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RESUMO 

Os monumentos são testemunhos de civilizações, culturas e tradições passadas, e 

devem ser conservados e restaurados de maneira comum e num plano internacional. Em 1931, 

foi elaborada a carta de Atenas, a qual contribuiu para a necessidade de criação de movimentos 

pautados na preservação do patrimônio histórico, como o Conselho Internacional de Museus 

(ICOM), a UNESCO e o Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração dos 

Bens Culturais.No Brasil, a instituição federal de proteção ao patrimônio foi criada no final da 

década de 1930, pelos intelectuais e artistas brasileiros ligados ao movimento modernista como 

Mário de Andrade e Manuel Bandeira. A cidade de Santos, por meio do Programa de 

Revitalização e Desenvolvimento da Região Central Histórica da cidade, o Alegra Centro, visa 

valorizar a paisagem urbana e o patrimônio histórico, através do desenvolvimento 

socioeconômico do centro de Santos. 

Palavras-Chave: Preservação do Patrimônio Histórico; Santos-SP; Programa de Revitalização 

Alegra Centro.  

             

INTRODUÇÃO 

No II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, 

realizado na cidade de Veneza, em maio de 1964, foi criada a carta internacional sobre 

conservação e restauração de monumentos e sítios (carta de Veneza). Essa carta foi elaborada 

de acordo com uma série de decretos, que envolvem sua definição, finalidade, conservação e 
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restauração dos patrimônios históricos, também os cuidados especiais com sítios monumentais, 

formas adequadas de escavações. Este trabalho de conservação deve ser acompanhado de 

artigos e publicações.   

No Brasil, a instituição federal de proteção ao patrimônio foi criada no final da década de 

1930, pelos intelectuais e artistas brasileiros ligados ao movimento modernista como Mário de 

Andrade e Manuel Bandeira. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, pelo artigo 216, define patrimônio 

cultural “a partir de suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e dos conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. E 

estabelece que a preservação, proteção e gestão do patrimônio histórico e artístico do país é 

dever do poder público, com o apoio da comunidade. 

O município de Santos, em 1999, por meio de seu novo Plano Diretor, valoriza o 

patrimônio histórico e arquitetônico do centro. 

 

O Plano Diretor deve ser visto como um instrumento que, ao indicar 
caminhos e traçar rumos; coloca o desafio do município atuar não apenas 
como um simples ordenador espacial das atividades, mas alargando 
horizontes, também como catalisador das ações de âmbito regional ou 
nacional, que tenham repercussões significativas sobre seu território e sua 
gente (MONTEIRO, 1990, p. 13) 
 

Consideramos importante para o estudo do centro da cidade de Santos, apresentar as 

alterações ocorridas no decorrer dos anos. Segundo Davies, através do contexto histórico é 

possível explicar as estruturas e funcionalidades que apresentam o centro da cidade.  

Detalharemos, de maneira sucinta, as mudanças históricas desse centro, dissertaremos 

sobre a preservação da arquitetura, suas singularidades e particularidades. 

 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTOS 

O Centro Histórico de Santos é composto por monumentos e edifícios que contemplam 

um importante acervo histórico nacional, conforme mostra a figura 1, da igreja matriz; e a figura 

2, com o prédio restaurado e o bonde que circula no centro. 
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Figuras 1: Igreja Matriz – 2010.           Figura 2: Prédio restaurado e bonde em   
                           funcionamento. 

     
Fotos: Mateus Francisco Lopes. 

  

No período de 1546 a 1763 a Vila de Santos desenvolve relações comerciais com o 

município de São Paulo, o que propicia uma maior circulação em Santos e criação de um novo 

bairro, o Valongo. Ocorre neste bairro o desenvolvimento do porto, e por este bairro estar 

distante do núcleo já existente, forma-se um caminho de acesso entre os dois bairros, a rua 

Direita, a qual no final desse período tornou-se a rua XV de Novembro. Podemos notar por meio 

das figuras 3, 4 e 5 a evolução das construções na rua XV de novembro.   

 Em 26 de janeiro de 1839, em ato realizado na antiga câmara e cadeia, a Vila de Santos 

atinge a categoria de cidade.  

 Em 1867, foi inaugurada a ferrovia São Paulo Railway, com essa construção foi 

priorizado o escoamento da produção de café do interior paulista para o porto de Santos. 

 
Figura 3: 1860. Rua XV de Novembro, antiga Rua Direita, e o Hotel Palm. 

 

           Fonte: Site Oficial Viva Santos. 
 

 A Câmara de Santos promulgou, em 1894, a primeira constituição municipal do país.  
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Figura 4: 1895. Rua XV de Novembro. Ao fundo, a antiga matriz, hoje Praça Antonio Telles 

 
          Fonte: Site Oficial Fundação Arquivo e Memória-Santos. 
 
 

Figura 5: 1904. Rua XV de Novembro, antiga Rua Direita: na época, o mais importante 
logradouro da cidade. 

 
            Fonte: Site Oficial Viva Santos. 
 

 Em 1922 foi inaugurada a Bolsa Oficial do Café, símbolo da riqueza cafeeira, conforme 

mostra figura 6, da primeira metade do século XX.  

 
Figura 6:Bolsa Oficial do Café – Primeira Metade do Século XX 

 
         Fonte: Site Oficial UNISANTA. 
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 Na primeira metade do século XX, a cidade de Santos desempenhou importante 

participação na economia brasileira. Santos tornou-se a terceira maior praça bancária do país, 

pois movimentava por meio do porto e das corretoras 85% da produção de café do mundo. 

Conforme mostra a figura 7 a rua XV de Novembro, já exercia destaque no centro de Santos.   

Figura 7: 1927. A Rua XV de Novembro 

 
             Fonte: Site Oficial Fundação Arquivo e Memória-Santos. 

 

 No século XIX, com o crescimento da cidade de Santos, houve uma transformação na 

arquitetura da cidade, inúmeros casarões do período colonial, a antiga Matriz, o Convento 

Franciscano, as Igrejas da Graça e da Misericórdia foram demolidos.  

 Em 1933, foi criado na cidade de Santos, pelo presidente Getúlio Vargas, o 

Departamento Nacional do Café, e a Bolsa Oficial do Café foi fechada. Na década de 1930, 

conforme figura 8 pode-se perceber a evolução da área central. A figura 9, do final da década de 

1930, revela a reinauguração da Praça Mauá e a inauguração do Palácio José Bonifácio. Em 

1942, a Bolsa Oficial do Café foi reaberta, com outra funcionalidade, sendo a Bolsa de 

Mercadorias e Futuro, responsável por centralizar operações de mercadorias em geral. Em 1952, 

foi criado o Instituto Brasileiro de Café.  

Figura 8: 1930. O Centro 

 
           Fonte: Site Oficial Viva Santos. 
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Figura 9: 1939. A Praça Mauá, no ano de sua reinauguração e da inauguração do Palácio José 
Bonifácio. 

 
           Fonte: Site Oficial Fundação Arquivo e Memória-Santos. 

 

 Por volta de 1967, o estado de Minas Gerais passa a oferecer incentivos fiscais para 

atraírem o armazenamento do grão de café, o que provoca a falência de inúmeros escritórios de 

corretagem de Santos. Em 1980, o porto de Santos foi reestatizado, e entra em processo de 

estagnação. 

Nos anos de 1989 e 1991 ocorrem as primeiras iniciativas do poder público da cidade de 

Santos em prol da recuperação do Centro Histórico, por meio de isenção de imposto e incentivos 

fiscais para imóveis restaurados e preservados.  

 Em 1995, ocorre o início da revitalização do centro histórico de Santos, com a Reforma 

do Outeiro de Santa Catarina, conforme a figura 10.  

Figura 10: Outeiro de Santa Catarina – 2010 

 
.            Foto: Mateus Francisco Lopes. 

 

O projeto “Cores da Cidade” propicia um embelezamento de parte do centro de Santos, 

com a restauração da Bolsa do Café, conforme figura 11, ocorre uma manutenção da bolsa do 

café.  
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Figura 11: Bolsa do Café-2010 

 
    Foto: Angélica Vieira de Souza. 
 

Em 1999, com o novo plano diretor do município de Santos, o Centro Histórico foi 

contemplado com o Potencial de Crédito Construtivo, o qual contribui para a valorização do 

patrimônio histórico e arquitetônico do Centro. Em 2000, foi inaugurada a linha do bonde 

turístico.  

O Plano Diretor, segundo Monteiro (1990), tem como objetivo: 

 

interferir no desenvolvimento local a partir de uma compreensão global dos 
fenômenos políticos, sociais, econômicos e financeiros, que condicionam a 
evolução do município e contribuem para a ocupação desordenada do 
espaço urbano (MONTEIRO, 1990, p. 13). 

 

 

PLANEJAMENTO URBANO 

Quando falamos em planejamento podemos entender, em geral, como um processo de 

trabalho permanente, que visa a organização sistemática de meios a serem utilizados para 

atingir uma meta, que contribuirá para melhorar uma determinada situação. Então o 

planejamento urbano é visto como: 

 

“um instrumento em potencial de controle dos movimentos 
espontâneos, e às vezes caóticos, de atividades econômicas individuais e de 
migrações em massa – reflexos e conseqüências das mudanças sociais que 
alteram profundamente as relações entre os homens e destes com seu meio 
ambiente” (Rattner, 1974) 

 

Portanto o planejamento urbano é um processo para desenvolver soluções para 

melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma área urbana, para proporcionar aos 

habitantes, principalmente, uma melhoria da qualidade de vida. O planejamento urbano, em sua 
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versão moderna lida principalmente com os processos de produção, estruturação e apropriação 

do espaço urbano 

O planejamento urbano, sendo um instrumento para tentar minimizar os problemas que 

poderiam surgir nas cidades, não pode adivinhar o futuro e imprevistos que podem sempre 

acontecer, podendo, como dito antes, minimizar e não acabar com os problemas urbanos.   

Então o planejamento urbano, surge no Brasil (moderno), através dos primeiros planos 

diretores e urbanísticos aconteceram em função da crise do funcionamento das cidades 

portuário-exportador e do complexo agroexportador no final do século XIX; o objetivo central, 

então, desses primeiros planos urbanísticos era garantir o fluxo de mercadorias. (Quinto Jr., 

2008) 

O Plano Diretor está presente, no estatuto da cidade, e é obrigatório em todas as 

cidades do Estado de São Paulo. 

Em Santos, o Plano Diretor diz que é obrigação da cidade cuidar e preservar o 

patrimônio histórico, para que a história e cultura da cidade sejam preservadas. Para tanto, 

criaram em 2003 o Programa de Revitalização Alegra Centro. 

 

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL 

HISTÓRICA DE SANTOS-SP, ALEGRA CENTRO 

 O Alegra Centro foi criado pela Lei Complementar nº470 de 05 de fevereiro de 2003, 

abrangendo os bairros do Valongo, Centro, Paquetá, Porto Valongo, Porto Paquetá, Vila Nova e 

Vila Mathias, tendo como objetivo principal a revitalização do centro histórico de Santos e as 

partes do centro velho.  

Figura 12:Casarão não preservado  Figura 13: Casarão em Reforma- Centro Histórico – de            
Santos – 2010 Centro Histórico de Santos - 2010 

  
Foto: Mateus Francisco Lopes.  Foto: Angélica Vieira de Souza.  
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Figura 14: Casarão preservado - Centro Histórico de Santos – 2010 

 
          Foto: Mateus Francisco Lopes. 

 

 O Programa possui como objetivos, a promoção de intervenções urbanas na área 

central, a fim de melhorar a paisagem urbana; criação de incentivos fiscais, para a recuperação e 

conservação dos imóveis; preservação e recuperação do meio ambiente construído; 

desenvolvimento de ações potenciais de implantação de atividades culturais, econômicas e 

turísticas; e viabilização de projetos que desenvolvam a área central.  

 As atividades que podem ser contempladas por isenção fiscal (isenção total do IPTU; 

isenção total do ISS da obra; isenção total do ITBI, no caso de compra e venda de imóvel; 

isenção do ISS (limite de R$30 mil/ano), por 5 anos para prestadores de serviços) são atividades 

relacionadas ao turismo e hospedagem; diversões; comunitários e social; agenciamento e 

organizadores; beleza e higiene pessoal; educação e cultura; comércio varejista; profissionais 

liberais e ateliês artísticos; prestadores de serviços; e comércio de café. 

 As isenções fiscais são obtidas em detrimento de exigências como, o desenvolvimento 

nos imóveis restaurados de uma das atividades listadas acima; e restauração seguindo as regras 

estabelecidas para a interferência visual das fachadas, previsto no programa. Os benefícios 

poderão ser renovados anualmente, desde que haja o cumprimento das exigências 

estabelecidas pelo programa, e solicitação de isenção aos órgãos competentes. 

Na lei do Alegra Centro, existem dois artigos que são fundamentais para o êxito do 

projeto. Dissertaremos sobre esses artigos, de modo a entende-los e proporcionar uma reflexão 

relacionada a aplicabilidade desses artigos. 

O artigo 34, referente aos incentivos fiscais concedidos aos investimentos em instalação 

ou manutenção de atividades culturais, econômicas, de lazer e fluxo turístico, no qual o 
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seguimento cultural e turístico tem a possibilidade de implantar o projeto através de verba 

oriunda dos incentivos fiscais do Projeto Alegra Centro. Vale salientar, que não existe um plano 

de difusão cultural, de fomento cultural, de ocupação dos prédios restaurados e reformados. Os 

prédios que foram reformados e estão ocupados, com exceção dos teatros, são bares e casas 

de entretenimento, e não casas culturais pertencentes a comunidade. 

O artigo 38, referente a análise e aprovação final da solicitação de patrocínio de obra e 

restauro, no qual a empresa que efetuar o patrocínio só irá poder ter o abatimento fiscal da 

prefeitura depois da emissão do certificado, sendo este liberado apenas um ano após o início 

das obras, ou seja, as empresas são obrigadas a pagar o imposto e custear a reforma no mesmo 

ano, obtendo o incentivo fiscal somente no ano posterior. 

 

A LEI COMPLEMENTAR Nº 470 

A Lei complementar nº 470 de 05 de fevereiro de 2003, alterada pela lei complementar 

n° 526 de 17 de março de 2005 e pela lei complementar nº 640 de 18 de novembro de 2008 

(anexo 1), cria o programa de revitalização e desenvolvimento da região central histórica de 

santos, o chamado Alegra Centro. 

É uma lei que está em conformidade com as leis anteriores referentes a Lei Orgânica do 

Município, na Lei Complementar n.º 312, de 23 de novembro de 1998, que disciplina o 

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo na Área Insular do Município de Santos, e na Lei 

Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal e estabelece Diretrizes Gerais da Política Urbana (Estatuto da Cidade). 

 Nessa lei encontramos disposições sobre elementos que compõem a paisagem urbana 

no local, fixação de normas, padrões e incentivos fiscais. 

 O programa abrange os bairros Valongo, Centro, Paquetá, Porto Valongo, Porto 

Paquetá, Vila Nova e Vila Mathias. 
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Mapa da Área de Abrangência do Programa Alegra Centro. 

 
Fonte: Site Oficial Alegra Centro. 

 

No Art. 4º-A, são definidas as estratégias do Programa de Revitalização e 

Desenvolvimento da Região Central Histórica de Santos, Alegra Centro, bem como os objetivos 

do mesmo, demonstrados no Art. 5: promover intervenções urbanas na área de abrangência 

visando melhoria na paisagem urbana; criar incentivos fiscais para investidores privados 

interessados em recuperar ou conservar os imóveis instalados na área de abrangência; 

promover a preservação e recuperação do meio ambiente construído, do patrimônio cultural, 

histórico, artístico e paisagístico; desenvolver ações que potencializem a implantação de 

atividades econômicas, turísticas e culturais na área de abrangência; incentivar a implantação de 

comércio varejista de qualquer natureza e prestações de serviços nos logradouros públicos 

destinados para funcionamento destes estabelecimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) 

horas nas áreas de abrangência. 

 A Lei complementar também garante que as ações destinadas à revitalização da Região 

Central Histórica de Santos serão sempre norteadas pelo princípio da valorização da identidade 

arquitetônica, histórica, cultural e paisagística da cidade, por isso prevê normas e padrões para 

as edificações (como as fachadas, cores, toldos etc) a serem restauradas e os incentivos para a 

realização dessa revitalização. 

 Um aspecto importante para a realização desse programa é adquirir recursos 

financeiros, está intitulado como incentivos aos empreendedores, em que no art. 34º, a Lei 

afirma que serão concedidos incentivos fiscais para a realização de investimentos privados na 
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restauração ou conservação dos imóveis, bem como na instalação ou manutenção de atividades 

econômicas voltadas à cultura, ao lazer e ao fluxo turístico decorrente. 

 No art. 35º os incentivos fiscais abrangem isenções dos seguintes tributos para o prédio 

a ser restaurado, participantes desse programa, nos termos desta lei complementar: isenção 

total da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento e isenção parcial do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN (não poderá ultrapassar o valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) por ano por um único empreendedor regularmente instalado em um lote ou sub-lote), 

isenção total do Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos, ITBI; isenção total do Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU.  

Para se obter esses incentivos, o interessado deverá obter a Certidão de Preservação 

do Imóvel, renovada anualmente, além da Certidão de Utilização de Imóvel Restaurado, a serem 

emitidas pela Seção de Projetos Urbanos Escritório Técnico Alegra Centro da Secretaria 

Municipal de Planejamento, essas certidões têm que ser renovadas anualmente, depois que a 

CONDEPASA (um órgão autônomo e deliberativo que cuida do tombamento e da preservação 

dos bens culturais e naturais situados no município de Santos), avaliar o cumprimento das 

exigências. 

No que diz respeito aos incentivos ficais aos patrocinadores, nessa Lei, considera-se 

patrocinador a pessoa física ou jurídica, inscrita no cadastro de contribuintes do município de 

Santos, contribuinte de IPTU ou ISSQN, que destine recursos financeiros para patrocinar 

diretamente a realização de serviços e obras de restauração. Com a obtenção do Certificado de 

Compensação de Patrocínio de Restauração, seu portador poderá utilizar o valor ali 

demonstrado como compensação de créditos para a obtenção de isenção parcial do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, ou do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, 

no valor expresso no Certificado de Compensação, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do 

valor do imposto devido por ano.  

Há também uma Seção de Projetos Urbanos – Escritório Técnico para analisar e 

posteriormente dar a aprovação final da solicitação de patrocino de obra de restauro. 

Para a obtenção do Certificado de Compensação de Patrocínio de Restauração, o 

patrocinador deverá apresentar uma 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. Ao ser aprovada a solicitação de patrocínio, o Poder Executivo 

providenciará a autorização para o patrocinador destinar os recursos financeiros para os serviços 

e obras de restauração, através de publicação no Diário Oficial do Município. Com a finalização 

dos serviços ou obras, e efetivada a baixa na licença junto à Prefeitura Municipal de Santos, será 



13 

 

providenciada pela Secretaria Municipal de Finanças, a emissão do Certificado de Compensação 

de Patrocínio de Restauração, esse certificado será válido para utilização no(s) exercício(s) 

posterior(es) ao da emissão. 

Previsto na Lei o Poder Executivo submeterá anualmente à Câmara Municipal, a 

proposta orçamentária, o valor das isenções previstas relativas ao Patrocínio de Restauração, 

que não poderá ultrapassar 0,5 % (meio por cento) da receita sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza e sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano. 

Relativo ao descumprimento das condições estabelecidas para a utilização de qualquer 

dos incentivos fiscais previstos nesta lei complementar, o Art 40, º implicará na extinção do 

benefício concedido, devendo ser recolhidos aos cofres públicos o valor equivalente aos 

incentivos concedidos, com os acréscimos legais. 

 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS REALIZADOS EM CAMPO 

Por meio de análise dos questionários realizados em campo, podemos observar que o 

Programa Alegra Centro é conhecido pela maioria dos entrevistados, o total 74% dos 

entrevistados, o que demonstra que o Programa é difundido na cidade. 

A maioria dos entrevistados notaram melhorias no que diz respeito a preservação dos 

prédios históricos, sendo 56%, o que torna esse número não expressivo, pois o Programa está 

em fase inicial, com poucos prédios revitalizados. De acordo com a maioria dos entrevistados, 

um total de 58%, houve um aumento de freqüentadores na área central da cidade de Santos, os 

quais procuram por lazer, comércio, turismo, entre outros.  

A preservação do centro histórico de Santos é importante para a maioria dos 

entrevistados, um total de 92% dos entrevistados, os quais acreditam que com a revitalização do 

centro histórico será possível um aumento no número de turistas na cidade de Santos.  

 A partir da efetivação do Programa Alegra Centro, no ano de 2003, a maioria da 

população notou novas funcionalidades no centro histórico da cidade, um total de 70% dos 

entrevistados, por meio de novas instalações de danceterias, restaurantes, bancos, lojas, entre 

outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das entrevistas, podemos perceber o quanto a população considera importante 

a preservação dos prédios históricos da área central de Santos. 
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Através das políticas municipais é possível preservar ou transformar as paisagens 

urbanas. Vimos em Santos, por meio do Programa Alegra Centro, a iniciativa de preservar o 

Patrimônio Histórico Cultural, na manutenção das estruturas físicas de seus prédios históricos.  

Em relação à Lei complementar nº 470 de 05 de fevereiro de 2003, alterada pela lei 

complementar n° 526 de 17 de março de 2005 e pela lei complementar nº 640 de 18 de 

novembro de 2008, que cria o programa de revitalização e desenvolvimento da região central 

histórica de Santos, o chamado Alegra Centro, uma crítica a fazer em relação à parte dos 

incentivos fiscais. Os patrocinadores devem fazer a revitalização de acordo com o previsto na 

Lei, após isso, o imóvel passa por averiguação e esse patrocinador passa a ser o portador de 

dois certificados (Certidão de Preservação do Imóvel, renovada anualmente e Certidão de 

Utilização de Imóvel Restaurado, a serem emitidas pela Seção de Projetos Urbanos Escritório 

Técnico Alegra Centro da Secretaria Municipal de Planejamento) e poderá utilizar o valor 

demonstrado como compensação de créditos para a obtenção de isenção parcial dos impostos. 

O ponto negativo está no fato da incerteza do patrocinador receber o valor investido, 

pois a obra pode ser negada, além disso, ele deve ter o dinheiro para pagar os impostos do 

decorrente ano e ainda ter o dinheiro para o custeio das obras, não sabendo quando irá receber 

os créditos, e isso faz que os patrocinadores em potencial se afastem desse projeto. Portanto, a 

maioria dos prédios já restaurados, os patrocinadores são ao mesmo tempo, os próprios donos 

dos imóveis. 
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