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                                              RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é avaliar a efetividade da aplicação de uma política pública 
de isenção fiscal instituída na cidade de Pelotas, RS. Baseado no item II.b do Artigo 
6º da Lei Municipal nº 5.146/2005, todos os imóveis integrantes do patrimônio 
cultural pelotense possuem isenção do  Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
se devidamente conservados e restaurados de acordo com o órgão responsável. 
Com intuito de fornecer mecanismo de informação a respeito do processo de 
desenvolvimento da política de isenção fiscal, esta pesquisa parte da hipótese que a 
política pública estudada é efetiva, ou seja, contribui com as condições culturais 
prévias das populações atingidas. Objetivando comprovar tal hipótese, a avaliação 
foi tratada como de caráter de mensuração dos resultados, constituindo-se em um 
julgamento sobre os aspectos positivos e negativos da política. Nesta perspectiva, 
foram aplicados métodos de pesquisa de campo, através de coleta de dados no 
órgão responsável pela política sob análise (bases quantitativas) e entrevistas semi-
estruturadas com os moradores de imóveis inventariados do município (bases 
qualitativas). Foram entrevistados 170 moradores de imóveis inventariados 
pertencentes às quatro zonas de preservação do patrimônio cultural pelotense, 
desses, 109 já solicitaram, pelo menos uma vez, a isenção do imposto e 61 nunca 
haviam solicitado o benefício, mesmo possuindo o direito. A partir disso, 
destacaram-se os seguintes resultados: das quatro zonas de preservação, as zonas 
do 1º e 2º loteamento são predominantemente comerciais e as zonas do Porto e 
Caieira são, em sua maioria, residenciais. Nas primeiras, a maior parte dos imóveis 
eram alugados, já nas outras, a maioria dos moradores eram proprietários. Dos 
moradores que solicitam a isenção do imposto anualmente, a maior parte respondeu 
que o valor da isenção é irrisório comparado ao custo de manutenção da fachada de 
um imóvel inventariado. Já para os entrevistados que nunca haviam requerido a 
isenção do IPTU, o motivo principal para a não solicitação do benefício é a falta de 
informação a respeito da lei. Pretendeu-se com este estudo fornecer dados sobre o 
processo de execução da política pública de isenção fiscal, visando detectar 
incongruências na elaboração dos procedimentos e na execução, identificando 
barreiras e obstáculos no seu desenvolvimento, por fim, gerando dados para sua 
reprogramação, nos aspectos considerados conflitantes. Neste sentido, evidenciou-
se que há falta de instrumentos que contribuam para a avaliação da política 
estudada, e que a carência de informações é o fator preponderante que acarreta 
falhas em alguns aspectos dessa política. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Avaliação. Preservação do patrimônio edificado. 

Imposto Predial e Territorial Urbano. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the effectiveness of applying a policy of tax exemption 

established in the city of Pelotas, Brazil. It is based on item II b of Article 6 from 

municipal Law Nº. 5146/2005, which says all properties that are part from Pelotas 

cultural heritage they have exemption from property tax and urban land if properly 

are preserved and restored according to the institution responsible. To prove this 

hypothesis, the assessment was treated as character measurement results, thus 

becoming a judgment about the positives and negatives of politics. In this 

perspective, we applied methods of field research, by collecting data in the body 

responsible for policy under analysis (quantitative basis) and semi-structured 

interviews with the residents of the municipality estate inventoried (qualitative basis). 

We interviewed 170 people who live on inventoried property belonging to the four 

areas of cultural heritage preservation  from Pelotas, and, 109 have applied at least 

once, the tax exemption, and 61 had never requested the benefit, even if they have 

the right. From this, we have the following results: the four conservation areas, from 

1st and 2nd allotment are predominantly commercial and areas of Porto and Caieira 

are mostly residential. In the first, most of the buildings were rented, as in others, 

most residents were owners. Residents requesting exemption of tax annually, most 

responded that the value of the exemption is negligible compared to the cost of 

maintaining the frontage of a property inventoried. For the people who had never 

applied for exemption from property tax, the main reason for the failure to request 

this benefit is the lack of information about the law. The intention of this study was to 

provide data on the process of implementing the policy of tax exemption in order to 

detect inconsistencies in the design of procedures and implementation, identifying 

barriers and obstacles in its development, ultimately generating data for 

reprogramming the aspects considered conflicting. In this sense, there was no 

shortage of tools that contribute to policy evaluation study, and that the lack of 

information is the main factor that leads to failure in some aspects of the policy. 

 

Key words: Public policy. Evaluation. Effectiveness. Preservation of built heritage, 

Urban Building and Land Tax. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Saber como são tratadas as questões do patrimônio cultural edificado a partir 

de uma perspectiva administrativa e de gestão, é a temática que despertou o 

interesse por esta pesquisa. Partindo do âmbito das questões preservacionistas, as 

políticas públicas do patrimônio cultural surgem como instrumentos para auxiliar no 

processo de preservação, os quais são fundamentais para a consolidação de 

salvaguarda e proteção do patrimônio histórico.  

 A condição dos bens patrimoniais como objeto de política pública é uma 

abordagem nova, que se estruturou de uma forma mais concreta no Brasil a partir da 

Constituição Federal de 1988. Deste ano em diante, ocorre uma descentralização 

dos poderes e, consequentemente, amplia-se consideravelmente a autonomia dos 

municípios brasileiros, os quais passam a compor a administração político-

administrativa da Federação Brasileira, recebendo o encargo de exercer, entre 

outras coisas, a proteção do patrimônio histórico-cultural local representativos de 

uma época, os quais reunidos representam o patrimônio de um lugar. 

 É nesse contexto que a sociedade passa a se tornar peça fundamental para o 

desenvolvimento das políticas públicas patrimoniais urbanas, os gestores municipais 

começam a priorizar a presença cada vez mais ativa da sociedade civil nos 

mecanismos de condução do desenvolvimento local, cooperando para a 

democratização dos espaços urbanos preservados e conduzindo a fruição desses 

lugares com a comunidade em geral. Porém, para o efetivo desenvolvimento de uma 

política pública preservacionista são necessárias estratégias de gestão, as quais 

necessitam passar continuamente por uma revisão. Sem essa revisão não se sabe 

se as expectativas das políticas se cumprem e em que medida, a quem atingem e se 

chegam a resultados desejáveis. Logo, a revisão  pressupõe que questionamentos 

serão colocados aos órgãos coordenadores e executores de determinada política e 

as respostas permitem  que se avalie e julgue os impactos efetivos da criação da 

mesma. 

 As origens de tal reflexão partem da observação, como um quadro 

predominante, das dificuldades do poder municipal em conceber, implementar e 

desenvolver mecanismos de avaliação na gestão do patrimônio cultural.  Desse 

modo, para os autores Ala-Harja e Helgason , ―a avaliação de programa pode ser 

definida como uma análise sistemática de aspectos importantes de seu valor, 

 



19 
 

visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis‖ (ALA-HARJA; HELGASON, 

2000, p.5). Assim, a avaliação surge como um mecanismo de feedback de 

determinada política pública urbana, é uma forma de verificar os pontos fracos e 

fortes da mesma. 

 Para uma melhor compreensão, este estudo objetiva avaliar a efetividade, ou 

seja, a relação de uma política pública preservacionista, e seus impactos em termos 

de uma efetiva mudança nas condições culturais prévias da vida das populações 

atingidas.   

 Para delimitar o assunto, optou-se por pesquisar uma política pública 

preservacionista  aplicada no município de Pelotas, cidade localizada no sul do 

Brasil, cuja economia esteve, desde o seu surgimento, atrelada a alguma produção 

industrial. No século XIX  até as primeiras décadas do século XX, sua principal fonte 

econômica foi o charque, este período propiciou investimentos em diversos setores, 

inclusive o da construção civil. Destarte, datam destas décadas a construção de 

vários prédios, hoje detentores de valor histórico. A partir daí, ações, instrumentos e 

leis foram fundamentais para a consolidação do processo de preservaçãoo do 

patrimônio desta cidade. 

 Para manter a integridade desse patrimônio histórico, surgiu, entre outras 

normas, a Lei Municipal n° 4.568 de 07 de julho de 2000 que declara algumas áreas 

da cidade como zonas de preservação do patrimônio cultural, chamadas de ZPPC´s. 

Com o intuito de incentivar as pessoas que nestas zonas e fora delas residem, foi 

criada em 2002 a Lei Municipal n° 4.878 esta depois modificada para  Lei Municipal 

n° 5.146 de 2005, que prevê no item II.b do Artigo 6º, a isenção do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) para os imóveis integrantes do ―Inventário do Patrimônio 

Cultural de Pelotas‖1, se devidamente conservados ou restaurados de acordo com 

as normas estabelecidas pelo órgão público competente.  

 Partindo dessas questões, a política pública avaliada será a de isenção fiscal, 

esta concedida aos proprietários que possuem imóveis pertencentes ao inventário 

do patrimônio cultural pelotense.  

                                                             
1
 Documento que consta a relação de todos os imóveis inventariados na cidade, baseado na Lei 

Municipal n° 4.568/2000, Decreto n° 4.490/2003 e Decreto n° 4.703/2004.  Por ser um instrumento 

dinâmico até agora a última inclusão de imóveis neste documento se deu em 2004. 
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 A partir dessa breve e geral explanação sobre a temática que motivou e 

justificou a realização desta pesquisa, surge a indagação: existe uma efetiva 

contribuição na implementação da isenção do IPTU para as casas inventariadas, no 

que se refere à promoção e a conservação dos prédios reconhecidos como 

patrimônio arquitetônico? 

 Desta maneira, a hipótese é lançada: a política pública de isenção fiscal é 

efetiva em termos de contribuir com as condições culturais prévias da vida das 

populações atingidas.  

 Para verificar a veracidade de tal hipótese  apresentada, primeiramente será 

feita uma revisão sobre as transformações da trajetória preservacionista no Brasil e 

no município em estudo, secundariamente se reconhecerá os atores envolvidos com 

a aplicação da política pública de isenção fiscal e verificar-se-á no banco de dados 

da secretaria responsável pelo benefício, as informações referentes ao numero de 

imóveis que solicitam a isenção do imposto, bem como os que não a requerem, 

mesmo possuindo o direito. Além disso entrevistar-se-á as pessoas diretamente 

envolvidas com a política em questão, ou seja, os residentes de imóveis 

pertencentes ao patrimônio cultural pelotense,  por último se cruzará as informações 

obtidas para assim avaliar a política referida. 

 Definido o assunto a ser pesquisado, foi necessário delimitar o método 

utilizado para a avaliação da referida política. Quanto aos seus objetivos, o estudo 

classifica-se como pesquisa descritiva e explicativa que segundo Gil (2007, p. 43), a 

pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a 

identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja 

suficientemente descrito e detalhado. 

 Quanto aos métodos de procedimento, classifica-se como pesquisa de 

campo, que segundo Fonseca (2002), caracteriza-se pelas investigações em que, 

além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas e com o recurso de diferentes tipos de pesquisa, como por exemplo, a 

pesquisa de levantamento de dados, a qual se dará junto à secretaria responsável 

pela concussão do benefício,  além da aplicação de questionários semi-estruturados 

aos residentes de imóveis inventariados localizados nas quatro zonas de 

preservação. Após a pesquisa de campo será feito o registro das variáveis para 

posteriores análises e avaliação. 
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 O presente trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo 

abordará os aspectos conceituais do patrimônio cultural edificado e sua trajetória 

evolutiva no Brasil até chegar a objeto de política pública, o segundo capítulo 

apresentará a trajetória de preservação do patrimônio cultural em Pelotas e fará um 

relato histórico de algumas leis e instrumentos preservacionistas que contribuíram 

para o surgimento da lei de isenção fiscal. No terceiro e último capítulo serão 

apresentados o desenvolvimento dos métodos de avaliação e os dados obtidos, 

esses serão transformados em informações concretas nas quais se basearão as 

conclusões da pesquisa.  
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1. DO PATRIMÔNIO EDIFICADO CULTURAL À OBJETO DE POLÍTICA 

PÚBLICA 

 

1.1 CONCEITOS REFERENTES À PRESERVAÇÃO E AO PATRIMÔNIO 

 

Sendo o patrimônio o tema central deste capítulo, nos cabe apresentar alguns 

conceitos e definições, considerando que a exposição teórica e conceitual permite 

reforçar o trabalho de reflexão face às práticas patrimoniais. Para, além disso, 

debruçarmo-nos sobre estas definições origina uma outra reflexão, ligada à forma 

como são formados e empregados os referidos conceitos mais associados ao tema 

patrimônio: como a aplicação das políticas públicas patrimoniais. 

Indispensáveis para conhecer e perceber a temática, a verdade é que alguns 

conceitos são muitas vezes utilizados sem haver o cuidado de explicitar o seu 

significado – e, em particular no campo do patrimônio, é fundamental que haja esse 

esclarecimento, caso contrário dificilmente consegue-se entender o material teórico 

e a aplicação disso na prática. Assim, o patrimônio pode ser definido segundo a 

Carta de Cracóvia como: 

[...] o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece 
os seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A 
identificação e a valorização destas obras como patrimônio é, assim, um 
processo que implica a seleção de valores. (CARTA DE CRACÓVIA, 2000) 

 

Esses valores – a partir de Gonzáles-Varas (2000) e Choay (2001) – são, 

todavia flutuantes, ou seja, além de variar conforme o observador variam 

principalmente segundo a comunidade e o período nos quais estão inseridos, bem 

como, não raras vezes, concorrerem entre si. A existência de bens valorados se 

baseia na possibilidade de transmissão de conteúdos simbólicos no tempo e no 

espaço – no tempo, para as sucessivas gerações de habitantes; e no espaço, entre 

os diferentes grupos sociais que compartilham a cidade. Nesse sentido, há uma 

permanente negociação, tanto o conteúdo atribuído a cada elemento pelos 

diferentes agentes sociais, como os próprios elementos escolhidos para representar 

este conteúdo. De qualquer modo, o conjunto de bens considerados patrimônio 

reflete uma determinada visão da comunidade de si mesma. Assim o patrimônio 

cultural pode ser definido como um bem (ou bens) de natureza material2 e imaterial3 

                                                             
2
Conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão 
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considerado importante para a permanência e identidade de um povo, é a nossa 

herança do passado, com que vivemos hoje, e que passamos às gerações 

vindouras.  

Originalmente a palavra latina patrimonium fazia referência à noção de 

paternidade e pátria ainda que, de alguma forma, poderia ser associada à ideia de 

herança, legado e posse. O direito romano, por sua vez, o define como o conjunto 

dos bens familiares considerados não segundo seu valor pecuniário, mas na sua 

condição de bens-a-transmitir, remetendo, portanto, a bem de herança (POULOT, 

2008). 

Arévalo assegura que:  

El patrimônio remite a símbolos y representaciones, a los lugares de la 
memoria, es decir, a la identidad. Desde este punto de vista el patrimonio 
posue um valor étnico y simbólico, pues constituye la expresión de la 
identidad de um pueblo, sus formas de vida. Las seňas y los rasgos 
identificatorios, que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente al 
exterior, configuran el patrimonio. Es la reflexión sobre nuestro pasado y 
presente (AREVALO, 2004, p. 929). 

 

A primeira configuração de valorização do patrimônio surgiu como forma de 

ostentar prestígio, luxo e poder através de coleções particulares e antiquários 

franceses.  

Com o iluminismo, toda a tradição passa a ser escrutinada e submetida a 
uma clara tendência à ―dessacralização‖, atitude que coincide com a 
aproximação cada vez mais ―racional‖ à história pressuposta pela idéia de 
―monumento histórico‖, que se constitui como um objeto de saber, devendo, 
como tal, ser estudado e registrado e, uma vez reconhecido seu valor, 
também preservado (CASTRIOTA, 2009, p. 63). 

 

O renascimento viria a produzir uma mudança de perspectiva, reforçado pelo 

humanismo nascente, que se intensifica pelo amor a arte, vindo a produzir uma 

mudança de perspectiva.  Somente no Renascimento ocorre a preparação para uma 

nova atitude em relação às obras de arte clássicas, especialmente à arquitetura 

(CHOAY, 2001). 

A Revolução Francesa consolida politicamente a idéia de patrimônio 

vinculando a identidade nacional, composta essencialmente pela concepção dos 

bens que constituem o patrimônio cultural de um povo, neste período se 

                                                                                                                                                                                              
divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e móveis 
como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
fotográficos, cinematográficos (IPHAN, 2013). 
3
 As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns 
casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural (IPHAN, 2013). 
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desenvolveu outra sensibilidade em relação aos monumentos destinados a invocar a 

memória e a impedir o esquecimento dos feitos do passado (CHOAY, 2001). 

Há um aspecto importante introduzido pela revolução francesa: a 

transposição do discurso para a prática, além da elaboração de conceitos básicos, 

foram propostos e aprimorados instrumentos para a salvaguarda, além de um 

aparato jurídico e técnico estatal (MEIRA, 2004). 

Para salvar os monumentos distribuídos pelo território francês das destruições 

iconoclastas desse período, o governo revolucionário nacionalizou as riquezas do 

Clero, da Coroa e dos emigrados, criou os museus e instituiu o modelo de inventário 

para classificar as obras que seriam interessantes de preservar4. Foi a partir da 

Revolução que foi institucionalizada a inventariação dos monumentos, através de 

uma ficha cujos itens básicos não se diferenciam de muitos inventários atuais. 

Em decorrência desses fatos – mais especificamente pela atribuição de 

valores5 e interesses econômicos envolvidos nesse contexto – os monumentos 

passaram a representar o patrimônio coletivo da França, cuja função não seria mais 

rememorar os fatos do passado, mas simbolizar o prestígio da nação francesa 

(CHOAY, 2001).  

Os objetos patrimonializáveis ganham status de coisa pública à disposição da 

coletividade6. Isso ocorre principalmente devido à nacionalização de coleções 

privadas, da igreja e da monarquia, culminando com a criação do Louvre, o primeiro 

museu nacional Europeu, em 1793.  

Na mesma linha, Fonseca afirma que:  

 [...] a ideia de nação decorreria da atribuição, a esses bens, de valores da 
ordem da cultura – basicamente o histórico e o artístico. A noção de 
patrimônio é, portanto, datada, produzida, assim como a ideia de nação, no 
final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, e foi precedida, na 
civilização ocidental, pela autonomização das noções de arte e de história. 
O histórico e o artístico assumem, nesse caso, uma dimensão instrumental, 
e passam a ser utilizados na construção de uma representação de nação 
(FONSECA, 2005, p. 37) 

 

E, a partir deste momento e ao longo do século XX, a consciência 

patrimonialista alarga-se consideravelmente, tornando-se fenômeno transversal a 

                                                             
4
 A organização desse patrimônio valorizou somente obras do estilo clássico.  

5
 Histórico (especialmente) e artístico, entre outros valores cognitivos. 

6
 Grande parte dos autores que abordam este tema afirma que o acesso aos bens culturais continuou 

sendo um privilégio da Aristocracia e da Burguesia. A expressão ―bens culturais‖ foi usada pela 
primeira vez pela UNESCO, em 1954, na Convenção de Haia, com o objetivo de tornar mais 
abrangente e atualizado o conceito de patrimônio histórico-artístico, incluindo nesta categoria os bens 
móveis e imóveis.   
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muitas manifestações sociais. Também não se pode considerar que a preservação 

possa ser tema dissociado da sociedade. É esta que justifica a discussão em torno 

da conceituação do patrimônio e da sua preservação, que possibilita a articulação, 

de forma contraditória ou não, entre as diversas representações de uma cidade, que 

congrega os atores deste cenário, invariavelmente em conflito. 

Neste sentido, o conceito de patrimônio é algo que vem sendo construído ao 

longo dos anos, a partir da complexa transformação do modo comportamental da 

sociedade quanto a seus sentidos, gostos, preferências e valores. 

Choay destaca o período de 1820 a 1960, como aquele de consagração de 

monumento histórico. A era industrial introduziu uma ruptura traumática nos modos 

de produção com reflexos em todas as dimensões da vida humana, como na divisão 

do trabalho, na qualidade de vida e na noção de tempo e espaço (CHOAY, 2001), 

provocando transformações cada vez maiores no espaço das cidades, impondo as 

discussões sobre os temas urbanos. 

 Os debates sobre a preservação do patrimônio edificado iniciaram-se, a 

internacional, em 1931 com a primeira Conferência Internacional sobre os 

Monumentos Históricos, promovida pela Sociedade das Nações, que deu origem a 

primeira Carta de Atenas.  

 Nessa época, o termo ―patrimônio" não era tão difundido e o que se tratava 

como algo de valor a ser preservado era apenas a arquitetura monumental e 

excepcional: 

A conferência recomenda que se mantenha uma utilização dos 
monumentos, que assegure a continuidade de sua vida, destinando-os 
sempre a finalidades que respeitem seu caráter histórico ou artístico. [...] 
recomenda respeitar, na construção dos edifícios, o caráter e a fisionomia 
das cidades, sobretudo na vizinhança dos monumentos antigos, cuja 
proximidade deve ser objeto de cuidados especiais (CURY, 2004, p. 13 e 
14). 
 

 A partir de então, vários encontros técnicos foram realizados e geraram uma 

coletânea de condutas para a preservação dos bens culturais direcionadas a todos 

os países: as Cartas Patrimoniais. 

  Não obstante, dois anos depois da realização da conferência acima referida 

foi organizado também na Grécia outro evento internacional que resultou na 

confecção da Carta de Atenas-1933. Concebida durante a realização do IV 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), esta constitui uma das 

mais importantes abordagens acerca da relação entre a preservação do patrimônio 
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histórico e a crescente expansão das cidades, pois insere a questão no âmbito do 

planejamento físico e territorial das áreas urbanas. Conforme sugeria a Carta de 

Atenas/1933, caberia aos especialistas promover uma seleção dos bens a serem 

tombados, adotando-se medidas que oscilavam entre a conservação e a demolição, 

a preservação integral do bem ou parte dele, com se vê a seguir: 

[...] nos casos em que se esteja diante de construções repetidas em 
numerosos exemplares, algumas serão conservadas a título de 
documentário, as outras demolidas; em outros casos poderá ser isolada a 
única parte que constitua uma lembrança ou um valor real; o resto será 
modificado de maneira útil. Enfim, em certos excepcionais, poderá ser 
aventada a transplantação de elementos incômodos por sua situação, mas 
que merecem ser conservados por seu alto significado estético ou histórico 
(CARTA DE ATENAS, 1933, p. 21). 

 

 Ao longo do séc. XX a consciência patrimonialista multiplica-se a um ritmo 

considerável, abrangendo cada vez mais formas de patrimônio, tornando-se também 

transversal a toda a sociedade (PELEGRINI, 2006). 

Para a difusão desta consciência contribuiu muito o acontecimento da II 

Guerra Mundial, responsável pela devastação massiva em muitas das principais 

cidades. Tal guerra chamou a atenção dos estudiosos para a conscientização 

acerca dos valores identitários dos bairros antigos, que possuem acúmulo de 

experiências humanas e vestígios da cultura material, acarretando na reconstrução 

das cidades e a restauração dos monumentos (FUNARI; PELEGRINI, 2006). Com o 

fim da segunda guerra, a conservação do patrimônio ganha dimensões mais 

generalistas apoiadas em legislações e regulamentações abrangentes, como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), esta tomou para si a tarefa de defender o patrimônio mundial em 

decorrência da destruição causada pela guerra (FUNARI et al. 2009). 

  A partir das décadas de 60 e 70, novas convenções, compromissos, cartas e 

declarações resultaram na adoção de normas internacionais de proteção; surgiram 

novas tendências de planejamento urbano, intensificando as experiências de 

participação na gestão das cidades. Com isso, surge a Carta de Veneza (1964), a 

Declaração de Amsterdã (1975), e a Recomendação de Nairóbi (1976), todas estas 

imprimiram à questão novos parâmetros de análise. A primeira inovava mediante a 

ampliação do conceito de monumento, recomendando a preservação não só das 

grandes criações, mas também das obras consideradas modestas que tivessem 

adquirido significação cultural ao longo do tempo (CURY, 2004); a segunda enfatiza 

a salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea. 
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 A Declaração de Amsterdã: 

 Introduzia orientações no sentido de viabilizar a implantação de ―políticas 
de conservação integrada‖, inaugurando uma nova abordagem em relação 
às questões da preservação, na medida em que recomendava a integração 
do patrimônio à vida social e conferia obrigações ao poder público municipal 
a quem caberia promover a adaptação de medidas legislativas e 
administrativas referentes ao planejamento físico-territorial do patrimônio 
histórico local, a definição da aplicação de recursos financeiros apropriados 
para a proteção desses bens, a elaboração de programas de conservação 
integrada, a autorização de projetos de intervenção. Enfim, conforme as 
recomendações desse documento, aos municípios caberiam a elaboração 
de diretrizes capazes de desencorajar a densificação e estimular a 
reabilitação das áreas consideradas de interesse histórico (PELEGRINI, 
2006, p. 58). 

 

 Já a Recomendação de Nairóbi traz um novo olhar às políticas de patrimônio. 

Tal fato a elevou para uma posição especial nesta dissertação, pois ela incentiva 

uma política nacional, regional e local afim de que sejam adotadas medidas 

jurídicas, técnicas, econômicas e sociais pelas autoridades de todas as esferas para 

salvaguardar os conjuntos históricos e tradicionais e adaptá-los as exigências da 

vida contemporânea. Os planos e documentos de salvaguarda deveriam definir as 

zonas e os elementos a serem protegidos, bem como as autoridades, deveriam 

tomar a iniciativa de organizar a consulta e a participação da população interessada, 

também, os serviços públicos responsáveis pela salvaguarda, deveriam contar com 

pessoal necessário e com meios técnicos, administrativos e financeiros adequados, 

Para consolidar este levantamento deveria ser produzido um documento destinado a 

determinar os imóveis ou os grupos de imóveis a serem protegidos.  

 Outra contribuição imensamente importante desta recomendação é que ela 

sugere a concessão de incentivos fiscais aos proprietários particulares ou usuários 

de imóveis inventariados, concedendo vantagens financeiras a estes que estariam 

subordinados ao acatamento de determinadas condições impostas pelo interesse 

público, tais como: garantia da integridade dos imóveis.  

Neste sentido, os conceitos desenvolvidos na recomendação de Nairóbi, 

contribuíram, e muito, para a importância da política local e social como forma de 

incentivo para a preservação do bem. 

Entender que a categoria patrimônio cultural e as relações dele decorrentes 

não foram resultantes unicamente das formulações teóricas, mas sim de todo um 

escopo jurídico construído ao longo dos séculos, implica em perceber que a 

emergência da noção de patrimônio histórico e artístico nacional se deu no âmbito 

da formação dos Estados-nações e da ideologia do nacionalismo. 
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Além das legislações nacionais, a prática da preservação é também orientada 

pelas chamadas Cartas, Convenções, Declarações e Recomendações, neste 

sentido o patrimônio sofreu uma enorme ampliação de conceitos, no início restrito à 

monumentalidade, passou a abranger um universo de bens que remete ao material 

e imaterial do excepcional ao não consagrado. 

A seguir, será analisado, em que medida esses acontecimentos se refletiram 

na trajetória de preservação em nível nacional. 

 

1.2  O PATRIMÔNIO NO BRASIL COMO OBJETO DE CATEGORIA JURÍDICA 

 

 No Brasil a relação entre o Estado e a cultura tem uma longa história, 

entretanto a elaboração de políticas para o setor, isto é, a preocupação com ensaio 

e realização de ações de maior alcance, com um caráter perene, datam do século 

XX, mais precisamente a partir da década de 30 que se constituem a estrutura 

administrativa e o aparelho burocrático do Estado referente ao patrimônio. 

 Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional pode 

ser observada no texto da Constituição da República, promulgada em 1934, que se 

ocupou da matéria ao explicitar o dever do Estado proteger os bens naturais e 

culturais, declarando, inclusive, o impedimento à evasão de obras de arte do 

território nacional. 

 Consta no artigo 10 da Constituição da República de 1934, das disposições 

preliminares, item III que: 

Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados: 
III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou 
artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte do território nacional 
(BRASIL, 1934). 

 

 A Constituição de 1934, segundo Kersten (2000), introduziu o abrandamento 

do direito de propriedade, quando a mesma se revestisse de uma função social, tal 

disposição, sancionada na Constituição de 1937, tornou-se decisiva para a proteção 

do patrimônio brasileiro, na medida em que submeteu o instituto da propriedade 

privada ao interesse coletivo. Esse entendimento terminou viabilizando os processos 

de tombamento no país, instituídos por meio do Decreto - Lei n° 25/1937, este o 

principal instrumento jurídico utilizado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), criado em 1936, sob os auspícios do ministro Gustavo 
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Capanema, ligado ao Ministério da Educação e Saúde (FUNARI; PELEGRINI, 

2006). 

 Todavia, sabe-se que já na década de 20, intelectuais, na sua maioria 

historiadores e artistas, se preocupavam com a implantação de um serviço 

destinado a proteger as obras de arte e a história no país (FONSECA, 2005, p. 53). 

Contudo é com a criação do SPHAN, que atuava na identificação, catalogação, 

restauração, conservação, preservação, fiscalização e difusão dos bens culturais em 

todo o território brasileiro (FONSECA, 2005), que foi realizada o primeiro 

levantamento dos bens de interesse histórico e cultural nacionais a serem 

salvaguardados, por essas razões, os especialistas assinalam que a preservação 

patrimonial no Brasil foi iniciada oficialmente em 1937. 

 Afirma Fonseca terem sido os intelectuais da época que:         

[...] assumiram, a partir de 1936, a implantação de um serviço destinado a 
proteger obras de arte e de história no país. Nesta tarefa, exerceram, ao 
mesmo tempo, a função de intelectuais e de homens públicos, e marcaram 
sua presença no serviço iniciado em 1936. (FONSECA, 2005, p. 81–82) 

 

A norma7, também chamada por alguns de Lei do Tombamento, assinado pelo 

presidente Getúlio Vargas, define o patrimônio cultural em seu artigo 1º como: 

O conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação 
seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 1937) 

 

 Como destaca Castro (1991), devido ao decreto de tombamento federal existe 

preservação no Brasil. No caso específico do bem tombado Fonseca cita que: ―[...] a 

tutela do Estado recai sobre aqueles aspectos do bem considerados de interesse 

público- valores culturais e referências da nacionalidade‖ (FONSECA, 2005, p.39). 

Com o Decreto Lei n°. 25/37 criam-se quatro livros tombo: 

Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 
quatro Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere 
o art. 1º desta lei, a saber: 
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas 
pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e 
popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º. 
2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras 
de arte histórica; 
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou 
estrangeira; 
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na 
categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 
§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 

                                                             
7
 Decreto Lei n° 25/1937. 
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§ 2º Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 
3 e 4 do presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento 
que for expedido para execução da presente lei. (BRASIL, 1937) 

 

De acordo com Fonseca (2005), os tombamentos efetuados pelo SPHAN 

entre os anos de 1938 e 1981 foram, basicamente, monumentos vinculados à 

experiência vitoriosa do Estado e da elite política e econômica do país, edifícios do 

período colonial - em estilo barroco e palácios governamentais, em sua maioria 

prédios neoclássicos e ecléticos. Neste período, cerca de 800 bens foram tombados, 

―sendo 368 de arquitetura religiosa, 289 de arquitetura civil, 43 de arquitetura militar, 

46 conjuntos, 36 bens imóveis, seis bens arqueológicos e quinze bens naturais‖ 

(FONSECA, 2005, p. 113). Dessa forma, os bens materiais não pertencentes às 

elites ficaram relegados ao esquecimento.  

Com o golpe militar de 1964, são promulgados diversos instrumentos que 

disciplinam e organizam a produção e a distribuição dos bens culturais no país, são 

criados o Conselho Federal de Cultura, a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e 

o Centro Nacional de Referência à Cultura (CNRC). O CNRC foi o ponto importante 

para a mudança de rumo na política de proteção do patrimônio, pois era um órgão 

independente, não vinculado ao SPHAN – que tinha por objetivos criar um banco de 

dados sobre a cultura brasileira, um centro de documentação que utilizasse as 

formas modernas de referenciamento e possibilitasse a identificação e o acesso aos 

produtos culturais brasileiros (FONSECA, 2005). 

 A partir da década de 70, começaram a ser assumidas pelos estados e 

municípios as políticas de preservação, que até então, eram prerrogativas do 

governo federal (MEIRA, 2004). Em 1970 e 1971 foram organizados o I Encontro de 

governadores e prefeitos do qual resultou a confecção do Compromisso de Brasília 

– cujos postulados recomendavam ações do papel do Estado na proteção dos bens 

culturais e atribui às universidades a pesquisa histórica e a elaboração de inventário 

dos bens regionais e o Compromisso de Salvador, que recomenda a criação de leis 

para ampliar as ações e usos dos bens tombados, no qual ratificou as decisões 

tomadas no evento anterior e canalizou os debates em torno das possibilidades de 

articulação entre a preservação patrimonial e o fomento turístico, baseado no 

Encontro de Quito (1967). 

 Diante de tais transformações, as recomendações contidas nas cartas 

patrimoniais resultantes das conferências, paulatinamente criam novos preceitos 
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para a avaliação e preservação dos bens culturais, pois redefiniram os critérios para 

a classificação dos bens a serem protegidos.  

Outra obra legislativa importante tratou do Decreto n° 80.978/19778, que 

promulgou a Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural de 1972, concebido pela UNESCO. Estava, assim, com esta promulgação, 

percebendo-se o real interesse do governo federal em ser signatário e respeitador 

das principais convenções internacionais.  

Sua aprovação se deu em um contexto mundial de preocupação com os 
impactos da aceleração do desenvolvimento, da supervalorização da 
tecnologia e da modernização, origem de problemas urbanos e ambientais. 
(FUNARI et al., 2009, p. 137) 

 

A análise de políticas públicas, segundo Trevisan e Van Bellen (2008) 

experimentou um boom na década de 80 impulsionado pela transição democrática. 

Com o processo de redemocratização, é dada a elaboração da Lei 7.347, de 24 de 

julho de 1985, que disciplina a ação civil pública, esta lei constitui, no entendimento 

de Miranda:  

O mais importante e eficaz instrumento processual existente no 
ordenamento jurídico brasileiro apto a promover, através do acionamento do 
Judiciário, a proteção dos bens integrantes do patrimônio cultural nacional 
(MIRANDA, 2006, p.170). 

 

Logo após, cria-se o Ministério da Cultura e promulga-se a primeira Lei9 de 

incentivo à cultura (1986). 

Mas foi a Constituição Federal de 1988 que configurou a condição dos bens 

patrimoniais como objeto de política pública. Deste ano em diante, ocorre uma 

descentralização dos poderes e, consequentemente, amplia-se consideravelmente a 

autonomia dos municípios brasileiros, que passam a compor a administração 

político-administrativa da Federação Brasileira, recebendo o encargo de exercer, 

entre outras coisas, a proteção do patrimônio histórico-cultural local. 

Um novo olhar jurídico à preservação dos bens culturais é caracterizado em 

seus artigos 215 e 216: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. 
Art. 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

                                                             
8
 BRASIL. Decreto n° 80.978, de 12 de dezembro de 1977. 

9
 A Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986 , foi a primeira legislação federal de incentivo fiscal à produção 

cultural. 
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 I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação. [grifo da autora] (BRASIL, 1988) 

 

 É nesse contexto que entra a importância dos municípios na gestão de seu 

patrimônio cultural e a sociedade passa a se tornar peça fundamental para o 

desenvolvimento das políticas públicas patrimoniais urbanas. Os gestores 

municipais começam a priorizar a presença cada vez mais ativa da sociedade civil 

nos mecanismos de condução do desenvolvimento local, cooperando para a 

democratização dos espaços urbanos preservados e conduzindo a fruição desses 

lugares com a comunidade. 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 é caracterizada pela 

descentralização política, e incorpora o princípio da subsidiariedade, ou seja, aquele 

que preza pelo equilíbrio entre os entes federativos. Diante da estrutura federal do 

Estado proposta, os entes menores são priorizados para a satisfação dos interesses 

locais, cabendo somente ao poder de nível imediatamente superior exercer aquilo 

que não possa ser cumprido pelo inferior (GUIMARÃES, 2004).  

 

1.2.1 O papel dos municípios diante da Constituição de 1988 

 

Considera Meira (2004) que foi a partir da constituição de 1988, que as ações 

municipais foram fortalecidas pelos preceitos constitucionais e pela atuação 

crescente da cidadania, para a autora: 

O âmbito do município passou a ser essencial para o êxito das políticas de 
preservação, pois é de sua competência uma ―plataforma‖ de ações mais 
abrangentes, especialmente as relacionadas ao planejamento urbano 
(MEIRA, 2004, p. 20). 

 

A partir desse entendimento, em nível municipal, podem atuar dispositivos 

ligados ao uso e parcelamento do solo, transferência de potencial construtivo, solo 

criativo, inventário, desapropriação, incidência de impostos municipais sobre a 

propriedade urbana, além do tombamento, como assevera o artigo 30 da 

Constituição. 
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Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
VIII – promover, no que couber ,adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 
IX – promover a proteção do patrimônio histórico – cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. [grifo 
da autora] (BRASIL, 1988) 

 

A competência municipal em matéria de direito urbanístico não se restringe, 

ainda, à organização definida no art. 30 da Constituição Federal,  sua atuação é 

ampliada por força dos artigos 182 e 183 da mesma, que trata da política urbana e 

confere conteúdo ao princípio da função social da propriedade, uma vez que institui 

a obrigatoriedade de planos diretores para cidades com mais de vinte mil habitantes. 

Desse modo a constituição remeteu à legislação complementar a responsabilidade 

de aplicar novos instrumentos de desenvolvimento da cidade que colaborou para 

estabelecer novas estratégias e instrumentos na legislação urbanística dos 

municípios, associados a mecanismos inovadores de participação da sociedade civil. 

Neste sentido é importante lembrar que a preservação dos bens culturais 

especialmente dos bens edificados de interesse histórico ou arquitetônico, configura-

se como um dos requisitos para o cumprimento da função social da propriedade, 

preconizada pela Constituição de 1988, devendo necessariamente ser tratada no 

plano diretor através de novos mecanismos. 

[...] se o instrumento do tombamento foi importante num primeiro momento, 
quando lidávamos com uma concepção mais restrita de patrimônio, hoje em 
dia necessitamos de mecanismos mais flexíveis e adequados para a 
necessária gestão da mudança das áreas a serem conservadas. Neste 
sentido, surge o mecanismo das áreas especiais ou zonas especiais de 
interesse cultural, a serem propostas para aquelas áreas urbanas 
carregadas de significado para a população, não só pela existência de 
numerosos edifícios de valor patrimonial, mas pelas próprias características 
de seu agenciamento urbano e do seu significado para as cidades 
(CASTRIOTA, 2009, p. 181). 
 

Em 2001 foi sancionado o Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257, que veio 

estabelecer diretrizes gerais da política urbana nacional, a lei defende o Plano 

Diretor como o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, que tem 

como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes (VIEIRA, 2012). A proteção, a preservação 

e a recuperação do patrimônio cultural fazem parte das diretrizes estabelecidas pela 

referida lei para a formulação da política urbana.  
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Isto posto, ―se o Estatuto da Cidade vai ser uma ―caixa de ferramentas‖ à 

disposição dos municípios, a ―chave‖ para abri-la, vai ser o plano diretor‖(ROLNIK 

apud CASTRIOTA, 2009, p.180). Consequentemente, o Estatuto da Cidade talvez 

seja a primeira orientação nacional que associa o patrimônio cultural como diretriz 

estratégica para o desenvolvimento urbano.  

Considerando que cabe ao poder público municipal a execução da política 

urbana, volta-se sobre esta instância a responsabilidade da definição da função 

social da cidade, inicia-se uma nova forma de administração, com foco na 

elaboração de políticas públicas patrimoniais. Um dos principais aspectos a ser 

previsto no Estatuto, refere-se à introdução de estímulos à participação popular, que 

se tornou obrigatória para a elaboração dos planos diretores e a utilização de 

mecanismos-jurídicos e políticos, tributários e financeiros para estimular à 

preservação, criando incentivos e benefícios fiscais, como a isenção do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), entre outros. 

Destaca Souza Filho (1999) que a autonomia dos municípios passa a ser 

concebida como o poder de administrar os próprios negócios e promulgar suas 

próprias leis.  

Neste sentido, parte-se do entendimento que foi a partir do processo de 

democratização dos anos 80 que os municípios passaram a ser integrados para 

legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo a eles a elaboração do 

planejamento urbanístico e das normas que efetivamente interferem na 

transformação da organização urbana, dentre os quais se incluem as identidades de 

cada lugar.  

Destarte as políticas públicas do patrimônio ganham uma conotação de 

coletividade, abrindo-se a possibilidade de democratização efetiva dos espaços 

urbanos preservados, incluída então no processo de planejamento urbano, delegado 

fundamentalmente ao poder municipal o gerenciamento das questões de patrimônio 

que devem ser utilizadas pela sociedade civil.  

A questão é o pressuposto teórico básico para se discutir, ao longo desta 

dissertação, a importância das políticas públicas de preservação, que será 

examinada no próximo subcapítulo, tendo como referência básica, na montagem 

dessa política, a discussão e a participação da comunidade em geral. 
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 1.3 PARA COMPREENDER POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 

público; regras e procedimentos para as relações entre governo e sociedade. São, 

neste caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos que 

orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos.   

Uma política pública pode vir através de normas, planos ou atos 

administrativos, de um projeto de reabilitação de cidades históricas, restauros de 

patrimônios, leis como o tombamento e também renúncias fiscais (isenções) 

contemplando aqueles que possuem bens edificados de elevado valor histórico e 

cultural. 

Assim, uma política pública nada mais é do que um conjunto de ações 

realizadas pelo Estado para atender as necessidades de toda sociedade a fim do 

bem comum (DIAS, 2003).  

Esse argumento indica que o processo de elaboração de políticas públicas 

para a preservação de patrimônios culturais, requer uma atuação governamental 

mais descentralizada e participativa, de forma que beneficie e atenda aos anseios de 

toda uma coletividade. 

Entende-se por participação a parte da gestão que se realiza com os atores 
sociais diretamente envolvidos no processo. No caso da gestão de uma 
cidade, a participação dos cidadãos pode ser espontânea ou incentivada 
por uma política pública, por exemplo. (MEIRA, 2005). 

 

Logo, a busca por ações de políticas públicas em prol da preservação do 

patrimônio cultural é um processo de difíceis estágios, os quais ultrapassam a 

aplicação de ações institucionais e instrumentos legais preservacionistas. A 

realização de uma ação de preservação somente é possível quando o ―bem‖ a ser 

preservado é reconhecido pela comunidade a qual, identificando-se com o fim 

visado, interage no processo de valorização e torna real e efetiva a ação de 

preservação (ALMEIDA; BASTOS, 2006), neste sentido a gestão participativa tem se 

constituído em uma possível resposta para o cumprimento da ideia de função social 

da propriedade urbana, que deve ser inserida nas políticas de gestão local. 

O processo de amadurecimento da sociedade democrática brasileira tem feito 

com que o Estado seja cada vez mais questionado sobre o desempenho de suas 

funções, bem como sobre a efetividade de suas ações quanto à realidade 

socioeconômica do País. Neste contexto, as políticas públicas do patrimônio 
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ganham uma importância e se apresentam como recursos voltados para a 

coletividade, voltados à democratização efetiva dos espaços urbanos preservados.  

O planejamento urbano, delegado fundamentalmente ao poder municipal e o 

gerenciamento das questões de patrimônio, passam a interessar à sociedade civil, 

que se vê como agente resoluto da salvaguarda.  

Deste modo, compreende-se que a construção do conceito contemporâneo 

de gestão de política pública parte do entendimento de que não se trata 

simplesmente de um ato de governar somente do Estado, e sim implica em 

princípios estruturais como o envolvimento do poder público (agentes) e articulação 

de atores (sociedade), no desenvolvimento de ações que dão conta de decisões 

coletivas.  

Voltando ao ponto de partida: é possível afirmar que as políticas públicas são 

fundamentais para a proteção do patrimônio cultural? Configura-se sobre o 

enunciado que se faz desde os motivos que tornam necessária determinada 

intervenção sobre o planejamento das ações para o desenvolvimento de uma 

iniciativa, sobre a definição dos agentes encarregados de programá-las, até a 

fundamental avaliação de impactos, sejam potenciais – em uma avaliação anterior à 

execução, que estabelece expectativas e justifica a aprovação da política – sejam 

reais, medidos durante ou após sua execução. 

Diante dessas avaliações teóricas que foram tratadas até o momento, 

buscou-se demonstrar que a criação de políticas públicas patrimoniais está 

associada à origem do interesse em preservar os vestígios do passado das cidades 

em sintonia com os encontros nos quais foram formuladas as cartas e 

recomendações patrimoniais, e a consequente criação de órgãos e instrumentos 

jurídicos de preservação.  

Os entendimentos desses critérios colaborarão para a compreensão do 

próximo capítulo, que tratará da trajetória das políticas públicas de preservação do 

patrimônio edificado cultural na cidade de Pelotas-RS, e a participação da sociedade 

civil neste processo, apresentando como se deu essa trajetória no município até a 

criação da política pública de renúncia fiscal, esta, enfim, objeto da pesquisa. 
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2. A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM PELOTAS 
 

2.1 DO CRESCIMENTO ECONÔMICO À ESTAGNAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL 

 

 Toda cidade tem uma história, que se inicia com a sua fundação e continua 

através do tempo. Há muitas formas de contá-la. Ela está presente na cultura de seu 

povo, nos ciclos de seu desenvolvimento econômico e social, nas obras ilustres, e 

também nas edificações, memória visível das transformações urbanas. Selecionar 

no sítio urbano e em seu entorno exemplares de arte, arquitetura, ou ainda 

salvaguardar as paisagens naturais significa atribuir a esses elementos isolados a 

possibilidade de serem atores integrados da história, cumprindo uma função social 

de contar a sua maneira as aptidões de desenvolvimento humano de cada época, 

Barreto afirma que esses elementos auxiliam na formação cultural quando se 

caracterizam pela construção de símbolos identitários de um lugar e a memória 

coletiva a eles vinculada. Para a autora esses elementos permitem que ―[...] 

saibamos mais ou menos quem somos e de onde viemos, ou seja, que tenhamos 

uma identidade‖ (BARRETO, 2000, p. 43), e é essa identidade que confere aos 

indivíduos segurança emocional, formando nas pessoas uma concepção de 

pertencimento e, consequentemente, dando a esse lugar personalidade e alma 

(YÁZIGI, 2001), entende-se, então, que a cidade é um dos lugares em que os 

indivíduos e os grupos sociais, de maneira geral, se ligam entre si e constroem suas 

memórias e identidades. 

 Assim foi sendo construída a cidade de Pelotas, inicialmente por pessoas que 

ali se fixaram por motivos, econômico-sociais, criando uma ligação identitária com o 

lugar. Mário Osório Magalhães confirma que foi a partir do acúmulo de riquezas 

gerado pela produção do charque que o núcleo urbano se desenvolveu, quando em 

1780, José Pinto Martins, um português que abandonará o Ceará em consequência 

da seca, funda às margens do Arroio Pelotas a primeira charqueada, logo seguida 

da criação de outras, dando início à indústria saladeril no Estado (MAGALHÃES, 

1993,). Porém segundo Monquelat (2012), existe a comprovação de que Pinto 

Martins, durante toda a década de 80 do século XVIII, estava no nordeste brasileiro, 

portanto, de forma alguma poderia ser um pioneiro do empreendimento charqueador 

no núcleo pelotense. Divergências a parte, o importante é que foi à sombra das 

charqueadas que Pelotas transformou-se de incipiente povoação, na cidade que 
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seria, durante todo o século XIX, a mais rica e adiantada da Província, ao lado de 

Porto Alegre. 

 Com o desenvolvimento econômico e o crescimento demográfico, em 07 de 

julho de 1812, Dom João VI, príncipe regente de Portugal, determinou a criação da 

freguesia10 de São Francisco de Paula, núcleo inicial da atual cidade de Pelotas. 

Da criação da freguesia decorreriam dois fatos que marcaram definitivamente a 

historia e a fisionomia de Pelotas: o início da construção da nova igreja matriz e o 

primeiro plano urbano, - pois dependendo do lugar onde a igreja fosse construída, 

estaria configurada a zona central e econômico-social do povoado. Construiu-se, 

pois, a capela, e ao redor dela formou-se o povoado, que tinha seu traçado definido 

a partir da fundação de uma capela. Ambos - igreja e povoado- em terrenos que 

pertenciam justamente ao capitão-mor, Antônio dos Anjos. Alguns autores tratam 

que a necessidade da criação de uma Freguesia se deu por motivos sociais e 

econômicos, diziam que o elevado número de famílias e de fábricas de carne 

salgada espelhava o progresso da região e justificavam a criação de uma nova 

freguesia, pois precisavam fabricar as carnes salgadas justamente no período da 

Quaresma, causando prejuízos ao comércio se deslocar até a Matriz de São Pedro 

para cumprir as obrigações de espírito. Configura-se o processo de,  

[...] relação entre o homem e a natureza, quando o homem modifica a 
natureza e modifica suas próprias condições de vida, na busca pelo 
atendimento de suas necessidades, modificando, por consequência, a sua 
relação com a natureza também. Remete-se, aqui, à noção de formação 
econômico-social, tema ocasionalmente recorrente na obra de Marx, que 
busca dar conta da sedimentação dos momentos da história do homem [...] 
a noção de formação econômico-social representa tanto um segmento do 
processo histórico quanto o próprio conjunto do processo histórico (VIEIRA, 
2002, p. 25). 

    Figura 1 – Igreja Matriz da Cidade de Pelotas, 1883. 

 
   Fonte: Almanaque do Bicentenário de Pelotas 

                                                             
10

 No Brasil, durante o tempo da colônia, a freguesia era exatamente o mesmo que em Portugal, não 
havendo distinção entre freguesia e paróquia, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado. Deste 
modo, era adequado que a estrutura administrativa civil não fosse distinta da estrutura eclesiástica. (I 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3quia
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Figura 2 - Praça da Matriz (atual Praça José Bonifácio) vista desde a Rua Santo 
Antônio (atual Rua Dr. Miguel Barcelos), década de 1890. 

 
Fonte: Almanaque do Bicentenário de Pelotas. Fotógrafo Augusto Amoretty. 

  

Mas, onde se localizou esse primitivo povoado? Gutierrez (2007) explica que  

conforme a planta projetada em 1815, por Maurício Inácio da Silveira, localizava-se 

no sentido norte-sul entre as atuais avenida Bento Gonçalves e rua General Neto; no 

sentido oeste-leste, entre as ruas Marcílio Dias e  Almirante Barroso. Neste sentido 

ali se formava uma espécie de quadro, em quase perfeito xadrez, ―este traçado 

torna-se importante porque será o núcleo orientador das futuras expansões da vila‖ 

(ROIG; POLIDORI, 1999, p. 4). 

   Figura 3 – Planta da Freguesia de São Francisco de Paula, 1815. 

 
Fonte: Acervo do NEAB - Núcleo de estudos de Arquitetura Brasileira da FAUrb – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel. 
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  Também aponta a autora que: 

Quanto à área urbana, Pelotas seguiu procedimento usual das cidades luso-
americanas, iniciando a partir de capelas. Entre tão grandes e tantas 
sesmarias, por onde poderia surgir uma maior concentração de edifícios 
singelos, que pudesse sugerir lembrança da vida urbana? As capelas e 
seus respectivos patrimônios constituíram as brechas do sistema sesmarial. 
Para a capela, era destinada uma parcela de terra especial (GUTIERREZ 
1999, p.114). 
 

 Compreender a evolução da cidade é entender o elo de uma sociedade e seu 

tempo; assim a planta de 1815 torna-se importante para o entendimento ao longo da 

pesquisa das zonas de preservação do patrimônio cultural, pois se a cidade veio a 

crescer a partir das futuras expansões da vila, estas áreas em torno da igreja 

serviram de organização espacial para as construções futuras, detentoras até os 

dias atuais de preservação. 

 A Vila então passou em seguida a possuir uma planta oficial, executada em 

1835, conforme a planta mostrada abaixo, ―quando a área contígua em direção ao 

sul, ao cais do porto, de propriedade de Mariana Eufrásia da Silveira, passa a ser 

incorporada ao então primeiro loteamento‖ (ROIG; POLIDORI, 1999, p.5), ou melhor 

dizendo, o crescimento da cidade a partir dos lotes criados nas antigas terras de 

Mariana constituem o segundo loteamento. 

 
Figura 4 - Planta da Cidade de Pelotas, 1835. 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
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 Dessa forma Pelotas foi se projetando, consequência do período do charque, 

que no século XIX e até as primeiras décadas do século XX propiciou investimentos 

em diversos setores, inclusive o da construção civil. Magalhães atribui a essas 

construções serem projetadas no espaço afastado de suas charqueadas pelo motivo 

dos desagradáveis odores propiciados pela produção do charque.  

Outro motivo é por se tratar ali de uma região mais alta e com menos chance 

de enchentes desenvolvendo, naquele espaço, o centro urbano e suas principais 

extensões (VIEIRA, 2005). 

Conforme Mário Osório Magalhães  

No espaço urbano é que a vantagem claramente se manifesta. A classe dos 
charqueadores, enriquecida desde o início do século com a repetição dos 
intervalos de lazer que lhe são proporcionados pela longa entressafra das 
charqueadas, vai aos poucos transferindo residência e família para certa 
distância dos estabelecimentos industriais – de resto, nada aromáticos e 
nem consensualmente salutares -, construindo sobrados de arquitetura 
européia e ajudando a edificar uma cidade bem traçada, de ruas largas e 
retas, e projetada com uma espaçosa visão de futuro (MAGALHÃES, 1993, 
p. 95). 
 

A partir do forte contato que os charqueadores tinham com a Europa, 

principalmente Paris, transformaram o pequeno núcleo colonial que ali existia em 

um próspero povoado, segundo os moldes do ecletismo europeu daquela época 

(ALMEIDA; BASTOS, 2006). Assim, datam destas décadas a construção de 

vários prédios detentores de valor histórico. 

A cidade constitui-se, então, como espaço de moradia e representação para 
os ricos charqueadores. O processo de produção do charque, que era 
realizado nas charqueadas de novembro a abril, liberava por largo espaço 
de tempo tanto os senhores quanto os escravos, tendo sido estes utilizados 
na construção da cidade (MOURA, 1998, p.30). 
 

Figura 5 - Edificações que serviram de residência urbana aos charqueadores. 

 
             Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
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Importante salientar que foram neste período produzidos os principais 

exemplares do patrimônio histórico em estudo, e por este motivo merecem 

tamanha importância na trajetória de preservação do patrimônio cultural da 

cidade, fundamentado em ações, instrumentos e leis para a consolidação da 

preservação. 

Não se pode esquecer, das casas mais simples, moradias dos 

trabalhadores, que eram maioria na época.  

 

Figura 6 – Vila Operária construída no atual Bairro Simões Lopes. 

                  
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

 
 

Assim, períodos de crescimento econômico foram se alternando com 

períodos de estagnação, ambos danosos para a preservação por motivos 

diferentes. Nos momentos de crescimento, o setor da construção civil promoveu a 

perda de muitos exemplares em função das demolições objetivadas a liberar 

espaço para a edificação de prédios novos. Nos momentos de recesso 

econômico, a falta de investimento da manutenção dos bens acelerou os 

processos de deterioração que levaram alguns bens ao seu fim.  

O entendimento da história local e a consequente análise do espaço 

produzido originaram as relações existentes, pois, de que forma explicar o 

zoneamento e as leis de preservação sem antes tratar da origem do povoado e os 

motivos que fizeram com que a cidade se tornasse importante culturalmente na 

região, assim espaço sociedade e história formaram a cidade de Pelotas. 
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2.2 TRAJETÓRIA DA PRESERVAÇÃO EM PELOTAS 

 

A averiguação da trajetória das políticas públicas em Pelotas não pretende 

ser tratada de uma forma exaustiva, dessa forma será explicitada de uma maneira 

sucinta a evolução do processo preservacionista na cidade até o surgimento da lei, 

objeto desse estudo, que trata da isenção do imposto predial territorial e urbano 

 A primeira manifestação oficial pelo SPHAN em relação à preservação do 

patrimônio cultural de Pelotas ocorreu em 1955, com o tombamento federal do 

Obelisco Republicano (de 1885), no bairro do Areal (SCHLEE, 2008). 

 Em 1967, foi elaborado o chamado Primeiro Plano Diretor de Pelotas que, 

segundo Schlee (2008) ―[...] refletindo o pensamento urbanístico da época, não 

avançou no sentido de reconhecer a existência de um patrimônio que teria de ser 

considerado e preservado‖.  Castriota (2009) ressalta que nos anos 60 os planos 

diretores criados eram extremamente genéricos, compostos por diretrizes e objetivos 

gerais que pouco se traduziam em ações concretas do Poder Público. 

 Destarte, as políticas de preservação passaram a ser institucionalizadas, e 

mobilizadas pela comunidade do município na década de 70. Elas compreendem as 

políticas relacionadas ao tombamento em nível federal pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico Artístico e Nacional (IPHAN)11 do Teatro Sete de Abril em 1972 e dos 

casarões de nº 2 (Casarão Barão de Butuí), nº 6 (Casarão Barão de São Luís) e n° 8 

(Casarão Barão de Cacequi) esses tombados em 1977. 

Figura 7 - Theatro 7 de Abril no final da década de 1920. 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
 

 
 

                                                             
11

Na década de 70 o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) teve seu nome 
alterado para Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  
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Figura 8 – Casarões nº 2, 6 e 8 à Praça Coronel Pedro Osório, 1900. 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

 

Figura 9 – Casarões nº 2, 6 e 8 à Praça Coronel Pedro Osório,1900 (vista lateral). 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

 

 

Assim como ocorreu em todo território nacional, as primeiras ações 

efetivamente instituídas reportam-se ao tombamento de bens imóveis e o 

reconhecimento desses bens como patrimônio cultural deu-se pelo seu caráter de 

monumento arquitetônico. Os monumentos locais eram esquecidos, caracterizados 

pela substituição, destruição indiscriminada de um passado que remete à história de 

construção da cidade e que, principalmente, constrói a necessária identidade 

cultural. 
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 A imprensa local assim se manifestava em 1976: 

[...] nada menos de 180 mil metros quadrados de área construída foram 
acrescidos à cidade de janeiro a setembro. É uma prova que a cidade 
cresce. Mas não é uma prova muito significativa se considerarmos que no 
mesmo período foram demolidos aproximadamente 100 mil metros 

quadrados[...]. É toda uma cidade que vem abaixo para que outra surja. 
(GAZETA PELOTENSE, 1976) 
 

Figura 10 – Sequência de três fotos montadas do Sete de Abril. À esquerda, uma reprodução da 
litografia de Peter Ludwig, editada no jornal O Ostensor Brasileiro, em 1846. Ao centro imagem do 
Teatro e seus vizinhos no fim da década de 1920 e, à direita, foto do fim da década de 1950 (aprox. 
1956). 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

 

 A participação dos cidadãos no município começa a se expressar 

publicamente, de forma mais efetiva, no dia 21 de abril de 1978 data na qual Pelotas 

foi forçada a assumir um compromisso com a preservação de seu rico patrimônio 

cultural através da CARTA DE PELOTAS, esta uma referência em termos de 

proteção e preservação ao patrimônio cultural edificado. 

 Schelle ao tratar da Carta de Pelotas destaca que foi:  

[...] elaborada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, em 1978. Neste 
documento reconhecido nacionalmente, os arquitetos do Rio Grande do Sul 
estarrecidos com o que diuturnamente assistiam ou eram informados em 
relação à dilapidação do patrimônio ambiental e urbano das cidades 
gaúchas — cujos valores, são impossíveis de serem substituídos — 
fincaram posição intransigente em sua defesa. Para registro de sua atitude 
escolheram, no tempo, uma das datas mais significativas do calendário 
brasileiro: 21 de abril, e optaram espacialmente, por Pelotas, ―um dos 

repositórios maiores das tradições de civilização material do território 
riograndense” (SCHELLE, 2008). 

 

 Propôs a Carta de Pelotas o inventário dos bens culturais e seu respectivo 

cadastro, a ideia era que paralelamente à criação de um ―sistema protetivo‖ pudesse 

contar com um registro fidedigno da situação do patrimônio edificado no Estado. 

 Abaixo a íntegra do texto, cedido pelo Núcleo de Estudos Urbanos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pelotas - UFPel. 
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Figura 11 – Carta de Pelotas de 1978. 
12

 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
 

 Pode-se dizer que a Carta de Pelotas foi o parâmetro inicial para os 

representantes do povo se conscientizar da importância das políticas públicas 

patrimoniais como estratégia de governo, pois o documento traz uma crítica forte 

aos poderes públicos que são apontados como responsáveis ―nos destinos da 

cultura rio-grandense‖.  A partir daí o poder público municipal de Pelotas mobilizou 

seu aparato com o fim de rever o seu conjunto normativo, aliada às manifestações 

coletivas através das solicitações de tombamentos e da leitura da Carta de Pelotas, 

provocaram o início da sistematização das políticas públicas municipais em relação 

ao patrimônio material; essas ações foram primordiais para a instituição em 1980, do 

II Plano Diretor do Município13, nele inovações teóricas e conceituais 

preservacionistas foram adotadas, principalmente, com a declaração da 

necessidade da criação das zonas de preservação: 

 

                                                             
12

 Parte desta carta encontra-se nos anexos. 

13
 Lei municipal nº. 2.565, de 1º de setembro de 1980. 
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Art. 12 - Para os efeitos deste Capítulo, por ato do Poder Executivo, 
serão definidas Zonas de Preservação Ambiental, assim classificadas: 
 
I - Zonas de Preservação Paisagística Cultural (ZPPC); 
II - Zonas de Preservação Paisagística Natural (ZPPN); 
III - Zonas de Preservação Permanente Legal (ZPPL); 
IV - Zonas de Preservação Permanente Ecológica (ZPPE). 

 
Art. 14 - Serão consideradas Zonas de Preservação Paisagística Cultural 
(ZPPC), aquelas destinadas a preservar a memória histórica e cultural ou 
arquitetônica, no Município, para o que: 
a) serão cadastrados as zonas e prédios de interesse histórico, cultural ou 
arquitetônico; 
b) serão tombadas as edificações de reconhecido valor histórico, cultural ou 
arquitetônico. 
§ 1º - Os bens tombados e aqueles que, mesmo sem tombamento, 
constituírem elemento característico da Zona, deverão ser conservados, 
não podendo ser demolidos, destruídos, mutilados ou alterados em seus 
elementos característicos. 
§ 2º - As obras de restauração e conservação dos bens referidos no 
parágrafo 1º só se farão após a autorização do Município. 
§ 3º - É proibida a execução de obra nas vizinhanças dos bens referidos no 
parágrafo 1º, quando impeça ou reduza sua visibilidade ou quando 
não se harmonize com as características dos mesmos (PELOTAS, 1980). 

 

 No entanto Almeida e Bastos (2006) alertam para o II Plano Diretor: 
 

O novo instrumento de planejamento urbano, apesar de apresentar uma 
base teórica com objetivos preservacionistas, confronta-se com essa 
premissa de conservação do patrimônio ao implantar um regime urbanístico 
incentivador da ocupação e renovação do uso do solo para a área central, 
região de maior concentração de bens com valor histórico-cultural. O índice 
de aproveitamento mais elevado e altura livre estabelecidos para essa área, 
definida como ZCC – zona de comércio central –, na verdade geram um 
acelerado processo de destruição do acervo histórico-cultural registrado 
através da arquitetura, provocando a substituição de construções 
residenciais de um ou dois pavimentos por edifícios em altura (ALMEIDA; 
BASTOS, 2006) 
 

Figura 12 - Praça Coronel Pedro Osório na década de 1950 e na década de 
1980. As demolições de prédios históricos dão lugar a novas construções. 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
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 Em 1982, com base no decreto federal 25/37, é instituído o tombamento em 

nível municipal através da aprovação da Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e 

Cultural nº 2708/82. 

 

2.2.1 A Lei 2708 de 1982 

 

A Lei n° 2708/82 prevê em seu Art. 1° o que é patrimônio cultural para efeitos 

de preservação, conforme transcrito abaixo: 

Art. 1º - Constitui patrimônio histórico e cultural do Município de Pelotas o 
conjunto de bens móveis e imóveis existentes no seu território, que seja do 
interesse público conservar e proteger contra a ação destruidora 
decorrentes de atividade humana e do perpassar do tempo, em virtude de: 
a) sua vinculação a fatos pretéritos memoráveis ou fatos atuais 
significativos; 
b) seu valor arqueológico, artístico, bibliográfico, etnográfico ou folclórico; 
c) sua relação com a vida e a paisagem do Município. 

Parágrafo Único - Os bens a que se refere o presente artigo sujeitam-se a 
tombamento, nos termos desta lei, mediante sua inscrição no livro tombo. 
Art. 16. Uma vez tombado, provisória ou definitivamente, os bens não 
poderão ser destruídos, demolidos ou mutilados, nem ter suas 
características alteradas (PELOTAS, 1982). 
 

 Com a lei de tombamento municipal é instituído o Conselho Municipal do 

Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC), que se tratava de um órgão colegiado 

de assessoramento vinculado ao Prefeito e formado por representantes da prefeitura 

e entidades externas à administração municipal cujo objetivo era: cadastrar os bens 

cujas características ensejassem tombamento; proceder ao tombamento provisório, 

encaminhar ao Prefeito, para homologação, requerimento ou proposta de 

tombamento definitivo; articular com os demais órgãos da administração municipal 

para o atendimento de suas finalidades e, especialmente, para fiscalização do 

cumprimento da Lei 2.708/82. 

 Um ponto importante delimitado pela Lei 2.708/82 foi que o processo de 

tombamento poderia ter início por requerimento do proprietário, por pedido de 

qualquer cidadão ou, ainda ser proposto por qualquer membro do próprio 

COMPHIC. 

 Uma vez tombado, provisória ou definitivamente, os bens não poderiam ser 

destruídos, demolidos ou mutilados, nem ter suas características alteradas. Este foi 

um dos grandes pontos positivos da norma, uma vez que após a inserção no Livro 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/18208007/art-1-1-da-lei-2708-82-pelotas
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Tombo, o imóvel ganharia um status privilegiado. Previa, ainda, a Lei 2.708/82 

estímulos fiscais a quem aderisse ao tombamento: 

Art. 24º - Os imóveis tombados pelo Município terão o imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana reduzido em 50% (cinqüenta por 
cento). 
Art. 25º - O proprietário do prédio tombado pelo Município que, por 
solicitação do COMPHIC, realizar obras de conservação, reparação ou 
restauração, ficará isento do imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana incidentes sobre o prédio tombado, por dois, cinco ou dez anos, 
respectivamente. 
Art. 26º - Os estabelecimentos prestadores de serviço em imóveis tombados 
com base na presente lei gozarão dos seguintes benefícios, relativamente 
ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. 
I - redução de 20% (vinte por cento) no valor ou imposto devido, quando 
calculado com base no preço dos serviços; 
II - isenção, quando o imposto for calculado por meio de alíquotas fixas. 
Art. 27º - São isentos de taxa de Licença para Execução de Obras 
Particulares as obras efetuadas regularmente em imóvel tombado 
(PELOTAS, 1982). 
 

 Segundo entrevistas com técnicos da Secretaria de Cultura de Pelotas 

(informação verbal), este incentivo serviu como estratégia para conter o ímpeto de 

particulares, proprietários de imóveis, incentivados pela exploração imobiliária a ali 

construírem grandes arranha-céus, a ideia era influenciá-los a manter ―intactos‖ os 

seus imóveis.  

 Em 1983, foi aprovado o regimento interno do COMPHIC e realizado o 

primeiro Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano de Pelotas. Para ordenar 

como se deu este processo em Pelotas, cabe esclarecer particularidades 

relacionadas ao inventário.  

Assim concebido, o inventário poderá ser a base de uma nova política de 
preservação, que, ao invés de tutelar apenas os bens excepcionais 
normalmente produzidos pelas elites, buscará administrar o patrimônio 
amplo e pluralista construído por todos os brasileiros. (AZEVEDO, 1987, p. 
82). 

 

 A noção de inventário definida pelo autor Paulo de Azevedo, define de uma 

forma simplificada o objetivo principal dessa ação e nos oferece uma forte 

contribuição para conceituar o interesse no estudo deste mecanismo. 

 

2.2.2 Afinal, o que é inventário? 

 

 Inventariar é colocar em documento; consiste na identificação e registro por 

meio de pesquisa e levantamento das características e particularidades de 

determinado bem, cadastrando, de todas as formas possíveis, informações a 
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respeito do objeto. No caso dos bens culturais edificados, inventariar significa coletar 

dados para o conhecimento de um bem como uma operação de registros, adotando, 

para sua execução, critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza 

histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística, antropológica, entre 

outros. 

  Uma ficha de inventário pode conter dados gerais do imóvel, ambiência, 

aspectos arquitetônicos, estado de conservação, registros fotográficos entre outros, 

tudo vai depender de quais informações queremos ter conhecimento.  

 O espírito do inventário é o de apreciar o bem, pois só se pode proteger 

aquilo que se conhece, fundamentando, inclusive, um posterior pedido de 

tombamento. 

Como destaca Miranda (2008):  

O tombamento é uma das muitas formas de preservação de um bem que 
possui valor cultural ou histórico. Entretanto, a preservação não possui uma 
única face, traduzindo-se, em verdade, num conjunto de ações que podem 
ser tomadas pelo Poder Público ou mesmo por particulares que visem à 
manutenção da memória de uma população com referência a fatos e dados 
históricos. 

 

 O inventario é dinâmico, passível de acumulação, revisão e atualização, ele 

auxilia na permanência dos bens culturais de uma sociedade, assim o registro dos 

bens edificados propicia o conhecimento e análise de um passado e de um presente 

históricos, permitindo o contato com essa realidade pelas gerações futuras (ROIG, 

POLIDORI, 1999). 

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se manifesta ao 
longo dos séculos por obras materiais, traçados ou construções que lhe 
conferem sua personalidade própria e dos quais emana pouco a pouco a 
sua alma. São testemunhos preciosos do passado que serão respeitados, a 
princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois, porque alguns 
trazem uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de 
intensidade do gênio humano. Eles fazem parte do patrimônio humano, e 
aqueles que os detêm ou são encarregados de sua proteção, têm a 
responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o que é lícito para transmitir 
intacta para os séculos futuros essa nobre herança. (CURY, 2004, p. 52) 

 

2.2.2.1 O Inventário de 1983  

 

 Numa parceria da Prefeitura Municipal - Secretaria de Urbanismo e Meio 

Ambiente-, Universidade Federal de Pelotas – Curso de Arquitetura e Urbanismo e 
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Fundação Nacional Pró-Memória14, foram catalogados vários prédios que 

consideravam dignos de permanência no conjunto arquitetônico do município, este 

registro foi baseado na planta de 1815 (fig. 3), já exposta para o leitor, a qual faz um 

polígono entre as ruas Marcílio Dias, Almirante Barroso, General Argolo e General 

Neto, assim se deu o primeiro Inventário do Patrimônio Arquitetônico e Urbano de 

Pelotas. 

 Como bem assevera a professora Ana Lúcia Costa de Oliveira (informação 

verbal), uma das idealizadoras do inventário em Pelotas e que participou ativamente 

deste, destaca que: ―em 1983, não tinha uma mobilização social para inventariar, foi 

um estudo feito pelos alunos do curso de arquitetura para catalogação dos imóveis 

de valor histórico e arquitetônico‖15. Para criar a ficha de catalogação, a professora 

explica que foram feitos uma série de estudos baseados em trabalhos que tratavam 

do tema, além de certas peculiaridades que buscavam encontrar com a catalogação, 

digno de trabalhos acadêmicos.  

 Para auxiliar na percepção do leitor, abaixo anexada, a ficha de cadastro do 

inventário que foi utilizada em 1983. Além dela também é colocada a planta feita na 

época, baseada no mapa de 1815, onde estão coloridos (com canetas coloridas) os 

imóveis catalogados. 

                     Figuras 13 - Fichas de Cadastro: Inventário em Pelotas 1983
16

. 

 
                     Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

                                                             
14

Escritório Técnico do IPHAN, criado em Pelotas, para atender a demanda da zona sul do Estado. 
15

Professora da Universidade Federal de Pelotas- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 
conversa sobre o inventário de 1983 no Núcleo de Estudos Urbanos (NEUB), em Agosto/2013. 
16

Esta ficha de inventário encontra-se nos anexos. 
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    Figuras 14 - Fichas de Cadastro: Inventário em Pelotas, 1983
17

. 

 
    Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

 
    Figuras 15 - Fichas de Cadastro: Inventário em Pelotas1983

18
. 

   
   Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

Figura 16 – Foto retirada da figura 15. Detalhamento da numeração (B 

                                                             
17

Esta ficha de inventário encontra-se nos anexos.  
18

Esta ficha de inventário encontra-se nos anexos. 
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51) colocada pela equipe de cadastramento para localizar o imóvel no 
mapa do inventário. 

 
         Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
 
  Figura 17 – Planta cadastral do Inventário de Pelotas em 1983. 

 
  Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
 
Figura 18 - Imagem ampliada do detalhe da figura 17, identificando o 
imóvel (B 51) no mapa do inventário de 1983. 

 
                      Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 
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         Mesmo diante desse estudo detalhado dos dados arquitetônicos dos imóveis 

localizados na zona do 1° loteamento, porém, com o COMPHIC, os tombamentos 

continuaram nos moldes internacionais e nacionais, privilegiando somente os 

monumentos isolados consagrados da época localizados no centro histórico da 

cidade, tais como assevera SCHELLE (2008): o Mercado Público, a Prefeitura 

Municipal, o Clube Comercial, o Grande Hotel, o Conservatório de Música, o Instituto 

de Ciências Humanas (Escola Eliseu Maciel), o Instituto de Letras e Artes, a 

Residência da Família Mendonça, a Residência do Barão da Conceição, o Solar da 

Baronesa e o Jockey Club. 

 

Figura 19 – Montagem de fotos de casarões históricos de Pelotas-RS:(A) Joquey Club; (B) 
Conservatório de Música; (C) Escola Eliseu Maciel; (D) Residência do Barão da 
Conceição; (E) Residência da Família Mendonça; (F) Solar da Baronesa; (G) Mercado 
Público; (H) Prefeitura; (I) Grande Hotel. 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 
                

O professor Vieira (2005) em seu livro, ―A Cidade Fragmentada: o 

planejamento e a segregação social do espaço urbano em Pelotas‖ evidencia o que 
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é o ―Centro Histórico‖ sobre a sua geografia e história que, de tão marcantes e de 

tão famosas, acabam por imprimir toda uma visão que abrange esse território, no 

qual os elementos considerados mais importantes são aqueles que contam a história 

de opulência e cultura de Pelotas, de apogeu e riqueza das charqueadas e dos 

charqueadores. Nesse viés ideológico, as posições mais bonitas e positivas são 

sempre enfatizadas na análise dos mapas construídos, estando os mais cruéis 

(como a escravidão e a marginalização atual das áreas periféricas ou distantes do 

―Centro Histórico‖) renegados a um segundo plano. Entre outras ideias 

apresentadas, o autor deixa explícito que o centro urbano de Pelotas, ao menos na 

imagem subjetiva que dele tem, é dinâmico, com uma história própria e peculiar em 

relação aos demais espaços geográficos de outras cidades. É uma referência 

importante para que a análise sobre a área central seja efetivada, teórica ou 

praticamente. 

 Porém, mesmo amparado pela lei de tombamento municipal, as destruições 

criminosas e as demolições continuaram pelos proprietários de imóveis preservados, 

incentivados pela exploração imobiliária, e até mesmo pelo desconhecimento do que 

seria um tombamento e um inventário, pois, infelizmente é ainda corrente o senso 

comum confundir tombamento com proteção ao patrimônio cultural, que pode 

abrigar diversos mecanismos, inclusive o tombamento, mas não somente ele.   

 Diante de tais fatos, em 1986 o prefeito na época, Bernardo de Souza, 

solicitou ao COMPHIC um levantamento detalhado dos prédios de interesse cultural 

pertencentes ao núcleo central da cidade. 

 

Resolveu-se então elaborar um inventário que abraçasse a área central, 
estudando-a e apontando, com a antecipação necessária, quais os prédios 
passíveis de preservação. Concorrentemente ao inventário, discutem-se os 
dois instrumentos disponíveis, quais sejam as Zonas de Preservação do 
Patrimônio Cultural e o tombamento municipal. A ideia dos técnicos da 
prefeitura de trabalhar com as ZPPC é desde o início castrada pela 
Procuradoria do Município, que reconhecia como único instrumento eficaz o 
tombamento de prédios isolados, uma vez que esse procedimento estaria 
ancorado na Lei Federal – Dec. Lei 25/1937 (POLIDORI, 1989). 
 
 

2.2.2.2 O Inventário de 1987 
 

 O segundo inventário de Pelotas foi desenvolvido de outubro de 1986 a 

fevereiro de 1987, o chamado ―O Inventário da Área Central de Pelotas ou Estudo 

de Preservação da Área Central de Pelotas‖, foi desenvolvido com o apoio da equipe 
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de arquitetos e estagiários da Assessoria de Projetos Urbanísticos da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – coordenada pelo arquiteto Maurício 

Couto Polidori – e o COMPHIC; este inventário foi baseado na planta de 1835 (fig. 

4), área compreendida entre as vias Almirante Barroso e Marcílio Dias, Bento 

Gonçalves e João Manoel.  

 Fazendo um paralelo com o levantamento de 1983, nota-se que o 

mapeamento de 1987, abrange um entorno maior da cidade, incluindo a região do 

porto que possui conjuntos de significativa importância, pois representa uma época 

de desenvolvimento industrial na cidade. Lembra Lopes (2009), que no ano de 1955, 

elevou-se consideravelmente o número de indústrias na cidade, chegando a um total 

de 572 estabelecimentos industriais, que empregavam 6.519 funcionários, assim o 

aumento da produção industrial colocou o município em posição de destaque no 

cenário nacional. Por esses motivos o bairro fabril vinculado à força de trabalho, 

merece tal importância, pois representa uma época de desenvolvimento industrial 

que inclui um número diverso de edificações que compõem um conjunto industrial, 

desde fábricas, oficinas, residências entre outros.  

 O inventário de 1987 objetivou identificar e preservar a imagem urbana 

produzida no sítio físico e entorno das áreas pesquisadas, identificando e 

preservando as edificações que compõem o patrimônio cultural com o fito de 

preservar a memória cultural de Pelotas. 

 Nas fichas de catalogação foram adicionadas informações históricas e a 

certidão de propriedade de cada imóvel, além do registro fotográfico individual de 

cada edificação, compondo um dossiê patrimonial organizado por pastas 

correspondendo às diferentes vias e espaços públicos da cidade. Abaixo é exposta a 

ficha de cadastro utilizada no inventário de 1987. 
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Figura 20 - Ficha de Inventário de 1987
19

. 

 

Fonte: SECULT - Secretaria de Cultura de Pelotas 

 

 Cabe destacar que, neste período foram analisados 10.000 prédios dos quais 

1.189 foram cadastrados, 637 foram classificados como possuidores de valor de 

representação elevada e 333 indicados para tombamento (SCHELLE, 2008). 

 Além do inventário se pretendia a criação de uma Zona de Preservação 

Paisagística Cultural Central (ZPPCC), conforme previsto nos artigos 12 e 14 do II 

Plano Diretor, contendo subzonas ou o tombamento do conjunto urbanístico formado 

e caracterizado pela série de edifícios estudados. Como destacam ROIG e 

POLIDORI:  

Com o sistema de zoneamento efetiva-se a preservação do edifício e do 
seu entorno, bem como da paisagem urbana e demais elementos que 
compõem a zona, abrangendo a totalidade do ambiente em que cada 
parcela está inserida (ROIG; POLIDORI, 1999, p.16). 

                                                             
19

Esta ficha de inventário encontra-se nos anexos. 
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 Paralelamente aos estudos, surge uma mobilização na cidade por parte dos 

órgãos responsáveis pelo cadastramento dos imóveis, como o COMPHIC, a 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SMUMA), as universidades, 

profissionais da área e grande parte da população pelotense, que se manifestaram 

por meio dos jornais, de abaixo assinados e de atos públicos; de outro lado, parte 

dos proprietários de imóveis tombados, seus advogados e suas associações de 

classe, como a Associação Comercial, o Centro das Indústrias e a Associação dos 

Proprietários de Imóveis. 

 Diante de todos esses atritos e defendendo o tombamento, o prefeito 

Bernardo de Souza no último dia de seu governo, deu início ao tombamento em 

massa de prédios isolados, ao invés da criação da ZPPC.  

 Logo que assumiu o vice-prefeito, o processo de tombamento foi 

interrompido, o que não permitiu à maioria da população compreender o trabalho 

técnico que vinha sendo realizado como um todo. Durante a interrupção dos 

processos, muitos prédios indicados para tombamento foram demolidos, dos 1.189 

prédios cadastrados no inventário, somente 256 receberam o tombamento 

provisório, decretado em 1987 (SCHELLE, 2008). 

 

2.2.3 A Lei Municipal n° 3.128 de 1988 
 

 Conhecida como ―Lei do destombamento‖, por ser contrária ao tombamento 

em Pelotas, esta lei foi elaborada pela Câmara de Vereadores sob influência dos 

advogados dos proprietários de bens tombados e agiu como uma fonte revisora da 

Lei Municipal 2.708/82 diminuindo os poderes dados ao COMPHIC. Além do mais, 

propunha que fossem tombados preferencialmente os bens públicos, o que de fato 

nada relevante trazia, pois a grande parte do patrimônio em deterioração e em 

necessidade era de propriedade privada.  

 Outra grande mudança trazida com o advento da Lei n° 3.128/88 foi a criação 

de um Conselho de Revisão que tinha a tarefa de avaliar as decisões originárias do 

COMPHIC, este conselho revisor mantinha uma composição majoritária de 

representantes do poder público municipal (executivo), somado a uma expressiva 

composição de empresários em sua maioria, por representantes do mercado 

imobiliário, deste modo o Conselho Revisor desarticulou o grupo de preservação e 

impediu que se avançasse à luta pela preservação patrimonial da época.  
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 O que torna curioso na definição dos objetivos da Lei n° 3.128/88 é que ela 

veio a surgir justamente no mesmo ano em que a Carta Constitucional de 1988 foi 

promulgada, representada pelos constituintes, expressou competências legislativas 

e administrativas para os municípios gerirem sobre a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local20, além de, por força do novo texto constitucional, integrar o 

inventário no rol dos instrumentos eleitos pela vontade popular. 

Art. 216  
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. [grifo autora] (BRASIL, 1988) 
 

 Com isso, por força do novo texto constitucional, o tombamento – antes visto, 

já de forma equivocada, como o único instrumento de preservação do patrimônio 

cultural existente, passou a ser considerado como apenas mais um deles.  

 [...] o inventário vem sendo utilizado sistematicamente no Brasil desde o 
final da década de 1930 quando é criado o SPHAN (Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), órgão federal de preservação. Já os 
intelectuais modernistas que fundam o Serviço do Patrimônio percebiam a 
importância de se realizar o registro sistemático de nosso acervo cultural, 
ameaçado pelo nosso desconhecimento e pelo abandono (CASTRIOTA, 
2009, p. 190) 
 

 O autor Miranda (2008) refere-se ao inventário como um instrumento 

instituído por efeitos jurídicos muito mais brandos, mostrando-se como uma 

alternativa interessante para a proteção do patrimônio cultural sem a necessidade da 

Administração Pública se valer do instrumento do tombamento. Ademais, a 

inventariação de determinado bem cultural pode ser efetuada de forma muito mais 

rápida do que o seu tombamento, mostrando-se como uma medida administrativa 

célere e eficiente, principalmente em casos em que a atuação do poder público 

tenha que ser urgente. 

 Porém, não serviram de nada as prerrogativas propostas na constituição, pois 

continuaram as destruições e o poder da lei de destombamento em Pelotas; dos 256 

prédios com tombamento provisório, decretado em 1987, somente 16 foram 

definitivamente protegidos, sendo que, quatro são tombados em nível federal e um a 

nível estadual (ALMEIDA; BASTOS, 2006), deixando os outros tantos prédios 

ficarem relegados da história da cidade. 

                                                             
20

Art. 30 da Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil, 1988. 
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 A década de 90 é considerada por muitos como uma época de estagnação no 

que diz respeito a ações de preservação, porém em 1994 é instituída, no Rio Grande 

do Sul, a Lei nº 10.116, de 1994, que tratou do inventário como instrumento de 

preservação do patrimônio cultural, esta lei é conhecida como a primeira iniciativa 

legislativa sobre o tema no Brasil, disciplinando sucintamente, mas de forma 

importante, o seu regime jurídico, nos seguintes termos:  

Art. 40 - Prédios, monumentos, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, 
artístico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico, antropológico, 
paleontológico, científico, de proteção ou preservação permanente, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, não poderão, no, todo ou em 
parte, ser demolidos, desfigurados ou modificados sem autorização.  
§ 1º - Para identificação dos elementos a que se refere este artigo, os 
municípios, com o apoio e a orientação do Estado e da União, realizarão o 
inventário de seus bens culturais.  
§ 2 - O plano diretor ou as diretrizes gerais de ocupação do território fixarão 
a volumetria das edificações localizadas na área de vizinhança ou 
ambiência dos elementos de proteção ou de preservação permanente, 
visando a sua integração com o entorno.  

                                         § 3º - O Estado realizará o inventário dos bens culturais de interesse 
regional ou estadual. (RIO GRANDE DO SUL, 1994) 

 

 Depois de um longo período de estagnação, no sentido de que muito pouco, 

efetivamente, foi realizado, em 25 de julho de 1996, foi declarada a Lei Municipal n° 

4.093 que cria outro órgão deliberativo: o Conselho Municipal de Cultura 

(CONCULT), este se tornou então o órgão máximo sobre inúmeras temáticas, 

inclusive a preservação do patrimônio. Muitos autores ao tratarem deste conselho 

declaram que ele surgiu como um substituto ao COMPHIC, restituindo os poderes 

que este possuía, porém especialistas da área não concordam com esta 

comparação, pois segundo eles, o COMPHIC se preocupava mais com a 

manutenção do legado histórico através da preservação arquitetônica enquanto o 

CONCULT abrangia várias áreas da cultura e a preservação da arquitetura é uma a 

mais diante das outras. 

 No final da década de 90, mais precisamente em 1999, foram feitos novos 

cadastramentos do inventário de patrimônio numa parceria do IPHAN E IPHAE, 

abaixo a ficha utilizada na época deste cadastramento. 
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Figura 21 – Ficha do inventário do Patrimônio Cultural do Rio Grande 

do Sul de 1999.
21 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

 
Figura 22 - Foto atual do casarão o qual consta na ficha do inventário 
do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul de 1999 (figura 21). 

 
Fonte: Acervo do NEAB/ FAUrb/ UFPel. 

                                                             
21

Esta ficha do inventário encontra-se nos anexos.  



62 
 

 Também em 1999 foi elaborado um trabalho em Pelotas, sob a coordenação 

dos arquitetos Carmen Vera Roig e Maurício Couto Polidori denominado ―Patrimônio 

Cultural, Cidade e Inventário: Um Caminho Possível para a Preservação‖, este 

trabalho objetivou tratar da questão preservacionista da cidade, e apresentou o 

inventário como instrumento ativo na preservação do patrimônio cultural  além de 

definir um zoneamento patrimonial (delimitação de áreas que operem como 

portadoras de bens de interesse cultural), como já havia sido tratado em 1987. Este 

trabalho serviu de embasamento para o projeto de Lei Estadual proposto pelo, 

então, Deputado Bernardo de Souza.  

 O projeto de Lei n° 53/2000 pretendia declarar Pelotas Patrimônio Cultural do 

Estado, palavras pronunciadas pelo Deputado Bernardo de Souza, ao defender o 

deferimento da lei no dia 28 de junho de 2000: 

Esse projeto, se aprovado, não terá o condão, sabemos nós, de mudar a 
realidade econômica e social, por imediato, mas há de ser e pode ser um 
instrumento poderoso a assegurar a governos municipal, estadual, federal e à 
iniciativa privada a oportunidade para os investimentos, para atração de 
investimentos, para as iniciativas e para atração das iniciativas tão 
necessárias para que aquela região volte a encontrar os rumos do progresso 
e da riqueza que historicamente trilhou (DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, 2000) 

Matérias jornalísticas publicadas na imprensa de Pelotas destacam a 

proposta e também o trabalho denominado ―Patrimônio Cultural, Cidade e Inventário: 

Um Caminho Possível para a Preservação‖. 

[...] Quatro áreas da cidade, onde se localizam bens imóveis de valor cultural, 
histórico e arquitetônico, foram detalhadas por profissionais da Faurb, do ILA, 
ambos da UFPel, e da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural da 
Prefeitura. O estudo foi coordenado pelos arquitetos Carmem Vera Roig e 
Maurício Polidori com a colaboração da diretora da Faurb, Nirce Medvedoski, 
e da diretora do ILA, Anaisi Espírito Santo (DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL, 2000). 
 
As áreas abrangidas pelo projeto reúnem bens imóveis de significativo valor 
cultural, histórico e arquitetônico. [...]. Além de Setores no centro da cidade, 
também foram referidos alguns pontos ao largo do Canal São Gonçalo e Leito 
da linha ferroviária (DIÁRIO DA MANHÃ, p.13, 2000).  
 

 Assim, foi aprovado o projeto de Lei n° 53/2000 criando a Lei Estadual n º 

11.499/200022 a qual foi publicada no Diário Oficial do Estado na data da 

comemoração dos 188 anos do município. 

 Importante contribuição teve na historiografia legislativa do município esta lei, 

pois objetivou, sobretudo, na conscientização do povo pelotense da importância do 

patrimônio histórico. Buscando alimentar, junto à comunidade, a necessidade da 
                                                             
22

Declarou como integrantes do patrimônio cultural do Estado áreas históricas da cidade de Pelotas. 
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preservação do acervo, não apenas como elemento contemplativo, mas como um 

caminho para a retomada do desenvolvimento, e por consequência da autoestima 

coletiva, pois a proteção de bens culturais provoca um processo de identidade entre 

a cidade e seus moradores, estimulando o sentimento de orgulho por sua cultura e 

tradições.  

 Diante desses fatos, surge a Lei Municipal n° 4.568/2000 que declara 

algumas áreas da cidade como zonas de preservação do patrimônio cultural de 

Pelotas (ZPPCs), efetivamente regulamentada e praticada, ao contrário do II Plano 

Diretor, como já foi mostrado anteriormente, onde as premissas de zonas de 

preservação já haviam sido abordadas, porém ficaram somente na teoria. 

 

2.2.4 A Lei Municipal n° 4.568 de 2000 

 

 A Lei 4568/2000 lista as zonas de preservação que buscam manter a 

integridade de áreas da cidade com características históricas e culturais 

significativas para a identidade local. É uma referência para o zoneamento urbano 

eis que se teve oportunidade de aprofundar os detalhes da arquitetura local e, 

assim, mapeá-lo com adequação ao seu entorno, tornando-se possível o controle 

das descaracterizações promovidas nos bens patrimoniais, pois, pelo regramento, 

ficaram estipuladas quatro ZPPCs: o Sítio do 1º loteamento (baseado na planta de 

1815), o Sítio do 2º loteamento (baseado na planta de 1835), o Sítio do Porto e o 

Sítio da Caieira.  

 Através do zoneamento é possível constatar que as zonas de preservação do 

patrimônio cultural foram delimitadas seguindo o processo de formação e 

desenvolvimento urbano de Pelotas e representam os primeiros loteamentos 

executados na cidade. 

 Dessa forma as ZPPCs possibilitam subdividir a cidade em áreas que operam 

como portadoras de interesse cultural criando um roteiro à preservação como 

mostram o mapa das zonas e a lei que trata delas. 
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  Figura 23 – Mapa das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas. 

 
  Fonte: Secretaria de Cultura de Pelotas (SECULT) 
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 A zona 1: Sítio do 1°loteamento, corresponde ao primeiro núcleo urbano da 

cidade, configurado ao redor da antiga Igreja da Freguesia, atual Catedral São 

Francisco de Paula. 

Art. 2º - Ficam instituídas as seguintes Zonas de preservação do Patrimônio 
Cultural - ZPPCs. 
I - ZPPC do Sítio do 1º Loteamento, com a seguinte delimitação: 
A) norte pela rua Padre Felício, da rua Gal. Osório até a rua Gonçalves 
Chaves; 
B) a leste pela rua Gonçalves Chaves, da rua Padre Felício até a rua Doutor 
Amarante; 
C) a norte, mais uma vez, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua 
Doutor Amarante até a rua Almirante Barroso; 
D) a leste, mais uma vez, pela rua Almirante Barroso, do prolongamento dos 
alinhamentos da rua Doutor Amarante até a rua General Neto; 
E) a sul pela rua General Neto, da rua Almirante Barroso até a rua Marcilio 
Dias; 
F) a oeste pela rua Marcilio Dias, da rua General Neto até a rua Doutor 
Amarante; 
G) a norte, mais uma vez, pela rua Doutor Amarante, da rua Marcilio Dias 
até a rua General Osório; 
H) a oeste, mais uma vez, pela rua General Osório, da rua Doutor Amarante 
até a rua Padre Felício (PELOTAS, 2000). 
 

 A zona 2: Sítio do 2°loteamento, inclui a região do entorno da Praça Coronel 

Pedro Osório, que desde o século XIX constitui-se o centro da cidade, além 

representar o poder e a riqueza da época das charqueadas. 

II - ZPPC do Sítio do 2º Loteamento, com a seguinte delimitação: 
A) a norte pela rua General Neto, da rua Marcilio Dias até a rua Almirante 
Barroso; 
B) a leste pela rua Almirante Barroso, da rua General Neto até a rua 
Benjamin Constant; 
C) a sul pela rua Benjamin Constant, da rua Almirante Barroso até a rua 
Manduca Rodrigues; 
D) ainda a sul, pelo prolongamento dos alinhamentos da Benjamin 
Constant, até o leito da viação férrea; 
E) a oeste, pelo leito da viação férrea, do prolongamento dos alinhamentos 
da rua Benjamin Constant até a rua Tiradentes; 
F) a norte pela rua Tiradentes, do leito da viação férrea até a rua Marcilio 
Dias; 
G) a oeste, mais uma vez, pela rua Marcilio Dias, da rua Tiradentes até a 
rua General Neto (PELOTAS, 2000). 
 

A zona 3:  Sítio do Porto, é a região onde eram desenvolvidas as atividades 

portuárias e industriais da época. 

III - ZPPC do Sítio do Porto, com a seguinte delimitação: 
A) a norte pela rua Três de maio, da rua Almirante Barroso até a Avenida 
Juscelino K. De Oliveira; 
B) ainda a norte, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Três de 
Maio, até o canal São Gonçalo; 
C) a sul e depois a sudeste pelo canal São Gonçalo, prolongamento dos 
alinhamentos da rua Três de Maio até o prolongamento dos alinhamentos 
da rua Almirante Barroso; 
D) a oeste pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Almirante Barroso 
até a rua João Manoel; 
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E) ainda a oeste pela rua Almirante Barroso da rua João Manoel até a rua 
Três de Maio (PELOTAS, 2000). 
 

 Zona 4: Sítio da Caieira, região onde eram realizadas as atividades de 

fabricação do cal, nas imediações da linha férrea. 

IV - ZPPC do Sitio da Caieira, com a seguinte delimitação: 
A) a norte, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin 
Constant, do leito da via férrea até a rua General Osório; 
B) a norte, ainda, pela rua Benjamin Constant, da rua General Osório até a 
rua Almirante Barroso; 
C) a leste pela rua Almirante Barroso, da rua Benjamin Constant até a rua 
João Manoel; 
D) a leste, ainda, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Almirante 
Barroso, da rua Benjamin Constant até o canal São Gonçalo; 
E) a sul, pelo canal São Gonçalo, do prolongamento dos alinhamentos da 
rua Almirante Barroso até o leito da via férrea; 
F) a sudoeste e depois a oeste, pelo leito da via férrea, do canal São 
Gonçalo até o prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin Constant 
(PELOTAS, 2000). 
 
Art. 3º - Consideram-se integrantes das Zonas de Preservação do 
Patrimônio Cultural - ZPPCs - estabelecidas no artigo anterior, nas 
delimitações por vias públicas, as glebas, lotes e construções que lhes 
sejam confrontantes. 
§ 1º - Ficam especialmente considerados integrantes das ZPPCs e 
preservadas, as fachadas públicas e a volumetria dos bens constantes do 
inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas; 
§ 2º - Deverão manter compatibilidade volumétrica e tipológica com os bens 
constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, as 
construções que lhes forem confrontantes pelas laterais (PELOTAS, 2000). 
 

 A partir da lei é criada a lista dos bens que passam a integrar o patrimônio 

cultural de Pelotas, localizados nas quatro zonas de preservação, a lista dos bens 

dignos de preservação resulta na condensação dos trabalhos começados há mais 

de dez anos pela Prefeitura Municipal de Pelotas e pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (ROIG; POLIDORI, 1999). Assim a 

partir dos esforços praticados de registro em 1983, e em 1987 até o surgimento da 

lei e consequentemente da listagem do inventário, surgiram avanços teóricos e 

metodológicos que trouxeram melhoria no saber dos bens inventariados já que o 

inventário é um instrumento dinâmico, podendo haver inclusões de imóveis novos, 

mudança de classificação ou de modo de catalogação que podem mudar conforme 

o conhecimento sobre o ambiente físico, social e simbólico da cidade, sempre na 

tentativa de manter a harmonia da paisagem urbana.  

 Sônia Rabello de Castro esclarece que o instrumento legal de planejamento 

urbano, pode propor a preservação de áreas de interesse cultural e ambiental, 

servindo como um embasamento da legislação urbana, pois impõem restrições aos 
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proprietários de imóveis, e condições de uso e conservação dos imóveis (CASTRO, 

1991). 

 Na época da instituição da Lei de Zoneamento, a maioria dos bens 

cadastrados no inventário compreendia as zonas do 1° loteamento e do 2° 

loteamento, já na região do porto e da caieira foram cadastrados somente os 

principais prédios representantes de tipologias funcionais industriais, o restante do 

inventário estava em desenvolvimento (ROIG; POLIDORI, 1999). ―O saldo foi cerca 

de mil edificações protegidas, sem que houvesse tombamento. Por isso, Pelotas 

passou a ser referência para muitas cidades‖ (PATRIMÔNIO VIVO, 2007, p. 22), é 

importante esclarecer que além dos imóveis pertencentes às zonas de 

preservação, existem também aqueles que são inventariados, mas estão fora da 

zona de preservação, não deixando de evidenciar exemplares arquitetônicos que 

contam a história da cidade, merecendo por esse motivo serem reconhecidos e 

preservados. 

 Voltando ao ponto de partida dessa pesquisa, o mapeamento das zonas de 

preservação foi fundamental para a evolução do estudo das políticas públicas de 

incentivos fiscais para os prédios preservados. 

[...] surge a Lei 4.778/02. Esta norma veio suprir algumas lacunas da 
anterior e acrescenta o parágrafo único no artigo 11 da Lei nº 4.568/2000, 
declarando, assim, as áreas da cidade como zonas de preservação do 
Patrimônio Cultural de Pelotas – ZPPCs e determinando que a exclusão de 
bens inscritos no Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, 
bem como a inclusão de novos bens neste inventário, deverá ser feita 
mediante decreto do poder executivo municipal. 
No mesmo ano, a Prefeitura Municipal através da Lei 4.878/02, de 29 de 
novembro introduz alterações no Código Tributário Municipal, antiga Lei 
2.758/82, em especial a alteração se deu sobre o Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU. Com este Código se estabeleceu incentivos fiscais 
aos prédios preservados, reafirmando-se a ideia já proposta nas leis de 
tombamento. Esta norma foi atualizada pela Lei 5.146/05 (DIAS, 2009, 
p.105). 
 

 Antes de ingressar na Lei n° 5.146/2005 que prevê a isenção fiscal aos 

imóveis preservados; importante contribuição em benefício da preservação do 

patrimônio cultural edificado foi o Programa Federal Monumenta, no qual a cidade 

passou a fazer parte em 2002. Cabe salientar, que Pelotas é uma das 26 cidades 

que participaram do programa e sua inclusão deve-se à representatividade histórica 

e cultural da cidade em nível municipal (MANUAL DO USUÁRIO DE IMÓVEIS 

INVENTARIADOS, 2008). Este programa criou o Fundo Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Pelotas representando uma 
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oportunidade ímpar para a preservação de áreas prioritárias do patrimônio histórico 

e artístico urbano, estimulando ações que aumentam a consciência da população 

sobre a importância de se preservar o acervo já existente (MONUMENTA, 2011). 

 A superintendente do IPHAN no Estado, Ana Meira, destacou a importância 

da realização do Monumenta no município: 

As obras e a melhoria do Centro Histórico da cidade exerceram influência 
altamente positiva, em especial aos proprietários de outros imóveis 
privados, que se viram contagiados com a iniciativa e também recuperaram 
seus imóveis (CORREIO DO POVO, 2011). 
 

 A lista de ações financiadas pelo Monumenta era grande, contemplando 

obras nos casarões em volta da Praça Coronel Pedro Osório tais como: Grande 

Hotel, casarão 2, Prefeitura Municipal, Fonte das Nereidas, entre outras das quais 

muitas só ficaram no papel, como o Teatro Sete de Abril. Foram ainda financiadas 

pelo Monumenta ações especiais como: Qualificação Profissional para Ofícios de 

Restauro, Exposição Praça Coronel Pedro Osório, o Inventário de Referência 

Cultural: Doces de Pelotas, entre outros.  Desses financiamentos do programa o 

mais importante que serviu de análise nesta pesquisa foi a criação do ―Manual do 

Usuário de Imóveis Inventariados‖, este objetiva informar e orientar os proprietários 

de imóveis preservados a conservar e manter a integridade do bem, todos os 

proprietários contemplados pela Lei Municipal nº 5.146/2005, receberam o manual 

assim que o mesmo foi editado. 

 

2.2.5 A Lei Municipal n° 5.146 de 2005 

 

 Com a função de organizar as ações de zoneamento, que devem convergir 

com o anseio coletivo, nada mais adequado que a criação de uma lei que incentive 

os proprietários de imóveis inventariados à preservação, assim em 2002 a Lei 

Municipal n°4.878 introduz alterações no Código Tributário Lei Municipal n° 

2.758/1982, relativas ao Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) estabelecendo 

assim, isenções fiscais integrais sob aqueles que preservarem os prédios tombados 

ou inventariados.  Em decorrência dessas alterações é lançada uma ferramenta de 

incentivo fiscal mais completa, comparando com a lei de tombamento municipal que 

concedia redução de somente 50% do valor do IPTU aos imóveis preservados. O 

Art. 5°, inciso V da Lei, que alterou o código tributário municipal, define bem essas 

alterações: 



69 
 

 
 
Art. 5º - Estão isentos do pagamento do IPTU 
V - imóveis tombados ou inventariados pelo patrimônio histórico, que 
constem na lista oficial publicada pelo poder público, desde que mantidas as 
características originais, conforme normas estabelecidas pelo órgão 
responsável pelo respectivo tombamento ou inventário (PELOTAS, 2002). 
 

  Esta norma, Lei nº 4.878/2002 foi modificada pela Lei n° 5.146/2005, porém o 

texto jurídico do código que trata das isenções do IPTU para os imóveis tombados 

ou inventariados permanece o mesmo da antiga Lei n° 4.878/2002, só alterando os 

artigos para item II.b do Art.  6º da Lei nº 5.146 de 2005.  

Art. 6º - Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU): 
II – os imóveis (grifo da autora) 
a) declarados de interesse ambiental, se devidamente conservados; 
b) tombados, inventariados ou incluídos em declaração como 
integrantes do patrimônio cultural, constantes de lista oficial, se 
devidamente conservados ou restaurados, conforme normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por seu tombamento, inventário 
ou declaração como integrante do patrimônio cultural; [grifo da autora] 
c) de propriedade de associações beneficentes, culturais, educacionais, 
esportivas, religiosas ou de classe, que sejam utilizados para os fins a que a 
entidade se dedique, conforme seus estatutos; 
d) sujeitos à depreciação por estarem localizados em logradouros públicos 
em zona alagadiça crônica (PELOTAS, 2005). 

 

 De acordo com as normas estabelecidas pelo órgão público responsável os 

prédios, se devidamente conservados e preservados, estão isentos do pagamento 

do IPTU; nota-se que para concessão do beneficio, os moradores devem cumprir 

com as condições impostas pela lei, ou seja, mantendo o imóvel em condições de 

conservação desejáveis. Isto é, o município abre mão da arrecadação para que tal 

receita seja revertida, pelos moradores de casas inventariadas ou tombadas, em 

melhorias para a conservação dos seus imóveis. Esses imóveis estão em sua 

maioria compreendidos nas quatro zonas de preservação do patrimônio cultural do 

município. 

 Segundo os técnicos da Secretaria de Cultura do Município, os procedimentos 

administrativos para a solicitação de isenção de IPTU envolvem duas secretarias, a 

de Finanças e a da Cultura, sendo de responsabilidade da última a avaliação do 

imóvel e o parecer final. Para a concessão do benefício os proprietários de imóveis 

inventariados, ou alguém com procuração dos mesmos, devem fazer a solicitação 

até 31 de outubro de cada ano, na Secretaria de Finanças, a partir das solicitações, 

os técnicos da Secretaria de Cultura realizam vistoria externa nos imóveis (sem 

contato com os proprietários) e avaliam seu estado.  
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Conforme o ―Manual do Usuário de Imóveis Inventariados‖, os procedimentos 

administrativos para avaliação e concessão do benefício envolvem: vistoria, 

levantamento de dados anteriores, análise e avaliação do imóvel, relatório e 

parecer. 

O recurso do imposto deve ser revertido em melhorias no imóvel e como 

incentivo à recuperação do prédio todas as solicitações encaminhadas pela primeira 

vez têm o benefício concedido. Nos casos em que as recomendações não são 

cumpridas, a equipe técnica faz contato direto com o responsável pelo imóvel e, 

quando há interesse de recuperação do imóvel, concede novamente o benefício, 

que fica condicionado ao cumprimento das recomendações expressas em um termo 

de compromisso assinado pelo proprietário23. 

No caso de deferimento ou indeferimento do pedido de isenção do imposto, é 

enviada uma correspondência ao proprietário. Importante lembrar, que a 

correspondência só é entregue àqueles que solicitam o benefício na secretaria no 

ano correspondente, os demais, que possuem o direito, mas não o solicitam, não 

recebem nenhum informativo acerca da possibilidade de isenção do imposto.  

Compreender os motivos que fizeram o surgimento dessa política pública de 

renúncia fiscal bem como o seu histórico é fundamental para o entendimento da 

importância de sua avaliação, que permanecem genéricas e imprecisas, pois se 

atem somente a quem solicita o benefício, excluindo aqueles que têm o direito a 

benfeitoria da isenção, mas não a solicita; partindo dessa análise, quais seriam os 

motivos que deixam um morador abdicar da isenção fiscal mesmo tendo o direito? O 

desafio está posto, e não é discutir artigos e parágrafos da lei, mas sim sua 

aplicação, trata-se de verificar os pontos fracos e fortes dessa política 

preservacionista e assim avaliá-la, verificando se a mesma está atingindo os 

objetivos propostos, garantindo a adequada manutenção deste patrimônio. 

 Neste sentido, esta pesquisa objetiva avaliar a efetividade, ou seja, a 

qualidade desta política preservacionista, através de coleta de dados e entrevistas 

com os moradores dos imóveis tombados ou inventariados que integram as quatro 

zonas de preservação; a seguir será apresentado como se deu essa avaliação e os 

resultados encontrados com a mesma. 

                                                             
23

Dados obtidos na Secretaria de Cultura de Pelotas (SECULT) em Maio de 2012. 
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3 AVALIAÇÃO  DA  EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE 

ISENÇÃO DO IPTU EM PELOTAS 

 

3.1 O MÉTODO DE PESQUISA 

 

Diante do que já foi exposto nos capítulos anteriores, fica visível que a cidade 

do presente é característica das transformações sociais do passado. As relações 

sociais, para serem entendidas de maneira correta, precisam ser datadas, precisam 

ter suas origens vinculadas a uma determinada data no passado, ora é preciso voltar 

no tempo para destacar fatos que esclarecem o presente. Sob este ponto de vista, 

tem-se um dos instrumentos metodológicos utilizados na pesquisa, o método 

regressivo-progressivo de que nos fala Henri Lefebvre. Para Vieira (2002) se não 

decompomos a realidade social e analisamos sob a ótica da aparente 

contemporaneidade e simultaneidade de relações sociais de diferentes datas, não a 

compreendemos verdadeiramente. Assim, toda a evolução no processo 

preservacionista tratada até aqui é observada por essa ótica e não poderíamos criar 

indicadores para avaliar a política preservacionista de renúncia fiscal sem antes 

voltar no passado e datar as origens e os motivos que fizeram a implementação 

deste instrumento na cidade. Partindo desta análise, ao longo deste capítulo muitos 

dos resultados que serão apresentados, terão uma ligação direta com as heranças 

do passado, criando um procedimento de análise para a realidade social.   

A fim de executar a análise, no estudo do caso específico, a avaliação será 

tratada aqui como um instrumento que irá medir a efetividade, ou seja, a qualidade 

da aplicação da política pública preservacionista implementada na cidade de 

Pelotas, RS. 

 

3.2 POR QUE AVALIAR? 

 

Para Ala-Harja e Helgason (2000), a avaliação é um mecanismo de melhoria 

do processo de tomada de decisões, ela permite ao governante certo conhecimento 

dos resultados de um dado programa. 

A particularidade da avaliação de políticas públicas consiste na adoção de 

métodos e técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação de 

causalidade entre um programa x e um resultado y, ou, ainda, que na ausência do 
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programa x, não teríamos o resultado y (ARRETCHE, 2003). Para alcançar este 

resultado é necessário agregar uma série de informações, estas indispensáveis para 

convertê-las nas ferramentas que permitam avaliar os indicadores. Segundo Paulo 

de Martino Jannuzzi: 

As estatísticas públicas – dados censitários, estimativas amostrais e 
registros administrativos – constituem-se, pois, na matéria-prima para a 
construção de indicadores sociais. O que diferencia a estatística pública de 
um indicador social é o conteúdo informacional presente, isto é, o valor 
contextual da informação disponível neste último (JANUZZI, 2002, p.51-72). 
 

Neste sentido, um indicador informa algo sobre uma realidade; a mensuração 

sistemática das ações e das políticas se dá através de comparações entre dados 

levantados nos registros administrativos do órgão responsável, nas amostras obtidas 

através de pesquisa de campo, permitindo perceber as mudanças que estão sendo 

processadas.  Para selecionar os indicadores é conveniente adotar um critério que 

garanta a qualidade, utilidade e eficácia na provisão da informação, características 

estas nem sempre presentes em todo dado analisado. Ou seja, é necessário definir, 

o que queremos medir? E também, por que queremos medir?  

A literatura que trata de indicadores para a avaliação de políticas públicas 

costuma distingui-las em termos de sua efetividade, eficácia e eficiência, distinção 

esta que é basicamente um recurso analítico destinado a separar aspectos distintos 

dos objetivos e por consequência, da abordagem, dos métodos e técnicas de 

avaliação. 

Apoiando-se em Figueiredo e Figueiredo (1996) por avaliação de efetividade, 

entende-se o exame da relação entre a implementação de um determinado 

programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em 

termos de uma efetiva mudança nas condições sociais e/ou culturais prévias da vida 

das populações atingidas pelo programa sob avaliação. Por avaliação de eficácia, 

entende-se a avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um 

dado programa e seus resultados efetivos. Esta avaliação pode ser feita entre, por 

exemplo, as metas propostas e as metas alcançadas pelo programa, a avaliação de 

eficácia é seguramente a mais usualmente aplicada nas avaliações correntes de 

políticas públicas. Isto porque ela é certamente aquela mais factível e menos 

custosa de ser realizada. Na verdade, o avaliador estabelece uma equação entre 

metas anunciadas por um programa e, com base nas informações disponíveis, as 

relaciona às metas alcançadas e, deste modo, conclui pelo sucesso ou fracasso da  
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política. Neste tipo de avaliação, a maior dificuldade consiste na obtenção e 

confiabilidade das informações obtidas.  

Por avaliação de eficiência, entende-se a avaliação da relação entre o esforço 

empregado na implementação de uma dada política e os resultados alcançados. 

A produção de indicadores, de qualquer natureza, tem que estar estritamente 

associada aos objetivos da medição que se deseja realizar, assim em uma única 

política pública é possível utilizar todos os tipos de indicadores de avaliação citadas 

acima, basta identificar os dados necessários para cruzar com as informações que 

se deseja alcançar, seja sobre o impacto, a meta ou o processo da política. 

Neste caso, a política pública em estudo será  avaliada pela sua efetividade, e 

não pela sua eficácia ou eficiência, pois o objetivo não é analisar as metas do 

programa, e nem os impactos econômicos que este resulta, ou seja, não se quer 

verificar se o número de solicitações de isenção do IPTU aumentou nos dez anos da 

aplicação da política, pois este tipo de análise não significa necessariamente que o 

programa seja bem sucedido do ponto de vista dos resultados dele esperados, ou 

seja, da possibilidade de efetivamente incentivar os proprietários de imóveis 

tombados ou inventariados a preservarem seus imóveis. Assim com a avaliação de 

efetividade busca-se demonstrar que os resultados encontrados (sejam eles no 

sentido do sucesso ou do fracasso) estão causalmente relacionados à finalidade da 

política sob análise. 

 

3.3 ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ISENÇÃO FISCAL 

 

Entende-se que para iniciar uma avaliação da efetividade de uma política de 

renúncia fiscal faz-se necessário aferir e reconstituir o processo de aplicação da 

política. Propõem-se, como dados norteadores, alguns instrumentos para definir e 

construir os indicadores, estes instrumentos facilitão não só especificar os critérios 

para a coleta e interpretação de cada indicador, mas também para compreender e 

interpretar cada indicador dentro do sistema proposto, que serão levantados através 

de pesquisa de campo quantitativa e qualitativa nas quatro zonas de preservação da 

cidade objeto de estudo. Os indicadores quantitativos são geralmente fáceis de 

calcular e fornecer um maior grau de objetividade, mas às vezes estão sujetos a 

diferentes interpretações. Os qualitativos são mais subjetivos e com maior 

dificuldade em seu desenvolvimento, mas oferecem maior riqueza de informações.       
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 No que diz respeito à posição do avaliador ante o objeto avaliado, Arretche 

(2008) defende que, as avaliações precisam ser conduzidas por órgãos 

independentes com o objetivo de manter a neutralidade da avaliação. Para a autora, 

é muito difícil que avaliações realizadas pelas próprias equipes governamentais 

encarregadas da execução de uma dada política, sejam isentas de pontos de vista 

particulares, o que pode em alguma medida contaminar o processo.  Quanto à 

forma de apresentação de indicadores, os gráficos são excelentes ferramentas para 

realizar comparações. Logo, acatamos aqui uma avaliação dividida em etapas, com 

intuito de obter um resultado mais fidedigno ao processo. 

                                          Etapas da avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Etapa n°1: Levantamento de dados no Sistema de Informação de Cultura 

(SiCULT) 

 

Através de visitas na Secretária de Cultura do município de Pelotas, e em 

contato com os técnicos que são responsáveis pelo deferimento ou indeferimento da 

isenção do IPTU, foi apresentado por estes o banco de dados informatizado da 

secretaria, o Sistema de Informação de Cultura (SiCULT), este sistema apresenta   

todos os dados à respeito dos imóveis preservados da cidade de Pelotas, o número 

de inscrição do imóvel, a zona de preservação em que está localizado, o nome do 

proprietário, o ano em que foi tombado ou inventariado, o registro fotográfico,  o 

nível de preservação, entre outros dados relevantes para o cadastramento do 
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imóvel. Importante tratar dos níveis de preservação, pois foi no III Plano Diretor24 de 

2008 que foram criados estes níveis os quais estão sujeitos os imóveis 

inventariados.  As figuras apresentadas adiante explicitam como está inserido o nível 

de preservação no sistema SiCULT. 

 
Figura 24 - Dados complementares do imóvel no sistema SiCULT, imóvel de nível 1. 

 
Fonte: SiCULT 

 

O imóvel de nível 1, consta no item I  do Artigo 69 do III Plano Diretor de 

Pelotas:   

Art. 69 - Os imóveis integrantes do inventário e descritos em lei municipal 
serão, por ato do Executivo Municipal e de acordo com a avaliação da 
Secretaria Municipal de Cultura, enquadrados em um dos quatro níveis de 
preservação, assim definidos: 
 
I - Nível 1: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam a preservação das características arquitetônicas, artísticas e 
decorativas internas e externas. Os bens enquadrados neste nível não 
poderão, em hipótese alguma, serem destruídos, descaracterizados ou 
inutilizados, podendo vir a ser tombados. Sua preservação é de extrema 
importância para o resgate da memória da cidade (PELOTAS, 2008). 

 

 

 

 

 

                                                             
24

Lei Municipal n° 5.502 de 11 de setembro de 2008. 
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Figura 25 - Dados complementares do imóvel no sistema SiCULT, imóvel de nível 2. 

 
Fonte: SiCULT 

 

O imóvel de nível 2, consta no item II do Artigo 69 do III Plano Diretor de 

Pelotas:  

II - Nível 2: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam a preservação de suas características arquitetônicas, artísticas e 
decorativas externas, ou seja, a preservação integral de sua(s) fachada(s) 
pública(s) e volumetria, as quais possibilitam a leitura tipológica do prédio. 
Poderão sofrer intervenções internas, desde que mantidas e respeitadas suas 
características externas. Sua preservação é de extrema importância para o 
resgate da memória da cidade (PELOTAS, 2008). 
 

Figura 26: Dados complementares do imóvel no sistema SiCULT, imóvel de nível 3. 

 
Fonte: SiCULT 
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O imóvel de nível 3, consta no item III do Artigo 69 do III Plano Diretor de 

Pelotas:  

III - Nível 3: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam sua preservação devido às características de acompanhamento e 
complementaridade de imóveis classificados como de nível 1 (um) ou 2 
(dois). Poderão sofrer intervenções internas e externas para qualificar e 
melhorar sua composição arquitetônica e urbana, acrescentando ou não 
novos elementos, desde que não descaracterizando sua volumetria e 
ambiência, já configuradas e de extrema importância para o contexto 
urbano da cidade (PELOTAS, 2008). 
 

Figura 27: Dados complementares do imóvel no sistema SiCULT, imóvel de nível 4. 

 
Fonte: SiCULT 

 

O imóvel de nível 4, consta no item IV do Artigo 69 do III Plano Diretor de 

Pelotas:  

IV - Nível 4: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural cujas 
características arquitetônicas, artísticas e decorativas não apresentam 
caráter de excepcionalidade, acompanhamento e complementaridade 
arquitetônica ou, tendo este caráter, encontram-se em tal grau de 
descaracterização que podem vir a ser substituídas sem acarretar maiores 
perdas ao patrimônio histórico e cultural da cidade. Assim, os bens 
enquadrados neste nível poderão sofrer alterações internas e externas, 
acrescentando ou não novos elementos e demolições parciais ou totais 
(PELOTAS, 2008). 
 

No decorrer da análise foi verificado que o sistema possuía algumas 

carências de atualizações e ausências de informações, como por exemplo, o nome 

do proprietário o qual poderia estar desatualizado, pois a maioria das pessoas que 

vende o imóvel não vai até a secretaria responsável para atualizar os dados do novo 

morador, logo muitos proprietários atribuídos no sistema podem não corresponder à 
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realidade jurídica atual. Também foram verificadas ausências no que diz respeito à 

solicitação de isenção do IPTU, não constando no banco de dados informatizado da 

secretaria, informações na inscrição dos imóveis inventariados referentes ao 

histórico do IPTU nos períodos de 2003 a 2010. Os técnicos que atuam nesta área 

explicaram que havia essa carência de informações em relação ao pedido de 

isenção do IPTU nos referidos períodos, devido, a existir outro programa que 

abastecia o banco de dados da secretaria anteriormente ao ano de 2010. Assim, a 

pesquisadora com o auxílio de mais dois estagiários começou a inserir, no banco de 

dados complementares dos imóveis inventariados e tombados, informações 

referentes ao histórico do IPTU de 2003 até 2010 que constavam somente nos 

documentos em papel, os outros anos, 2011 e 2012, já estavam presentes no atual 

sistema. 

Em dois meses todos os dados referentes ao histórico de pedidos ou não de 

isenção do IPTU, já constavam nas inscrições dos imóveis inventariados, a partir daí 

foram coletados os dados até o período de 2012 de todos os imóveis que já 

solicitaram, pelo menos uma vez, a isenção do imposto, bem como aqueles que 

nunca requereram o direito ao benefício. Nas figuras 28 e 29 apresentados adiante, 

estão expostos como foi possível identificar estes detalhes nos imóveis preservados. 

 

Figura 28 – Imagem do sistema SiCULT demonstrando o imóvel que uma vez ou mais solicitou a 
isenção do imposto. 

 
Fonte – SiCULT 
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Figura 29 - Imagem do sistema SiCULT demonstrando, imóvel que nunca solicitou a isenção do 
imposto. 

 
Fonte: SiCULT 

 

Surgiu então o primeiro motivo para avaliar esta política, o que faz uma 

pessoa ter direito à isenção do IPTU e não solicitá-la? 

Para por em prática este questionamento foi necessário, com o auxílio dos 

técnicos e estagiários da referida secretaria, mapear o número total de imóveis que 

estão incluídos no ―Inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas‖25, e identificar por 

meio de sistema SiCULT aqueles que solicitaram, pelo menos uma vez, a isenção 

do IPTU, bem como os que nunca solicitaram. Em relação ao uso do sistema 

SiCULT, apesar de ser um sistema bem estruturado e de fácil acesso, seu sucesso 

depende da qualidade e periodicidade das informações. Entre os principais 

problemas detectados na atualização do sistema e que causaram efeitos negativos 

nesta etapa da avaliação, destaca-se a imprecisão das informações contidas no 

sistema, carência de algumas atualizações e insuficiência de recursos humanos na 

gestão e acompanhamento do programa. 

                                                             
25

Documento que consta a relação de todos os imóveis inventariados na cidade, baseado na Lei n° 
4.568/2000, Decreto n° 4.490/2003 e Decreto n° 4.703/2004.  Por ser um instrumento dinâmico até 
agora a última inclusão de imóveis neste documento se deu em 2004. 
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A tabela abaixo evidencia o número total de imóveis incluídos na lista do 

―Inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas‖; cabe lembrar que trataremos aqui 

somente dos imóveis compreendidos nas quatro zonas de preservação. 

Tabela 1 – Relação dos imóveis que constam na lista do inventário do patrimônio cultural de 
Pelotas até o ano de 2012. 

 
Fonte – Dados extraídos da Relação dos Imóveis do Patrimônio Cultural de Pelotas. Prefeitura 
Municipal de Pelotas. 

 

 É importante ressaltar que o foco do presente trabalho lança-se sobre a 

propriedade urbana do imóvel privado, posto que não deva haver tributação sobre os 

imóveis públicos tombados ou inventariados em função do princípio da imunidade 

recíproca26, além dos imóveis públicos existem também outros motivos que isentam 

o proprietário do imposto, esses foram expostos nos artigos da Lei n° 5146/2005, 

tais como: 

 Art. 6º - Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU): 
 I – proprietários de um único imóvel: [grifo da autora] 
a) no valor de até 400 (quatrocentas) URMs; 
b) no valor venal de até 1.500 (mil e quinhentos) URMs e que sejam de 
propriedade de aposentados ou pensionistas com renda de até duas vezes 
e meia o salário mínimo pago por sistema previdenciário estatal; 
c) de qualquer valor, de propriedade de ex-combatentes das forças 
armadas, que atuaram na Segunda Guerra Mundial; 
d) no valor de até 100 (cem) URMs, caracterizados como terreno. 
II – os imóveis [grifo da autora] 
a) declarados de interesse ambiental, se devidamente conservados; 
b) tombados, inventariados ou incluídos em declaração como 
integrantes do patrimônio cultural, constantes de lista oficial, se 
devidamente conservados ou restaurados, conforme normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por seu tombamento, inventário 
ou declaração como integrante do patrimônio cultural; 
c) de propriedade de associações beneficentes, culturais, 
educacionais, esportivas, religiosas ou de classe, que sejam utilizados 
para os fins a que a entidade se dedique, conforme seus estatutos; 
d) sujeitos à depreciação por estarem localizados em logradouros públicos 
em zona alagadiça crônica.  

                                                             
26

Art 150, item VI. alínea a, da Constituição Federal da República Brasileira de 1988. 
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§ 1º As isenções previstas nas alíneas ―b‖ e ―c‖ do Inciso I, ―a‖, ―b‖ e ―c‖ do 
Inciso II deste artigo, deverão ser requeridas em formulário próprio a ser 
disponibilizado, de forma gratuita, pela Secretaria Municipal de Receita. 
§ 2º A isenção prevista na alínea ―b‖ do Inciso I deste artigo, deverá ter seu 
requerimento acompanhado de declaração do órgão previdenciário 
responsável pela manutenção do benefício, contendo espécie e valor 
mensal de todos seus benefícios que percebem o contribuinte e seu 
cônjuge, comprovante de endereço, cópia da certidão de casamento e 
declaração do próprio, sob as penas da lei, de que ele e seu cônjuge não 
percebem outros benefícios e de quaisquer outros regimes previdenciários. 
§ 3º Todas as isenções serão concedidas pelo titular da Secretaria 
Municipal de Receita (SMR) após manifestação das unidades 
administrativas responsáveis. 
§ 4º As isenções previstas nas alíneas ―b‖ e ―c‖ do Inciso I e ―b‖ do Inciso II 
deste artigo serão renovadas anualmente, devendo os contribuintes 
requerer na Secretaria Municipal de Receita (SMR), no período de 16 de 
Setembro a 31 de Outubro. 
§ 5º Em se tratando de entidade religiosa ou de cultos a isenção prevista na 
alínea ―c‖ do Inciso II deste artigo, independe da propriedade do imóvel. 
§ 6º O benefício previsto na alínea ―d‖ do inciso II deste artigo, deverá ser 
requerido pelo contribuinte e avaliado pelos órgãos municipais responsáveis 
pelo sistema de drenagem, que definirão quais as zonas alagadiças 
crônicas (PELOTAS, 2005) 
 

A partir da legislação, podemos notar que há vários motivos para o 

proprietário não solicitar a isenção do IPTU, pois mesmo este possuindo um imóvel 

inventariado, pode receber a isenção por ser ex-combatente da Segunda Guerra 

Mundial, o imóvel pertencer a associações beneficentes, educacionais, religiosas, 

entre outros, ou seja, mesmo a pessoa não preservando seu imóvel, poderá ter o 

direito à isenção do imposto, porém este dado não é inserido no sistema SiCULT, 

tornando uma tarefa difícil saber quem são esses contemplados que além de possuir 

um imóvel inventariado, podem requerer a isenção por outros motivos que constam 

na lei. 

Logo após mapear os imóveis contemplados pela lei de renúncia fiscal e 

excluir aqueles públicos que já possuem a isenção sem necessitar requerê-la, foi 

gerada uma tabela com o objetivo de analisar, separando por zonas, os imóveis que 

receberam a isenção do imposto, pelo menos uma vez desde a implantação da lei 

no ano de 2003 até o ano de 2012, como também o número de abdicações do 

benefício, mesmo o proprietário possuindo o direito.  
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Tabela 2 – Especificação do número de imóveis, por ruas, que já requereram, pelo menos uma vez, a 
isenção do IPTU e também os que nunca a solicitaram. 

 
Fonte - Dados extraídos da Relação dos Imóveis do patrimônio cultural de Pelotas. Prefeitura 
municipal de Pelotas. 

 

Entende-se que para ocorrer uma avaliação se fazem necessárias algumas 

informações do processo que somente pelo levantamento de dados junto ao órgão 

responsável pela política não poderiam ser identificadas. É nesse instante que entra 

a importância da entrevista, porque é ela que vai nos mostrar fatores implícitos que 

uma pesquisa quantitativa não possibilita verificar, pois é o morador do imóvel, seja 

ele proprietário ou locatário que vai expor os motivos concretos que o fazem 

anualmente solicitar a isenção ou não. 

 

3.3.2 Etapa n° 2: Aplicação das entrevistas 

O processo de aplicação do questionário se deu de forma externa, isto é, foi 

realizado por pessoas de fora da instituição responsável pela política 

preservacionista, mais especificadamente por estudantes universitários do Curso de 

Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de 

Pelotas que estavam desenvolvendo em sala de aula no primeiro semestre de 2013, 

a disciplina de Gestão de Políticas Públicas Patrimoniais, ministrada pela Prof. Drª. 

Francisca Ferreira Michelon. Com a proposta de analisar na prática o 
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desenvolvimento de uma política pública, bem como seus pontos positivos e 

negativos, a docente abdicou dois meses e meio de ensinar aos seus alunos 

teoricamente o assunto, para que eles fizessem parte da presente pesquisa, e 

aprendessem, pedagogicamente, na prática, o desenvolvimento de uma política e os 

fatores subjetivos que somente a didática da pesquisa de campo irá mostrar, assim 

deu inicio ao processo de entrevistas executadas pelos 20 alunos além da  

pesquisadora. 

 A turma de alunos foi subdividida em quatro grupos. O grupo n°1, 

responsável pelas entrevistas na zona do 1°loteamento, o grupo n°2 entrevistas na 

zona do 2° loteamento e assim sucessivamente. Por se tratar de uma relação muito 

extensa de imóveis inventariados e pelo tempo exíguo para uma pesquisa de campo 

(dois meses e meio), foi delimitada uma amostra aleatória dos imóveis inventariados.   

Para realizar esta amostra, segundo Levin (1987), é necessário conhecer os 

elementos da população estudada (zonas, endereços, etc.) e definir um número para 

cada elemento, para que eles sejam selecionados, utilizando-se de uma amostra 

aleatória.  Dentre os tipos de amostras aleatórias optou-se pela amostra aleatória 

estratificada, pois nesta modalidade a população é dividida em grupos (zona 1, 2, 3, 

4), extrai-se então uma amostra aleatória de cada grupo, conforme a sua proporção 

na população (MARCONI & LAKATOS, 1996). Portanto a partir da coleta de dados 

feita na SECULT foram selecionados, em cada zona, 10% dos imóveis que já 

solicitaram a isenção do imposto e 10% dos que nunca a requereram, excluindo 

desses os imóveis públicos, os tombados em nível federal, estadual e municipal em 

virtude de possuírem a isenção do imposto independentemente da solicitação.  

 Foram atribuídas a todas as residências pertencentes às zonas de 

preservação igual chance de constituírem na amostra, independentemente das 

condições do imóvel e nível de preservação, porém, procurou-se abranger desde os 

imóveis mais limítrofes até os mais centrais. 

Delimitados os imóveis que fariam parte das entrevistas, iniciou-se a pesquisa 

de campo; como instrumentos foram utilizados dois questionários com perguntas 

objetivas, sendo um dos questionários focado para quem já solicitou - pelo menos 

uma vez - a isenção do IPTU e o outro questionário focado para quem nunca a 

solicitou, a primeira pergunta contida no questionário de n°1 indagava se o morador 

tinha conhecimento da isenção do IPTU para seu imóvel. O motivo desse 

questionamento é que o morador pode ter solicitado o IPTU em anos anteriores e 
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atualmente não o solicita, podendo ser verificados vários fatores. Tais fatores 

somente a pesquisa de campo constatará. Outro questionamento é de como o 

morador tomou conhecimento da isenção fiscal para o seu imóvel, esta pergunta 

objetiva analisar qual o meio de informação foi o mais utilizado para divulgar esta 

política; também objetiva verificar qual foi a forma de aquisição do imóvel, se os 

trâmites burocráticos para solicitar a isenção anualmente seriam facilitados se o 

pedido fosse feito pela internet, se o morador aplica realmente o valor da isenção do 

IPTU em reparos na fachada da casa, também se o morador crê que seu imóvel - 

que é inventariado - tem alguma importância para a cidade, além analisar o grau de 

entendimento que o mesmo tem em relação à importância que seu imóvel possui 

para a história da cidade. 

 Foi também tratado no questionário perguntas de caráter econômico do 

imóvel tais como, a proporção em que o entrevistado acredita que a isenção do 

IPTU efetivamente contribui para preservação de sua casa. 

O questionário n°2, direcionado aos moradores que nunca solicitaram isenção 

do IPTU, compreendeu perguntas sobre os motivos que fizeram o morador não ter 

solicitado a isenção, se ele tem conhecimento que seu imóvel é inventariado, entre 

outras que serão tratadas e observadas adiante. Ambos os questionários 

abrangeram questões do perfil socioeconômico do entrevistado. Abaixo, os 

instrumentos de pesquisa utilizados. 

Figura 30 – Instrumentos de Pesquisa. Questionário 1: aplicado aos moradores de imóveis 
inventariados que já solicitaram pelo menos alguma vez a isenção do IPTU. Questionário 2: aplicado 
aos moradores de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU

27
. 

 
                  Fonte: autora 

                                                             
27

Estes questionários encontram-se nos anexos. 
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A fim de que os moradores dialogassem mais sobre a isenção fiscal, foram 

agregadas nos dois questionários perguntas de caráter discursivo, pois muitas das 

informações subjetivas sobre a efetividade da política somente são verificadas com 

perguntas abertas, tais informações auxiliaram com as  análises ao final da 

avaliação.  

Figura 31 – Foto de Alunos entrevistando os moradores dos imóveis inventariados, junho de 2013. 

 
Fonte: Acervo da autora. 
 

Alguns problemas enfrentados nesta fase da avaliação envolveram: muitos 

dos imóveis selecionados para as entrevistas não existiam mais, estavam 

abandonados, o morador não se encontrava no local ou estavam à venda e/ou 

aluguel. Tais motivos fizeram com que os imóveis eleitos fossem automaticamente 

substituídos por outros na mesma zona, quiçá na mesma rua. Em relação aos 
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entrevistados muitos se mostraram incomodados com os questionamentos e 

tratavam com certo desdém quando questionados sobre a aplicação da política.    

 As questões referentes ao perfil socioeconômico também foram difíceis de 

serem desenvolvidas, pois alguns dos moradores não sabiam a renda e muitos não 

informavam o valor que realmente recebiam. 

 

3.3.3 Etapa n° 3: Montagem dos gráficos 

 

3.3.3.1 Do perfil socioeconômico dos moradores das zonas de preservação  

 

O perfil socioeconômico dos moradores que vivem nas quatro zonas de 

preservação apresentou informações relativas à faixa etária, ao nível de renda, de 

escolaridade, a etnia, e ao estado civil dos entrevistados. Podemos afirmar que os 

entrevistados possuíam em sua maioria, mais de 40 anos de idade, com renda na 

faixa salarial entre 1 e 3 salários mínimos vigente durante o período de coleta dos 

dados, em relação ao nível escolar, a maior parte possuía o ensino médio completo,  

eram brancos e casados.  
 

Tabela 3 – Demonstrativo do perfil socioeconômico dos moradores de imóveis inventariados 
participantes da pesquisa. 

 
Fonte: autora 
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3.3.3.2 Análise por zonas de preservação 

 
Adiante serão apresentados os gráficos contendo o percentual das respostas 

expostas pelos entrevistados distribuídas pelas zonas de preservação; o propósito 

deste diagnóstico é verificar a efetividade da política de isenção fiscal em cada zona 

de preservação com o objetivo de identificar se esta política é mais efetiva em uma 

determinada zona do que em outra após, serão cruzados esses dados para uma 

melhor constatação da política como um todo. 

  
3.3.3.2.1 Zona do Sítio do 1° loteamento: 

 
  Figura 32 - Mapa das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas: destaque à Zona 1. 

 
    Fonte – Secretaria de Cultura de Pelotas - Secult 
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Em relação à zona do 1° loteamento, a pesquisa totalizou 61 entrevistados 

desses, 41 eram aqueles que solicitam ou já solicitaram pelo menos uma vez a 

isenção do IPTU para seus imóveis e os outros 20 entrevistados eram aqueles que 

nunca requereram a isenção do imposto. 

O questionário o qual tinha como foco os entrevistados que solicitam ou já 

solicitaram o benefício do IPTU, demonstrou, na 1ª pergunta, a qual versa sobre o 

conhecimento do morador de que o seu imóvel goza da lei de isenção fiscal, 73% 

responderam que tinham o conhecimento e 20% afirmaram não saber, conforme a 

fig. 33, desses a maioria era locatário do imóvel, informação verificada na fig. 36. 

 Este dado é no mínimo curioso, pois tais imóveis em que os locatários 

responderam não saber ter direito ao benefício constam como isentos do imposto no 

sistema SiCULT no corrente ano. No entanto, os locatários alegam terem pagado o 

devido imposto à imobiliária, isso pode ser justificado pela falta de informação dada 

ao locatário, já que a política se restringe ao proprietário e cabe a este informar ao 

locatário do benefício, sendo conveniente, em algumas hipóteses, não os informar. 

 Figura 33 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 1, zona 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

Quando questionados de que forma tomaram conhecimento sobre a lei de 

isenção fiscal, a maioria não respondeu, pois não lembravam ou respondiam que foi 

por outro instrumento que não constava no questionário. 
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benefício de isenção do IPTU?
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Figura 34 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 2, zona 1. 

 
 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
Figura 35 – Fotos de Imóveis que solicitam ou já solicitaram, pelo menos uma vez, a isenção do 
IPTU. 

 
Fonte: acervo da autora 
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Figura 36 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 3, zona 1. 

 
        Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

O número de entrevistados que alugavam os imóveis, também é bem 

significativo sendo de 51% (fig. 36), isso se deve a zona de preservação estar em 

uma região central da cidade contendo muitos prédios que são comerciais, tais 

como: escritório de advocacia, academia de ginástica, bares, lojas, restaurantes, 

mostrados nas imagens abaixo: 

 Figura 37 – Imagens de estabelecimentos comerciais instalados em imóveis inventariados na Zona 1. 

 
             Fonte: acervo da autora 
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Em relação aos trâmites burocráticos, a maioria desta zona mostrou-se  

entusiasmada se o pedido da solicitação fosse feito e acompanhado pela internet 

somando 58% (bastante e muito) fig. 38. Tal fato é confirmado pelo percentual de 

39% de entrevistados que deixam de requerer o benefício devido a esses trâmites- 

fig. 39 

          
   Figura 38 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 4, zona 1. 

 

   Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
  
 

Figura 39 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 5, zona 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Quando questionados se aplicavam o valor da isenção do imposto em reparos 

na fachada da casa, 68% responderam positivamente segundo a fig.41, porém, 

quando questionados sobre a proporção que o valor da isenção do imposto 

contribuía nos reparos do imóvel, surgiu uma semelhança entre as respostas (fig. 

43), talvez porque muitos dos entrevistados não sabiam realmente o valor da 

isenção.   Nesta questão ficou bem visível que aqueles que responderam que a 

isenção contribui de 50 a 75% não tinham muita ideia do gasto que era para manter 

o imóvel, porém aqueles que se comprometeram com a manutenção anual do 

mesmo responderam que o incentivo representa entre 0 a 25% ou entre 25 a 50% 

do gasto total.  

Do total entrevistado, 46% (fig. 42) declararam ser significativa a importância 

do imóvel para a cidade, nesta questão notou-se que muitas pessoas não 

compreendiam que o imóvel representa a preservação física da história da cidade. 

Tal constatação tem uma ligação direta ao fato de muitos desses imóveis serem 

alugados não, criando - o locatário - um vínculo sentimental com o bem. 

Figura 40 – Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 1. 

 
Fonte: acervo da autora 

 



93 
 

   Figura 41 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 6, zona 1. 

 
    Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 
     Figura 42 - Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 7, zona 1. 

 
    Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 
     Figura 43 - Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 8, zona 1. 

 
    Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Figura 44 – Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 1. 

 
Fonte: acervo da autora 
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Figura 45 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 1. 

 
Fonte: acervo da autora 

 

Em relação às respostas dos entrevistados que nunca solicitaram a isenção 

do imposto, essas foram bem condizentes em relação à zona comercial, pois 50% 

dos que responderam saber que tinham o direito a isenção – fig. 47, não a solicitava 

devido a não aceitar as regras do inventario, possuir comércio, entre outros - fig. 48, 

muitos possuíam comércio e relatavam que preferiam modificar sua fachada, 
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aumentar sua vitrine e expor seu produto do que receber a isenção, outra boa parte 

dos comerciantes não tinha entendimento da Lei n° 5.146/05 e acreditavam que por 

ser estabelecimento comercial não poderiam solicitar o benefício. 

Outra verificação é que muitos dos inquilinos gostariam de se adequar as 

regras do inventário, no entanto os proprietários não mostravam o interesse na 

isenção, afirmavam ser mais conveniente acrescentar o valor do imposto no aluguel 

do que anualmente ter que ir até a secretaria solicitá-lo. Também foi observado que 

muitos dos proprietários não possuíam conhecimento da lei de isenção e 

acreditavam que no momento que solicitassem o benefício, a prefeitura iria ―tomar o 

seu imóvel‖. 

Do ponto de vista da pesquisa é possível identificar três tipos de inquilinos: os 

que pagam anualmente o valor para a imobiliária e não veem problema nisto, pois 

não querem se adequar às regras para a isenção; os que se mostraram 

interessados no benefício e dispostos a tratar com a imobiliária; e os que já sabiam 

do possível benefício, porém alegaram que os proprietários são resistentes a 

solicitação devido a uma série de fatores, tais como: desconhecimento da aplicação 

da lei,  desinteresse em preservar o imóvel e comodidade, sendo mais fácil cobrar o 

imposto do locatário do que se envolver com os  trâmites burocráticos para a 

solicitação.  

Figura 46a - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 1. 

 
Fonte: acervo da autora 
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   Figura 46b - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 1. 

 
   Fonte: acervo da autora 

 

 

    Figura 47 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 1, zona 1. 

 
    Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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    Figura 48 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 2, zona 1. 

 
     Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
                 Figura 49 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 3, zona 1. 

 
                 Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
Dos que nunca haviam solicitado, justificando que o trâmite burocrático era o 

empecilho fundamental para não requerer anualmente, afirmaram que, caso o 

trâmite fosse feito pela internet, começariam a solicitar o benefício. 
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Figura 50 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 4, zona 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
 

Figura 51 - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 1. 

 
Fonte: acervo da autora 
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3.3.3.2.2 Zona do Sítio do 2° loteamento: 

 

Figura 52 – Mapa das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas: destaque à Zona 2. 

 
Fonte: SECULT 

 

Em relação à zona do 2° loteamento a pesquisa totalizou 65 entrevistados, 

desses, 42 eram aqueles que solicitam ou já solicitaram a isenção do IPTU para 

seus imóveis e os outros 23 entrevistados eram aqueles que nunca requereram a 

isenção do imposto.  
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As características da zona do 2° loteamento são equivalentes à zona do 1° 

loteamento, ambas comerciais.  

As respostas em relação ao conhecimento da benfeitoria foram muito 

parecidas com a zona 1, porquanto a maioria que solicita ou já solicitou a isenção 

alguma vez, estava ciente do benefício (fig. 54), muitos desses solicitaram a isenção 

por alguns anos e deixaram de solicitar alegando que possuíam comércio e não 

estavam dispostos a se adequar às regras. Dessa parcela que respondeu que não 

estava ciente do direito, a maioria vivia em imóveis alugados, fato este que pode ser 

constatado no gráfico fig. 56. 

Quanto ao instrumento o qual tomaram conhecimento do benefício, 47% 

responderam ficar sabendo por outro meio de informação, que não os citados no 

questionário - fig.55. 

Figura 53 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos 
uma vez solicitaram a isenção do IPTU na Zona 2. 

 
Fonte: acervo da autora 



102 
 

     Figura 54 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 1, zona 2. 

 
     Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 

 
 

    Figura 55 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 2, zona 2. 

 
     
    Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Figura 56 - Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 3, zona 2. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 

 
Figura 57a - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 2. 

 
Fonte: acervo da autora 
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Questionados sobre os trâmites burocráticos, 59% (bastante e muito) mostrou 

aprovar caso a solicitação da isenção do imposto fosse feito pela internet- fig. 57. 

 

Figura 57b – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 4, zona 2. 

  
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
Muitos dos que responderam as questões n°4 e n°5, principalmente os que 

possuem comércio, informaram que o trâmite atual de solicitação chega a ser um 

empecilho para a solicitação anual, ficando muito complicado ter que se deslocar até 

a secretaria responsável, este argumento dos entrevistados pode ser facilmente 

identificado no gráfico fig. 58. 

         

Figura 58 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 5, zona 2. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Em relação ao valor da isenção, a maioria respondeu que aplica em reparos 

no imóvel - fig. 60, porém, revelaram gastar muito mais do que o valor que são 

isentos. Alguns indivíduos declararam que não aplicam o valor da isenção na 

manutenção do imóvel, estes são em grande parte comerciantes que deixaram de 

solicitar o benefício, não estando mais preocupados com a manutenção do bem. 

Figura 59 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 2 

 
Fonte: acervo da autora 
 

Figura 60 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 6, zona 2. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Por sua vez, as respostas em relação às porcentagens que os moradores 

creem contribuir o benefício da isenção do IPTU para a manutenção da fachada do 

imóvel, ficaram um pouco equilibradas como mostra a fig. 62, a explicação seria que 

muitos dos entrevistados eram lojistas ou locatários e não tinham noção do gasto 

para a manutenção de um imóvel, das pessoas que realmente eram proprietárias 

essas respondiam com mais ênfase que representava entre 0 a 25 % ou 25 a 50%. 

 

Figura 61 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 7, zona 2. 

 
 Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

  
Figura 62 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 8, zona 2. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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principalmente comerciantes, tratavam com desdém esta pergunta, pois não tinham 

este entendimento, acreditavam que as casas representavam ―coisas velhas‖. O 

objetivo maior desta pergunta era estimular o entrevistado a entender o real 

significado do seu bem, instigando este a pensar no imóvel como um importante 

transmissor da memória da cidade. 

Dos que nunca solicitaram a isenção do imposto, curiosamente 30% 

revelaram não saber que o imóvel era inventariado - fig.64, muitos desses eram 

inquilinos que possuíam estabelecimento comercial e alegavam ser informados, pela 

imobiliária que os aluga o imóvel, que a isenção do imposto seria só para imóveis 

residenciais e não para comerciais. Logo foi explicado a eles que estavam 

equivocados e que a isenção inclui qualquer imóvel inventariado que esteja com a 

fachada em bom estado, conforme a Lei Municipal n° 5.146/2005, muitos desses se 

sentiram enganados pelas imobiliárias e se mostraram dispostos a submeter-se a 

algumas regras para não precisar pagar o IPTU à mesma. Este dado encontrado 

representa um contrassenso, pois ao invés das imobiliárias usarem como estratégia 

de locação a isenção do IPTU, muitas preferem ―omitir‖ a lei impossibilitando a 

escolha pelo locatário da solicitação ou não do benefício. Para comprovar esse fato 

decidiu-se entrevistar mais pessoas que locam os imóveis pertencentes ao mesmo 

conjunto e a resposta foi a mesma, os entrevistados não estavam a par da lei, porém 

alguns responderam que o valor do IPTU é inserido mensalmente em seu aluguel e 

que nem notam o valor total que pagam, sendo insignificante, neste sentido, a 

isenção. 

Figura 63 - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram 
a isenção do IPTU na Zona 2. 

 
Fonte: acervo da autora 
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            Figura 64 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 1, zona 2. 

 
     Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
    Figura 65 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 2, zona 2. 

 
    Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 

         Figura 66 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 3, zona 2. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Outro ponto a ser destacado nas entrevistas; e respostas como estas 

explicitam a importância deste instrumento de pesquisa, é que muitos dos inquilinos 

entrevistados desconheciam o benefício do IPTU bem como que os imóveis eram 

inventariados.  Tanto que ficaram entusiasmados com a informação e se mostraram 

dispostos a tratar com a imobiliária a esse respeito. Caso interessante foi de um 

locatário que estava muito insatisfeito, pois o proprietário do imóvel havia lhe 

solicitado a entrega do mesmo alegando que iria vendê-lo para construírem um 

prédio no local; ao ser informado que a casa consta na lista do inventário e que 

existem restrições ao uso do imóvel, o locatário declarou estar muito satisfeito com a 

notícia, pois diante das explicações que lhe foram disponibilizadas, o proprietário 

não poderia mais demolir o imóvel, logo esse procuraria com urgência a secretaria 

de cultura.  

Figura 67 - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 2. 

 
Fonte: acervo da autora 
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Além desses, foi constatado que um pequeno grupo de entrevistados nunca 

havia solicitado a isenção do benefício, devido aos imóveis encontrarem-se 

totalmente descaracterizados, demolidos ou abandonados.  

 

3.3.3.2.3 Zona 3 - Sítio do Porto 

 

Figura 68 – Mapa das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas: destaque à Zona 3. 

 
Fonte: SECULT 
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Em relação à zona 3, sítio do porto, a pesquisa totalizou 30 entrevistados, 

desses, 15 eram aqueles que solicitam ou já solicitaram a isenção do IPTU para 

seus imóveis e os outros 15 entrevistados eram aqueles que nunca requereram a 

isenção do imposto. 

Quando questionados sobre se tinham ciência que gozam da isenção do 

imposto, a maioria dos que já solicitaram ou solicitam a isenção afirmaram terem 

conhecimento do benefício- fig. 70, além de responderem que foram informados 

desse direito por outros meios que não foram os tratados no questionário - fig. 71. 

 

Figura 69 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 3. 

 
Fonte: acervo da autora 
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   Figura 70 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 1, zona 3. 

 
   Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
                    Figura 71 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 2, zona 3. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
   Figura 72 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 3, zona 3. 

 
  Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Desses entrevistados, 80% são proprietários do imóvel - fig. 72, o que 

confirma que a maioria que solicita a isenção sabe do benefício, já que a rotatividade 

de moradores é ínfima. Dos que sabem do benefício, mas não solicitam, muitos se 

mostraram descontentes com esta política pública, e preferem pagar o IPTU, do que 

se submeter ―às burocracias do órgão responsável pela isenção fiscal‖. A outra 

parcela que não sabia do benefício, 33%, fig. 70, muitos relatavam que compraram o 

imóvel e o antigo proprietário não os informou, o que confirma um dos motivos das 

pessoas não solicitarem a isenção com periodicidade - a troca de morador -, ou seja, 

o antigo morador não informar ao atual do direito à benfeitoria. Os demais que 

responderam não saber eram locatários. Verificou-se também em relação à pergunta 

de n°4 - fig. 73, 27% responderam que caso o trâmite de solicitação da isenção 

fosse feito e acompanhado pela internet, este novo processo auxiliaria pouco e 40% 

não sabem ou não responderam, isso pode ser justificado pelo perfil da faixa etária 

desta zona que é formada em sua maioria por pessoas com mais de 60 anos. Muitos 

não veem uma vantagem no serviço ser disponibilizado pela internet, pois não 

utilizam desse meio informatizado, por sua vez, os trâmites atuais também são um 

problema para a solicitação conforme a fig. 74.   

Uma boa parte afirmou saber do benefício, mas não o solicitam com 

periodicidade porque esquecem as datas para requerê-lo, além de responderem não 

terem possibilidade de se deslocar até o órgão responsável para solicitar o imposto 

por motivos de doença ou locomoção. 

  

Figura 73 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 4, zona 3. 

  
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Figura 74 - Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 5, zona 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
 

Figura 75 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 3. 

 
Fonte: acervo da autora 
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No que diz respeito à questão de n°6 - fig. 76, os entrevistados afirmaram que 

aplicam realmente o valor da isenção do imposto em reparos no imóvel, embora o 

valor contribua somente com 0 a 25% do gasto total para manter a casa em um bom 

estado de conservação fig. 78, além disso, quando perguntados sobre o valor que 

acreditam ter o imóvel para a memória coletiva da cidade, verificou-se uma 

semelhança entre os percentuais - fig. 77. Tal resposta pode estar intimamente 

ligada ao fato de muitos dos que residem nesta zona receberem a isenção por outro 

motivo, amparado pela Lei n° 5.146/05- fig. 81, consequentemente tendo uma 

preocupação menor em entender o significado real do bem. Ainda, verificou-se que 

alguns entrevistados ficaram um pouco confusos sobre a importância do imóvel para 

a memória coletiva da cidade, pois não veem o seu bem como um transmissor da 

memória viva, e sim como um transmissor da memória da sua família, muitos ali 

contaram que seu imóvel pertencia a seus avós, depois a seus pais, se tornando 

significativo para estes por lembrar a memória de uma família que ali viveu. 
 

      Figura 76 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 6, zona 3. 

 
     Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 

 
 

       Figura 77 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 7, zona 3. 

 
      Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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       Figura 78 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 8, zona 3. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

No que diz respeito àqueles que nunca solicitaram a isenção do benefício, foi 

constatado, ao contrário da zona 1 e zona 2, que a maioria que não requer o 

benefício é porque não sabe que seu imóvel é inventariado, conforme a fig. 80. 

Muitos dos imóveis pertencentes a está zona, que nunca solicitaram a isenção fiscal 

encontravam-se, em bom estado e poderiam receber o benefício. 

Também uma parcela significativa respondeu saber do inventário, entretanto 

recebe a isenção por outro motivo amparado pela lei 5.146/05 - fig. 81, podendo ser 

justificado por ser uma zona com mais idosos, consequentemente aposentados, 

portanto muitos se enquadram no item I do artigo 6° da Lei n° 5.146/05. 

 

Figura 79a - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 3 

 
Fonte: acervo da autora 
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Figura 79b - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 3 

 
Fonte: acervo da autora 

 

      Figura 80 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 1, zona 3. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
       Figura 81 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 2, zona 3. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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       Figura 82 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 3, zona 3. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

Figura 83 - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 3. 

 
Fonte: acervo da autora 
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3.3.3.2.4 Zona 4 - Sítio da Caieira 

 

Figura 84 – Mapa das Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas: destaque à Zona 4. 

 
Fonte: SECULT 

 

Em relação à zona 4 a pesquisa totalizou 14 entrevistados desses, 11, eram 

aqueles que solicitam ou já solicitaram a isenção do IPTU para seus imóveis e os 

outros 03 entrevistados eram aqueles que nunca requereram a isenção do imposto. 

Nesta zona muitos dos imóveis tiveram que ser substituídos por estarem 

abandonados, demolidos, habitarem posseiros e estarem totalmente 
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descaracterizados. Quanto ao conhecimento da lei, todos os entrevistados que 

solicitam ou já solicitaram a isenção sabiam do benefício- fig. 86, e foram informados 

por outros meios que não os colocados no questionário - fig.87. 

Figura 85 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 4. 

 
Fonte: acervo da autora 

 

     Figura 86 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 1, zona 4. 

 
     Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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                   Figura 87 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 2, zona 4. 

 
      Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
Uma parcela significativa dos entrevistados eram proprietários do imóvel e 

muitos o adquiriram por herança- fig. 88, o que comprova que esta zona é mais 

residencial que as demais. Em relação aos trâmites burocráticos, os entrevistados 

não se mostraram muito empolgados caso a solicitação fosse por meio 

informatizado, pois este processo não é um empecilho à solicitação - fig.89 e 90.     

                                            

     Figura 88 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 3, zona 4. 

 
      Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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                   Figura 89 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 4, zona 4. 

 
        Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
 

Figura 90 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 5, zona 4. 

Fonte: autora 
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significado que ele tem para a memória coletiva da cidade, afirmando terem 

adquirido o bem justamente por apresentar a característica de ser inventariado.  

Figura 91 - Imagem de imóveis inventariados que solicitam ou pelo menos uma vez solicitaram a 
isenção do IPTU na Zona 4. 

 
Fonte: acervo da autora 
 

             Figura 92 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 6, zona 4. 

 
             Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Figura 93 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 7, zona 4. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
Figura 94 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 8, zona 4. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Em contra ponto, um pequeno percentual que se mostrou insatisfeito com a 

aplicabilidade da política, era justamente porque esta não leva em conta a memória 

do interior do imóvel, alguns dos entrevistados estavam restaurando a casa 

internamente e por este motivo não repararam a fachada, alegando que resolveram 

priorizar a parte interna do imóvel, preservando a memória dos artífices, porém o 

deferimento ou não da solicitação de isenção se restringe a fachada do imóvel e se 

esta não se encontrar em bom estado o pedido é desfavorável. Por isso, é 

importante salientar que os entrevistados acreditam que deveriam existir mais 

critérios de avaliação de conservação, e não somente a fachada do imóvel. 

Em relação aos quem nunca haviam solicitado a isenção do imposto, muitos 

dos imóveis selecionados estavam para venda, em outros as pessoas não quiseram 

dar entrevistas, já em uma terceira parcela, há os que não solicitavam porque viviam 

em habitações irregulares, chegando a existir em alguns, apenas o muro do antigo 

imóvel.  
 

Figura 95 - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram 
a isenção do IPTU na Zona 4. 

 
Fonte: acervo da autora 



126 
 

 

Figura 96 - Imagem de imóveis inventariados que nunca solicitaram a isenção do IPTU na Zona 4. 

 
Fonte: acervo da autora 

 

      Figura 97 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 1, zona 4. 

 
      Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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      Figura 98 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 2, zona 4. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
                   Figura 99 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 3, zona 4. 

 
      Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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3.4  AVALIAÇÃO GERAL DAS QUATRO ZONAS DE PRESERVAÇÃO 

 

A despeito de todo o processo que conduziu à avaliação, se fez necessário 

dividir a pesquisa em partes para se ter uma visão geral da política como um todo, 

pois somente com a análise individual das zonas de preservação é que se pode 

chegar às constatações mais exatas sobre a efetividade da política. A pesquisa 

totalizou 119 entrevistas para aqueles que solicitam ou solicitaram, pelo menos uma 

vez, a isenção do imposto, e 61 entrevistas para aqueles que nunca requereram o 

benefício. 

 

Figura 100 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 1, Avaliação das quatro 
zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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questionário, está constatação foi significativa, pois todas as zonas obtiveram esta 

resposta - fig. 34, 55, 71 e 87. 

 

Figura 101 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 2, Avaliação das  
        quatro zonas de preservação. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
   Figura 102 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 3, Avaliação das  

        quatro zonas de preservação. 

 
      Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
Foi verificado que 55% de todos os entrevistados que solicitam ou já 

solicitaram alguma vez a isenção do imposto, são proprietários dos imóveis (compra 

e venda/ herança) - fig. 102. Estes, por sua vez, vivem em sua maioria nas de zonas 
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de preservação sítio Porto (zona 3) e Caieira (zona 4), conforme mostram as figuras 

72 e 88.  

 

Figura 103 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 4, Avaliação das 
        quatro zonas de preservação. 

 
       Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

Em relação aos trâmites burocráticos, 53% (muito e bastante)- fig. 103 

afirmaram aprovar, caso o trâmite para solicitação da isenção fosse feito e 

acompanhado pela internet, dos 23% que não se mostraram entusiasmados com o 

sistema informatizado, boa parte vive nas zonas 3 e 4, conforme figura 73 e 89. A 

pergunta de n° 5 evidencia mais uma vez o equilíbrio das respostas destas zonas, 

ficando empatados aqueles que deixam de solicitar a isenção por causa do trâmite 

atual e dos que não deixam de pedir por este motivo - fig. 104, todavia, na zona 1 e 

2 os motivos apresentados pelos entrevistados divergem das zonas 3 e 4,  

constatando, mais uma vez, a importância de dividir a pesquisa em partes e analisar 

cada zona individualmente.  

A partir deste ano (2013), a secretaria de cultura informou que será 

implementado o sistema de solicitação on-line, todos que forem até a secretaria de 

finanças solicitar a isenção do IPTU para o próximo ano (2014), receberão uma 

senha que dará acesso ao sistema de dados do imóvel. E então o proprietário 

poderá solicitar a isenção do IPTU via internet.  
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Figura 104 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 5, Avaliação  
das quatro zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

Figura 105 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 6, Avaliação das  
quatro zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
De todos os entrevistados, 58% afirmaram aplicar realmente o valor de que 

são isentos do imposto para reparar a fachada do imóvel, figura 105. Dos 19% que 

revelou não se preocupar com a manutenção do imóvel, boa parte eram 

comerciantes distribuídos nas zonas do 1° e 2° loteamentos os quais relatavam não 

se importar com a isenção fiscal. 

Chama a atenção à pergunta de n° 7, quando questionados sobre a 

importância do imóvel para a memória coletiva da cidade, embora 77% tenham 

respondido que este representa significativamente e simbolicamente - fig. 106, 
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dependendo do uso que se dá para o imóvel ele se torna mais ou menos 

significativo para o morador, nesta questão as diferenças entre as quatro zonas de 

preservação da cidade e de quem é proprietário ou locatário ficaram bem explícitas. 

 

Figura 106 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 7, Avaliação  
das quatro zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 
 
Figura 107 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 1, pergunta nº 8, Avaliação  
das quatro zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 

 

No que se refere à proporção que a isenção do IPTU efetivamente contribui 
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conforme a fig. 107, desses a maioria que afirmaram estes dados vivem nas zonas 3 

e 4 da cidade - fig. 78 e 94, já para os 18% que revelam a isenção contribuir com 50 

a 75% do valor total , muitos desses imóveis estavam localizados nas zonas centrais 

da cidade - fig. 43 e 62, confirmando mais uma vez a diferença das quatro zonas em 

termos de análise custo X benefício, como já foi citado anteriormente muitos dos 

entrevistados da zona do 1° e 2° loteamento, eram lojistas e locatários, que não 

estavam muito a par do valor real da isenção do imóvel. 

Em relação ao instrumento de pesquisa n° 2, cujo objetivo era questionar 

àqueles que nunca solicitaram a isenção do imposto, 43% responderam não saber 

do benefício e por este motivo nunca o haviam solicitado (fig. 108), descartando a 

hipótese inicial que considerava que a maioria dos que nunca haviam requerido o 

benefício era pelo motivo de não aceitarem se adequar às regras do inventário. 

 Todas as zonas obtiveram um percentual significativo dos moradores que 

desconheciam o benefício, nas zonas do 1°, 2° loteamento, boa parte dos que 

desconheciam eram locatários, fig. 49, 66 e 99. Já na zona do Porto ocorre uma 

divergência em relação ao desconhecimento, pois a maioria era proprietária - fig. 82. 

Curiosa revelação é que muitas pessoas desconhecem a lei e agem 

desfavoravelmente aos objetivos desta política por falta de informação. 

 

Figura 108 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 1, Avaliação  
das quatro zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
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Figura 109 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 2, Avaliação  
das quatro zonas de preservação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora 
 

 

Dos que responderam não querer se adequar às regras do inventário e 

possuir comércio, grande parte encontra-se nas regiões centrais da cidade (1° e 2° 

loteamento), ratificando as constatações anteriores da finalidade de uso do bem. 

Aqueles que recebem a isenção por outro motivo explícito no item I do artigo 6° da 

Lei n° 5146/05, encontram-se em maioria nas regiões do 2° loteamento e Porto - 

fig.65 e 81. 

                           Figura 110 – Instrumento de Pesquisa. Questionário 2, pergunta nº 3,  
                           Avaliação das quatro zonas de preservação. 

 
               Fonte: Pesquisa de campo coordenada pela autora  
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Na questão n° 3, pode ser constatado que a maioria que não pede o benefício 

é locatário, com 57%, este dado é relevante, uma vez que a política se restringe ao 

proprietário e se este não solicitar ou não informar ao inquilino sobre a lei, o mesmo 

pode vir a não saber. 
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                                            CONCLUSÃO 

 

São acirrados e frequentes os debates em torno das políticas públicas do 

patrimônio cultural, em especial nos últimos anos. Conforme Choay (2001) destaca 

no primeiro capítulo, foi a Revolução Francesa que consolidou politicamente a ideia 

de patrimônio vinculando à identidade nacional, composta pela concepção dos bens 

que constituem o patrimônio cultural de um povo. Também não se pode esquecer 

das diversas cartas que foram assinadas ao longo do século XX, documentos estes 

que representam tentativas que vão além do estabelecimento de normas e 

procedimentos, criando conceitos globais para a conservação e preservação do 

patrimônio cultural.  

No Brasil a tônica das práticas preservacionistas colocadas em ação 

manteve-se em sintonia com as políticas internacionais de proteção que 

enfrentavam o desafio de associar a preservação do patrimônio cultural ao 

desenvolvimento e ao crescimento urbano. No caso brasileiro, os debates 

objetivavam compreender, formular e avaliar as próprias políticas. Assim, a década 

de 1980 foi marcada pelo desenvolvimento das políticas públicas municipais 

impulsionadas por um novo contexto político que anunciava ações democráticas e 

sugeria a participação da sociedade em decisões antes restritas às esferas do poder 

dominante. Nesse panorama, afirma Castriota (2009), o patrimônio passou a ser 

incorporado nas demandas, auspiciando tornar-se tema da coletividade, sustentado 

e debatido pelos atores diretamente envolvidos, ou seja, a população em suas mais 

diversas expressões, fato comprovado por Pelegrini (2006), o qual destaca que as 

manifestações culturais tornam-se tema de muitos públicos e as circunstâncias de 

gestão do patrimônio mudam progressivamente. 

No segundo capítulo, procurou-se mostrar que a trajetória de preservação do 

município de Pelotas não poderia ter ficado fora dessas manifestações populares. 

Diante da complexidade da proteção de um extenso e diverso acervo de bens 

edificados, ações pontuais, por vezes, restritas a promulgação de leis e decretos 

específicos, foram primordiais para a preservação de muitos exemplares da cidade. 

Porém, períodos de defesa do patrimônio foram se alternando com períodos de 

estagnação levando muitos bens dignos de perenidade a serem condenados à 

destruição (SCHLEE, 2008). 
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Neste sentido, buscou-se alcançar no embasamento teórico os motivos para o 

surgimento e crescimento do campo de conhecimento das políticas públicas 

culturais que reflete novos valores atribuídos ao patrimônio histórico e arquitetônico. 

O surgimento desta política deve-se em grande parte às alterações históricas, 

políticas e econômicas vivenciadas pela sociedade, e encaradas pelos governos 

como desafios, que se traduziram em modificações sobre a forma de compreender, 

formular e avaliar as próprias políticas bem como a motivação dos governos a tratar 

do tema. No entanto, nem sempre a motivação tem gerado ações eficazes. A 

proposição de uma política pode ser tanto necessária quanto desejável, mas para 

saber se a sua aplicação é condizente com as demandas e motivos que a gerou, 

faz-se necessário avaliá-la quanto aos seus resultados e o impacto obtido por estes. 

 Além disso, de acordo com Arretche (1998) as políticas públicas devem 

contar com estratégias de implementação e formas de avaliação com bases em 

informações coletadas, porém os estudos de avaliação são em si mesmo mais 

complexos. Não é aconselhável negar a dificuldade que é tentar isolar da realidade 

variáveis efetivamente relevantes para a obtenção das informações. Do mesmo 

modo, não é atitude prudente ignorar a incerteza sobre os reais objetivos da política 

avaliada se essa não os enuncia diretamente. Fato conclusivo, afirma Ala-Harja e 

Helgason (2000) é que requer análise a verificação das relações de causalidade 

entre programas e seus resultados.  

Foi no âmbito de tais considerações que se formulou a proposta de avaliar a 

política pública preservacionista a qual isenta do IPTU os imóveis inventariados do 

patrimônio cultural pelotense. Ora, no ano em que esta política completa dez anos 

de aplicação, nada mais fiel do que avaliá-la para analisar se os objetivos desejados 

por esta foram alcançados.  

Importante lembrar que a contribuição administrativa que se buscou oferecer 

ao avaliar está política preservacionista não foi a de criticar a atuação dos gestores 

públicos, pois como sabemos a carência de recursos humanos restringe certas 

medidas que deveriam ser tomadas. Através deste estudo buscou-se levantar dados 

e transformá-los em informações concretas, com o intuito de colaborar e estabelecer 

uma base que pudesse ser aperfeiçoada com novas ferramentas de discussão e 

pesquisa, cooperando com análises para o desenvolvimento de estratégias e 

métodos que possam auxiliar os gestores responsáveis pela aplicação da política 

referida. 
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Segundo Marconi; e Lakatos (1996), a população a ser pesquisada ou 

universo da pesquisa, é definida como o conjunto de indivíduos que partilham de, 

pelo menos, uma característica em comum. Dessa forma, o universo dessa pesquisa 

é formado pelo conjunto de imóveis inventariados dstribuídos nas quatro zonas de 

preservação.  

Assim, fundamentados nos conceitos apresentados e nos resultados 

coletados junto à secretaria responsável pelo benefício fiscal como também junto à 

população atingida; podemos constatar que a carência de informação é o fator 

preponderante que acarreta falhas em alguns aspectos da política, evidenciado 

desde a primeira etapa da avaliação a inconformidade com a aplicação da política 

no banco de dados SiCULT, o qual  possui ausências de dados e carências de 

atualizações necessárias para o desenvolvimento efetivo da mesma,  

consequentemente, gerando dificuldades nas etapas posteriores. 

Na segunda etapa, a qual objetivou entrevistar os moradores dos imóveis 

inventariados, podemos concluir que, dos que solicitam ou já solicitaram a isenção 

do IPTU, 74% possuem conhecimento que o imóvel goza do direito à isenção do 

imposto e 48% afirmaram saber do benefício por outro meio de comunicação, 43% 

dos moradores eram locatários dos imóveis, desses a maioria localizava-se nas 

zonas do 1º e 2º loteamentos, também nestas zonas foi evidenciado o grande 

número de imóveis comerciais, dos imóveis em que os proprietários residem, à 

maioria se concentra nas zonas dos Porto e Caieira, também se verificou que nestas 

últimas  zonas predomina moradores com a faixa etária superior a 60 anos. Grande 

parte dos entrevistados (58%) aplica o valor da isenção fiscal em reparos na fachada 

do imóvel, porém, muitos acreditam que o valor da isenção é irrisório perto dos 

custos de manter conservada a fachada de um imóvel inventariado.  

Dos entrevistados que nunca solicitaram a isenção do IPTU, 36% não sabiam 

que o imóvel era inventariado, desses, precisamente 57% eram locatários, o que 

evidencia que muitas pessoas desconhecem da lei e agem desfavoravelmente aos 

objetivos desta, por falta de informação. Já, 16% não solicitam porque não querem 

se adequar as regras de um imóvel inventariado, desses, muitos são comerciantes 

que estão localizados nas zonas 1 e 2. Dos que recebem a isenção por outro motivo 

e não por possuírem um imóvel inventariado, grande parte vive nas zonas 3 e 4. Tal 

fato comprova que o conteúdo informacional que deverá ser tratado para quem 

nunca solicitou a isenção do imposto, será diferenciado nas zonas do 1° e 2° 
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loteamento e zonas do Porto e Caiera, pois os habitantes destas zonas se diferem 

em relação aos assuntos que desejam ser informados. Também constatou-se a 

partir dos resultados coletados que os moradores que nunca haviam solicitado a 

isenção do imposto, curiosamente a causa principal para a não solicitação é a falta 

de informação a respeito da lei, dado este que corrobora a importância da 

divulgação da política, a qual foi tratada com maior ênfase nos primeiros anos de 

sua implementação. Devendo, portanto, esta ser reformulada regularmente, pois os 

proprietários e locatários estão constantemente em permuta. Tal informação vai de 

encontro com uma das hipóteses levantadas, a qual considera que o motivo principal 

a não solicitação seria o desinteresse em se adequar as regras do inventário. Outro 

motivo verificado que pode gerar o desconhecimento da política advém da forma de 

contato estritamente burocrático que os gestores têm com os proprietários, sendo os 

mesmos informados apenas através de relatórios acerca do deferimento ou não da 

isenção do imposto. Entretanto, esta informação se restringe somente àqueles que 

solicitam a isenção fiscal no corrente ano, ficando os demais, que não solicitaram no 

respectivo ano, excluídos de qualquer informação. 

 Baseada na hipótese que considera a isenção do imposto efetiva em termos 

de contribuir com a conscientização e manutenção dos imóveis inventariados; 

constatou-se que a política de renúncia fiscal é simbólica e contribui de forma 

pormenorizada tanto no incentivo à conservação da memória da cidade quanto 

economicamente na conservação do imóvel. Muitos dos entrevistados não 

entendiam o incentivo fiscal como uma política pública de estímulo à preservação e 

por este motivo não aplicavam diretamente o valor em reparos no imóvel. 

Assim como já escrito na Carta de Pelotas em 1978 "só se protege o que se 

ama, mas só se ama o que se conhece", seguramente, este trecho define a 

necessidade de argumentos que devem ser fornecidos pelos gestores públicos aos 

proprietários objetivando o conhecimento do significado histórico e a importância da 

obra física construída a qual retrata uma cidade do passado. 

Por fim, este estudo pretende ser uma breve contribuição para o tema 

pungente sobre a avaliação de políticas públicas patrimoniais, permeado pela 

convicção de que é determinante que se avalie para melhorar a aprendizagem 

organizacional e para fortalecer o conhecimento técnico indispensável à elaboração 

de novos indicadores de análise de dada ação. 
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          Desta forma, mesmo que por questões formais seja preciso concluir essa 

dissertação, tem-se a nítida impressão que esta não será uma pesquisa acabada.  

          Portanto, está em aberto o debate sobre novos mecanismos para verificar os 

impactos de uma política pública patrimonial e destacar a avaliação como uma forma 

de responder à questão da relação entre os processos e seus resultados, que são 

condições necessárias ao contexto democrático brasileiro. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 1 
QUESTIONÁRIO APLICADO PARA QUEM PEDE A ISENÇÃO DO IPTU 

 
A EFICIÊNCIA DA POLÍTICA PÚBLICA REFERENTE À ISENÇÃO DO IPTU PARA 

AS CASAS INVENTARIADAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DE 
PELOTAS-RS. 

 

1) Você tem conhecimento de que o seu imóvel goza da possibilidade do benefício 
de isenção do IPTU? 
(   ) sim  (   ) não------------(   )proprietário ou (   )locatário   (   )não sabe ou não 
respondeu 
 
2) De que forma você tomou conhecimento do benefício da isenção do IPTU para 
seu imóvel? 
(   )televisão   (   ) internet (   ) jornais (   )rádio  (    ) cartas  (   ) vizinho (   ) outros  
(   )não sabe ou não respondeu 
 
3) Como foi a forma de aquisição do imóvel? 
(   ) Compra e venda (   )  herança  (   ) alugado (   ) não sabe ou não respondeu 
 
4) Os trâmites burocráticos de pedido de isenção do IPTU seriam facilitados se o 
pedido anual de isenção fosse feito e acompanhado pela internet? 
(   ) Um pouco   (   ) muito (   ) bastante  (   )não sabe ou não respondeu 
 
5) Os trâmites existentes atualmente chegam a ser um empecilho para a solicitação 
do pedido? 
(   ) sim       (   ) não        (   )não sabe ou não respondeu 
 
6) Você aplica realmente o valor da isenção do IPTU em reparos na fachada da 
casa? 
(   )sim   (   ) não  (   ) às vezes (   )não sabe ou não respondeu 
 
7) Você acha que seu imóvel, que é inventariado, tem alguma importância para a 
memória coletiva da cidade? 
 (   ) irrisoriamente (   )simbolicamente  (   ) significativamente  (   )não sabe ou não 
respondeu 
 
8) Em que proporção você acha que a isenção do IPTU efetivamente contribui para 
preservação de sua casa inventariadas? Em termos percentuais o que contribui?  
(   ) 0 a 25 %  (   ) 25% a 50% (   ) 50% a 75%  (   ) 75% a 100%  (   )não sabe ou 
não respondeu 
 
Perfil sócio Econômico: 
 
Faixa Etária: 
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(  )  18 a 25 ;  (  ) 26 a 29;  (  ) 30 a 39;  (  ) 40 a 49;  (  ) 50 a 59; (  )  +60  (   )não 
sabe ou  não respondeu 
 
 
Renda (Em Salários Mínimos):  

(  )  1 a 3; (  )  4 a 5; (  )  6 a 9; (  )  +10   (   )não sabe ou  não respondeu 
 
Escolaridade: 
(  )  fundamental inc.;  (  ) fundamental;  (  ) médio inc;  (  ) médio com;  (  ) superior 
inc.; (   ) superior;  (  ) pós-graduado.  (  ) Número de anos de estudo.  (   )não sabe 
ou  não respondeu 
 
Etnia: (  )  branco,  (  ) negro,  (  ) mulato   (   )não sabe ou  não respondeu 
 
Estado civil: 

(  ) solteiro,  (  ) casado,  (  ) viúvo,  (  ) divorciado  (   )não sabe ou  não respondeu 
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APÊNDICE B 
 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 2 
QUESTIONÁRIO APLICADO PARA QUEM NUNCA PEDIU A ISENÇÃO DO IPTU 

 
A EFICIÊNCIA DA POLÍTICA PÚBLICA REFERENTE À ISENÇÃO DO IPTU PARA 

AS CASAS INVENTARIADAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DE 
PELOTAS-RS. 

 
1) Você sabe que tem direito a isenção do IPTU? 
   (   ) sim  (   ) não (   )           (   )proprietário ou (   )locatário        (   ) não sabe ou 
não respondeu 
 
2) Por que você nunca pediu a isenção do IPTU?  
 (  )  não sabia que minha casa era inventariada (  ) dificuldade nos trâmites 
burocráticos (   ) não quero me adequar as regras de uma casa inventariada (   ) 
tenho comércio (   ) o valor da isenção do IPTU é irrisório perto do gasto de reparos 
numa fachada de casa (  ) não tenho interesse na isenção (   ) recebe a isenção por 
outro motivo amparado pelo art 6° da lei 5146/05  (   )não sabe ou não respondeu 
 
3) Como foi a forma de aquisição do imóvel? 
(   ) Compra e venda (   )  herança  (   ) alugado (   ) não sabe ou não respondeu 
 
4) Os trâmites burocráticos de pedido de isenção do IPTU seriam facilitados se o 
pedido anual de isenção fosse feito e acompanhado pela internet? 
(   ) Um pouco   (   ) muito (   ) bastante  (   )não sabe ou  não respondeu 
 
 
 
Perfil sócio Econômico: 
 
Faixa Etária: 
(  )  18 a 25 ;  (  ) 26 a 29;  (  ) 30 a 39;  (  ) 40 a 49;  (  ) 50 a 59; (  )  +60   (   )não 
sabe ou  não respondeu 
 
Renda:  
(  )  1 a 3; (  )  4 a 5; (  )  6 a 9; (  )  +10   (   )não sabe ou  não respondeu 
 
Escolaridade: 

(  )  fundamental inc.;  (  ) fundamental;  (  ) médio inc;  (  ) médio comp;  (  ) superior 
inc.; superior;  (  ) pós-graduado.  (  ) Número de anos de estudo.   (   )não sabe ou  
não respondeu 
 
Etnia: (  )  branco  (  ) negro   (  ) mulato   (   )não sabe ou  não respondeu 
 
Estado civil: 
(  ) solteiro  (  ) casado  (  ) viúvo  (  ) divorciado   (   )não sabe ou  não respondeu 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Carta de Pelotas de 1978. 
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ANEXO 2 – Ficha de Cadastro: Inventário em Pelotas, 1983. 
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ANEXO 3 – Ficha de Cadastro: Inventário em Pelotas, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

ANEXO 4 – Ficha de Cadastro: Inventário em Pelotas, 1983. 
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ANEXO 5 – Ficha de Inventário em Pelotas, 1983. 
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ANEXO 6 - Ficha do inventário do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul de 1999 
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ANEXO 7 - Lei Municipal nº 5146/2005 - Reduz alíquotas do IPTU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 5.146, DE 25 DE JULHO DE 2005. 

Reduz alíquotas do IPTU e dá 

outras providências. 

O POVO DE PELOTAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR SEU 

PREFEITO, FAZ SABER QUE SUA CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E SEU 

PREFEITO SANCIONA E PROMULGA A PRESENTE LEI 

Art. 1º - Esta Lei reduz alíquotas de IPTU e aumenta isenções. 

Art. 2º - O imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 

- IPTU será lançado para o exercício seguinte, com base no valor venal do imóvel, 

usando-se a URM do mês de dezembro do ano em curso e da seguinte forma: 

I – nos imóveis prediais serão aplicadas as seguintes alíquotas: 

a) Valor venal de até 400 URMs alíquota de 0,15%; 

b) Valor venal acima de 400 até 600 URMs alíquota de 0,35%; 

c) Valor venal acima de 600 até 1.000 URMs alíquota de 0,55%; 

d) Valor venal acima de 1.000 até 2.000 URMs alíquota de 0,8%. 

e) Valor venal acima de 2.000 URMs alíquota de 1,0%. 

II – nos imóveis prediais com valor venal inferior a 2.000 URMs, que se constituírem 

em única propriedade do titular, será aplicado alíquota máxima de 0,5%. 

III – nos terrenos que se constituírem em única propriedade com área não superior a 

500 m2 serão aplicadas as seguintes alíquotas: 

a) Valor venal de até 140 URMs alíquota de 0,5%; 

b) Valor venal acima de 140 até 200 URMS alíquota de 1%; 

c) Valor venal acima de 200 URMs alíquota de 1,5%. 

IV – nos demais terrenos serão aplicadas as seguintes alíquotas: 

a) Valor venal de até 140 URMs alíquota de 1%; 

b) Valor venal acima de 140 até 200 URMs alíquota de 2%; 

c) Valor venal acima de 200 até 300 URMs alíquota de 3%; 

d) Valor venal acima de 300 até 500 URMs alíquota de 4%; 

e) Valor venal acima de 500 URMs alíquota de 5%. 
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§ 1º Considera-se terreno para efeitos deste artigo, o imóvel com prédio em ruínas, 

ou em construção com obra paralisada ou inadequada à utilização de qualquer 

natureza. 

§ 2º Em se tratando de edificações multifamiliares e de conjuntos comerciais, para 

efeitos de cálculo do valor venal de cada economia, será considerado o valor da 

construção acrescido do produto entre o valor do terreno e o coeficiente de 

aproveitamento, conforme formula nos termos do Anexo II desta Lei. 

§ 3º O coeficiente de aproveitamento previsto no parágrafo anterior, somente se 

aplica quando a fração ideal de terreno for inferior a 50% da área construída da 

respectiva economia. 

Art. 3º - O valor venal do imóvel será apurado com base nos elementos constantes 

nas informações cadastrais do imóvel, sendo o somatório do valor venal do terreno, 

apurado nos termos do Art. 4° desta Lei, e do valor venal da construção apurado 

conforme regras estabelecidas pelo Decreto Municipal n° 1.080, de 12 de dezembro 

de 1974. 

§ 1º É de responsabilidade do contribuinte manter atualizadas as suas respectivas 

informações cadastrais. 

§ 2º Constatada irregularidade, mediante fiscalização da Prefeitura, nas informações 

cadastrais que resultem em valor adicional de IPTU, o lançamento será revisto, nos 

termos do Art. 149 do Código Tributário Nacional. 

Art. 4º - O valor venal do terreno obtém-se pela multiplicação do valor do metro 

quadrado de área atribuído ao respectivo quarteirão pela planta genérica de valores, 

conforme ANEXO I desta Lei, pela área total do terreno. 

§ 1º Nos terrenos com área de até dois mil metros quadrados, para efeitos de 

cálculo do valor venal, inclusive em se tratando de imóvel predial, não será 

considerada a metragem da profundidade que exceder a cinco vezes a medida da 

testada. 

§ 2º Nos terrenos com área superior a dois mil metros quadrados e com testada 

inferior a vinte metros, para efeitos de cálculo do valor venal, inclusive em se 

tratando de imóvel predial, a área será calculada nos termos do Anexo III desta lei. 

§ 3º Nos terrenos com área superior a dois mil metros quadrados e com testada 

maior que vinte metros, para efeitos do cálculo do valor venal, inclusive em se 

tratando de imóvel predial, será considerado a área de dois mil metros quadrados 

acrescida de 20% da área que exceder a esta. 
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§ 4º Em se tratando de terrenos com testadas para mais de um logradouro, para 

efeito do cálculo da área a ser tributada conforme parágrafos primeiro a terceiro 

deste artigo, as mesmas serão somadas. 

§ 5º O terreno localizado em logradouro não pavimentado ou que não seja servido 

por rede de abastecimento de água ou sistema de iluminação pública, terá o valor 

venal reduzido em 40%. 

§ 6º Os contribuintes que custearem a pavimentação do seu respectivo logradouro 

via contribuição de melhoria, para fins de cálculo do valor venal, somente perderão a 

redução prevista no parágrafo anterior após cinco anos contados da data da 

conclusão da obra. 

Art. 5º - Nos casos em que o contribuinte entender que o valor venal atribuído ao seu 

imóvel estiver superior ao valor de mercado, poderá requerer a reavaliação do 

mesmo junto à Comissão de Avaliação de Bens Imóveis. 

Parágrafo único: no pedido de reavaliação poderá ser exigido laudo de avaliação 

feito através do método comparativo de dados de mercado com nível de rigor normal 

ou rigoroso, conforme NBR14653- 1/2001 da ABNT, emitido por profissional 

habilitado. 

Art. 6º - Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): 

I – proprietários de um único imóvel: 

a) no valor de até 400 (quatrocentas) URMs; 

b) no valor venal de até 1.500 (mil e quinhentos) URMs e que sejam de propriedade 

de aposentados ou pensionistas com renda de até duas vezes e meia o salário 

mínimo pago por sistema previdenciário estatal; 

c) de qualquer valor, de propriedade de ex-combatentes das forças armadas, que 

atuaram na Segunda Guerra Mundial; 

d) no valor de até 100 (cem) URMs, caracterizados como terreno. 

II – os imóveis 

a) declarados de interesse ambiental, se devidamente conservados; 

b) tombados, inventariados ou incluídos em declaração como integrantes do 

patrimônio cultural, constantes de lista oficial, se devidamente conservados ou 

restaurados, conforme normas estabelecidas pelo órgão responsável por seu 

tombamento, inventário ou declaração como integrante do patrimônio cultural; 
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c) de propriedade de associações beneficentes, culturais, educacionais, esportivas, 

religiosas ou de classe, que sejam utilizados para os fins a que a entidade se 

dedique, conforme seus estatutos; 

d) sujeitos à depreciação por estarem localizados em logradouros públicos em zona 

alagadiça crônica. 

§ 1º As isenções previstas nas alíneas ―b‖ e ―c‖ do Inciso I, ―a‖, ―b‖ e ―c‖ do Inciso II 

deste artigo, deverão ser requeridas em formulário próprio a ser disponibilizado, de 

forma gratuita, pela Secretaria Municipal de Receita. 

§ 2º A isenção prevista na alínea ―b‖ do Inciso I deste artigo, deverá ter seu 

requerimento acompanhado de declaração do órgão previdenciário responsável pela 

manutenção do benefício, contendo espécie e valor mensal de todos seus benefícios 

que percebem o contribuinte e seu cônjuge, comprovante de endereço, cópia da 

certidão de casamento e declaração do próprio, sob as penas da lei, de que ele e 

seu cônjuge não percebem outros benefícios e de quaisquer outros regimes 

previdenciários. 

§ 3º Todas as isenções serão concedidas pelo titular da Secretaria Municipal de 

Receita (SMR) após manifestação das unidades administrativas responsáveis. 

§ 4º As isenções previstas nas alíneas ―b‖ e ―c‖ do Inciso I e ―b‖ do Inciso II deste 

artigo serão renovadas anualmente, devendo os contribuintes requerer na Secretaria 

Municipal de Receita (SMR), no período de 16 de Setembro a 31 de Outubro. 

§ 5º Em se tratando de entidade religiosa ou de cultos a isenção prevista na alínea 

―c‖ do Inciso II deste artigo, independe da propriedade do imóvel. 

§ 6º O benefício previsto na alínea ―d‖ do inciso II deste artigo, deverá ser requerido 

pelo contribuinte e avaliado pelos órgãos municipais responsáveis pelo sistema de 

drenagem, que definirão quais as zonas alagadiças crônicas. 

Art. 7º - É concedida isenção, também, quanto ao Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), para terrenos em que houver construção de edificação nova, 

enquanto perdurar a obra, nunca excedendo a 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste artigo deverá ser requerido 

junto à Secretaria Municipal de Receita e obedecerá ao seguinte: 

I - somente se aplica nos casos em que a obra possuir índice de aproveitamento 

igual ou superior a 30% do limite previsto para a zona ou a taxa de ocupação igual 

ou superior a 50% prevista para a zona; 
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II – o prazo previsto no caput deste artigo será reduzido para a data da conclusão da 

obra ou da ocupação, se esta ocorrer antes; 

III – será extinto no caso de paralisação da obra; e 

IV – não se aplica às obras parciais. 

Art. 8º - Os imóveis localizados na área urbana e que desenvolvem atividades 

agrícolas estão isentos do pagamento do IPTU, observado o seguinte: 

I – a principal fonte de renda familiar do proprietário provém da exploração da 

atividade agrícola no imóvel; e 

II – não foi objeto de compra e venda nos últimos cinco anos. 

Art. 9º - Ficam isentos das taxas relacionadas com a aprovação do projeto, alvará de 

construção, licenciamento ambiental e carta de habite-se os projetos para 

programas habitacionais realizados ou oficializados pela Prefeitura de Pelotas e 

destinados à população de baixa renda. 

Art. 10 - Os imóveis prediais terão o valor venal do prédio reduzido em função da 

sua antiguidade,  

§ 1º Salvo prova em contrário produzido regularmente pelo contribuinte, os prédios 

presumem-se edificados na data do lançamento inicial efetuado pelo Fisco. 

§ 2º Havendo acréscimos de área construída, o prazo para obtenção do benefício 

disposto neste artigo passa a contar a partir do lançamento destes. 

Art. 11 - O pagamento do IPTU poderá ser efetuado em 10 (dez) parcelas fixas, 

mensais e consecutivas, sendo o primeiro vencimento em 10 de fevereiro. 

§ 1º No caso de pagamento em parcela única, o contribuinte terá direito aos 

seguintes descontos: 

I – 15% (quinze por cento) se efetuar o pagamento antecipado até 20 de dezembro 

do exercício anterior; 

II – 5% (cinco por cento) se efetuar o pagamento antecipado até 20 de janeiro. 

§ 2º Esgotado o prazo de pagamento previsto no caput deste artigo, fica o 

contribuinte sujeito a juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e a multa de 

mora de 0,033% (trinta e três centésimos) ao dia, sobre o valor do crédito tributário, 

até o limite de 10% (dez por cento). 

Art. 12 - A isenção prevista na alínea ―b‖ do inciso II do artigo 5º desta lei 

excepcionalmente, no corrente ano, poderá ser requerida de 16 de setembro a 30 de 

novembro. 
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Art. 13 – As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 14 – O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, para sua fiel execução. 

Art. 15 - Revogam-se a lei 4878/2002, os artigos 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 

108, 113 e 114 da lei n° 2758/82 e a lei n° 4622/2001. 

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos para 

o IPTU referente ao exercício de 2006. 

Salão Nobre da Prefeitura de Pelotas, em 25 de julho de 2005. 

Bernardo de Souza 

Prefeito de Pelotas 

Registre-se. Publique-se. 

Gustavo Kratz Gazalle 

Secretário de Governo 

 


