
DECRETO 4218/2008 
 

“Regulamenta a Lei nº 1840/2007, que 
dispõe sobre o 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 dessas áreas 

históricas do centro e bairro de São Francisco, ora definidas pela Lei Municipal nº 
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 nº 

1.840/2007 que dispõe sobre o programa de revitalização das áreas históricas do 
centro e bairro de São Francisco; 

 
DECRETA: 

 
Artigo 1º As áreas de abrangência desse programa são duas: 
 

I – ÁREA HISTÓRICA I – CENTRO HISTÓRICO – inicia-se na congruência do 
córrego do Outeiro com a fazia 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) da 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.  
 
II – ÁREA HISTÓRICA II – BAIRRO DE SÃO FRANCISCO - Para os fins 
desta Lei, a 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 direito em direção ao Convento 
Franciscano, seguindo pelos fundos do lote do convento até a Rua Frei Ângelo, 
seguindo por esta até a Rua Gertrudes Custódio Correia, seguindo por esta até a 
Rua Antonio 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 a 

instalação de equipamentos urbanos quando necessários, as fachadas dos imóveis 
dentro dessas áreas definidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo.  

 
Artigo 2º A obtenção de ACP (Atestado de Conformidade com o 

Programa) na área II – Bairro de São Francisco fica condicionada aos seguintes 
critérios, além dos já estabelecidos pela lei 1840/07 e decreto 4037/08: 
I – o imóvel deve ser comprovadamente construído antes de 1900;  
II – o imóvel deve ter características da época de sua construção e não ter sido 
descaracterizado; 
III – o imóvel poderá receber o ACP se receber reformas aprovadas pela 
Prefeitura de São Sebastião que revertam o quadro de descaracterização 

 
São Sebastião, 8 de julho de 2008. 

 
Dr.JUAN MANOEL PONS GARCIA 

Prefeito 
 

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