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Regulamenta a Lei nº 2507 de 24 de outubro de 
2017, que autoriza o Executivo Municipal a 
colocação de cancelas e guaritas em ruas sem 
saídas e dá outras providências. 

 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei,  

D E C R E T A: 

Artigo 1º- A Secretaria Municipal de Urbanismo, mediante juízo discricionário de seus órgãos 

competentes, poderá autorizar a instalação de guaritas ou cancelas no inicio das ruas sem saídas 

Parágrafo Único – A autorização, quando deferida, será sempre a título precário 

Artigo 2º- O Poder Executivo não terá qualquer ônus na instalação, manutenção e renovação 

das guaritas, que serão inteiramente custeadas pela comunidade de moradores interessada. 

Artigo 3º- As guaritas serão construídas com painéis leves de concretos pré-fabricados ou de 

fibra de vidro. 

§1º - As guaritas deverão apresentar pintura externa na cor bege ou branca e o formato da 

base deverá ser quadrado com os cantos arredondados ou chanfrados. 

§2º - Será reservada, sempre que possível, uma faixa de acesso a pedestres, livre de 

obstáculos ou travas, observado as normas de acessibilidade. 

§3º - será garantida faixa com largura suficiente para a circulação de veículos; 

§4º - a área máxima permitida da guarita em logradouros é de 2,00 m² 

§5º - será afixada, em local visível, nas guaritas, nas guaritas, nas cancelas, nas grades, nos 

portões ou similares, uma placa indicativa do direito de livre acesso e utilização por todos os cidadãos, bem 

como a natureza pública do logradouro, obedecendo as especificações e dimensionamentos constantes 

neste Decreto. 

Artigo 4º - A implantação das guaritas deverá estar adequada às características de paisagem 

do local e não poderá ser instalada quando significar um acréscimo para a desvalorização da paisagem ou 

saturação do espaço. 

Artigo 5º - O pedido de autorização para a instalação da guarita ou cancela será instruído 

com: 
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I – requerimento acompanhado de deliberação de, no mínimo, 3/4 dos usuários dos imóveis 

atingidos pela eventual colocação dos equipamentos no logradouro público; 

II – documentos comprobatórios de propriedade dos imóveis dos requerentes e dos anuentes; 

III – dimensão, tipo e especificações técnicas do equipamento que será utilizado para a 

instalação da guarita e cancela;  

IV - planta esquemática da instalação.  

Artigo 6º - A solicitação para instalação da guarita e cancela poderá ser feita a qualquer 

tempo para autorização ou não da instalação da guarita e cancela.  

Artigo 7º - Os benefícios deste Decreto não poderão ocasionar prejuízo: 

I – ao trânsito de veículos de transporte coletivo e de carga; 

II – ao funcionamento de escolas da rede oficial de ensino, hospitais de qualquer natureza 

e/ou serviços públicos em geral. 

Artigo 8º - A instalação da guarita e cancela não poderá impedir a visualização do interior da 

rua sem saída.   

Artigo 9º. Não poderá ser instaladas guaritas e cancelas quando 

I – impedir o acesso de veículos de serviços emergenciais; 

II – for contrário ao interesse público; 

III – houver reflexos negativos ao trânsito no entorno da rua em questão; 

IV– em ruas sem saída que forem o único acesso a áreas verdes ou equipamentos e 

instalações de uso público. 

Artigo. 10. São responsabilidades dos moradores ou associados solicitantes a manutenção 

de áreas públicas, como praça, quadras esportivas, entre outros inclusos, no perímetro do fechamento, se 

houver. 

Artigo 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

São Sebastião, 05 de dezembro de 2017. 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


