
LEI 1840/2007
“Estabelece o Programa de Revitalização
das Áreas Históricas do  Centro e Bairro
de São Francisco e dá outras
providências.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito Municipal de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.

Artigo 1º Fica criado o Programa de Revitalização das Áreas
Históricas do  Centro e Bairro de São Francisco  de São Sebastião.

Parágrafo 1º Para os fins desta Lei, a Área Histórica I, o 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. 2.

Parágrafo 2º 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 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 a esquerda e segue pela orla em direção sul até o lote 232, seguindo pela
lateral esquerda deste até a rua Guaxupé.



Artigo 2º Qualquer intervenção nos imóveis localizados na área
descrita no artigo anterior deverá observar ao previsto no regulamento.

Parágrafo Único As intervenções externas, compreendidas as
instalações de toldos, letreiros, publicidades e afins, dependerão de autorização
expressa da Secretaria de Obras e Planejamento, após parecer da Comissão Especial
para o Programa de Revitalização do Centro Histórico.

Artigo 3º As diretrizes, orientações e pareceres necessários para a
implementação do Programa serão de competência da Comissão Especial para o
Programa de Revitalização do Centro Histórico a ser criada pelo Executivo.

Artigo 4º Serão concedidos benefícios fiscais para realização de
investimentos privados na recuperação ou conservação dos imóveis situados no
Centro Histórico, bem como para instalação ou manutenção de atividades econômicas
voltadas à cultura, ao lazer e ao fluxo turístico, respeitados os seguintes requisitos:

I. seja desenvolvida primordialmente uma das atividades
relacionadas no Anexo I desta Lei;

II. seja realizada a recuperação do imóvel e a adequação dos
elementos de interferência visual das fachadas, na forma desta Lei.

III. as residências receberão os incentivos somente se possuírem
características históricas originais ou receberem obras de recuperação dos elementos
originais de fachada;

§1º A concessão do benefício fiscal fica condicionada à apresentação,
por parte do interessado, do Atestado de Conformidade ao Programa – ACP.

§2º Será fornecido ACP provisório para aprovações de projetos;

§3º O ACP será fornecido, depois de concluídas a recuperação e a
adequação do imóvel, pela Secretaria de Cultura e Turismo, mediante manifestação
favorável da Comissão prevista no artigo 3º desta Lei,

§4º Os imóveis já conformes poderão requerer o ACP para requerer
os isenções.



§5º A Comissão se manifestará quanto ao cumprimento do previsto
neste artigo.

Artigo 5º Os incentivos fiscais referidos no artigo anterior
compreenderão:

I. isenção total da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação
e Funcionamento;

II. isenção total da Taxa de Fiscalização de Anúncios, desde que
instalados no próprio prédio e obedecidas as determinações legais;

III. isenção total do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN - incidente sobre a obra de recuperação e/ou conservação dos imóveis situados
no Centro Histórico;

IV. isenção total da Taxa de Aprovação de Planta incidente sobre a
obra de recuperação e/ou conservação dos imóveis situados no Centro Histórico;

V. isenção total do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU –
incidente sobre os imóveis do Centro Histórico;

VI. isenção total do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN – relativo às atividades previstas no Item 9 da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar 45/2003.

§1º Os incentivos previstos neste artigo deverão ser renovados
anualmente, mediante solicitação do interessado, nas formas e prazo regulamentares,
sendo obrigatória a apresentação do ACP.

§2º As isenções das quais tratam os incisos I, II e VI deste artigo
serão concedidas pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, observado o disposto no
parágrafo anterior.

Artigo 6º Será concedido incentivo fiscal aos patrocinadores, pessoas
físicas ou jurídicas, de obras de restauração dos imóveis dos quais trata esta Lei.

§1º O incentivo fiscal referido no caput deste artigo consistirá no
recebimento, pelo patrocinador, de Certificados de Compensação de Patrocínio de



Restauração correspondentes ao valor do patrocínio de qualquer projeto de
restauração de imóvel situado no Centro Histórico.

§2º Os titulares de Certificados de Compensação de Patrocínio de
Restauração poderão utilizá-los para o pagamento de tributos municipais, no valor
expresso no Certificado, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do crédito
tributário anual.

§3º Tratando-se de créditos inscritos em Dívida Ativa, serão
respeitados os seguintes critérios:

I. valor do Certificado de Compensação somente poderá ser
utilizado quando for efetuado o pagamento total do débito inscrito;

II. encontrando-se o débito em execução judicial, para a utilização
do Certificado de Compensação, o devedor deverá recolher, antecipadamente, o valor
correspondente às custas e demais despesas processuais;

III. estando o débito em processo de parcelamento, o Certificado
poderá ser utilizado para compensação do valor correspondente ao total do saldo
remanescente.

§4º O pagamento total do qual trata o inciso I do parágrafo anterior
refere-se ao valor devido por inscrição.

§5º O valor do Certificado de Compensação será atualizado
anualmente com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA.

Artigo 7º Caberá à Comissão a análise dos projetos de serviços de
adequação e obras de recuperação, após a manifestação dos demais órgãos
competentes.

§1º Para a obtenção do Certificado de Compensação de Restauração
de Imóvel, o empreendedor deverá apresentar, previamente, à Comissão, cópia do
projeto de restauração, explicitando os objetivos e recursos financeiros e humanos
envolvidos, para fins de fixação do valor do incentivo e fiscalização posterior.



§2º Aprovado o projeto, o Poder Executivo providenciará a
autorização para o patrocinador destinar os recursos financeiros para os serviços e
obras de restauração.

§3º Finalizados os serviços ou obras, efetivada a baixa na licença
junto à Prefeitura Municipal e fornecido o ACP, será emitido pela Secretaria da
Fazenda o Certificado de Compensação.

Artigo 8º Adequação e padrões das fachadas consideradas históricas
ou não incluindo obra civil, pintura, toldos, publicidade e demais elementos nos
padrões adequados serão estabelecidos em decreto regulamentador desse programa.

Artigo 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 14  de fevereiro de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.



ANEXO I
 

1 Serviços de Hospedagem;

2
Agenciamento, promoção, intermediação e execução de
programas de turismo;

3 Agenciamento de passeios, viagens e excursões;

4
Comércio e locação de equipamentos e artigos esportivos e
náuticos;

5 Restaurantes, lanchonetes, cafés e sorveterias;
6 Espaços culturais e galerias de arte;
7 Ateliês;
8 Casas de Cambio;
9 Livrarias, Revistarias e Tabacarias;
10 Comércio de artesanato e souvenires;
11 Serviços Fotográficos e comércio de materiais afins;

12
Comércios tradicionais do Centro Histórico, como armarinhos,
fixados há mais de 15 anos;

13 Lojas de antigüidades e decoração;

14
Prestação de serviços não poluentes: escritórios em geral,
consultórios, estética, seguros;

15 Residências;
16 Paisagismo;
17 Comércio de roupas, boutiques;
18 Casas Noturnas
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