HISTÓRICA II – BAIRRO DE SÃO FRANCISCO: inicia-se
na congruência da Rua Padre Gastão com a Rua Guaxupé, seguindo por esta até a Rua
Santana, seguindo por esta até a Rua Alecrim, defletindo a direita em direção ao Convento
Franciscano, seguindo pelos fundos do lote do referido convento até a Rua Frei Ângelo,
seguindo por esta até a Rua Gertrudes Custódio Correia, seguindo por esta até a Rua
Antônio Peixoto da Silva, a partir daí seguindo pelos fundos dos lotes 239 ao 261 até a Rua
Martins do Val, seguindo por esta até a Travessa Mogi das cruzes, seguindo por esta até a
congruência com a orla marítima, onde deflete à esquerda e segue pela orla em direção sul
até o lote 232, seguindo pela lateral esquerda deste até a Rua Guaxupé.

Parágrafo Único. Ficam declaradas de interesse público, visando à
instalação de equipamentos urbanos quando necessários, as fachadas dos imóveis dentro
das áreas definidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo.

DAS AÇÕES POR PARTE DOS PARTICULARES:

Artigo 2º Compete aos proprietários dos imóveis contemplados pela Lei
Municipal n.º 1.840/2007, recuperar as fachadas dos imóveis de sua propriedade, segundo
estudo do Departamento de Patrimônio Histórico a partir de fotos antigas, tentando
recuperar o máximo de características originais.

Parágrafo Único. O interessado em integrar o presente programa deve
protocolar na Prefeitura o respectivo projeto de adequação do imóvel.

Artigo 3º A pintura das fachadas dos imóveis localizados na área de
abrangência da referida Lei, deverá priorizar o uso das cores originais, identificadas
mediante pesquisa ou prospecção, atendidas as condições abaixo estabelecidas:

I – pintura a cal ou silicato de potássio para os bens tombados e com
características históricas;

II – pintura a cal ou silicato de potássio ou látex nas cores indicadas por
estudo da Comissão Especial do Programa de Revitalização do Centro Histórico, nos
imóveis sem características históricas.

Artigo 4º  Compete também aos proprietários dos referidos imóveis:
I – adequação à legislação de acessibilidade conforme orientação do

Departamento de Planejamento;
II – instalação de atividades não poluentes e impactantes ao patrimônio

histórico, e compatíveis com o turismo;



III – adequação de toldos e publicidade e demais elementos nos padrões
adequados às áreas históricas estabelecidos nesse decreto.

Artigo 5º Não será permitida a instalação de equipamentos tipo ar-
condicionado ou similar com projeção sobre o passeio público.

Parágrafo Único. Não haverá qualquer restrição com relação aos
equipamentos modernos, tipo split, que não ofereçam interferência nas fachadas.

Artigo 6º A instalação de letreiro paralelo à fachada de imóvel localizado
nas áreas definidas no artigo 1º, I e II, somente será permitida quando o letreiro:

I – se encaixar entre os vãos das portas, faceando a parte inferior das
vergas, sem se projetar além do alinhamento da fachada;

II – guardar altura livre mínima de 2,20m, medida do piso à face inferior
do letreiro;

III – não ultrapassar a dimensão máxima de 0,60m do sentido da altura;
IV – não ocultar os elementos construtivos que façam parte da morfologia

original da fachada, tais como: colunas, gradis, portas de madeira, vergas em cantaria,
dentre outros;

V – for confeccionado com os seguinte materiais:
a) acrílico ou similar, quando o comprimento do anúncio for inferior a

2,00m;
b) pintura na alvenaria, chapa de madeira, vidro, lona ou metal para

vãos de qualquer dimensão.
VI – observar os seguintes padrões de cores:

a) até uma cor de fundo e, no máximo duas cores para as letras, no
caso de letreiro confeccionado em acrílico;

b) até três cores no caso de letreiro confeccionado em chapa de
madeira, metal ou vidro, incluindo as cores empregadas na
iluminação.

Artigo 7º A instalação de letreiro perpendicular à fachada de imóvel
localizado na área de abrangência somente será permitida quando o letreiro:

I – for fixado na parede;
II – guardar uma altura livre de 2,20m, medida do passeio à face inferior

do letreiro;
III – possuir dimensão máxima de 0,60m de comprimento, 0,50m de altura

e 0,15m de espessura;
IV – guardar um espaçamento máximo de 0,15m do alinhamento da

fachada;



V – manter distância de 0,40m do meio-fio da calçada, quando se tratar de
via de tráfego de veículos;

VI – for confeccionado em acrílico ou similar, chapa de madeira, vidro,
lona ou metal;

VII – observar os seguintes padrões de cores:
a) Uma cor de fundo e, no máximo duas cores para as letras, no caso

de letreiro confeccionado em acrílico;
b) Até três cores no caso de letreiro confeccionado em chapa de

madeira, metal ou vidro, incluindo as cores empregadas na
iluminação.

Artigo 8º A instalação de letreiro pintado sobre a fachada de imóvel,
somente será permitida quando as letras forem pintadas de uma ou duas cores, diretamente
sobre a parede e sem interceptar elementos decorativos, vedada a utilização de tintas
fosforescentes ou refletoras, bem como qualquer tipo de pintura de fundo diferenciada da
cor da fachada.

Parágrafo 1º. Os letreiros a que se refere o “caput” deste artigo poderão
ser executados tanto no térreo como nos pavimentos superiores, desde que cada pavimento
comporte uma única atividade comercial.

Parágrafo 2º. Não será permitida a instalação de letreiro pintado sobre
cantaria.

Parágrafo 3º. Somente será admitida a pintura de frisos emoldurando o
letreiro, quando não ultrapasse 0,04m de largura.

Parágrafo 4º. A dimensão das letras e logomarcas não poderá ultrapassar
0,60m de altura.

Parágrafo 5º. A iluminação dos letreiros pintados sobre a fachada dos
imóveis, deverá observar as seguintes exigências:

I – fixação direta sobra a alvenaria e com fiação embutida de, no máximo
um spot de até 100 watts e diâmetro máximo de 0,10m, para cada metro de comprimento dos
anúncios, admitindo-se mais um spot para cada fração de metro superior a 0,50m;

II – distância máxima de 0,40m da base dos spots à luminária.

Artigo 9º A instalação de iluminação no letreiro paralelo ou perpendicular
deverá ser externa, quando confeccionado em chapas de madeira, metal ou vidro.



Parágrafo 1º. No caso de iluminação externa será permitida a fixação, no
próprio letreiro, de um spot de diâmetro inferior a 0,20m e distância da base à luminária
inferior a 0,40m, com potência de 100 watts para cada metro de comprimento dos anúncios,
admitindo-se mais de um spot para cada fração de metro superior a 0,50m.

Parágrafo 2º. No caso dos letreiros perpendiculares à fachada admite-se
um spot para cada face do letreiro, com diâmetro máximo de 0,10m;

Artigo 10 Não haverá qualquer restrição de cores em logomarca instalada
nos letreiros.

Artigo 11 Somente será autorizada a colocação de um dos tipos de letreiros
relacionados neste decreto, por estabelecimento instalado.

Artigo 12 Não serão permitidos outdoors ou totens, ou similares nas áreas
de interesse histórico cultural.

Artigo 13 Qualquer pintura nas áreas de interesse histórico municipal
deverá Ter pedido específico com apresentação de estudo de cores, devendo Ter autorização
prévia da Comissão Especial do Programa de Revitalização do Centro Histórico.

Artigo 14 Para imóveis GP1 – valor histórico – assim considerados no
Inventário de Patrimônio Arquitetônico (IPAC) de São Sebastião, da Secretaria de Cultura e
Turismo – SECTUR, não será permitida a instalação de toldos.

Artigo 15 Para os demais imóveis nestas áreas, será permitida a instalação
de toldos removíveis, de cobertura não metálica, e fixados acima ou no formato das vergas
das portas, podendo se estender até uma distância máxima de 1,20m a contar do
alinhamento da fachada, quando se tratar de rua de pedestre tipo (tipo calçadão).

Parágrafo Único. No caso de ruas de tráfego e extensão dos toldos, será
limitada pela distância de 1,20m e pela distância do meio-fio menos 0,40m e a altura
mínima do chão da calçada até a parte mais baixa do toldo será de 2,20m.

Artigo 16 Na Avenida Dr. Altino Arantes, poderá ser instalado toldo de
cobertura não metálica com extensão máxima de 2,00m a contar do alinhamento da
fachada.

Parágrafo 1º. Os toldos poderão ser instalados de modo a utilizar somente
tirantes com ou sem apoios, tipo mão francesa, não sendo permitidos fechamentos laterais
ou frontais, bem como pilares metálicos ou de qualquer outro material.



Parágrafo 2º. Os toldos deverão Ter uma só cor e não poderão conter
qualquer tipo de propaganda, apenas o nome do estabelecimento.

Parágrafo 3º.  Fica proibido a colocação de toldo e qualquer tipo de
anúncio indicativo ou publicitário que encubra total ou parcialmente os elementos
morfológicos das fachadas que integrem as áreas de interesse histórico e cultural.

Parágrafo 4º. Não serão permitidos perfis metálicos ou similares nos toldos
que formem platibandas.

Artigo 17 Toda e qualquer instalação de toldos, letreiros ou pintura, deverá
ser autorizada pela Secretaria de Obras e Planejamento – SEOP, após parecer favorável do
Departamento de Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo –
SECTUR, após o interessado protocolar pedido junto à Prefeitura, contendo croqui dos
elementos de fachada e projeto de intervenção.

Artigo 18 O uso de áreas públicas destinadas e autorizadas pela Prefeitura,
para uso como praça de alimentação, só será permitido com a utilização de mobiliário de
madeira, metal com madeira, metal com fibras naturais ou sintéticas, e uso de guarda-sóis e
chuva tipo ombrelone na cor branca e sem propaganda.

Artigo 19 A quantidade de mesas nas áreas destinadas à praça de
alimentação deverá ser autorizada pela Prefeitura, após análise e parecer da Comissão
Especial para o Programa de Revitalização do Centro Histórico, seguindo os seguintes
critérios:

I – as mesas não poderão ultrapassar a projeção da fachada do
estabelecimento comercial;

II – na Avenida Dr. Altino Arantes, as mesas sob o toldo não poderão
ultrapassar a sua projeção;

III – deverão ser observados e respeitados os espaços destinados à
passagem de pedestres.

DAS AÇÕES POR PARTE DA PREFEITURA

Artigo 20 Compete a Prefeitura:
I – fornecer material iconográfico e estudos de cores para os interessados

em integrar o programa;
II – orientar os técnicos responsáveis pelas reformas;
III – fornecer Atestado de Conformidade ao Programa – ACF, para os

particulares após o término da obra.



Artigo 21 Os projetos serão analisados e autorizados pelo Departamento
de Planejamento da Secretaria de Obras e Planejamento – SEOP, conjuntamente com o
Departamento de Patrimônio da Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR.

Artigo 22 Após a conclusão da obra, o interessado poderá entrar com
pedido de fornecimento do Atestado de Conformidade ao Programa – ACP, que será
fornecido pela Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR, após parecer da Comissão
Especial para o Programa de Revitalização do Centro Histórico.

Artigo 23 Em posse do Atestado de Conformidade ao programa – ACP, o
interessado poderá protocolar os pedidos de isenções fiscais estabelecidas por lei.

Artigo 24 Será criada por ato administrativo expedido pelo Chefe do Poder
Executivo, a Comissão Especial do Programa de Revitalização do Centro Histórico –
formada por técnicos do Departamento de Patrimônio Histórico e Departamento de Turismo
da Secretaria de Cultura e Turismo – SECTUR, bem como o Departamento de Planejamento
e Departamento de Obras Particulares da Secretaria de Obras e Planejamento – SEOP, a
qual ficará responsável pelas diretrizes, orientações e pareceres sobre as intervenções de
que trata este Decreto.

Artigo 25 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 20 de março de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
CLS/dsc


