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Título

Ressaltar a imagem de cidade histórica é urgente para que as pessoas possam ver Itu em 
seu verdadeiro significado. Por isso, a importância dos Decretos Municipais nºs. 2.743/17 e 
2.867/17, que visam recuperar a ordem da paisagem urbana e a melhoria da qualidade de 
vida no Centro Histórico.

Os Decretos disciplinam a colocação de anúncios e a pintura das fachadas, para um 
ambiente urbano mais limpo e com o mínimo de poluição visual, e reforçam um direito que o 
cidadão tem e que havia se perdido com o tempo, que é o de viver numa cidade que 
respeita o patrimônio histórico e ambiental.

A Prefeitura da Estância Turística de Itu elaborou esta cartilha para esclarecer a todos sobre 
as novas regras de propaganda e pintura das fachadas do Centro Histórico, e espera que 
todos nós, cidadãos e poder público, façamos a nossa parte para uma cidade mais 
harmônica e um melhor local de convivência.

APRESENTAÇÃO



Aplicação da MarcaUMA PREOCUPAÇÃO QUE NÃO É DE HOJE

O Tombamento do Centro Histórico de Itu foi reforçado pela
Resolução nº 85, de 06 de novembro de 2003 da Secretaria
Estadual da Cultura, que manteve as restrições acima
quanto à propaganda.

A necessidade de disciplinar os anúncios publicitários na área central de
Itu já vem de longa data. De fato, desde o dia 11 de maio de 1992, com
base no Decreto Estadual nº 13.426, de 16 de março de 1979, o
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), através da Ata nº 925,
promoveu o tombamento do Centro Histórico da cidade, já traçou normas
de publicidade para o chamado "Perímetro Interno", que veio a ser
oficializado por Lei Municipal, posteriormente como Zona Histórica (ZH).
Nesse perímetro, a partir daquela data, só poderia haver um letreiro
indicativo por estabelecimento, desde que não interferisse nos elementos
arquitetônicos do imóvel e desde que, se colocado paralelamente à
fachada, tivesse comprimento máximo de 1/3 da testada do
estabelecimento e altura máxima de 60cm. A Ata nº 925 também permitia
que se colocasse o anúncio perpendicularmente à fachada (por cima do
passeio público), desde que seu comprimento não ultrapasse 2/3 da
largura do passeio, e também com a altura máxima de 60cm, mas sempre
e tão somente um anúncio por estabelecimento.



Aplicação da Marca
Os Decretos Municipais 2.743/17 e 2.867/17 vieram consolidar normas que já existiam, mas trazendo algumas
modificações, buscando combater a poluição e a degradação visual e preservar o patrimônio cultural e histórico.

AS NOVAS REGRAS

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Foi expandida a área de abrangência das restrições à
publicidade também para a Zona de Preservação Histórica (ZPH),
conhecida também como "Área Envoltória" do Centro Histórico:



Aplicação da Marca
Anúncio passou a ser definido como qualquer forma (móvel ou não) de comunicação visual de mensagens, como
cartazes, placas, letreiros, banners, pôsteres, faixas, outdoors, totens, mostruários, vitrines removíveis e outros, sejam
eles luminosos ou não, e sejam eles pintados, colados ou fixados por qualquer meio às fachadas ou elementos externos
da edificação.

CONCEITO DE ANÚNCIO

CONTEÚDO DO ANÚNCIO
Um anúncio pode conter dizeres, desenhos, siglas, dísticos,
símbolos ou logotipos que representem nomes, produtos,
locais ou atividades de pessoas físicas ou jurídicas, desde
que devidamente licenciadas pela Prefeitura.

Um anúncio pode representar o nome de uma empresa (ou
de um profissional) ou um produto. E, uma vez que a regra
geral diz que só é permitido um anúncio por imóvel
(exceto se fizer divisa para mais de uma via pública), não
poderá haver um anúncio com o nome da empresa e outro
com nome(s) de produto(s) no mesmo imóvel.



Aplicação da Marca
Foram criadas novas regras de dimensionamento e posicionamento aos anúncios publicitários em relação ao imóvel.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DOS ANÚNCIOS

Agora somente é permitido um anúncio por imóvel, paralelo à fachada (afastado 
no máximo 15 cm da mesma), desde que não interfira nos elementos arquitetônicos, 
com área máxima de 5,00 m2, comprimento máximo de 1/3 da testada, altura 
máxima de 60 cm e no mínimo a 2,50 m de altura em relação ao passeio público.

Não são mais permitidos anúncios
perpendiculares à fachada.



Aplicação da Marca

É proibido mais de um
anúncio por fachada de imóvel.



Aplicação da MarcaÉ permitido apenas um anúncio por fachada de imóvel.

Caso haja mais de um estabelecimento no imóvel, o anúncio 
único (com as medidas máximas) deverá ser compartilhado.



Aplicação da Marca
Nos imóveis de esquina pode haver um anúncio por fachada (mesmo que para estabelecimentos diferentes), desde que
obedeçam as medidas previstas. Não é permitido anúncio no chanfro (diagonal) da esquina. Se o imóvel fizer frente e fundos
para via pública, também pode haver um anúncio para cada fachada, obedecendo as medidas.

Considera-se visível o anúncio interno que estiver a até 1,00 metro de qualquer abertura  ou vedação transparente (vitrines, 
janelas, portas) que comunique com o passeio público.



Aplicação da Marca
 Só permitidos se paralelos à fachada, afastados no máximo de 2 cm da mesma. 
 Pode haver mais de um anúncio na mesma fachada (um para cada profissional). 
 Cada anúncio deve ter altura máxima de 20 cm, comprimento máximo de 60 cm e afastamento mínimo de 10 cm 

um do outro (horizontal e verticalmente).
 O conjunto pode ter comprimento máximo de 1/3 da fachada e altura máxima de 80 cm. Não podem prejudicar os 

elementos originais da fachada se o imóvel for tombado pelo IPHAN/CONDEPHAAT. A altura de fixação dos 
anúncios pode ser menor que 2,50 m em relação ao passeio.

ANÚNCIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS E/OU AUTÔNOMOS
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• Não são permitidos anúncios em imóveis não edificados (exceto se lá existir atividade licenciada), vias ou logradouros públicos,
postes, cabines ou telefones públicos, hidrantes, cursos d'água, pontes, passarelas, muros, coberturas, empenas cegas,
tapumes, andaimes ou outras estruturas.

• Não são permitidos outdoors de qualquer espécie.
• Também não são permitidos anúncios acoplados à sinalização de trânsito ou à arborização urbana.
• Os anúncios não podem impedir a visão de bens tombados, nem prejudicar ou descaracterizar a edificação onde se encontram

(ou as vizinhas) quanto à estrutura, iluminação e ventilação.
• Os anúncios não podem ultrapassar os limites da fachada onde estão instalados ou prejudicar a área de exposição de outro

anúncio.
• As cores dos anúncios não podem se confundir com as de sinalização de trânsito ou de combate a incêndios.

PROIBIÇÕES



Aplicação da Marca
AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ANÚNCIO

• Não é permitido exibir anúncio sem licença prévia da Prefeitura.
• Para obter a licença para a instalação de um anúncio/equipamento, o interessado deve protocolar o pedido na

Prefeitura, instruído com espelho do IPTU ou ITR, autorização do proprietário do imóvel e duas vias de croqui (no
mínimo).

• No croqui, deverão constar todas as medidas do anúncio e da fachada e as cores da pintura ou do revestimento
com os códigos constantes no Decreto.

• Em função das dimensões e características dos elementos, poderá ser exigida ART ou RRT de responsável
técnico quanto à segurança e estabilidade da estrutura, proximidade de redes elétricas, interferência na
arborização urbana, sinalização viária e visualização de bens históricos.

• Também em função das características do anúncio, a Prefeitura poderá solicitar parecer prévio do
Departamento de Trânsito, IPHAN/CONDEPHAAT e outros órgãos.

• A licença tem validade de 180 dias, devendo ser solicitada a renovação para a continuidade da permanência do
anúncio no local e mantida a documentação no local, para fiscalização da Prefeitura.

• Para qualquer mudança nas características, dimensões ou estrutura do anúncio, deve ser protocolado novo
pedido.

• A licença pode ser cassada se alteradas as condições originais do pedido (projeto, proprietário, local etc.),
ameaça à segurança ou inobservância dos Decretos, sem prejuízo de multa, custas, remoção do anúncio e
demais penalidades cabíveis.

• A responsabilidade pelo anúncio cabe solidariamente aos responsáveis técnicos, aos proprietários e
possuidores do imóvel, aos anunciantes, à empresa instaladora e à empresa de manutenção do anúncio, bem
como aos promotores do evento, se for esse o caso.



Aplicação da Marca
 Aquilo que já fizer parte da fachada (números, símbolos, datas) não é considerado anúncio.
 Também não são considerados anúncios os banners, cartazes ou pôsteres de eventos culturais, aprovados pela Prefeitura,

exibidos na própria edificação (museus, teatros, escolas ou igrejas), desde que a soma das áreas desses elementos não
ultrapasse 10% da área total da fachada e 10,00m². Devem ser colocados no máximo 30 dias antes do evento e retirados no
máximo 3 dias depois do seu término.

O QUE NÃO É ANÚNCIO



Aplicação da Marca
 Placas de obras também não são considerados anúncios, desde que contenham apenas os dados relativos aos profissionais

responsáveis pelo projeto e execução e permaneçam apenas durante a execução das obras.

 Anúncios em tapumes e demais placas indicativas também são proibidos.

O QUE NÃO É ANÚNCIO



Aplicação da Marca

 A regra determina que nada venha a descaracterizar a fachada original do prédio, tanto para o que é considerado
anúncio quanto para o que não é.

 Exemplos: vitrines removíveis, mostruários, equipamentos (condicionadores de ar, condensadores, compressores
etc.), estruturas (painéis, retro cortinas, suportes etc.) móveis ou não, luminosos ou não, publicitários ou não,
projetados ou não sobre o passeio, aderidos ou fixados a qualquer superfície externa da fachada (paredes, vidros,
tapumes, batentes, marquises, elementos decorativos ou estruturais etc.), nada disso poderá ser colocado na fachada
se estiver em desacordo com os Decretos.

 Isso vale tanto para os imóveis quanto para bancas, quiosques, containers, abrigos e outras estruturas ou
equipamentos, a critério da Prefeitura.

OUTROS ELEMENTOS



Aplicação da MarcaTOLDOS

São proibidos os toldos fixos com ou sem
publicidade.

São permitidos os toldos retráteis sem anúncio, pintados todos da
mesma cor, no mesmo tom da maior parte da fachada ou em cor
imediatamente mais clara ou mais escura do que a maior parte da
fachada (conforme a paleta de cores). O toldo deve ser recolhido
quando o estabelecimento não estiver em funcionamento.



Aplicação da Marca
 Os Decretos trazem normas de padronização de pintura e/ou revestimento das fachadas para todos os imóveis

da ZH e da ZPH.

 A regra geral é de que a fachada pode ser pintada inteiramente da mesma cor, desde que obedeça a paleta de 
cores prevista no Decreto 2.743/17.

PINTURA E REVESTIMENTO



Aplicação da Marca
1 - Edificações construídas antes de 1960;
2 - Edificações tombadas pelo IPHAN/CONDEPHAAT; ou
3 - Edificações não tombadas e/ou construídas posteriormente a 1960, que sejam consideradas de valor histórico pela Prefeitura.
Para essas, os elementos arquitetônicos externos (adornos, ornatos, balaústres, frisos, molduras, cornijas e demais detalhes)
deverão ser destacados em cor branca ou em cor diferente daquela usada na maior parte da fachada.

EXCEÇÕES



Aplicação da Marca

 Se o revestimento original for com pastilhas, pedras etc., este deve ser mantido, sempre que
possível, não podendo ser coberto com outro material.

 Só poderá haver revestimento novo com pastilhas, pedras, texturas etc. em construções
novas, desde que esse revestimento obedeça à paleta de cores.

 Qualquer alteração na pintura ou revestimento das fachadas só pode ser iniciada com
autorização por escrito da Prefeitura, que poderá pedir a aprovação prévia do
IPHAN/CONDEPHAAT, se julgar necessário.

REVESTIMENTOS



Obrigado!
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