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D E C R E T O  
Nº 8305/2021 

 
 
“Institui como turístico o trecho compreendido 
no Município de São Sebastião que tem inicio 
na divisa de Bertioga e se encerra na divisa 
com a cidade de Caraguatatuba como: ‘Rota 55 
– as mais belas vistas do Brasil estão em São 
Sebastião’, para o Município de São Sebastião.”  

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais, e 

 

CONSIDERANDO que a estrada RIO SANTOS SP 55 que corta o Município já é considerada 

um das mais bonitas do Brasil. Considerando que o trecho acima citado é reconhecido nacionalmente 

como local onde a estrada possui vistas panorâmicas e pontos considerados Mirantes já de 

reconhecimento nacional e internacional; 

 

CONSIDERANDO que o símbolo da “ROTA 55”, foi uma criação em conjunto com o Conselho 

Municipal de Turismo e Secretaria de Turismo e passa a figurar como símbolo turístico da extensão da 

estrada e bairros já compostos do trecho acima citado do Município de São Sebastião; 

 

CONSIDERANDO necessitar o Município de São Sebastião, divulgar o seu símbolo turístico, 

fazendo-se conhecer e ser lembrado pelos turistas que nos visitam; 

 

CONSIDERANDO ser justo homenagear o Conselho de Turismo que se dedicou à criação de 

tal produto para fortalecer o turismo na região. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica instituído como “ROTA 55 – AS MAIS BELAS VISTAS DO BRASIL ESTÃO EM 

SÃO SEBASTIÃO” o trecho composto entre as divisas de Bertioga a Caraguatatuba situado na estrada 

SP 55 no Município de São Sebastião utilizando-se do símbolo e do nome da Rota como forma de 

divulgação e sinalização viária, decorativa e gráfica como fortalecimento do Turismo no Município de 

São Sebastião, conforme modelo anexo. 
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Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições 

em contrário. 

 

São Sebastião, 06 de agosto de 2021. 
 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

 

 

 

 

 

 

 


